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DODATOK Č. 3 

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. 3 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 a v znení Dodatku 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 8.06.2022 (ďalej aj ako „Dodatok č. 3“) 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.“) a v súlade s Príkazom rektora č. 4/2022 

zo dňa 29. 9. 2022.  Dodatok č. 3 upravuje Čl. 2 „Školné za prekročenie štandardnej dĺžky 

štúdia“, Čl. 3 „Postup pri výbere školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia“ v bodoch 3 až 

14 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 Dodatkov č. 1 a 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 (ďalej aj ako „smernica“). 

 

II. 

 

1. Článok č. 2 „Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia“ smernice sa mení v celosti a jeho 

nové znenie je: 

 

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 v dennej forme štúdia, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia podľa 

§ 92 zákona o vysokých školách pre stanovený študijný program. 

3. Pre určenie výšky školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu 

prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia sa určuje doba štúdia. 

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. 
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5. 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 o vysokých školách), ak bol 

opätovne prijatý na štúdium akéhokoľvek študijného programu.  

6. 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 za študijné povinnosti, ktoré má študent absolvovať 

v akademickom roku 2022/2023 v rámci nadštandardnej dĺžky štúdia. Pomerná časť školného 

sa zaokrúhľuje na celé číslo. 

7. Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je štandardná dĺžka štúdia pri zohľadnení 

predchádzajúceho štúdia na vysokej škole, sa určí ako pomerná časť z ročného školného 

prepočítaná na jeden kalendárny deň (ročné školné delené 365 dňami, zaokrúhlené na 1 

desatinné miesto) vynásobená počtom dní, za ktoré má študent povinnosť platiť školné 

(predchádzajúce štúdium, ktoré absolvoval). Táto suma sa pre daného študenta stáva základom 

pre výpočet ročného školného na akademický rok 2022/2023. Konkrétna výška školného pre 

daného študenta sa vypočíta ako podiel medzi jeho základom ročného školného a počtom 

kreditov, ktoré zodpovedajú štandardnej záťaži študenta na jeden akademický rok (60 

kreditov), násobený počtom kreditov za študijné povinnosti, ktoré má študent absolvovať 

v akademickom roku 2022/2023 v rámci nadštandardnej dĺžky štúdia. Pomerná časť školného 

sa zaokrúhľuje na celé číslo. 

8. Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných 

programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť 

ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom 

roku.  

9. 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 štúdia (§ 69 ods. 1 zákona o vysokých školách), je 

povinný uhradiť pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych 

mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní. 

10. Ak mal študent prerušené štúdium na celý akademický rok, t. j. od 1. 9. do 31. 8., do celkovej 

dĺžky štúdia sa táto doba nezapočítava.  

11. V celkovej dobe štúdia sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na študijný 

program na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné. 

12. Študentovi, ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia z dôvodu 

účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto 

výmenného programu, nevzniká v najbližšom roku štúdia, ktorý nasleduje po prekročení 

štandardnej dĺžky štúdia povinnosť uhradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.  

13. Študentovi, ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, 

nevzniká povinnosť uhradiť ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 

ak v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia poberal sociálne štipendium.  

14. Rektor UMB môže školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme štúdia 

odpustiť, znížiť alebo odložiť termíny splatnosti na základe žiadosti študenta v nasledujúcich 

prípadoch: 
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I. Odpustenie školného študentom, ktorí: 

a) sa ocitli v nepredvídanej vážnej osobnej alebo rodinnej situácii spojenej najmä s 

úmrtím člena/členov rodiny alebo v nepredvídanej, vážnej dlhodobej zdravotnej 

situácii, 

b) v odôvodniteľných prípadoch prekročili štandardnú dĺžku štúdia a majú status 

študenta so špecifickými potrebami získaný na základe vydaného „Rozhodnutia 

o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní 

primeraných úprav a podporných služieb“. 

 

II. Zníženie školného o 50 %: 

a) sa ocitli v nepredvídanej osobnej alebo rodinnej situácii alebo v nepredvídanej, 

vážnej zdravotnej situácii, 

b) 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 na 

medzinárodne významom podujatí v oblasti športu, kultúry a umenia ,  

b) študentom, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku súbežného štúdia na 

fakultách univerzity a v obidvoch študijných programoch dosiahli vážený študijný 

priemer 1,00 – 1,30,  

c) študentom, ktorí boli zapísaní na študijný program len v časti akademického roka 

v trvaní 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 a i.), a to na základe vyjadrenia osobitnej komisie. 

 

2. Článok 3 „Postup pri výbere školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia“ smernice sa 

mení v bodoch 3 až 14 a ich nové znenie je: 

 

Čl. 3 

Postup pri výbere školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 

 

3. Fakulta v termíne do 21. 11. 2022 študentovi písomne oznámi listovou zásielkou 

s doručenkou,  alebo študent si osobne prevezme na študijnom oddelení na protipodpis  

oznámenie o povinnosti uhradiť školné, a to výšku školného, dôvod výberu školného, spôsob 

a termín splatnosti úhrady školného. 

4. Zároveň fakulta oznámi v termíne do 2. 12. 2022 na referát pre pedagogickú činnosť rektorátu 

UMB počty, výšku školného 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 bod 12 tejto smernice (príloha 2). Žiadosť spolu s hodnovernými dokladmi, 

ktoré potvrdzujú oprávnenosť žiadosti, podá v termíne do ôsmich  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 

31. 12. 2022 vrátane. Dekan fakulty v termíne do 17. 1. 2023 prehodnotí pôvodné oznámenia 

a  pripraví návrh rozhodnutí o zamietnutí žiadosti,  znížení, odpustení alebo odložení doby 

splatnosti školného. 
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7. Rektor UMB v termíne do 31. 1. 2023 vrátane, preskúma návrhy a vydá rozhodnutia. 

8. Fakulta konečné rozhodnutia rektora UMB oznámi študentom listovou zásielkou 

s doručenkou,  alebo študenti si ich osobne prevezmú na študijnom oddelení na protipodpis  

v termíne do troch dní odo dňa doručenia rozhodnutí na fakultu. 

9. V súlade § 92 ods. 5, 6 a § 71 ods. 3, písm. b) zákona o vysokých školách je študent povinný 

uhradiť školné. Termín splatnosti úhrady školného je najneskôr do 28. 2. 2023.  

10. V prípade študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia a na štúdium sa zapíšu po 

prerušení štúdia od začiatku letného semestra príslušného akademického roka, sa vzťahuje 

rovnaký postup pri výbere školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia ako pre študentov, 

ktorí sa na štúdium zapíšu od 1. 9. daného akademického roka (od začiatku zimného semestra). 

11. Študent, ktorý sa na štúdium zapíše od letného semestra, má povinnosť v deň zápisu na 

štúdium vyplniť čestné vyhlásenie o svojom doterajšom štúdiu (príloha 1).  

12. Fakulta v termíne do 14. februára 2023 písomne oznámi listovou zásielkou s doručenkou,  

alebo študent si osobne prevezme na študijnom oddelení na protipodpis oznámenie 

o povinnosti uhradiť školné, a to výšku školného, dôvod výberu školného, spôsob a termín 

úhrady školného.  

13. Rektor UMB v termíne do 3. 4. 2023 vrátane, preskúma návrhy a vydá rozhodnutia. Termín na 

úhradu školného je do 28. 4. 2023. Ostatné  termíny, organizácia postupu a informovanosť 

študentov je v kompetencii fakulty. 

14. Úhrada školného sa realizuje bezhotovostným prevodom podľa Čl. 9 tejto smernice.  

 

III. 

 

Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania rektorom UMB 24. októbra 

2022. 

      

 

 

 

                                                                                   doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

                rektor UMB  


