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Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedeckopedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok
2021/2022 č. 5/2020 (ďalej tiež „smernica“), vydaná 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“) upravuje a určuje výšku školného za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia, súbežné štúdium, externé štúdium a výšku školného pre
študijné programy uskutočňované výlučne v inom ako štátnom jazyku ako aj výšku
poplatkov spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“ alebo „univerzita“) na
akademický rok 2021/2022.
2. Školné je výnosom UMB. Podľa zákona o vysokých školách (§ 92 ods. 20) je 20 %
zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium 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.
3. Ak študent neuhradí určené školné v stanovenom termíne splatností, UMB bude od neho
neuhradené školné vymáhať súdnou cestou.
4. UMB môže v zmysle zákona požadovať poplatky:
a) za úkony spojené so štúdiom - § 92 ods. 12 až 15 zákona
b) na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním alebo vymenúvacím konaním § 76 ods. 9 zákona,
5. Poplatky sú výnosom UMB a sú odvodené od skutočných nákladov za úkony spojené
s jednotlivými druhmi poplatkov.
6. Základom na určenie poplatkov podľa § 92, ods. 1 zákona je 10 % z priemernej sumy
pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia z celkových bežných výdavkov
poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(ďalej tiež „ministerstvo“) verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu v rámci
rozpisu schváleného rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
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 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 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 vysokou školou v tom istom stupni, je povinný
uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom
akademickom roku.
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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 štúdia, 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 na celý akademický rok, t. j. od 1. 9. do 31. 8., 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 vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal
školné.
10. 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.
11. 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.
12. 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:
I. Odpustenie školného študentom, ktorí:
a) sa ocitli v nepredvídanej vážnej osobnej alebo rodinnej situácii spojenej najmä
s úmrtím člena/členov rodiny,
b) prekročili štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku absolvovania časti štúdia na
partnerskej vysokej škole;
c) 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) študentom, ktorí úspešne reprezentovali Slovenskú republiku alebo univerzitu
podľa Štatútu reprezentanta UMB na medzinárodnom podujatí,
b) študentom, ktorí sa nemohli zúčastniť výučby pre ich dlhodobú a vážnu
zdravotnú situáciu,
c) 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,
d) 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 – podľa Štatútu reprezentanta UMB – na národnom podujatí
úspešne reprezentovali Slovenskú republiku alebo univerzitu,
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b) študentom, ktorí majú vykonať len štátnu skúšku v riadnom alebo opravnom
termíne a odovzdali alebo majú odovzdať a obhájiť záverečnú prácu,
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.
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 17. 9. 2021 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 24. 9. 2021,
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. 2021 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 15. 10. 2021 na referát pre pedagogickú činnosť
rektorátu 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. 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 5. 11. 2021 vrátane. Dekan fakulty v termíne do 12. 11. 2021 prehodnotí pôvodné
oznámenia a pripraví návrh rozhodnutí o zamietnutí žiadosti, znížení, odpustení alebo
odložení doby splatnosti školného.
7. Rektor UMB v termíne do 22. 11. 2021 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 je študent povinný uhradiť školné.
Termín splatnosti úhrady školného je najneskôr 13. 12. 2021.
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 polovice februára 2022 písomne oznámi listovou zásielkou
s doručenkou, alebo študent si osobne prevezme na študijnom oddelení na protipodpis
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oznámenie o povinnosti uhradiť školné, a to výšku školného, dôvod výberu školného,
spôsob a termín úhrady školného.
13. Rektor UMB v termíne do 1. 4. 2022 vrátane, preskúma návrhy a vydá rozhodnutia.
Termín na úhradu školného je do 29. 4. 2022. Ostatné termíny, organizácia postupu
a informovanosť študentov je v kompetencii fakulty.
14. Úhrada školného sa realizuje bezhotovostným prevodom podľa Čl. 9 tejto smernice.
Čl. 4
Školné za externé štúdium na UMB
1. Študent prijatý na študijný program v externej forme štúdia 1., 2. a 3. stupňa platí
rovnakú výšku školného počas celej doby štandardnej dĺžky štúdia.
2. Výška školného pre študentov prijatých a zapísaných na externé štúdium v akademickom
roku 2021/2022 je uvedená v prílohe 3.
3. Výška školného pre študentov prijatých a zapísaných na externé štúdium v akademickom
roku 2020/2021 je uvedená v prílohe 4
4. Výška školného pre študentov prijatých a zapísaných na externé štúdium v akademickom
roku 2019/2020 je uvedená v prílohe 5.
5. Výška školného pre študentov prijatých a zapísaných na externé štúdium v akademickom
roku 2018/2019 je uvedená v prílohe 6.
6. Výška školného pre študentov prijatých a zapísaných na externé štúdium v akademickom
roku 2017/2018 je uvedená v prílohe 7.
7. Študent 2., 3. a 4. roka prvého stupňa štúdia, 2. a 3. roka druhého stupňa štúdia a 2., 3., 4.
a 5. roku tretieho stupňa štúdia uhradí školné za externé štúdium v plnej výške, bez
možnosti splátok do termínu zápisu a jeho úhradu preukáže pri zápise.
8. 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.
9. Fakulta v termíne do 5 dní od zápisu študenta do 1. roku štúdia 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. Študent 1. roka štúdia uhradí školné na
akademický rok 2021/2022 v plnej výške, bez možnosti splátok najneskôr do 30. 9. 2021.
10. 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 skončil štúdium iným spôsobom (§ 66 ods. 1), sa vráti
pomerná časť zo zaplateného školného vo výške 90 %.
11. Študent externého štúdia, ktorý študuje príslušný študijný program dlhšie ako je jeho
štandardná dĺžka štúdia, má povinnosť uhradiť školné za externé štúdium určené na
príslušný akademický rok.
12. Študentovi externého štúdia, ktorý skončí štúdium v priebehu akademického roka, sa
školné nevracia.
13. Študentovi externého štúdia, ktorý preruší štúdium počas akademického roka, sa školné
nevracia. Po nástupe na štúdium po prerušení štúdia je tento študent povinný uhradiť
školné za externé štúdium za celý akademický rok v plnej výške, bez možnosti splátok do
termínu zápisu a jeho úhradu preukáže pri zápise. Organizácia postupu a informovanosť
študentov je v kompetencii fakulty.
14. Úhrada školného sa realizuje bezhotovostným prevodom podľa Čl. 9 tejto smernice.
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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
2021/2022 vo výške 595 €. 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 2021/2022 za
jednotlivé fakulty UMB je uvedená v prílohe 3.
Čl. 6
Školné podľa § 92 ods. 8 zákona pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom ako v štátnom jazyku
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)
uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné vznikne, len
ak UMB alebo niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom 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; to neplatí, ak ide o
študenta, ktorý nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte.
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 prílohách 8a) a 8b)).
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 € pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom ako štátnom
jazyku podľa ods. 1 tohto článku na UMB v akademickom roku 2021/2022 za fakulty:
Výška školného za študijný program uskutočňovaný výlučne v inom ako v štátnom
jazyku (§92 ods. 8 zákona) v akademickom roku 2021/2022
Fakulta
EF
FF
FPVaMV
FPV
PF
PrF

1. stupeň v €
30
1000
2000
1000
0
0

2. stupeň v €
30
2000
2500
2000
0
0

3. stupeň v €
3500
3000
3000
2500
2500
0

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

6

Čl. 7
Poplatky spojené so štúdiom
1. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 1., 2. a 3. stupni
vysokoškolského štúdia (§ 92 ods. 12 zákona)
Písomná prihláška

Elektronická
prihláška

40 €
45 €
50 €

30 €
35 €
40 €

30 €
20 €
50 €

20 €
15 €
45 €

60 €

57 €

35€

32 €

Pedagogická fakulta

35€

32 €

Právnická fakulta

60 €

57 €

Fakulta UMB
Ekonomická fakulta
bakalárske štúdium
inžinierske štúdium
doktorandské štúdium
Filozofická fakulta
bakalárske štúdium
magisterské štúdium
doktorandské štúdium
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Fakulta prírodných vied

1.1 Uchádzač o štúdium na príslušnú fakultu UMB uhradí na bežný účet UMB
stanovený poplatok súčasne s podaním prihlášky na štúdium. V prípade duplicitnej
úhrady, túto vráti fakulta uchádzačovi v plnej výške na základe písomnej žiadosti
uchádzača najneskôr v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti.
1.2 V prípade neúčasti na prijímacej skúške, v dokladovaných prípadoch hodných
osobitného zreteľa a na základe písomnej žiadosti uchádzača doručenej v termíne
najneskôr do 7 pracovných dní od dňa konania prijímacej skúšky, môže rektor UMB,
alebo ním splnomocnená osoba príslušnej fakulty, znížiť poplatok formou vrátenia
poplatku vo výške 50 % v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti.
1.3 Rektor UMB odpustí poplatok za prijímacie konanie zamestnancom UMB a deťom
zamestnancov UMB na všetkých fakultách vo všetkých stupňoch štúdia. Podkladom
pre rozhodnutie o odpustení poplatku za prijímacie konanie je potvrdenie referátu
miezd a ľudských zdrojov príslušnej súčasti UMB o zamestnaneckom pomere
uchádzača alebo jeho rodiča predložené do dňa posledného termínu podania
prihlášky na príslušnej fakulte.
1.4 Rektor UMB neodkladá termín splatnosti poplatkov spojených so štúdiom. Rektor
UMB poplatky neodpúšťa ani neznižuje, okrem prípadov podľa Čl. 7, bod 1.2 a 1.3.
2. Poplatky za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania
2.1 Poplatok za obhajobou rigoróznej práce (§ 92 ods. 13 zákona) je vo výške 540 €
pre všetky fakulty, opakovaná skúška je 20 % z výšky poplatku.
2.2 Uchádzač o rigorózne konanie uhradí stanovený poplatok, na základe jeho predpisu
v systéme AiS2, najneskôr v deň podania prihlášky na rigorózne konanie.
2.3 Ak bol uchádzač z rigorózneho konania vyradený v lehote stanovenej fakultnými
predpismi, nevzniká mu nárok na vrátenie poplatku.
2.4 V prípade predčasne ukončeného rigorózneho konania na základe vyjadrenia
osobitnej komisie a na základe písomnej žiadosti doručenej v termíne najneskôr do 7
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pracovných dní odo dňa ukončenia konania, môže rektor UMB, alebo ním
splnomocnená osoba príslušnej fakulty, znížiť poplatok formou vrátenia poplatku vo
výške 50 % v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti.
2.5 Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu
absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku (§ 92 ods.
14) je vo výške 50 € pre všetky fakulty.
2.6 Absolvent magisterského štúdia, ktorý vykonal rigoróznu skúšku, je povinný uhradiť
poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu do 10 kalendárnych dní po úspešnom
vykonaní rigoróznej skúšky.
3. Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich duplikátov (§ 92 ods. 15):
a) výpis výsledkov štúdia v priebehu štúdia v slovenskom jazyku
b) výpis výsledkov štúdia za celú dobu štúdia v slovenskom jazyku
c) výpis výsledkov štúdia v priebehu štúdia v cudzom jazyku
1. normostrana
2. a každá ďalšia normostrana
d) výpis výsledkov štúdia za celú dobu štúdia v cudzom jazyku
1. normostrana
2. a každá ďalšia normostrana
e) kompletný výpis výsledkov štúdia absolventa v cudzom jazyku,
ak fakulta zabezpečuje preklad a je potrebné archívne vyhľadávanie
f) kompletný výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku,
ak je potrebné archívne vyhľadávanie
bakalárske, magisterské, inžinierske štúdium
spojené magisterské, inžinierske štúdium
g) preukaz študenta

nový preukaz
duplikát* preukazu bez platnej licencie
CKM do 09/2022
duplikát* preukazu s platnou licenciou
CKM do 09/2022
predĺženie platnosti známkou ISIC 09/2022

20 €
10 €
25 €
12 €
100 €
20 €
35 €

1. a 2. stupeň
25 €

3. stupeň
22 €

externé
štúdium
všetky stupne
10 €

25 €

22 €

10 €

11 €

11 €

–

15 €

11 €

–

denné štúdium

úhrada do stanoveného termínu,
t. j. do 31.7.2021

10 €
15 €

*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. 2021 je UMB oprávnená účtovať študentovi
náklady súvisiace s dodatočným spracovaním platby v sume 5 € za každý jednotlivý
prípad.
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4. Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a za vydanie ich duplikátov
(§ 92 ods. 15):
vysokoškolský diplom v slovenskom a anglickom jazyku
vysvedčenie o štátnej skúške v slovenskom jazyku
dodatok k diplomu v slovenskom a anglickom jazyku
duplikát diplomu v slovenskom jazyku
duplikát diplomu v slovenskom jazyku a anglickom jazyku
duplikát vysvedčenia o štátnej skúške v slovenskom jazyku
duplikát dodatku k diplomu v slovenskom jazyku
duplikát dodatku k diplomu v anglickom jazyku
duplikát dodatku k diplomu v slovenskom a anglickom jazyku
vysokoškolský diplom v cudzom jazyku okrem anglického jazyka
(ak ho fakulta vydáva)
k) vysvedčenie o štátnej skúške v cudzom jazyku (ak ho fakulta vydáva)
l) dodatok k diplomu v cudzom jazyku okrem anglického jazyka
(ak ho fakulta vydáva)
m) duplikát vysvedčenia o štátnej skúške v cudzom jazyku
(ak ho fakulta vydáva)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

bezplatne
bezplatne
bezplatne
17 €
17 €
17 €
24 €
34 €
34 €
50 €
34 €
34 €
34 €

Za vydanie dokladov o štúdiu a ich duplikátov absolvent uhradí poplatky najneskôr ku dňu
ich vydania.
5. Poplatky za uznávanie dokladov o vzdelaní sa riadia zákonom č. 422/2015 Z. z.
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 8
Poplatky spojené s habilitačným konaním alebo vymenúvacím konaním
1. Poplatky na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním alebo vymenúvacím
konaním (§ 76 ods. 9 zákona) sú vo výške:

Habilit.
konanie
(doc.)

Inaugur.
konanie
(prof.)

v slovenskom a českom jazyku

v cudzom jazyku

suma v €

suma v €

EF

FF

FPVMV

FPV

PF

PrF

EF

FF

FPVMV

FPV

PF

PrF

2110

2500

2460

1600

1800

2400

3750

3000

4400

2000

2130

4000

v slovenskom a českom jazyku

v cudzom jazyku

suma v €

suma v €

EF

FF

FPVMV

FPV

PF

PrF

EF

FF

FPVMV

FPV

PF

PrF

3600

3000

3870

2500

2700

4000

4650

3500

5700

3000

3400

5500

2. Poplatok je splatný pred začiatkom habilitačného alebo vymenúvacieho konania.
3. Úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním alebo vymenúvacím
konaním v zmysle § 76 bod 9 zákona o vysokých školách neplatí uchádzač, ktorý je na
UMB v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.
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Čl. 9
Spôsob platby a identifikačné údaje k platbe
1. Úhradu určených poplatkov spojených so štúdiom je potrebné vykonávať na základe ich
predpisu v systéme AiS2 bezhotovostným prevodom na bežný účet UMB (SK75 8180
0000 0070 0009 5590), s uvedením variabilného symbolu a u poplatkov za prijímacie
konanie a študentské preukazy aj špecifického symbolu.
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov účtu:
Názov a adresa banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SPSRSKBA
SWIFT / BIC:
ŠS (špecifický symbol): ID študenta (v prípade školného)
ŠS (špecifický symbol): uchádzač – rodné číslo/ študent ID (ostatné poplatky)
meno a priezvisko uchádzača/študenta
Poznámka:
2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov účtu:
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90
Názov a adresa banky:
Bratislava
Číslo účtu / IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SUBASKBXXXX
SWIFT / BIC:
ŠS ( špecifický
ID študenta
symbol):
ŠS (špecifický symbol): ID študenta (v prípade školného)
ŠS (špecifický symbol): uchádzač – rodné číslo/ študent ID (ostatné poplatky)
2. Zoznam variabilných symbolov, vrátane iných identifikačných údajov k platbe je uvedený
nižšie v tabuľke.

DRUH PLATBY

EF
1011
1012
1013
1261
1262
1263
1201
1202

FF
3011
3012
3013
3261
3262
3263
3201
3202

FPVMV

4011
4012
4013
4261
4262
4263
4201
4202

FPV
5011
5012
5013
5261
5262
5263
5201
5202

PF
7011
7012
7013
7261
7262
7263
7201
7202

PrF
8011
8012
8013
8261
8262
8263
8201
8202

1203

3203

4203

5203

7203

8203

1. (Bc.)

1231

3231

4231

5231

7231

8231

2. (Ing./Mgr.)

1232

3232

4232

5232

7232

8232

3. (PhD.)

1233

3233

4233

5233

7233

8233

1. (Bc.)
Školné za prekročenie
2.
(Ing./Mgr.)
štandardnej dĺžky
štúdia
3. (PhD.)
1. (Bc.)
Školné za súbežné
2. (Ing./Mgr.)
štúdium
3. (PhD.)
1. (Bc.)
Školné za štúdium v 2. (Ing./Mgr.)
externej forme
3. (PhD.)
Školné pre študijné
programy
uskutočňované
výlučne v inom ako v
štátnom jazyku
(§92, ods. 8)

VARIABILNÝ SYMBOL

STUPEŇ VŠ
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ÚČET
HK
648001

648026

648020

648023

Poplatok za materiálne
zabezpečenie
prijímacieho konania
(§ 92, ods. 12)
Poplatok za úkony
rigorózneho konania
(§ 92, ods. 13)
Poplatok za úkony
rigorózneho konania vydanie diplomu
(§ 92, ods. 14)
Poplatok za vydanie
dokladov o štúdiu a
ich kópií
(§ 67 a § 92, ods. 15

1. (Bc.)
2. (Ing./
Mgr.)
3. (PhD.)

1031

3031

4031

5031

7031

8031

1032

3032

4032

5032

7032

8032

1033

3033

4033

5033

7033

8033

2. (Mgr.)

3042

4042

5042

7042

8042

648004

2. (Mgr.)

3052

4052

5052

7052

8052

648005

1. (Bc.)

1061

3061

4061

5061

7061

8061

2. (Ing./Mgr.)

1062

3062

4062

5062

7062

8062

3. (PhD.)

1063

3063

4062

5063

7063

8063

1223

3223

4223

5223

7223

8223

1. (Bc.)

1241

3241

4241

5241

7241

8241

2. (Ing./Mgr.)

1242

3242

4242

5242

7242

8242

3. (PhD.)

1243

3243

4243

5243

7243

8243

Poplatok za
habilitačné a
inauguračné konanie
( § 76, ods. 9)
Poplatok za vydanie
dokladov o
absolvovaní štúdia
(§ 68 a § 92, ods. 15)

1. (Bc.)
2. (Ing./Mgr.)
3. (PhD.)
1. (Bc.)
Poplatok za dodatočné
2. (Ing./Mgr.)
spracovanie - nový
preukaz študenta
3. (PhD.)
1. (Bc.)
Poplatok za duplikát
preukazu
2. (Ing./Mgr.)
(§ 67 a § 92, ods. 15),
3. (PhD.)
Poplatok za predĺženie
1. (Bc.)
platnosti preukazu na 2. (Ing./Mgr.)
akademický rok
3. (PhD.)
(§ 67 a § 92, ods. 15)
1. (Bc.)
Poplatok za dodatočné
spracovanie 2.
(Ing./Mgr.)
predĺženie platnosti
preukazu študenta
3. (PhD.)
Poplatok za nový
preukaz študenta
(§ 67 a § 92, ods. 15)

648003

648006

648022

648024

9881

9991

648099

9771

3. Za správnosť variabilného a špecifického symbolu zodpovedá platiteľ. V prípade
nesprávne uvedeného variabilného a špecifického symbolu je platba považovaná
za neuhradenú. Informácie o platobných podmienkach sú zverejňované na webovej
stránke univerzity: www.platby.umb.sk
4. Doklad o uhradení poplatku za daný úkon v zmysle tejto smernice je povinnou prílohou
žiadosti alebo prihlášky, okrem poplatku za preukaz študenta.
Čl. 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. UMB zverejní výšku školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, súbežné štúdium,
externé štúdium a výšku školného pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom
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ako štátnom jazyku a výšku poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici na akademický rok 2022/2023 v termíne do 3. 11. 2021.
2. Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná
fyzická osoba alebo právnická osoba (§92 ods. 22). Študent bezodkladne preukáže
prevzatie tohto záväzku predložením originálu zmluvy alebo dohody o prevzatí záväzku
alebo jej úradne overenej kópie na fakulte. Platobné podmienky podľa Čl. 9 tejto smernice
musia byť dodržané.
3. Účinnosťou tejto smernice sa ruší Smernica č. 7/2019 o školnom a poplatkoch spojených
so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici na akademický rok 2020/2021 zo dňa 2. 12. 2019 v znení Dodatku č. 1
k Smernici č. 7/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním
vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
na akademický rok 2020/2021 zo dňa 8. 1. 2020 a Dodatku č. 2 k Smernici č. 7/2019 o
školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2020/2021 zo dňa 14. 5.
2020.
4. Smernica č. 5/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedeckopedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok
2021/2022 nadobúda platnosť dňom podpísania tejto smernice a účinnosť od 1. 9. 2021
okrem Čl.7 Poplatky spojené so štúdiom, bod 1) Poplatok za materiálne zabezpečenie
prijímacieho konania v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia (§ 92 ods. 12 zákona),
ktorý nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania tejto smernice a bodu 3) Poplatky za
vydanie dokladov o štúdiu a ich duplikátov (§ 92 ods. 15) písmeno h) preukaz študenta,
ktoré nadobúda platnosť dňom podpísania tejto smernice a účinnosť od 1. 4. 2021.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor UMB
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Prílohy k Smernici:
Príloha 1
Čestné vyhlásenie.
Príloha 2
Žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odloženie doby splatnosti školného.
Príloha 3
Výška školného za externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za
súbežné štúdium vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty v AR 2021/2022
Príloha 4
Výška školného za externé štúdium pre študentov prijatých a zapísaných v AR 2020/2021 vo
všetkých študijných programoch príslušnej fakulty.
Príloha 5
Výška školného za externé štúdium pre študentov prijatých a zapísaných v AR 2019/2020 vo
všetkých študijných programoch príslušnej fakulty.
Príloha 6
Výška školného za externé štúdium pre študentov prijatých a zapísaných v AR 2018/2019 vo
všetkých študijných programoch príslušnej fakulty.
Príloha 7
Výška školného za externé štúdium pre študentov prijatých a zapísaných v AR 2017/2018 vo
všetkých študijných programoch príslušnej fakulty.
Prílohy 8a) a 8b)
Vzory zmlúv o zabezpečení vysokoškolského štúdia zahraničných študentov na UMB v BB
v AR 2021/2022 v slovenskom a v anglickom jazyku.
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