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DODATOK Č. 1 

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

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. 

z.“) upravuje Čl. 7 „Poplatky spojené so štúdiom“ a Čl. 9 „Spôsob platby a identifikačné 

údaje k platbe“.   

 

II. 

 

V Čl. 7 „Poplatky spojené so štúdiom“ 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 sa upravuje bod 3 a bod 4 a ich nové 

znenie je:  
 

3. Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich duplikátov (§ 92 ods. 15):   

 

a) výpis výsledkov štúdia v priebehu štúdia v slovenskom jazyku    10 € 

b) výpis výsledkov štúdia za celú dobu štúdia v slovenskom jazyku      15 € 

c) výpis výsledkov štúdia v priebehu štúdia v cudzom jazyku    

- 1. normostrana          20 € 

- 2. a každá ďalšia normostrana        10 € 

d) výpis výsledkov štúdia za celú dobu štúdia v cudzom jazyku  

- 1. normostrana         25 €  

- 2. a každá ďalšia normostrana        12 € 

e) kompletný výpis výsledkov štúdia absolventa v cudzom jazyku, 

  ak fakulta zabezpečuje preklad a je potrebné archívne vyhľadávanie 100 € 

f) kompletný výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku, 

               ak je potrebné archívne vyhľadávanie 

- bakalárske, magisterské, inžinierske štúdium     20 € 

- spojené magisterské, inžinierske štúdium      35 € 

g) preukaz študenta 
 

úhrada do stanoveného termínu,  

t. j. do 31.7.2022 

denné štúdium 
externé 

štúdium 

1. a 2. stupeň 3. stupeň všetky stupne 

nový preukaz 25 € 22 € 10 € 

duplikát* preukazu bez platnej licencie 

CKM do 09/2023 
25 € 22 € 10 € 
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duplikát* preukazu s platnou licenciou 

CKM do 09/2023 
11 € 11 € – 

predĺženie platnosti známkou ISIC  09/2023 15 € 11 € – 
*Vydanie preukazu študentovi (po strate, poškodení, ...), ktorý už bol držiteľom preukazu UMB v rovnakej 

forme štúdia. 

                                                                                                                                    

3.1 Za vydanie dokladov o štúdiu podľa Čl. 7 bod 3b), 3c), 3d) a 4e) pre účely 

študentských mobilít organizovaných UMB do zahraničia sa poplatky nevyberajú.  

3.2 Za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií študent uhradí poplatky uvedené v bodoch 

a) až f) najneskôr ku dňu ich vydania. 

3.3 Úhradu za vydanie študentského preukazu vykoná študent na základe jeho predpisu 

v systéme AiS2 v stanovenom termíne, bezhotovostne, s použitím správnych 

identifikačných údajov (číslo účtu, variabilný a špecifický symbol). V prípade 

úhrady poplatku s nesprávnymi platobnými identifikačnými údajmi alebo 

po stanovenom termíne t. j. po 31. 7. 2022 je UMB oprávnená účtovať študentovi 

náklady súvisiace s dodatočným spracovaním platby v sume 5 € za každý jednotlivý 

prípad. 

 

4. Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a za vydanie  ich duplikátov/odpisov       

(§ 92 ods. 15): 

 

a) vysokoškolský diplom v slovenskom a anglickom jazyku         bezplatne 

b) vysvedčenie o štátnej skúške v slovenskom jazyku   bezplatne 

c) dodatok k diplomu v slovenskom a anglickom jazyku   bezplatne 

d) duplikát diplomu v slovenskom jazyku     17 € 

e) duplikát diplomu v slovenskom jazyku a anglickom jazyku  17 € 

f) duplikát vysvedčenia o štátnej skúške v slovenskom jazyku  17 € 

g) duplikát docentského dekrétu      17 € 

h) odpis diplomu v slovenskom jazyku podľa § 68 ods. 12 zákona  17 € 

i) odpis diplomu v slovenskom jazyku a anglickom jazyku  

podľa § 68 ods. 12 zákona       17 € 

j) odpis vysvedčenia o štátnej skúške v slovenskom jazyku   17 € 

podľa § 68 ods. 12 zákona  

k) odpis docentského dekrétu podľa § 68 ods. 12 zákona   17 € 

l) duplikát  dodatku k diplomu v slovenskom jazyku    24 € 

m) odpis dodatku k diplomu v slovenskom jazyku  

podľa § 68 ods. 12 zákona       24 € 

n) duplikát dodatku k diplomu v anglickom jazyku    34 € 

o) duplikát dodatku k diplomu v slovenskom a anglickom jazyku  34 € 

p) odpis dodatku k diplomu v anglickom jazyku  

podľa § 68 ods. 12 zákona       34 € 

q) odpis dodatku k diplomu v slovenskom a anglickom jazyku  

podľa § 68 ods. 12 zákona       34 € 

r) vysokoškolský diplom v cudzom jazyku okrem anglického jazyka  

       (ak ho fakulta vydáva)        50 € 

s) vysvedčenie o štátnej skúške v cudzom jazyku (ak ho fakulta vydáva) 34 € 

t) dodatok k diplomu v cudzom jazyku okrem anglického jazyka 

       (ak ho fakulta vydáva)       34 € 

u) duplikát vysvedčenia o štátnej skúške v cudzom jazyku    

       (ak ho fakulta vydáva)                  34 € 
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Za vydanie dokladov o štúdiu a ich duplikátov absolvent uhradí poplatky najneskôr ku dňu 

ich vydania. 

 

III. 

 

V Čl. 9 „Spôsob platby a identifikačné údaje k platbe“ 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  sa upravuje bod 

2 a jeho nové znenie je:  

 

2. Zoznam variabilných symbolov, vrátane iných identifikačných údajov k platbe je 

uvedený  nižšie v tabuľke.  

 

DRUH PLATBY STUPEŇ VŠ 
VARIABILNÝ SYMBOL ÚČET HK 

EF  FF FPVMV FPV PF PrF   

Školné za prekročenie 

štandardnej dĺžky 

štúdia 

1. (Bc.) 1011 3011 4011 5011 7011 8011 

648001 2. (Ing./Mgr.) 1012 3012 4012 5012 7012 8012 

3. (PhD.) 1013 3013 4013 5013 7013 8013 

Školné za súbežné 

štúdium 

1. (Bc.) 1261 3261 4261 5261 7261 8261 

648026 2. (Ing./Mgr.) 1262 3262 4262 5262 7262 8262 

3. (PhD.) 1263 3263 4263 5263 7263 8263 

Školné za štúdium 

v externej forme 

1. (Bc.) 1201 3201 4201 5201 7201 8201 

648020 2. (Ing./Mgr.) 1202 3202 4202 5202 7202 8202 

3. (PhD.) 1203 3203 4203 5203 7203 8203 

Školné pre študijné 

programy 

uskutočňované 

výlučne v inom ako 

v štátnom jazyku       

(§92, ods. 8) 

1. (Bc.) 1231 3231 4231 5231 7231 8231 

648023 
2. (Ing./Mgr.) 1232 3232 4232 5232 7232 8232 

3. (PhD.) 1233 3233 4233 5233 7233 8233 

Poplatok za materiálne 

zabezpečenie 

prijímacieho konania    

(§ 92, ods. 12) 

1. (Bc.) 1031 3031 4031 5031 7031 8031 

648003 2. (Ing./Mgr.) 1032 3032 4032 5032 7032 8032 

3. (PhD.) 1033 3033 4033 5033 7033 8033 

Poplatok za úkony 

rigorózneho konania 

(§ 92, ods. 13) 

2. (Mgr.)   3042 4042 5042 7042 8042 648004 

Poplatok za úkony 

rigorózneho konania - 

vydanie diplomu 

 (§ 92, ods. 14) 

2. (Mgr.)   3052 4052 5052 7052 8052 648005 

Poplatok za vydanie 

dokladov o štúdiu a 

ich kópií 

(§  67 a § 92, ods. 15) 

1. (Bc.) 1061 3061 4061 5061 7061 8061 

648006 2. (Ing./Mgr.) 1062 3062 4062 5062 7062 8062 

3. (PhD.) 1063 3063 4063 5063 7063 8063 

Poplatok za habilitačné 

a inauguračné konanie 

( § 76, ods. 9) 

  1223 3223 4223 5223 7223 8223 648022 

Poplatok za vydanie 

dokladov o 

absolvovaní štúdia 

(§ 68 a § 92, ods. 15) 

1. (Bc.) 1241 3241 4241 5241 7241 8241 

648024 2. (Ing./Mgr.) 1242 3242 4242 5242 7242 8242 

3. (PhD.) 1243 3243 4243 5243 7243 8243 
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Poplatok za nový 

preukaz študenta 

(§  67 a § 92, ods. 15) 

1. (Bc.) 

9881 

648099 

2. (Ing./Mgr.) 

3. (PhD.) 

Poplatok za duplikát 

preukazu                             

(§ 67 a § 92, ods. 15), 

1. (Bc.) 

9991 2. (Ing./Mgr.) 

3. (PhD.) 

Poplatok za predĺženie 

platnosti preukazu na 

akademický rok                    

(§ 67 a § 92, ods. 15) 

1. (Bc.) 

9771 

2. (Ing./Mgr.) 

3. (PhD.) 

Poplatok za dodatočné 

spracovanie úhrady 

1. (Bc.) 

2.(Ing./Mgr.) 

3. (PhD.) 

Poplatok za dodatočné 

spracovanie preukazu 

1. (Bc.) 

9666 2.(Ing./Mgr.) 

3. (PhD.) 

Poplatok za predĺženie 

preukazu učiteľa 
  9111 

 

 

III. 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania rektorom UMB a účinnosť nasledovne: 

- čl. 7, bod 3 od 1. 4. 2022, 

- čl. 7, bod 4 od 1. 9. 2022, 

- čl. 9, bod 2) dňom podpísania rektorom UMB.  

 

 

 

 

 

        

                                                                                   doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

                rektor UMB  


