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Ročník 2017

Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej aj „AS VŠVU“) v súlade
s § 9 ods. 1 písm. b) zákona 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“)
schválil dňa 09.02.2016 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu - Štatútu Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave (ďalej len „Štatút VŠVU“).
I.
Vnútorný predpis Štatút VŠVU sa mení a dopĺňa takto:
1.

V čl. 19 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „zahraničné vzťahy“ a vkladajú sa slová
„medzinárodnú spoluprácu“

2.

V čl. 38 ods. 8 písm. b) sa za slovami „v hmotnej núdzi“ vkladajú slová „a študent v čase
podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov,“

3.

V čl. 38 ods. 8 písm. d) sa za slovami „viac ako jeden rok,“ vkladajú slová „ktoré
zapríčinili , že študent prekračuje štandardnú dĺžku štúdia,“

4.

V čl. 38 ods. 8 písm. e) sa za slovami „polosirota“ vkladajú slová „a v čase podania
žiadosti nedovŕšil 26 rokov.“

5.

V čl. 38 ods. 9 písm. a) bod 1. sa vypúšťa slovo „národnom“ a za slovo „podujatí“ sa
vkladajú slová „národného významu,“

6.

V čl. 38 ods. 9 písm. a) bod 3. sa číslo „15“ nahrádza číslom „20“

7.

V čl. 38 ods. 9 písm. a) bod 4 sa za slovami „v nezamestnanosti“ vkladajú slová „a
študent v čase podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov.“

8.

V čl. 38 ods. 9 písm. b) bod 1 sa za slovami „VŠVU na“ vypúšťa slovo „medzinárodnom“
a za slovo „podujatí“ sa vkladajú slová „medzinárodného významu,“

9.

V čl. 38 ods. 9 písm. b) bod 5 sa za čiarku vkladajú slová „a zapríčinili, že študent
prekračuje štandardnú dĺžku štúdia,“

10. V čl. 38 ods. 9 písm. b) bod 6 sa za slová „v nezamestnanosti“ vkladajú slová „ a študent
v čase podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov.“
11. V čl. 38 ods. 9 písm. b) sa vypúšťa bod 7.
12. V čl. 38 ods. 9 písm. c) bod 2. sa za slová „podporného obdobia“ vkladajú slová „a
študent v čase podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov.“
13. V čl. 38 ods. 9 písm. c) sa vypúšťa bod 3.
14. V čl. 38 ods. 9 písm. c) sa vypúšťa bod 4.
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15. V čl. 38 ods. 9 za písm. c) vkladá znenie:
„d) 25% - 100% ak študent
1. spĺňa podmienky na udelenie sociálneho štipendia,
e) 50% - 100% ak študent
1. v dôsledku materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky prekračuje štandardnú
dĺžku štúdia,
f) 60% - 70% ak študent
1. prekročí štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia
alebo sa zapíše na štúdium po prerušení štúdia, aby vykonal štátnu skúšku alebo
obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce.“
16. V čl. 38 sa vypúšťa ods. 10
17. V čl. 38 sa pôvodný ods. „11.“ označuje ako ods. „10.“
18. V novooznačenom ods. 10. sa vypúšťajú slová „Pri odložení termínu splatnosti školného
rektor“ a nahrádzajú sa slovami „Rektor môže odložiť termín splatnosti školného
a môže“
19. V novooznačenom ods. 10. písm. b) sa dátum „31. decembra“ nahrádza dátumom „28.
februára“
20. V čl. 38 sa pôvodný ods. „12.“ označuje ako ods. „11.“
II.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť odo dňa registrácie Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR a je účinný odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho
registrácii.

doc. Pavel Choma, akad. mal.,
predseda AS VŠVU

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
rektor VŠVU

Dňa 4.4.2017 vydalo MŠVVaŠ SR Rozhodnutie o registrácii Dodatku č. 1 k Štatútu VŠVU v Bratislave č.k. 20175887/15636:2-15A0; doručené dňa 24.4.2017

3

