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DODATOK Č. 2 

K SMERNICI UMB Č. 12/2021 O ŠKOLNOM A POPLATKOCH 

SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM A UDEĽOVANÍM  

VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH TITULOV 

NA UNIVERZITE MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 

NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
 

I. 

 

Dodatok č. 2 k Smernici č. 12/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním 

vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 

2022/2023 zo dňa 10.01.2021 v znení Dodatku č. 1 k Smernici č. 12/2021 o školnom a poplatkoch 

spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela 

v Banskej Bystrici na akademický rok 2022/2023 zo dňa 18.01.2022  (ďalej aj ako „Dodatok č.2“)  

je vydaný v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a 

zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

138/2019 Z. z.“).  Dodatok č. 2 upravuje Čl. 2 „Školné za prekročenie štandardnej dĺžky 

štúdia“, Čl. 3 Postup pri výbere školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, Čl. 6 

„Školné podľa § 92 ods. 8 zákona – pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom 

ako v štátnom jazyku“ Smernice č. 12/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom 

a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 

na akademický rok 2022/2023 v znení Dodatku č. 1 k Smernici č. 12/2021 o školnom 

a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na 

Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2022/2023 (ďalej aj ako 

„smernica“) a zároveň za Článok 6 smernice vkladá nový Čl. 7 označený ako „Školné 

v zmysle medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej zmluvy“.  Pôvodné články 7, 8, 9, 10 a 11 

smernice sa označujú ako 8, 9, 10, 11 a 12. 

 

 

II. 

 

V Čl. 2 „Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia“ smernice sa mení a dopĺňa ods. 4 takto:  

4. Študent, ktorý študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný 

uhradiť školné za každý ďalší rok štúdia. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje  doba, počas 

ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných programov 

príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania; ak bol študent v jednom akademickom roku 

súbežne zapísaný na štúdium viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia sa mu 

započítava len jeden rok. Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je štandardná dĺžka štúdia 

príslušného študijného programu, sa určí ako pomerná časť z ročného školného v závislosti od 

počtu kreditov, ktoré má študent získať v príslušnom akademickom roku vo vzťahu 

k štandardnej záťaži študenta. Pomerná časť z ročného školného sa určí ako podiel medzi 

ročným školným a počtom kreditov, ktoré zodpovedajú štandardnej záťaži študenta na jeden 

akademický rok (60 kreditov), násobený počtom kreditov, ktoré si študent prenáša do 

nadštandardnej dĺžky štúdia. Pomerná časť školného sa zaokrúhľuje na celé číslo. 
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III. 

 

V Čl. 3 „Postup pri výbere školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia“ smernice sa mení 

a dopĺňa ods. 4 takto: 

4. Zároveň fakulta oznámi v termíne do 14. 10. 2022 na referát pre pedagogickú činnosť rektorátu 

UMB počty, výšku školného a mená študentov, ktorým stanovila povinnosť platiť školné. 

 

IV.  

 

V Čl. 6 „Školné podľa § 92 ods. 8 zákona – pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom 

ako v štátnom jazyku“ smernice  sa mení názov článku a jeho odsek 1 a ich nové znenie je:  

 

Čl. 6 

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom ako v štátnom jazyku 

V Čl. 6 „Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom ako v štátnom jazyku“ sa 

mení a dopĺňa ods. 1 takto: 

1. Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom akademickom roku 

uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program podľa § 51 ods. 4 písm. p) zákona uskutočňuje 

výlučne v inom ako štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné vznikne, len ak 

a) UMB alebo niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom študent začal 

študovať tento študijný program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom odbore a 

stupni v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku, a  

b) UMB o povinnosti uhradiť školné písomne informovala prijatého uchádzača o štúdium 

spolu s výškou ročného školného na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia 

študijného programu.  

 

V. 

 

V Smernici sa dopĺňa Čl. 7 „Školné v zmysle medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej zmluvy“ 

a jeho znenie je: 

Čl. 7 

Školné v zmysle medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej zmluvy 
 

1. Študentovi, ktorý študuje na základe medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej zmluvy, 

školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy.  

2. Ak medzištátna zmluva alebo medzinárodná zmluva neupravuje podmienky úhrady 

školného alebo ak sa podľa nej školné uhrádza podľa predpisov prijímajúceho štátu, 

povinnosť uhradiť školné nevzniká, ak sa študentovi poskytuje štipendium z finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

3. Študentovi, ktorému sa poskytuje štipendium zo štipendijného programu vytvoreného so 

súhlasom vlády a študentovi, ktorý v Slovenskej republike študuje v rámci akademickej 

mobility prostredníctvom výmenného programu vytvoreného so súhlasom vlády alebo 

v rámci programu Európskej únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport, 

povinnosť uhradiť školné nevzniká. 

4. Študentovi, ktorému bol udelený azyl, poskytnuté dočasné útočisko alebo mu bola 

poskytnutá doplnková ochrana povinnosť uhradiť školné nevzniká. 

5. Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného 

predpisu sa na účely školného považuje za občana Slovenskej republiky. 
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VI. 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania rektorom UMB 8. júna 2022. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

                rektor UMB  


