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SMERNICA UMB č. 4/2009
O ŠKOLNOM
NA UNIVERZITE MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
V AKADEMICKOM ROKU 2010/2011
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Smernica o školnom č. 4/2009 vydaná v súlade s § 89 ods. 5, §92 ods. 1 až 9 a § 113a
ods. 7 až 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) upravuje a určuje
výšku školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, výška školného spojeného
s externým štúdiom a výška školného pre cudzincov na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici (ďalej len univerzita) v akademickom roku 2010/2011.

Čl. 2
Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
1. Univerzita určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné.
2. Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia platia študenti v študijnom programe
prvého, druhého a tretieho stupňa, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia podľa § 92 ods.
5 a ods. 6 zákona pre stanovený študijný program (Príloha 16). Školné za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia neplatia doktorandi v dennej forme štúdia, ktorí boli zapísaní na
štúdium pred 1.9.2007.
3. Pre určenie výšky školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu
prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia alebo študijného programu podľa § 53 ods. 3)
zákona sa zisťuje doba štúdia.
4. Študent, ktorý študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je
povinný uhradiť ročné školné za každý rok nadštandardného štúdia. V celkovej dobe
štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej alebo štátnej
vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského
vzdelávania. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu
v príslušnom akademickom roku sa zaokrúhľuje na celý akademický rok.
5. Na určenie celkovej doby štúdia sa prvé tri roky štúdia (bakalárske štúdium, spojený prvý
a druhý stupeň štúdia) v študijných programoch, podľa § 53 ods. 3 zákona pokladajú za
študijné programy prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia v študijnom programe podľa
§ 53 ods. 3 zákona (magisterské a inžinierske štúdium, spojený prvý a druhý stupeň
štúdia) sa pokladá za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky
primerane.
6. Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných
programov poskytovaných verejnou alebo štátnou vysokou školou v tom istom stupni, je
povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium
v príslušnom akademickom roku.
7. Ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe pri súbežnom štúdiu viacerých
študijných programov sa určuje v rovnakej výške ako ročné školné za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia.
8. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium toho istého alebo ďalšieho študijného
programu v príslušnom stupni po prerušení, je povinný uhradiť pomernú časť z ročného
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školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného
akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.
9. Ak mal študent prerušené štúdium na celý akademický rok, do celkovej dĺžky štúdia sa
táto doba nezapočítava.
10. Do štandardnej dĺžky štúdia sa započítava aj doba štúdia, ktorú absolvoval študent do dňa
iného skončenia štúdia (§ 66 ods. 1 písm. a) až e) zákona), ak bol opätovne prijatý na
štúdium akéhokoľvek študijného programu.
11. V celkovej dobe štúdia sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na
študijný program na verejnej alebo štátnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom
uhrádzal školné.
12. Študent, ktorému vznikla povinnosť uhradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky
štúdia a ktorý externe študuje platený študijný program, platí školné len za platený
študijný program.
13. Rektorka univerzity môže školné odpustiť, znížiť alebo odložiť termíny splatnosti
v nasledujúcich prípadoch:
a) študentom, ktorí sa nemohli zúčastniť výučby s prihliadnutím na ich dlhodobú a vážnu
zdravotnú situáciu (napr. držitelia preukazu ZŤP), odporučené zníženie výšky
školného je v rozpätí 30-50 %,
b) študentom, ktorí sa nemohli zúčastniť výučby počas semestra s prihliadnutím na iné
skutočnosti hodné osobitného zreteľa (napr. mobilita študenta schválená fakultou),
odporúčané zníženie výšky školného o 50 %,
c) študentom, ktorí majú vykonať len štátnu skúšku vrátane odovzdania a obhajoby
záverečnej práce, odporúčané zníženie výšky školného o 50 %,
d) študentom, ktorých príjem na jednu osobu v spoločnej domácnosti nepresahuje výšku
životného minima alebo splnili podmienky na priznanie sociálneho štipendia,
odporúčané zníženie výšky školného o 50 – 100 %,
e) študentom, ktorí boli zapísaní na iný študijný program len v časti akademického roka
menej ako jeden mesiac, odporúčané zníženie školného o 50 %,
f) študentom, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku súbežného štúdia a
dosiahli vážený študijný priemer v študijnom programe 1,00 – 1,30, odporúčané
zníženie školného o 50 – 100 %.

Čl. 3
Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
študentov prijatých na štúdium pred 1. 9. 2007
1. Ustanovenia článku 3 tejto smernice sa vzťahujú na študentov prijatých na vysokoškolské
štúdium po 1. 4. 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2. Na účely tejto smernice sa bakalársky druh štúdia pokladá za štúdium študijného
programu prvého stupňa študijného odboru, magisterský a inžiniersky druh štúdia za
štúdium študijného programu druhého stupňa študijného odboru podľa § 53 ods. 3 zákona.
3. Študent je povinný uhradiť verejnej vysokej škole určené ročné školné za každý ďalší rok
štúdia, ak študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. V celkovej
dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného
programu príslušného stupňa.
4. Ak je študent súbežne zapísaný v jednom akademickom roku na štúdium viacerých
študijných programov toho istého stupňa, zohľadňuje sa štúdium každého študijného
programu v celkovej dobe štúdia osobitne. Ak bol študent zapísaný len v časti
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akademického roka (napr. jeden deň), považuje sa za zapísaného počas celého
akademického roka (§ 113 a) ods. 10 zákona).
5. Doba štúdia študijného odboru prvého stupňa vysokoškolského štúdia podľa § 53 ods. 3
sa zohľadňuje v celkovej dobe štúdia v študijných programoch prvého stupňa (bakalársky
študijný program). Doba štúdia v študijných odboroch druhého stupňa podľa § 53 ods. 3
sa zohľadňuje v celkovej dobe štúdia v študijných programoch druhého stupňa
(magisterský a inžiniersky študijný program).
6. Ak povinnosť uhradiť školné vznikne študentovi počas akademického roka, uhradí
alikvotnú časť určeného školného podľa počtu mesiacov zostávajúcich do skončenia
príslušného akademického roka.
7. Študentom doktorandského štúdia v dennej forme štúdia, ktorí boli prijatí na štúdium pred
1. 9. 2007, nevzniká povinnosť uhradiť školné ani v prípade prekročenia štandardnej
dĺžky štúdia.

Čl. 4
Postup pri výbere školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

1. Povinnosťou študenta je pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky
školného
(§ 71 ods. 3 písm. b) zákona). Študent, na ktorého sa vzťahuje povinnosť
uhradiť školné, vyplní v termíne do 20. 9. 2010 čestné vyhlásenie o svojom doterajšom
štúdiu (príloha 1).
2. Študent prijatý do prvého roku štúdia v zmysle § 70 ods. 1 písm. k) zákona písomne
oznámi fakulte v termíne do 30. 9. 2010, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom
akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok.
3. Fakulta v termíne do 7. 10. 2010 písomne oznámi (listovou zásielkou s doručenkou alebo
osobne na proti podpis) študentom (príloha 2), ktorí majú povinnosť uhradiť školné, a to
výšku školného, dôvod výberu školného, spôsob a termín splatnosti úhrady školného.
4. Zároveň fakulta oznámi v termíne do 12. 10. 2010 na referát pre pedagogickú činnosť R
UMB počty a mená študentov, ktorým stanovila povinnosť platiť školné.
5. Študent môže podať žiadosť o odpustenie, zníženie alebo odloženie doby splatnosti
školného v zmysle čl. 2 ods. 13 tejto smernice (príloha 3). Žiadosť spolu s hodnovernými
dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť žiadosti, podá v termíne do 8 kalendárnych dní
od doručenia oznámenia o určení povinností uhradiť školné dekanovi fakulty.
6. Fakulta prijíma žiadosti o odpustenie, zníženie alebo odloženie doby splatnosti najdlhšie
do 30. 10. 2010 vrátane. Dekan fakulty v termíne do 9. 11. 2010 prehodnotí pôvodné
oznámenie a pripraví návrh rozhodnutí o zamietnutí žiadosti, znížení, odpustení alebo
odložení doby splatnosti v mene rektorky UMB (prílohy 4 - 12).
7. Rektorka univerzity v termíne do 16. 11. 2010 vrátane, preskúma a schváli návrhy
rozhodnutí.
8. Fakulta konečné rozhodnutie rektorky UMB oznámi študentom v termíne do 5 dní odo
dňa doručenia na fakultu.
9. V súlade § 92 ods. 5, 6 a § 71 ods. 3, písm. b) zákona je študent povinný uhradiť školné
vysokej škole. Termín splatnosti úhrady školného je najneskôr 15. 12. 2010.
10. Úhrada školného sa realizuje poštovým peňažným poukazom typu „U“, alebo
bezhotovostným prevodom na číslo účtu:
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Fakulta UMB
Ekonomická
Humanitných vied
Pedagogická
Politických vied
a medzinárodných vzťahov

Právnická
Prírodných vied

Číslo účtu
7000095590/8180
7000095590/8180
7000095590/8180
7000095590/8180
7000095590/8180
7000095590/8180

11. Pri platení poštovým peňažným poukazom typu „U“ sa uvádzajú nasledovné údaje:
Univerzita Mateja Bela a názov príslušnej fakulty, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica,
Číslo účtu: 7000095590, kód banky 8180, variabilný symbol podľa príslušnej fakulty,
konštantný symbol: 0379. Pri platení bezhotovostným prevodom sa uvádza konštantný
symbol: 0558.
Čl. 5
Školné za externé štúdium na UMB
1. Univerzita určila študijné programy v externej forme, ktoré sa budú zabezpečovať
bezplatne a predpokladaný počet študentov, ktorí sa zapíšu na štúdium od príslušného
akademického roka v súlade s § 89 ods. 5 zákona. Študent prijatý na ostatné študijné
programy v externej forme štúdia 1., 2. a 3. stupňa platí školné.
2. Bezplatné študijné programy v externej forme štúdia na UMB pre študentov prijatých
v akademickom roku 2008/2009 sú uvedené v prílohe 13.
3. Výška školného pre študentov prijatých na platené externé štúdium v akademickom roku
2008/2009 je uvedená v prílohe 13.
4. Bezplatné študijné programy a výška školného pre študentov prijatých na platené externé
štúdium v akademickom roku 2009/2010 je uvedená v prílohe 14.
5. Predpokladaný počet prijatých študentov na bezplatné študijné programy v externej forme
štúdia na UMB v akademickom roku 2010/2011 je uvedený v prílohe 15.
6. Výška školného pre študentov prijatých na platené externé štúdium v akademickom roku
2010/2011 je uvedená v prílohe 16.
7. Študent prijatý na bezplatný študijný program dokončí štúdium v tomto programe v rámci
štandardnej dĺžky štúdia bezplatne.
8. Školné uhradí študent do termínu zápisu a jeho úhradu preukáže pri zápise. Zápis na
štúdium je podmienený úhradou školného v plnej výške, bez možnosti splátok.
9. Študentovi externého štúdia plateného študijného programu, ktorý zaplatil školné, zapísal
sa na štúdium a v termíne ešte do začiatku výučby v príslušnom študijnom programe v
zimnom semestri prvého roku štúdia požiadal o skončenie štúdia sa vráti pomerná časť zo
zaplateného školného vo výške 90 %.
10. Študent externého štúdia plateného študijného programu, ktorý skončí alebo preruší
štúdium v priebehu akademického roka sa školné nevracia.
11. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium plateného študijného programu v príslušnom
stupni po prerušení a ročne školné už v roku prerušenia štúdia uhradil, je povinný uhradiť
pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov
zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.
12. Úhrada školného sa realizuje poštovým peňažným poukazom typu „U“, alebo
bezhotovostným prevodom na číslo účtu:
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Fakulta UMB
Ekonomická
Humanitných vied
Pedagogická
Politických vied
a medzinárodných vzťahov

Právnická
Prírodných vied

Číslo účtu
7000095590/8180
7000095590/8180
7000095590/8180
7000095590/8180
7000095590/8180
7000095590/8180

13. Pri platení poštovým peňažným poukazom typu „U“ sa uvádzajú nasledovné údaje:
Univerzita Mateja Bela a názov príslušnej fakulty, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica,
Číslo účtu: 7000095590, kód banky 8180, variabilný symbol podľa príslušnej fakulty,
konštantný symbol: 0559. Pri platení bezhotovostným prevodom sa uvádza konštantný
symbol: 0558.
14. Univerzita v rámci určeného limitu a v jeho výške určí v termíne do 29. 10. 2010, ktoré
študijné programy bude zabezpečovať bezplatne a predpokladaný počet študentov, ktorí sa
zapíšu na štúdium od akademického roka 2011/2012 tak, že zohľadní ekonomickú
náročnosť uskutočňovaných študijných programov.
15. V termíne do 31. 12. 2010 univerzita zverejní výšku školného za prekročenie štandardnej
dĺžky štúdia a výšku školného spojeného s externým štúdiom na univerzite v
akademickom roku 2011/2012.
Čl. 6
Výška školného
1. V súlade s § 92 ods. 1 a 2 zákona bol Ministerstvom školstva SR určený základ pre
výpočet školného a poplatkov na akademický rok 2010/2011 vo výške 305 € (9 188,43,Sk. Ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v študijných programoch
v dennej forme štúdia nesmie prekročiť päťnásobok základu. Ročné školné v študijných
programoch v externej forme nesmie prekročiť sumu maximálneho ročného školného
určenú opatrením ministerstva školstva na základe ekonomickej náročnosti
uskutočňovaných študijných programov.
2. Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a výška školného spojeného
s externým štúdiom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2010/2011 za
jednotlivé fakulty UMB je uvedená v prílohe 16.
Čl. 7
Školné podľa § 92 ods. 9 zákona - cudzinci
1. Cudzinci, ktorí nie sú občanmi členského štátu, alebo nemajú trvalý pobyt v členskom
štáte platia školné počas celej dĺžky štúdia (štandardná dĺžka štúdia a aj jej prekročenie).
2. Školné sa uhrádza podľa zmluvy, najneskôr v deň zápisu.
3. Zmluvu o poskytovaní vysokoškolského vzdelávania študentom – cudzincom podľa bodu
1 článku 7 smernice uzatvára dekan príslušnej fakulty univerzity.
4. Školné študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv sa riadi ustanoveniami týchto
zmlúv.
5. Výška školného v EUR pre cudzincov na univerzite v akademickom roku 2010/2011 za
jednotlivé fakulty:
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Fakulta
EF
FHV
FPVMV
FPV
PF
PrF

1. stupeň
€
1000
1000
4000
1000
1 000
1 000

2. stupeň
€
1000
1000
4000
2000
1 000
2 000

3. stupeň
€
2 000
2 000
4 000
4 000
2 500
-

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Školné je výnosom univerzity. Podľa čl. 4 smernice je 40 % zo školného príjmom
štipendijného fondu univerzity. Tú časť príjmov zo školného, ktorá nie je príjmom
štipendijného fondu univerzity možno použiť len na plnenie hlavných úloh univerzity
v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
2. Použitie školného podľa čl. 4 a čl. 7 smernice upraví interný predpis univerzity.
3. Účinnosťou tejto smernice sa ruší Smernica č. 13/2008 o školnom na Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2008/2009.
4. Smernica č. 4/2009 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
v akademickom roku 2010/2011 bola schválená v Akademickom senáte Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici dňa 7. 12. 2009.
5. Smernica č. 4/2009 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
v akademickom roku 2010/2011 nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť od 1. 9.
2010.
Prílohy k Smernici:
Príloha 1
vzor Čestného vyhlásenia
Príloha 2
vzor Oznámenia o určení výšky školného v akademickom roku 2010/2011 a podmienky
splatnosti
Príloha 3
vzor Žiadosti o znížene, odpustenie alebo odloženie doby splatnosti školného
Príloha 4
vzor Rozhodnutia o odložení doby splatnosti školného
(odloženie doby splatnosti - sociálne alebo zdravotné dôvody)
Príloha 5
vzor Rozhodnutia o znížení, odpustení alebo odložení doby splatnosti školného
(potvrdenie oznámenia, zamietnutie žiadosti)
Príloha 6
vzor Rozhodnutia o znížení, odpustení alebo odložení doby splatnosti školného
(vyhovenie žiadosti)
Príloha 7
vzor Rozhodnutia o znížení školného
(zníženie školného z dôvodu skutočností hodných osobitného zreteľa)
Príloha 8
vzor Rozhodnutia o znížení školného
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(zníženie školného z dôvodu zápisu na iný študijný program len v časti akademického roka)
Príloha 9
vzor Rozhodnutia o znížení školného
(zníženie školného – splnené všetky študijné povinnosti okrem vykonania štátnej skúšky
alebo jej časti)
Príloha 10
vzor Rozhodnutia o znížení školného
(zníženie školného zo sociálnych/zdravotných dôvodov)
Príloha 11
vzor Rozhodnutia o odpustení školného
(odpustenie školného – vážený študijný priemer 1,00 – 1,30 (pri súbežnom štúdiu) alebo
sociálne dôvody
Príloha 12
vzor Rozhodnutia o znížení školného
(zníženie školného – vážený študijný priemer 1,00 – 1,30 (pri súbežnom štúdiu)
Príloha 13
Výška školného za platené externé štúdium, bezplatné študijné programy (BŠP) pre študentov
prijatých v akademickom roku 2008/2009
Príloha 14
Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty a bezplatné študijné programy (BŠP) na
AR 2009/2010
Príloha 15
Bezplatné študijné programy v externej forme štúdia a predpokladaný počet prijatých
študentov na akademický rok 2010/2011
Príloha 16
Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty a bezplatné študijné programy (BŠP) na
AR 2010/2011

Rozdeľovník:
6 x dekani fakúlt UMB
6 x prodekani pre pedagogickú činnosť fakúlt UMB
4 x prorektori UMB
1 x kvestorka UMB
1 x vedúca kancelárie rektora UMB
3 x vedúci odborov UMB
1 x vedúci oddelenia kontroly UMB
1 x riaditeľka UK UMB
1 x riaditeľ SÚZ UMB
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