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Článok 1 

Úvodné ustanovenia a základné pojmy  

 

1. Akadémia umení v Banskej Bystrici (ďalej len „AU“) v súlade s § 92 zákona NR SR č. 

131/2002 Z.z. o vysokých školách vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších 

predpisov ( ďalej len „zákon o vysokých školách“) a podľa článku 21 Štatútu Akadémie 

umení v Banskej Bystrici (ďalej len „Štatút AU“) upravuje podmienky stanovenia a 

vyberania školného, poplatkov spojených so štúdiom a iných poplatkov vyberaných AU, 

platné pre študentov resp. uchádzačov o štúdium za vybrané úkony spojené so štúdiom.  

 

2. Základom pre určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdium v AU je suma, 

ktorá zodpovedá 10% z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia 

z celkových bežných výdavkov poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) verejným vysokým školám zo 

štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom 

roku. Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom roku. 

Výšku základu schvaľuje ministerstvo.   

 

3. Ročné školné. Rektor AU určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné; ak ide 

o študijné programy zabezpečované fakultou, rektor AU určuje ročné školné pre tieto 

študijné programy na návrh dekana fakulty. Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok.  

a) Ročné školné v študijných programoch v dennej forme štúdia nesmie prekročiť 

päťnásobok základu podľa odseku 2 tohto článku.  

b) Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť súčin 

sumy maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný akademický rok ustanovuje 

ministerstvo opatrením, a koeficientu, ktorý je vyjadrený ako podiel počtu kreditov, 

ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia príslušného študijného 

programu, a súčinu štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu a čísla 

60. Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť 

sumu maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný akademický rok ustanovuje 

ministerstvo opatrením. Maximálne ročné školné v študijných programoch v externej 

forme štúdia je odvodené od dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných 

programov (§ 89 ods. 4). Obmedzenie výšky školného sa nevzťahuje na školné podľa 

§ 92 odseku 8 zákona o vysokých školách. 

 

4. Poplatky spojené so štúdiom sú jednorázové finančné platby študenta, resp. uchádzača o 

štúdium na úhradu nákladov za vybrané úkony spojené so štúdiom.  

 

5. Školné a poplatky spojené so štúdiom, ktoré je AU oprávnená žiadať sú uvedené v § 92 

zákona o vysokých školách spolu s určením ich maximálnej výšky.  

Povinnosť študenta uhradiť školné podľa ustanovenia § 92 odsek 8 zákona o vysokých 

školách nevznikne, ak 

a) študijný program v dennej forme štúdia sa uskutočňuje aj v jazyku národnostnej 

menšiny a 

b) súčasťou poslania AU  podľa § 2 ods. 10 alebo jej fakulty podľa § 27 ods. 1 písm. f), na 

ktorej sa študijný program uskutočňuje, je v čase prijatia študenta na štúdium výchova 

odborníkov s vysokoškolským vzdelaním patriacich k príslušnej národnostnej menšine. 

 

6. Školné a poplatky spojené so štúdiom sú v zmysle § 92 ods.19 zákona o vysokých školách 

výnosom AU.  

 

7. Podľa ust. § 92 ods.16 zákona o vysokých školách je AU zverejní najneskôr dva mesiace 

pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium školné a poplatky 

spojené so štúdiom pre nasledujúci akademický rok  Pri študijných programoch v externej 
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forme štúdia zverejní povinnosť študenta uhradiť školné podľa ustanovenia § 92 odsek 4 

zákona o vysokých školách na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia 

študijného programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. 

AU môže zverejnené školné v priebehu štúdia znížiť. Školné po prekročení štandardnej 

dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na príslušný 

akademický rok.  

 

8. Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na základe podkladov od dekanov 

fakúlt AU určuje rektor AU.  

 

9. Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné a poplatky spojené 

so štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv. Študent, ktorému bolo vydané 

osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 1 zákona č. 

474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov), sa na účely tohto bodu považuje za občana Slovenskej republiky..  
 

 

Článok 2 

Úhrada školného, jeho zmena alebo odpustenie 
 

1. Ak študentovi vznikne povinnosť uhradiť školné alebo jeho časť podľa článku 1, je 

povinný vykonať úhradu v termíne stanovenom príslušnou fakultou, ktorá nesmie byť 

kratšia ako 30 dní od doručenia Oznámenia o výške školného. Úhradu školného preukáže 

študent podľa rozhodnutia dekana fakulty. Jeho úhrada je podmienkou zapísania na 

štúdium alebo zápisu do ďalšieho ročníka.  

 

2. Oznámenie o výške školného, dôvod výberu školného, spôsob a termín platenia 

školného (ďalej len „ Oznámenie“) oznámi dekan príslušnej fakulty študentovi, na 

ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné. Písomné Oznámenie zasiela fakulta 

študentovi doporučenou listovou zásielkou do vlastných rúk študentovi alebo osobne 

do rúk študentovi na dekanáte príslušnej fakulty, pričom študent potvrdí svojim 

podpisom prevzatie Oznámenia. 
 

3. Forma platenia školného je stanovená v štatúte AU nasledovne: 

 

a) bezhotovostným prevodom na číslo účtu AU s uvedením variabilného symbolu 

a konštantného symbolu určeného AU v Oznámení, 

b) poštovým peňažným poukazom na číslo účtu AU s uvedením variabilného 

symbolu a konštantného symbolu určeného AU v Oznámení, 

c) do pokladne AU. 
 

4. Rektor akadémie umení môže na základe žiadosti študenta rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení školného alebo poplatkov spojených so štúdiom alebo odložiť termín ich 

splatnosti. Žiadosť spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť 

žiadosti podá študent dekanovi fakulty v termíne do 8 kalendárnych dní od doručenia 

Oznámenia. Podanie žiadosti má až do rozhodnutia rektora v zmysle tohto článku 

odkladný účinok. 

 

5. Pri rozhodovaní o znížení alebo odpustení školného alebo poplatkov spojených so 

štúdiom alebo odložení termínu ich splatnosti rektor akadémie umení zohľadňuje 

stanovisko dekana fakulty, študijné výsledky študenta, sociálnu situáciu študenta, 

zdravotnú situáciu študenta a iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa a môže: 
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a) o d p u s t i ť 100 % výšky školného alebo poplatkov spojených so štúdiom 

žiadateľovi ak : 

- žiadateľ dosiahol vážený študijný priemer (ďalej len „priemer“) 1,0 alebo 

- príjem žiadateľa na jednu osobu v spoločnej domácnosti nepresahuje výšku sumy 

životného minima upravenú Opatrením Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny 

SR o úprave súm životného minima (ďalej len „Opatrenie“) alebo, 

- to odôvodňuje zdravotná situácia žiadateľa, ktorému je vydaný preukaz ZŤP alebo 

to odôvodňujú iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa (napr. žiadateľ sa ocitol v 

nepredvídanej vážnej osobnej alebo rodinnej situácii spojenej s najmä s úmrtím 

člena alebo členov rodiny), 

 

b) z n í ž i ť o 75 % výšky školného alebo poplatkov spojených so štúdiom 

žiadateľovi, ak: 

- žiadateľ dosiahol priemer do 1,1 alebo 

- príjem žiadateľa na jednu osobu v spoločnej domácnosti nepresahuje výšku 2,0 

násobku sumy životného minima upravenú Opatrením, 

- to odôvodňuje zdravotná situácia žiadateľa, 

- žiadateľ má vykonať len štátnu skúšku v riadnom alebo náhradnom termíne a 

odovzdal alebo má odovzdať a obhájiť záverečnú prácu, alebo 

- to odôvodňujú iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa (napr. žiadateľ úspešne 

reprezentoval Slovenskú republiku alebo akadémiu umení na medzinárodnom 

podujatí), 

 

c) z n í ž i ť o 50 % výšky školného alebo poplatkov spojených so štúdiom 

žiadateľovi, ak: 

- žiadateľ dosiahol priemer do 1,2 alebo 

- príjem žiadateľa na jednu osobu v spoločnej domácnosti nepresahuje výšku 2,5 

násobku sumy životného minima upravenú Opatrením, alebo 

- to odôvodňujú iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa (napr. žiadateľ úspešne 

reprezentoval Slovenskú republiku alebo akadémiu umení na národnom podujatí), 

 

d) z n í ž i ť o 25 % výšky školného alebo poplatkov spojených so štúdiom 

žiadateľovi, ak: 

- žiadateľ dosiahol priemer do 1,3 alebo 

- príjem žiadateľa na jednu osobu v spoločnej domácnosti nepresahuje výšku 3,0 

násobku sumy životného minima upravenú Opatrením, alebo 

- to odôvodňujú iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa (napr. žiadateľ bol v 

predchádzajúcom akademickom roku na mobilite schválenej príslušnou fakultou), 

 

e) o d l o ž i ť termíny splatnosti školného alebo poplatkov spojených so štúdiom, 

žiadateľovi, ktorý sa ocitol v situácii hodnej osobitného zreteľa (napr. sociálne dôvody 

– dočasná insolventnosť žiadateľa spôsobená nepredvídanou vážnou osobnou alebo 

rodinnou situáciou) na základe návrhu dekana príslušnej fakulty. 

 

 

Článok 5 

Poplatky spojené so štúdiom 

 
1. Druhy poplatkov, ktoré je AU oprávnená žiadať, sú definované v § 92, odst. 12, 13, 14 a 15 

zákona o vysokých školách. Poplatky sa vzťahujú na všetky druhy a formy štúdia. 
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2. V podmienkach AU sa vyberajú nasledovné poplatky spojené so štúdiom: 

a.) Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania – poplatok je odvodený od 

skutočných nákladov vysokej školy spojených s týmito úkonmi a nesmie presiahnuť 25% 

základu podľa čl. 1, ods. 2.;   

b.) Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií ( § 67 zákona o vysokých školách); 

c.) Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované v cudzom jazyku 

(§ 68 zákona o vysokých školách); 

d.) Poplatky za vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia; 

e.) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu podľa § 106 ods. 2, písmeno a) 

zákona o vysokých školách okrem poplatku za uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných 

mimo členských štátov na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných 

odborných činností (ďalej len "regulované povolanie"), ktorý je 99, 50 eura. 

f.) Poplatky na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním alebo vymenúvacím 

konaním (§ 76 ods. 9 zákona o vysokých školách) 

 

Výška vyššie uvedených poplatkov, je odvodená od skutočných nákladov AU spojených s týmito 

úkonmi.  

 

3. Jednotlivé poplatky sa uhrádzajú v stanovenej výške formou, ktorú predpisuje štatút AU 

v nasledovných termínoch: 

a.) poplatok podľa tohto článku ods. 2, písm. a) najneskôr v posledný deň stanovený pre 

podanie prihlášky na štúdium 

b.) poplatky podľa tohto článku ods. 2, písm. b), c), d) a e) najneskôr v deň vykonania úkonu  

 

 

 

Článok 6 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať aj iná 

fyzická alebo právnická osoba. 

2. Na poplatky spojené so štúdiom podľa zákona o vysokých školách sa nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnych poplatkoch ( zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov).  

3. Výška základu pre výpočet školného, určené ročné školné a poplatky spojené so štúdiom 

na akademický rok 2014/2015 sú vyčíslené v  prílohe č. 1 tejto smernice. 

4. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1. decembra 2013 

5. AU zverejní najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie 

prihlášok na štúdium (§57 ods.5 zákona o vysokých školách) školné a poplatky 

spojené so štúdiom podľa zákona o VŠ na nasledujúci akademický rok na internetovej 

stránke AU- www.aku.sk. 
6. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa zrušuje „Interná smernica číslo 82,  Školné 

a poplatky spojené so štúdiom na Akadémii umení v Banskej Bystrici“ zo dňa 1.12.2008 

spolu s dodatkami. 

 

 

 

 

 

 

Doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD. 

                               rektor  


