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SMERNICA UMB č. 7/2014
O ŠKOLNOM
NA UNIVERZITE MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Smernica o školnom č. 7/2014 vydaná v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) upravuje a určuje výšku
školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, výšku školného v externom štúdiu
a výšku školného pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom ako štátnom
jazyku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UMB) v akademickom
roku 2015/2016.
Čl. 2
Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
1. UMB 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.
3. Pre určenie výšky školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu
prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia 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. 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.
6. Ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe denného štúdia pri súbežnom štúdiu
viacerých študijných programov sa určuje v rovnakej výške ako ročné školné za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného
programu v príslušnom stupni po prerušení, je povinný uhradiť pomernú časť z ročného
školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného
akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.
7. Ak mal študent prerušené štúdium (od 1. 9. do 31. 8.) na celý akademický rok, do celkovej
dĺžky štúdia sa táto doba nezapočítava.
8. 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.
9. 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.
10. Rektor UMB môže školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej a externej forme
odpustiť, znížiť alebo odložiť termíny splatnosti na základe žiadosti študenta
v nasledujúcich prípadoch:

I. Odpustenie školného študentom, ktorí sa ocitli v nepredvídanej vážnej osobnej alebo
rodinnej situácii spojenej najmä s úmrtím člena/členov rodiny.
II. Zníženie školného o 50 %:
a) študentom, ktorí boli v predchádzajúcom akademickom roku na mobilite schválenej
fakultou a získali kredity podľa Zmluvy o štúdiu,
b) študentom, ktorí úspešne reprezentovali Slovenskú republiku alebo UMB podľa
Štatútu reprezentanta UMB na medzinárodnom podujatí,
c) študentom, ktorí sa nemohli zúčastniť výučby s prihliadnutím na ich dlhodobú a
vážnu zdravotnú situáciu (napr. držitelia preukazu ZŤP),
d) študentom, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku súbežného štúdia na
fakultách UMB a v obidvoch študijných programoch dosiahli vážený študijný
priemer 1,00 – 1,30,
e) študentom, ktorých príjem na jednu spoločne posudzovanú osobu v spoločnej
domácnosti nepresahuje sumu zákonom stanoveného životného minima na
príslušný rok.
III. Zníženie školného o 25 %:
a) študentom, ktorí úspešne reprezentovali Slovenskú republiku alebo UMB podľa
Štatútu reprezentanta UMB na národnom podujatí,
b) študentom, ktorí majú vykonať len štátnu skúšku v riadnom alebo náhradnom
termíne a odovzdali alebo majú odovzdať a obhájiť záverečnú prácu,
c) študentom, ktorí boli zapísaní na študijný program len v časti akademického roka
menej ako jeden mesiac.
IV. Odloženie termínu splatnosti študentom, ktorí sa ocitli v situácii hodnej
osobitného zreteľa (napr. sociálne dôvody – dočasná insolventnosť študenta spôsobená
nepredvídanou vážnou osobnou alebo rodinnou situáciou) na základe vyjadrenia
osobitnej komisie.“
Čl. 3
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 18. 9. 2015 čestné vyhlásenie o svojom doterajšom štúdiu
(príloha 1).
2. Študent prijatý do prvého roka denného štúdia na dva alebo viac študijných programov
v zmysle § 70, ods. 1 písmeno k zákona písomne oznámi fakulte v termíne do 30. 9. 2015,
že má povinnosť uhradiť školné v druhom alebo ďalšom študijnom programe za štúdium
v príslušnom akademickom roku (§ 92, ods. 5 zákona).
3. Fakulta v termíne do 8. 10. 2015 písomne oznámi (listovou zásielkou s doručenkou alebo
osobne na proti podpis) študentom (príloha 2a), 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 15. 10. 2015 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. 10 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
4. 11. 2015 vrátane. Dekan fakulty v termíne do 11. 11. 2015 prehodnotí pôvodné
oznámenie a pripraví návrh rozhodnutí o zamietnutí žiadosti, znížení, odpustení alebo
odložení doby splatnosti v mene rektorky UMB (prílohy 4 - 12).

7. Rektor UMB v termíne do 19. 11. 2015 vrátane, preskúma a schváli návrhy rozhodnutí.
8. Fakulta konečné rozhodnutie rektora UMB oznámi študentom v termíne do 3 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
UMB. Termín splatnosti úhrady školného je najneskôr 16. 12. 2015.
10. Úhrada školného sa realizuje bezhotovostným prevodom na číslo účtu:
Základné identifikačné údaje platby školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
Fakulta
Číslo účtu
Variabilný
symbol
EF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10112301
FF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10361401
FPVMV
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10421301
FPV
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10521801
PF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10720001
PrF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10861401
*do špecifického symbolu uvádzajú študenti SR aj zo zahraničia ID osoby v AIS

Konštantný
symbol
0308
0308
0308
0308
0308
0308

Základné identifikačné údaje platby školného za súbežné štúdium
Variabilný
Fakulta
Číslo účtu
symbol
EF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10112377
FF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10361477
FPVMV
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10421377
FPV
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10521877
PF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10720077
PrF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10861477
*do špecifického symbolu uvádzajú študenti SR aj zo zahraničia ID osoby v AIS

Konštantný
symbol
0308
0308
0308
0308
0308
0308

Čl. 4
Školné za externé štúdium na UMB
1. Študent prijatý na študijný program v externej forme štúdia 1., 2. a 3. stupňa štúdia
v akademickom roku 2015/2016 platí školné. Výška školného je uvedená v prílohe 15.
2. Výška školného pre študentov prijatých na platené externé štúdium v akademickom roku
2014/2015 je uvedená v prílohe 14.
3. Výška školného pre študentov prijatých na platené externé štúdium v akademickom roku
2013/2014 je uvedená v prílohe 13.
4. Ustanovenia Čl. 2, ods. 1., 2., 3. a 11 platia aj pre študenta externého štúdia.
5. Študent 2. a 3. roka prvého stupňa štúdia, 2. roka druhého stupňa štúdia a 2., 3., 4. a 5. roku
tretieho stupňa štúdia uhradí školné v plnej výške, bez možnosti splátok do termínu zápisu
a jeho úhradu preukáže pri zápise.
6. Uchádzač o štúdium študijného programu v externej forme štúdia sa zápisom stane
študentom 1. roku štúdia. Podľa § 71 zákona o vysokých školách študentovi vzniká
povinnosť hradiť školné, ktoré mu fakulta vyčísľuje v súlade s § 92 uvedeného zákona.
Fakulta v termíne do 5 dní od zápisu študenta do 1. roku štúdia písomne oznámi (listovou
zásielkou s doručenkou alebo osobne na proti podpis – príloha 2b) povinnosť uhradiť
školné, vrátane výšky školného, dôvodu výberu školného, spôsob a termín splatnosti úhrady
školného. Študent 1. roka štúdia uhradí školné na akademický rok 2015/2016 v plnej výške,
bez možnosti splátok najneskôr do 30. septembra 2015.
7. Študentovi externého štúdia študujúcemu v štandardnej dĺžke štúdia, 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 %.

8. Študent externého štúdia, ktorému vznikla povinnosť uhradiť školné z dôvodu prekročenia
štandardnej dĺžky v príslušnom študijnom programe, platí školné za nadštandardnú dĺžku
štúdia.
9. Študentovi externého štúdia, ktorý skončí alebo preruší štúdium v priebehu akademického
roka, sa školné nevracia.
10. Úhrada školného sa realizuje bezhotovostným prevodom na číslo účtu:
Základné identifikačné údaje platby školného za externé štúdium
Fakulta
EF
FF

Číslo účtu
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA

FPVMV

SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný
symbol
10150020
10350020
10420220

Konštantný
symbol
0308
0308
0308

– 1. a 2. stupeň

10420320
- 3. stupeň

FPV

SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA

10520820
stupeň
10520920

0308

- 1. a 2.

- 3. stupeň

PF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10720020
PrF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10850020
*do špecifického symbolu uvádzajú študenti: SR aj zo zahraničia ID osoby v AIS

0308
0308

Čl. 5
Výška školného
1. V súlade s § 92 ods. 1 a 2 zákona bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky určený základ pre výpočet školného a poplatkov na akademický rok
2015/2016 vo výške 335 €. 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, vedy, výskumu
a športu SR na základe ekonomickej náročnosti uskutočňovaných študijných programov.
2. Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia vrátane súbežného štúdia a výška
školného spojeného s externým štúdiom na UMB v akademickom roku 2015/2016 za
jednotlivé fakulty UMB je uvedená v prílohe 15.
Čl. 6
Školné podľa § 92 ods. 8 zákona pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom ako štátnom jazyku
1. Študenti študijného programu v dennej forme štúdia sú povinní v každom akademickom
roku uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program podľa § 51 ods. 4 písm. p) uskutočňuje
výlučne v inom ako v štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné vznikne len vtedy, ak UMB
alebo niektorá verejná vysoká škola na Slovensku v akademickom roku, v ktorom študenti
začali študovať študijný program v cudzom jazyku, ponúkala možnosť študovať daný
študijný program aj v štátnom jazyku.
2. Školné sa uhrádza najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zápisu.
3. Zmluvu o poskytovaní vysokoškolského vzdelávania zahraničným študentom uzatvára
dekan príslušnej fakulty UMB (vzor zmluvy v slovenskom a v anglickom jazyku je
v
prílohe 16).
4. Školné študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv alebo zmlúv UMB o spolupráci
s partnerskými vysokými školami sa riadi ustanoveniami týchto zmlúv.

5. Výška školného v EUR pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom ako štátnom
jazyku podľa ods. 1 tohto článku na UMB v akademickom roku 2015/2016 za jednotlivé
fakulty:
Výška školného za študijný program uskutočňovaný výlučne v inom ako štátnom jazyku (§92 ods. 8
zákona) v akademickom roku 2015/2016

Fakulta
EF
FF
FPVMV
FPV
PF
PrF

1. stupeň
€
30
1000
1500
1000
0
0

2. stupeň
€
30
2000
2000
2000
0
0

3. stupeň
€
2500
3000
2500
4000
2500
0

Základné identifikačné údaje platby školného pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom
ako štátnom jazyku
Číslo účtu
Variabilný
Konštantný
Fakulta
symbol
symbol
EF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10101123
0308
FF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10320023
0308
10427223
FPVMV

SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA

FPV

SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA

– 1. a 2. stupeň

10427323

0308

- 3. stupeň

10561023

PF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA 10700023
PrF
SK 7581800000007000095590, BIC – SWIFT: SPSRSKBA neuvádza sa
*do špecifického symbolu uvádzajú študenti SR aj zo zahraničia ID osoby v AIS

0308
0308
0308

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Školné je výnosom UMB. Podľa čl. 4 smernice je 20 % zo školného príjmom štipendijného
fondu UMB. Tú časť príjmov zo školného, ktorá nie je príjmom štipendijného fondu UMB,
možno použiť len na plnenie hlavných úloh UMB v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
2. Použitie školného podľa čl. 2 a čl. 6 smernice upravuje interný predpis UMB.
3. V termíne do 31. 12. 2015 UMB zverejní výšku školného za prekročenie štandardnej dĺžky
štúdia vrátane súbežného štúdia a výšku školného za externé štúdium na UMB
v
akademickom roku 2016/2017.
4. Účinnosťou tejto smernice sa ruší Smernica č. 8/2013 o školnom na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici v akademickom roku 2014/2015 zo dňa 2. 12. 2013 vrátane Dodatku č.
1 k Smernici č. 8/2013 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
v akademickom roku 2014/2015 zo dňa 14. 2. 2014 a Dodatku č. 2 k Smernici č. 8/2013
o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2014/2015
zo dňa 18. 8. 2014.
5. Smernica č. 7/2014 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
v akademickom roku 2015/2016 nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť od 1. 9.
2015.

Prílohy k Smernici:

Príloha 1
vzor Čestného vyhlásenia
Príloha 2a
Vzor Oznámenia o určení povinnosti uhradiť školné v akademickom roku 2015/2016
a podmienky splatnosti pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia
Príloha 2b
vzor Oznámenia o určení povinnosti uhradiť školné za externé štúdium v akademickom roku
2015/2016 a podmienky splatnosti
Príloha 3
vzor Žiadosti o zníženie, 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 6a
vzor Rozhodnutia dekana o zrušení oznámenia o určení povinnosti uhradiť školné
v akademickom roku 2015/2016 a podmienky splatnosti - autoremedúra
(vyhovenie žiadosti, zamietnutie oznámenia – používa sa v prípade, keď oznámenie bolo
vydané v rozpore so zákonom ....)
Príloha 6b
vzor Rozhodnutia rektora o zrušení oznámenia o určení povinnosti uhradiť školné
v akademickom roku 2015/2016 a podmienky splatnosti (vyhovenie žiadosti, zamietnutie
oznámenia – používa sa v prípade, keď oznámenie bolo vydané v rozpore so zákonom ....)
Príloha 7
vzor Rozhodnutia o znížení školného
(zníženie školného z dôvodu skutočností hodných osobitného zreteľa – zahraničný pobyt)
Príloha 8
vzor Rozhodnutia o znížení školného
(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 odovzdania záverečnej práce a
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 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, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
vrátane súbežného štúdia vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty na AR
2013/2014
Príloha 14
Výška školného za externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia vrátane
súbežného štúdia vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty na AR 2014/2015
Príloha 15

Výška školného za externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia vrátane
súbežného štúdia vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty na AR 2015/2016
Príloha 16
Vzor zmluvy o zabezpečení vysokoškolského štúdia zahraničných študentov na UMB v AR
2015/2016 v slovenskom a anglickom jazyku

Rozdeľovník:
6 x dekani fakúlt UMB
6 x prodekani pre pedagogickú činnosť fakúlt UMB
5 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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Príloha 1

ČESTNÉ

Podpísaný(á):

VYHLÁSENIE

...........................................................

(meno a priezvisko)
Narodený(á):

..........................................................

Trvalé bydlisko:

..........................................................

vyhlasujem
1. že v akademickom roku 2015/2016 som /nie som zapísaný(á)* na jeden študijný program
bakalárskeho/magisterského

-

inžinierskeho/doktorandského*

stupňa

štúdia

v dennej/externej* forme štúdia na ......................................... fakulte Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici
-

rok štúdia (napr. 1., 2., 3.....):.......................................................................................................

-

názov študijného programu:

...................................................................................................

-

v študijnom odbore:

...................................................................................................

-

od .................................... do .......................................

-

prerušenie štúdia: od ................................. do .......................................

2. že v akademickom roku 2015/2016 som súbežne zapísaný(á) na viac študijných
programov**.
a. Prvý študijný program1:

1

-

názov fakulty a vysokej školy:..................................................................................................

-

názov študijného programu:.....................................................................................................

-

v študijnom odbore:

-

stupeň štúdia:

bakalársky/magisterský – inžiniersky/doktorandský *

-

forma štúdia:

denná/externá*

-

rok štúdia:

...................................................................................................

-

od .................................... do ................................

-

prerušenie štúdia: od ................................. do .......................................

...........................................................................................................

Študent denného štúdia, ktorý súbežne študuje v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov
poskytovaných verejnou vysokou školou, je povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe

b. Druhý študijný program:
-

názov fakulty a vysokej školy:....................................................................................................

-

názov študijného programu:........................................................................................................

-

v študijnom odbore:

-

stupeň štúdia:

bakalársky/magisterský – inžiniersky/doktorandský/*

-

forma štúdia:

denná/externá*

-

rok štúdia:

...................................................................................................

-

od .................................... do .......................................

-

prerušenie štúdia: od ................................. do .................

.............................................................................................................

..........

c. Tretí, príp. ďalší študijný program
-

názov fakulty a vysokej školy:....................................................................................................

-

názov študijného programu:........................................................................................................

-

v študijnom odbore:

-

stupeň štúdia:

bakalársky/magisterský – inžiniersky/doktorandský *

-

forma štúdia:

denná/externá*

-

rok štúdia:

...................................................................................................

-

od .................................... do .......................................

-

prerušenie štúdia: od ................................. do .......................................

.............................................................................................................

3. od 1. 9. 2002*** som bol zapísaný(á) na
-

názov fakulty a vysokej školy:....................................................................................................

-

názov študijného programu:........................................................................................................

-

v študijnom odbore:

-

stupeň štúdia:

bakalársky/magisterský – inžiniersky/doktorandský *

-

forma štúdia:

denná/externá*

-

od .................................... do .......................................

-

prerušenie štúdia: od ................................. do .......................................

-

vylúčenie zo štúdia (resp. zanechanie štúdia) ..............................................................................

.............................................................................................................

Banská Bystrica
dátum: ........................
............................................................
podpis
*nehodiace sa preškrtnite
**vyplní študent(ka), ktorý(á) študuje súbežne dva a viac študijných programov
*** informáciu v bode 3 vyplní študent(ka), ktorý(á) v období po 1. 9. 2002 nastúpi(a)l na štúdium podľa akreditovaných
študijných programov v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (kritériá akreditácie študijných programov
vysokoškolského vzdelávania z 31. 3. 2003) a toto štúdium ukončil (riadne ukončenie, vylúčenie, zanechanie štúdia a iné).
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Príloha 2a

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

logo

Fakulta.............................................................................................. fakulty
adresa fakulty
adresa

č. z.

Vybavuje:

Banská Bystrica ......

Oznámenie o určení povinnosti uhradiť školné v akademickom roku 2015/2016
a podmienky splatnosti
V zmysle Smernice č. 7/2014 UMB o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku
2015/2016 Vám oznamujeme, že v súlade s § 92/ a § 71 ods. 3, písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ste povinný(á) uhradiť školné
v akademickom roku 2015/2016 za štúdium študijného programu ............ fakulty........................UMB:
názov študijného programu :
stupeň štúdia :
štandardná dĺžka štúdia :
na ktorý ste zapísaný od : deň/mesiac/rok
bez prerušenia štúdia 1)
s prerušením štúdia 2) od : deň/mesiac/rok do:
deň/mesiac/rok
V uvedenom študijnom programe v akademickom roku 2015/2016 je určená výška školného
........................... €
Smernicou č. 7/2014 o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2015/2016 v prílohe 15.
ODÔVODNENIE
Dôvod výberu školného v akademickom roku 2015/2016:
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu prvého stupňa*), študijného programu druhého
stupňa*) alebo študijného programu tretieho stupňa *) o dobu 3)...........................................................................
Školné za akademický rok 2015/2016 ste povinný(á) uhradiť v lehote do 16. decembra 2015 bezhotovostným
prevodom na číslo účtu s použitím variabilného symbolu príslušnej fakulty.
Číslo účtu :
kód banky:
Názov účtu:
VS: podľa druhu školného a podľa príslušnej fakulty
KS: 0308
ŠS: do špecifického symbolu uvádzajú študenti SR aj zo zahraničia ID osoby v AIS
Pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2015/2016 je podmienené preukázaním úhrady školného
hodnoverným spôsobom. V zmysle § 92/ a § 71 ods. 3, písm. b) zákona o VŠ je študent povinný uhradiť školné
vysokej škole.

POUČENIE
Na základe tohto oznámenia môžete v lehote do 8 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia podať dekanovi
fakulty žiadosť o odpustenie, zníženie alebo odloženie doby splatnosti školného.
xy, dekan fakulty

1) *) čo sa nehodí prečiarknite
2) pri viacnásobnom prerušení fakulta uvedie všetky dátumy prerušenia
3) doba štúdia sa zaokrúhľuje na celé akademické roky smerom nahor
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Príloha 2b
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

logo

Fakulta.............................................................................................. fakulty
adresa fakulty
adresa

č. z.

Vybavuje:

Banská Bystrica ......

Oznámenie o určení povinnosti uhradiť školné za externé štúdium v akademickom roku
2015/2016
a podmienky splatnosti
V zmysle Smernice č. 7/2014 UMB o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku
2015/2016 Vám oznamujeme, že v súlade s § 92 a § 71 ods. 3, písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ste povinný(á) uhradiť školné za
externé štúdium v akademickom roku 2015/2016 za štúdium študijného programu ............
fakulty........................UMB:
názov študijného programu :
stupeň štúdia :
štandardná dĺžka štúdia :
na ktorý ste zapísaný od : deň/mesiac/rok
bez prerušenia štúdia 1)
s prerušením štúdia 2) od : deň/mesiac/rok do:
deň/mesiac/rok
V uvedenom študijnom programe v akademickom roku 2015/2016 je určená výška školného
........................... €
Smernicou č. 7/2014 o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2015/2016 v prílohe 15.
ODÔVODNENIE
Dôvod výberu školného v akademickom roku 2015/2016 :
štúdium študijného programu v externej forme štúdia: ...........................................................................
Školné za akademický rok 2015/2016 ste povinný(á) uhradiť v lehote do 30. septembra 2015 bezhotovostným
prevodom na číslo účtu s použitím variabilného symbolu príslušnej fakulty.
Číslo účtu :
kód banky:
Názov účtu:
VS: podľa druhu školného a podľa príslušnej fakulty
KS: 0308, 0558
ŠS: do špecifického symbolu uvádzajú študenti SR aj zo zahraničia ID osoby v AIS
V zmysle § 92 a § 71 ods. 3, písm. b) zákona o VŠ je študent povinný uhradiť školné vysokej škole.

xy, dekan fakulty

1) *) čo sa nehodí prečiarknite
2) pri viacnásobnom prerušení fakulta uvedie všetky dátumy prerušenia
3) doba štúdia sa zaokrúhľuje na celé akademické roky smerom nahor
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Príloha 3

ŽIADOSŤ
Adresát:
Adresa:
dekan(ka)
Fakulta .......................
Adresa fakulty............
Študent:
Rodné číslo: ...............................................
Meno a priezvisko..................................................................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................................................................................................................
Telefón: ................................................................................................................... E-mail:
Fakulta UMB, na ktorej študent študuje........................................................................
VEC:
Žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odloženie splatnosti školného2
Týmto Vás žiadam o
a) zníženie školného
b) odpustenie školného
c) odloženie doby splatnosti školného
podľa oznámenia ......................fakulty..........................................................UMB3
č. ............. zo dňa..........................o určení povinnosti uhradiť školné vo výške .................. € v
akademickom roku.2015/2016 za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.
Zdôvodnenie žiadosti a preukázanie dôvodov4:

Za kladné vybavenie Vám vopred ďakujem.
S úctou
V ....................................... dňa ..............................
Zoznam príloh:
*) čo sa nehodí prečiarknite
**) uveďte názov fakulty

2

Študent si vyberie z uvedených možnosti
Študent uvedie názov fakulty
4
Vo všetkých prípadoch študent svoje tvrdenia dokladuje tlačivami, ktoré potvrdzujú opodstatnenosť žiadosti
(doklady o príjme spoločne posudzovaných osôb, potvrdenia z úradov práce, rozhodnutia o výške dôchodkov ap.).
Žiadosť bez potrebných dokladov sa pokladá za neopodstatnenú.
3
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Príloha 13

Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium
vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty na AR 2013/2014
Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v
akademickom roku 2013/2014

550
700
670
550
670
550
600
550
670
720

800

550

700

800
750
750
750
750
750
600
600
600

800

FF

EF

Názov študijného programu v externom štúdiu
cestovný ruch
ekonomika a manažment podniku
financie, bankovníctvo a investovanie
regionálny rozvoj a verejná správa
verejná ekonomika a služby
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
ekonomika a správa území
ekonomika podnikov cestovného ruchu
ekonomika verejných služieb
marketingový manažment podniku
aplikovaná etika
európske kultúrne štúdiá
história
muzeológia
anglický jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra
maďarský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra
hungarológia
sociálna filozofia
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
slovenský jazyk a literatúra
maďarský jazyk a literatúra
systematická filozofia

700

Fakulta

1. stupeň
2. stupeň
€
€
600
600
600
750
600

Školné v akademickom roku 2013/2014 v dennej*
a externej forme štúdia
za prekročenie
3. stupeň štandardnej dĺžky štúdia
za súbežné štúdium
€
€
€
800
800

400
400

700
600
700
600
600
670
670
400
400
400

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v
akademickom roku 2013/2014

€

€

€

€

€

900
700
700

700

700
700
700
700

800

300
300
300
300
300
600
600

800
600
800

700
700
700

600

750
600
600
600
600

700

1 000
1 000

800

700

850
850

700

400
400
400
400
400

600

Názov študijného programu v externom štúdiu
všeobecná jazykoveda
slovenské dejiny
didaktika slovenského jazyka a literatúry
športová edukológia
športová humanistika
európske štúdiá
politológia
teória politiky
medzinárodné vzťahy
aplikovaná informatika
environmentálna chémia
environmentálne manažérstvo
geografia a krajinná ekológia
učiteľstvo praktickej prípravy
učiteľstvo technických odborných predmetov
didaktika technických odborných predmetov
evolúcia ekosystémov a ich ochrana
matematická analýza
pravdepodobnosť a matematická štatistika
teória vyučovania matematiky
andragogika
pedagogika
sociálna práca
predškolská a elementárna pedagogika
učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo náboženskej výchovy
sociálna pedagogika
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

2. stupeň

800

PF

FPV

FPVaMV

Fakulta

1. stupeň

Školné v akademickom roku 2013/2014 v dennej*
a externej forme štúdia
za prekročenie
3. stupeň štandardnej dĺžky štúdia
za súbežné štúdium

800
800
800

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v
akademickom roku 2013/2014

€

€

právo

za súbežné štúdium

€

€

900

€

za prekročenie
3. stupeň štandardnej dĺžky štúdia

900

Názov študijného programu v externom štúdiu
predškolská pedagogika
evanjelikálna teológia
didaktika hudobného umenia
didaktika výtvarného umenia
teológia

2. stupeň
800
800

600
600
600

PrF

Fakulta

1. stupeň

Školné v akademickom roku 2013/2014 v dennej*
a externej forme štúdia

630

950

Poznámky:
* povinnosť hradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium sa vzťahuje na všetky študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia v akademickom
roku 2013/2014, nielen na študijné programy uvedené v tejto prílohe
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Príloha 14

Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium
vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty na AR 2014/2015
Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v
akademickom roku 2014/2015

€

€

550
700

670
550
670
720

€

€

1 000
1 200
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600

800

550

€
1 200
1 200

800

800
800
800
800
800

800

FF

EF

Názov študijného programu v externom štúdiu
cestovný ruch
ekonomika a manažment podniku
financie, bankovníctvo a investovanie
regionálny rozvoj a verejná správa
verejná ekonomika a služby
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
ekonomika a správa území
ekonomika podnikov cestovného ruchu
ekonomika verejných služieb
marketingový manažment podniku
aplikovaná etika
európske kultúrne štúdiá
história
muzeológia
anglický jazyk a kultúra
poľský jazyk a kultúra
maďarský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra
sociálna filozofia
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
slovenský jazyk a literatúra
maďarský jazyk a literatúra
systematická filozofia

2. stupeň

800

Fakulta

1. stupeň

Školné v akademickom roku 2014/2015 v dennej*
a externej forme štúdia
za prekročenie
3. stupeň štandardnej dĺžky štúdia
za súbežné štúdium

630
630

700
600
600
700
600
600
700
700
630
630
630

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v
akademickom roku 2014/2015

700
700

700
700
700
700
700
700
700
700
700

800

800
600

1 300
900
700
700

800

750
600
600
600
600

1 500
1 500

800

850
850

600

Názov študijného programu v externom štúdiu
všeobecná jazykoveda
slovenské dejiny
translatológia
športová edukológia
športová humanistika
európske štúdiá
politológia
teória politiky
medzinárodné vzťahy
aplikovaná informatika
environmentálna chémia
environmentálne manažérstvo
geografia a krajinná ekológia
učiteľstvo praktickej prípravy
aplikovaná geológia
učiteľstvo technických odborných predmetov
didaktika technických odborných predmetov
evolúcia ekosystémov a ich ochrana
matematická analýza
pravdepodobnosť a matematická štatistika
teória vyučovania matematiky
andragogika
pedagogika
sociálna práca
predškolská a elementárna pedagogika
učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo náboženskej výchovy
učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy

2. stupeň
€

800

PF

FPV

FPVMV

Fakulta

1. stupeň
€

Školné v akademickom roku 2014/2015 v dennej*
a externej forme štúdia
za prekročenie
3. stupeň štandardnej dĺžky štúdia
za súbežné štúdium
€
€
€
630
630
630
630
630

300
300
300
300
300
600
600

800
600

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v
akademickom roku 2014/2015

trestné právo

€

€

za prekročenie
3. stupeň štandardnej dĺžky štúdia
€

za súbežné štúdium

€

€

900

Názov študijného programu v externom štúdiu
sociálna pedagogika
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
predškolská pedagogika
evanjelikálna teológia
didaktika hudobného umenia
didaktika výtvarného umenia
teológia
právo
obchodné a finančné právo

2. stupeň

900

PrF

Fakulta

1. stupeň

Školné v akademickom roku 2014/2015 v dennej*
a externej forme štúdia

800
800
800
800
600
600
600
630

950
1 200
1 200

Poznámky:
* povinnosť hradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium sa vzťahuje na všetky študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia v akademickom roku
2014/2015, nielen na študijné programy uvedené v tejto prílohe.
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Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium
vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty na AR 2015/2016
Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v
akademickom roku 2015/2016

verejná ekonomika a služby (KA Verejná ekonomika a politika)**
aplikovaná etika
európske kultúrne štúdiá
muzeológia
história
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
anglický jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra
slovenské dejiny
systematická filozofia
športová edukológia
športová humanistika
translatológia
všeobecná jazykoveda

€
1 200
1 200

800

€

€

800

FF

verejná ekonomika a služby (KA Verejná ekonomika a
manažment)**
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

€
800
800
800

800

regionálny rozvoj a verejná správa (KA Teritoriálny
manažment)**

€

800

EF

Názov študijného programu v externom štúdiu
cestovný ruch
ekonomika a manažment podniku
financie, bankovníctvo a investovanie

2. stupeň

800

Fakulta

1. stupeň

Školné v akademickom roku 2015/2016 v dennej*
a externej forme štúdia
za prekročenie
3. stupeň štandardnej dĺžky štúdia
za súbežné štúdium

800
1 000
1 200
630
630
550
670
720
700
670

600
700
700
700
700
630
630
630
630
630
630

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v
akademickom roku 2015/2016

€

€

1 500
1 500

700
700

700
700

800

700
700
700
700
700

800

800

€

600

PF

800
750
600
600
600
600
600

€
1 100
1 100
1 100
900
700
700

za súbežné štúdium

800

FPV

€

za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia

800

FPVaMV

Názov študijného programu v externom štúdiu
európske štúdia
politológia
medzinárodné vzťahy
aplikovaná informatika
environmentálna chémia
environmentálne manažérstvo (KA 1. stupeň environmetalistika)**
geografia a krajinná ekológia (KA geografia)**
učiteľstvo praktickej prípravy
forenzná a kriminalistická chémia
aplikovaná geológia
geografia a rozvoj regiónov
didaktika technických odborných predmetov
evolúcia ekosystémov a ich ochrana
matematická analýza
pravdepodobnosť a matematická štatistika
teória vyučovania matematiky
andragogika
pedagogika (KA pedagogika - vychovávateľstvo)**
pedagogika
sociálna práca
predškolská a elementárna pedagogika
učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
sociálna pedagogika
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
predškolská pedagogika
evanjelikálna teológia

3. stupeň

600

Fakulta

2. stupeň

800

1. stupeň

Školné v akademickom roku 2015/2016 v dennej*
a externej forme štúdia

600
600
600
600
600
600
600
600
600

800
800
800
800
800
800

Názov študijného programu v externom štúdiu
didaktika hudobného umenia
didaktika výtvarného umenia
teológia
právo

PrF

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia

za súbežné štúdium

€

€

€

€

€

900

Fakulta

Školné v akademickom roku 2015/2016 v dennej*
a externej forme štúdia

900

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v
akademickom roku 2015/2016

600
600
600
630

950

obchodné a finančné právo

1200

trestné právo

1200

Poznámky:
* povinnosť hradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium sa vzťahuje na všetky študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia v akademickom
roku 2015/2016, nielen na študijné programy uvedené v tejto prílohe.
** v zátvorke je uvedený nový názov študijného programu, pod ktorým bol existujúci študijný program predložený v roku 2014 do komplexnej akreditácie

