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Článok 1
V zmysle Študijného poriadku FF UMB (ďalej len „fakulta“) čl. 20 „Individuálne štúdium“,
odsek 2 môže študent písomne požiadať o individuálnu úpravu účasti na vyučovaní
a o individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v aktuálnom semestri
akademického roka, ak spĺňa jednu z nasledovných podmienok:
a) je športovým reprezentantom podľa Štatútu reprezentanta Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“),
b) reprezentuje Slovenskú republiku alebo UMB na celoslovenských alebo zahraničných
súťažiach vo vede alebo umení podľa Štatútu reprezentanta UMB,
c) absolvuje časť štúdia na inej vysokej škole na základe zmluvy o štúdiu,
d) je študentkou s rizikovou graviditou alebo matkou,
e) je študentom so špecifickými potrebami.
Článok 2
(1) Kompletne vyplnenú a potvrdenú žiadosť o individuálne štúdium predkladá študent na
študijné oddelenie fakulty po zápise do ďalšieho roku štúdia najneskôr 5 pracovných dní
pred začiatkom výučbovej časti semestra. Ak niektorý z prípadov podľa článku 1 nastane
v priebehu akademického roka, môže študent v odôvodnených výnimočných prípadoch
požiadať o individuálne štúdium aj po tomto termíne. Študenti, na ktorých sa vzťahuje
článok 5, odsek 3, podávajú žiadosti v určenom termíne.
(2) Žiadosť sa odovzdáva na tlačive, ktoré je pre študentov k dispozícii na internetovej stránke
študijného oddelenia fakulty. K žiadosti o individuálne štúdium musí študent priložiť
hodnoverné doklady.
(3) Študent, ktorému bolo povolené individuálne štúdium, prerokuje svoj individuálny
študijný plán s príslušnými učiteľmi a dohodne si formu a termíny plnenia študijných
povinností v danom semestri. Do štyroch týždňov od začiatku výučby v danom semestri
predloží študijný plán na študijné oddelenie fakulty. Študenti, na ktorých sa vzťahuje
článok 5, odsek 3, predložia študijný plán v určenom termíne. V prípade neodôvodneného
nesplnenia uvedenej povinnosti sa študentovi individuálne štúdium zruší.
(4) Platnosť schválenej žiadosti je jeden akademický rok, resp. jeden semester, ak si študent
žiadosť podá pred začiatkom letného semestra, a nevzťahuje sa na študijné programy,
ktorých výučbu zabezpečuje iná fakulta.
Článok 3
(1) Športovým reprezentantom UMB je študent denného alebo externého štúdia na niektorej z
fakúlt UMB, ktorý:
a) je reprezentantom Slovenskej republiky v ľubovoľnom športovom odvetví, pričom nemusí
byť členom športových subjektov UMB,
b) je členom a reprezentantom niektorého zo športových subjektov UMB v celoštátnych
súťažiach,
c) je nominovaný a reprezentuje UMB na: Svetovej univerziáde, Akademických
majstrovstvách sveta, Akademických majstrovstvá Európy,

d) je nominovaný a reprezentuje UMB na: Európskom turnaji univerzít, Univerziáde
Slovenskej republiky, Akademických majstrovstvách štátu s medzinárodnou účasťou a
Akademických majstrovstvách Slovenskej republiky.
(2) Študent, ktorý je športovým reprezentantom UMB podľa odseku 1, si môže podať žiadosť
o individuálnu úpravu účasti na kontaktnej výučbe a o individuálny harmonogram plnenia
študijných povinností v danom semestri. Žiadosť schvaľuje dekan na základe odporúčania
Komisie pre šport pri UMB a príslušných katedier. Po schválení žiadosti sa musí študent
aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu v minimálnom počte
stanovenom v odseku 3. Odpustenú časť kontaktnej výučby si študent doplní formou
individuálnych konzultácií s príslušným učiteľom.
(3) Minimálny počet účastí na kontaktnej výučbe je stanovený nasledovne:
a) Študent, ktorý je športovým reprezentantom UMB podľa odseku 1 písm. a) alebo podľa
odseku 1 písm. c), sa musí aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu
minimálne trikrát.
b) Študent, ktorý je športovým reprezentantom UMB podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa
odseku 1 písm. d), sa musí aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu
minimálne šesťkrát.

Článok 4
(1) Študent denného alebo externého štúdia, ktorý reprezentuje Slovenskú republiku alebo
UMB vo vede alebo umení, si môže podať žiadosť o individuálnu úpravu účasti na
kontaktnej výučbe o individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v danom
semestri. Žiadosť schvaľuje dekan na základe odporúčania katedry alebo inej ustanovizne,
ktorú študent reprezentuje, a odporúčania príslušných katedier. Po schválení žiadosti sa
musí študent aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu v minimálnom
počte stanovenom v odseku 2. Odpustenú časť kontaktnej výučby si študent doplní formou
individuálnych konzultácií s príslušným učiteľom.
(2) Minimálny počet účastí na kontaktnej výučbe je stanovený nasledovne:
a) Študent, ktorý reprezentuje Slovenskú republiku vo vede alebo umení v zahraničí, sa
musí aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu minimálne trikrát.
b) Študent, ktorý reprezentuje UMB vo vede alebo umení na celoslovenskej úrovni, sa musí
aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu minimálne šesťkrát.

Článok 5
(1) Študent denného štúdia, ktorého fakulta vysiela na zahraničnú akademickú mobilitu a ktorý
absolvuje časť štúdia na inej vysokej škole na základe zmluvy o štúdiu, má právo na
štúdium podľa individuálneho študijného plánu, na individuálnu úpravu účasti na
vyučovaní, individuálny harmonogram plnenia študijných povinností a na uznanie štúdia
(vrátane praxe) v zahraničí.
(2) Žiadosť o individuálne štúdium podáva študent minimálne mesiac pred nástupom na
akademickú mobilitu. Študenti, na ktorých sa vzťahuje článok 5, odsek 3, podávajú žiadosti
v určenom termíne. Žiadosť schvaľuje dekan.

(3) Ak študent nastupuje na zahraničnú akademickú mobilitu v zimnom semestri, podáva po
prevzatí rozhodnutia o pridelení štipendia žiadosť o individuálne štúdium do 15. mája
akademického roka, ktorý predchádza jeho nástupu na mobilitu. Na základe
podmienečného rozhodnutia o povolení individuálneho štúdia prerokuje študent svoj
individuálny študijný plán s príslušnými učiteľmi a dohodne si formu a termíny plnenia
študijných povinností v nasledujúcom akademickom roku. Individuálny študijný plán
predloží na študijné oddelenie fakulty do konca júna. Rozhodnutie o povolení
individuálneho štúdia nadobudne právoplatnosť dňom zápisu študenta do akademického
roka, v ktorom absolvuje zahraničnú mobilitu.
(4) V prípade štúdia v kombinácii študijných programov dvoch fakúlt informuje študijné
oddelenie fakulty o schválení žiadosti aj druhú fakultu.
Článok 6
(1) Študentka denného štúdia si kvôli rizikovej gravidite alebo ranému materstvu, t.j.
starostlivosti o dieťa vo veku do dvoch rokov, môže podať žiadosť o individuálnu úpravu
účasti na vyučovaní a o individuálny harmonogram plnenia študijných povinností.
(2) Žiadosť schvaľuje dekan na základe predloženého lekárskeho potvrdenia alebo kópie
rodného listu dieťaťa študentky.
Článok 7
(1) Študent so špecifickými potrebami podľa zákona č. 57/2012 Z. z. si môže podať žiadosť
o individuálnu úpravu účasti na vyučovaní a o individuálny harmonogram plnenia
študijných povinností.
(2) Študent predkladá na účely vyhodnocovania jeho špecifických potrieb a rozsahu
individuálneho štúdia lekárske potvrdenie nie staršie ako tri mesiace.
(3) Žiadosť schvaľuje dekan a určuje rozsah individuálnej úpravy účasti na vyučovaní na
základe odporúčania fakultného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami a po
vyjadrení príslušnej katedry, na ktorej sa uskutočňuje študijný program.
(4) Štúdium študentov so špecifickými potrebami na UMB bližšie upravuje Sprievodca štúdiom
pre študentov so špecifickými potrebami.
Článok 8
Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 5. 2014. Týmto dňom sa ruší Smernica FHV
UMB č. 3/2013.
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