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SMERNICA UMB č. 7/2006 
O VÝBERE ŠKOLNÉHO NA UNIVERZITE MATEJA BELA 

V AKADEMICKOM ROKU 2007/2008 

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia 

1)  V súlade s § 92 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej  len zákona) a čl. 19 Štatútu UMB 
vydávam túto smernicu, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na 
Univerzite Mateja Bela v  akademickom roku 2007/2008.

2) V zmysle  §  113  ods.  3  zákona  ustanovenia  v  §  92  sa  vzťahujú  na  študentov,  ktorí  boli  
prijatí na štúdium po 1.4.2002. 

3) Študenti  študijného programu prvého stupňa,  študijného programu druhého stupňa alebo  
študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona, ktorí neprekročili štandardnú dĺžku štúdia,  
školné neplatia.  

4) Študenti  dennej  formy  štúdia  v doktorandských  študijných  programoch  školné  neplatia.1)

5) Ak  študent  študuje  študijný  program  prvého  stupňa,  študijný  program  druhého  stupňa  
alebo  študijný  program podľa  §  53  ods.  32)   dlhšie,  ako  je  štandardná  dĺžka  štúdia3) bez  
vážneho dôvodu, je  povinný hradiť vysokej  škole za každý ďalší  rok štúdia ročné školné  
určené vysokou školou. 
Ročné školné nesmie presahovať päťnásobok základu.

6) V súlade s § 92 ods. 1 a ods. 2  zákona bol Ministerstvom školstva SR určený  základ pre  
výpočet školného a poplatkov na akademický rok 2007/2008 vo výške  8 903 Sk.

7) Za účelom určenia, ktorí študenti prekročili štandardnú dĺžku štúdia  študijného programu 
prvého  stupňa, študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu podľa 
§ 53 ods. 34)  zákona sa zisťuje doba štúdia.
Za  dobu  štúdia  sa  pokladá  celková  doba,  počas  ktorej  bol  študent  zapísaný  na  štúdium  
zodpovedajúceho  stupňa  študijného  programu  na  niektorej z verejných vysokých  škôl  
v Slovenskej republike. 

U študentov študijného programu prvého stupňa sa do štandardnej dĺžky štúdia započítava aj  
doba štúdia, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu podľa § 53  
ods. 35) zákona.

 
U študentov  študijného  programu  druhého  stupňa  sa  do  doby  štúdia  započítava  aj  doba,  
počas  ktorej  bol  študent  zapísaný  na  štúdium  študijného  programu  podľa  §  53  od.  36) 
presahujúca 3 roky. 

1) § 92 ods. 5 zákona
2) ,4),5),6)7) ak bol študent zapísaný na študijný program podľa § 53 ods. 3 na inej verejnej vysokej škole v SR
3) § 51 ods. 4 písm. h)  
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Ak študent študuje študijný program podľa § 53 ods. 37)  zákona, do štandardnej dĺžky štúdia  sa 
započíta aj doba, počas ktorej bol študent zapísaný na študijný program prvého a druhého stupňa.

Ak  študent  študuje  súbežne  dva  študijné  programy,  študent  je  povinný  uhradiť  školné  
v priebehu  akademického  roka  2007/2008,  keď  vo  svojich  študijných  programoch  bude  
študovať dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia.  

8) Do štandardnej dĺžky štúdia na účely tejto smernice o výbere školného na UMB sa započítava 
aj doba štúdia, ktorú absolvoval študent vylúčený zo štúdia, ak   bol opätovne  prijatý  na  
štúdium akéhokoľvek študijného programu. V tom  prípade  sa   pri započítaní doby štúdia do 
štandardnej dĺžky štúdia postupuje podľa ods. 5 a ods.7 tejto smernice o výbere školného na 
UMB. 

9) Doba štúdia, ktorá sa započítava podľa ods. 5 a ods.7 tejto smernice o výbere školného na  
UMB  sa zaokrúhľuje na celé akademické roky smerom nahor.  

10) U študijných programov uskutočňovaných na fakulte je fakulta povinná oboznámiť 
študentov o určení výšky školného v akademickom roku 2007/2008 a podmienkach splatnosti  
školného písomne,  v primeranom termíne pred začiatkom akademického roku 2007/2008.
Fakulta  doručuje  písomné  oznámenie  o určení  výšky  školného  a podmienkach  splatnosti  
študentom preukázateľným spôsobom.

11) Pokračovanie študenta v štúdiu v akademickom roku 2007/2008 je podmienené preukázaním 
 úhrady školného hodnoverným spôsobom  pri zápise8) . V zmysle § 92 ods. 4 a § 71 ods. 3, 
písm. b) zákona o VŠ je  študent  povinný  uhradiť  školné  vysokej   škole.  Porušenie  
povinnosti študenta uhradiť školné bude pokladané za disciplinárny priestupok v zmysle § 72  
zákona o VŠ.

12)  Rektor univerzity môže školné odpustiť, znížiť alebo odložiť dobu splatnosti  školného9)  
 v nasledujúcich prípadoch:
 a) odpustiť : študentom, ktorí sa nemohli zúčastniť výučby počas semestra z vážnych 

     zdravotných dôvodov
 b) znížiť: študentom, ktorí sa nemohli zúčastniť výučby v čase dlhšom ako pol semestra
 c) odložiť dobu splatnosti : študentovi, ktorého príjem na jednu osobu  v okruhu spoločne 

     posudzovaných osôb nepresahuje výšku životného minima.

13) Žiadosti o odpustenie, zníženie alebo odloženie doby splatnosti školného v akademickom roku 
2007/2008 sa zasielajú rektorovi na predpísanom tlačive v termíne do 31. augusta 2007 10). 

14) Školné sa odvádza na bežný účet UMB. Jednotlivé fakulty si určia variabilné symboly    
      podľa svojich poradových čísiel fakúlt a ďalšie identifikátory platby. 

8) čl. 19  ods. 3 Štatútu UMB
9) § 92 ods. 13 zákona a čl. 19 ods. 4 Štatútu UMB

10) čl. 19 ods. 5 Štatútu UMB
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15) V zmysle § 109 ods. 1 zákona študenti študijných odborov zriadených podľa predchádzajúcich  
predpisov  a študenti  doktorandského  štúdia  vo  vedných  odboroch  alebo  v umeleckých  
odboroch    zriadených  podľa   predchádzajúcich   predpisov dokončia  štúdium  podľa  
predchádzajúcich predpisov.

Čl. 2
Výška školného v akademickom roku 2007/2008

1) Výška  školného  za  prekročenie  štandardnej  dĺžky  štúdia  v študijných  programoch  prvého 
stupňa, v študijných programoch druhého stupňa alebo v študijných programoch podľa § 53 
ods.  38)  zákona je  v zmysle  § 92 ods.  4 zákona a čl.  19 ods.  2) Štatútu UMB určená pre 
študentov UMB, ktorými sú občania Slovenskej republiky

najviac 42 000 Sk/akademický rok 2007/2008

Výšku  školného  u študijných  programov  uskutočňovaných  na  fakulte  si  určí  fakulta  
osobitným predpisom.

2) Školné – cudzinci     od       1     000 – 5000 EUR  
    Toto školné sa nevzťahuje na cudzincov s trvalým pobytom na území SR a na študentov

študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, v ktorých je osobitne upravená  časť úhrady za 
štúdium (§ 92 ods. 6 zákona). Výšku školného si určí fakulta osobitným predpisom.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

1) Smernicou o výbere školného sa ruší ods. 1 a ods. 2  Smernice UMB č. 4/2005 o výbere 
poplatkov na UMB zo dňa 21.6.2005.

2) Kontrolou plnenia úloh vyplývajúcich z tejto smernice poverujem oddelenie kontroly   
UMB.

3) Zmeny smernice môžu byť vykonané písomnými dodatkami.

4) Smernica nadobúda platnosť a účinnosť v pôsobnosti UMB dňom vydania.

Príloha č. 1) Oznámenie...
Príloha č. 2) Žiadosť 
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Rozdeľovník:

Na realizáciu:
7 x  dekani fakúlt UMB
3 x prorektori UMB (článok 9)
1 x riaditeľ SÚZ UMB
1 x riaditeľka UK UMB
3 x vedúci odborov UMB
1 x oddelenie kontroly UMB
Na vedomie: 
1 x kvestorka UMB
1 x vedúca kancelárie rektora UMB
1 x predseda AS UMB
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