Vnútorné predpisy
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Vnútorný predpis č. 1/2019
schválený Akademickým senátom
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Dodatok č. 2
k Štatútu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
schváleného Akademickým senátom Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave dňa 18.júna 2013

Rok 2019

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 na svojom 8. riadnom zasadnutí dňa 11. júna 2019 uznesením č.
5/R8/2019 Dodatok č. 2 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. 1 ods. 4. za slovami „Akademie der bildenden Künste und Design Bratislava“ sa
znak „.“ nahrádza znakom „,“ a vkladajú sa slová „V medzinárodnom styku v
španielskom jazyku sa používa názov VŠVU: „Academia de Bellas Artes y Diseño“
2. V čl. 1 ods. 4. na konci za slovami „ABKD“ sa znak „.“ nahrádza znakom „,“ a vkladajú
sa slová, „v španielskom jazyku možno používať skratku „ABAD“.“
3. V čl. 3 ods. 2. sa pôvodné znenie ods. 2. nahrádza novým znením, ktoré znie:
„2. Štatutárnym orgánom VŠVU je rektor, ktorý je predstaviteľom akademickej
samosprávy. Rektor riadi VŠVU, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.“
4. V čl. 3 ods. 3. sa slovo „stupňov“ nahrádza správnym gramatickým tvarom „stupňoch“
5. V čl. 3 sa za ods. 5. vkladá nový odsek, ktorý znenie:
„6. VŠVU zaručuje každému uchádzačovi o vysokoškolské magisterské štúdium právo
študovať vo zvolenom študijnom programe, ak splní podmienky určené zákonom,
všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie a vnútornými
predpismi VŠVU, a ak preukáže potrebnú spôsobilosť pre štúdium vo zvolenom
študijnom programe.“
6. V čl. 3 sa doterajšie ods. 6. až 9. označujú ako ods. 7. až 10.
7. V čl. 5 ods. 1. sa vypúšťa posledná veta.
8. V čl. 5 ods. 3. sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“ a za slovom „rokov.“ sa vkladá veta:
„Túto funkciu môže na VŠVU ten istý vedúci katedry vykonávať najviac v dvoch po
sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.“
9. V čl. 5 ods. 5. písm. d) sa vypúšťajú slová „je dlhodobo neschopný vykonávať svoju
funkciu.“ a nahrádzajú sa slovami: „ak mu závažné okolnosti viac ako 6 mesiacov
neumožňujú vykonávať funkciu vedúceho katedry.“
10. V čl. 6 ods. 1. sa vypúšťa posledná veta.
11. V čl. 6 ods. 3. sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“ a za slovom „rokov.“ sa vkladá veta:
„Túto funkciu môže na VŠVU ten istý vedúci katedry vykonávať najviac v dvoch po
sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.“
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12. V čl. 6 ods. 5. písm. d) sa vypúšťajú slová „je dlhodobo neschopný vykonávať svoju
funkciu.“ a nahrádzajú sa slovami: „ak mu závažné okolnosti viac ako 6 mesiacov
neumožňujú vykonávať funkciu vedúceho katedry.“
13. V čl. 7 sa znenie ods. 3. vypúšťa a nahrádza novým znením: „3. CV VŠVU je priamo
podriadené rektorovi.“
14. V čl. 7 sa znenie ods. 4. vypúšťa a nahrádza novým znením: „4. Rada CV VŠVU je
poradným orgánom rektora.“
15. V čl. 7 ods. 5. sa vypúšťajú slová: „na návrh prorektora pre výskum a umeleckú
činnosť“
16. V čl. 7 ods. 7. sa vypúšťajú slová „spravidla na návrh prorektora pre výskum a umeleckú
činnosť a“ a nahrádzajú slovom „rektor“, súčasne sa slovom „Akademického senátu
VŠVU“ vypúšťa slovo „rektor“
17. V čl. 9 ods. 3. písm. d) sa za slovom „umeleckou“ vkladajú slová „alebo vedeckou“
18. V čl. 10 sa za ods. 2. vkladá nový odsek, ktorý znenie: „3. VŠVU zaručuje členom
akademickej obce akademické práva a slobody a vystupuje na ich obranu pri ich
prípadnom obmedzovaní.“
19. V čl. 12 sa za ods. 3. vkladá nový odsek, ktorý znenie: „4. Členova AO VŠVU majú
právo:
a) ustanoveným spôsobom navrhovať kandidátov na členov orgánov akademickej
samosprávy, voliť a byť volení za členov akademickej samosprávy VŠVU
b) navrhovať podľa ustanovení tohto štatútu a vnútorných predpisov kandidáta na
rektora
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach Akademického senátu a oboznamovať sa so
zápismi z jeho rokovaní
d) vystúpiť na zhromaždení členov akademickej obce
e) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej
samosprávy; tieto orgány sú povinné riešiť podnet bez zbytočného odkladu.“
20. V čl. 14 ods. 1. sa za prvou vetou vkladá veta: „AS VŠVU a jeho členovia zodpovedajú
za svoju činnosť akademickej obci. Pri výkone svojej funkcie sú členovia AS VŠVU
viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými
vnútornými predpismi, pričom dbajú na záujmy VŠVU.“
21. V čl. 14 ods. 2. sa za druhou vetou vkladá veta: „Termín volieb možno určiť len vo
výučbovom období akademického roka.“
22. V čl. 14 ods. 4. sa za prvou vetou vkladá veta: „Začína plynúť prvým dňom
nasledujúcim po skončení funkčného obdobia predošlého senátu zvoleného vo
všeobecných voľbách do AS VŠVU.“
23. V čl. 15 ods. 1. písm. g) sa za slovom „ministrovi“ vkladá slovo „školstva“
24. V čl. 15 ods. 1. písm. h) sa za slovom „ministrovi“ vkladá slovo „školstva“
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25. V čl. 15 ods. 1. sa za písm. k) vkladá nové písm. l), ktoré znie:
26. „l) vyjadruje sa na návrh rektora k vnútornému predpisu o vnútornom systéme
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (podľa § 15 ods.1 písm. b) zákona)
pred jeho predložením Umeleckej rade VŠVU,“
27. V čl. 15 ods. 1 sa doterajšie písmená l) až t) označujú ako písmená m) až u)
28. V čl. 15 ods. 3 sa vypúšťa slovo „q)“ a za slovom „r)“ sa dopĺňa slovo „s)“
29. V čl. 16 ods. 2 písm. a) sa za slovami „podľa § 15 ods. 1 písm.“ vypúšťajú slová „a) až
e) a i) až l)“ a za slovami „podľa § 15 ods. 1 písm.“ sa vkladajú slová „a) c) až f) a j) až
m)“
30. V čl. 16 ods. 3 sa za písm. d) vkladajú nové znenia písm. e) a f), ktoré znejú:
„e) riadi činnosť CV VŠVU,
f) zodpovedá za prípravu koncepcie rozvoja VŠVU a predkladá ju na schválenie
Umeleckej rade VŠVU,“
31. V čl. 16 ods. 3 sa doterajšie písmená e) až g) označujú ako písmená g) až i)
32. V čl. 18 ods. 2. písm. d) sa vypúšťajú slová „je dlhodobo neschopný vykonávať svoju
funkciu.“ a nahrádzajú sa slovami: „ak mu závažné okolnosti viac ako 6 mesiacov
neumožňujú vykonávať funkciu rektora.“
33. V čl. 19 ods. 1. písm. a) sa slová „výskum a umeleckú činnosť,“ nahrádzajú slovami
„investičnú činnosť,“
34. V čl. 19 ods. 4. sa slová „výskum a umeleckú činnosť,“ nahrádzajú slovami „investičnú
činnosť,“
35. V čl. 19 ods. 4. sa vypúšťa znenie písmen b), c), d), e) a f)
36. V čl. 19 ods. 4. sa za písm. a) vkladajú nové znenia písm. b), c), ktoré znejú:
„ b) zodpovedá za investičnú činnosť VŠVU,
c) metodicky a organizačne riadi Oddelenie digitálnych technológií,“
37. V čl. 19 ods. 4. sa doterajšie písmená g) a h) označujú ako písmená d) a e)
38. V čl. 19 ods. 5. sa za písm. h) vkladá nové znenie písm. i), ktoré znie:
„ i) metodicky riadi doktorandské štúdium a činnosť odborových komisií,“
39. V čl. 19 ods. 5. sa doterajšie písm. „i)“ označuje ako písm. „j)“
40. V čl. 19 ods. 6. sa za písm. e) vkladá nové znenie písm. f), ktoré znie:
„ f) zabezpečuje koordináciu vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti na VŠVU
domácimi a zahraničnými partnerskými inštitúciami,“
41. V čl. 19 ods. 6. sa doterajšie písm. „f)“ označuje ako písm. „g)“

4

42. V čl. 21 ods. 6 sa za písm. a) vkladá nové písm. b), ktoré znie: „b) schvaľuje na návrh
rektora vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. b) po jeho prerokovaní AS VŠVU,“
43. V čl. 21 ods. 6 sa doterajšie písmená b) až n) označujú ako písmená c) až o)
44. V čl. 21 ods. 6 novooznačené písm. g) znie: „g) schvaľuje kritériá VŠVU na získanie
titulu docent (ďalej len „kritériá na získanie titulu docent“) a kritériá VŠVU na získanie
titulu profesor (ďalej len „kritériá na získanie titulu profesor“),“
45. V čl. 22 ods. 1. sa za slovami „vedenie VŠVU“ vypúšťa spojka „a“ a vkladá sa „,“
46. V čl. 22 ods. 1. sa za slovami „kolégium rektora“ vkladajú slová „ a Etická rada.“
47. V čl. 22 sa za ods. 5. vkladá nový ods.6., ktorý znie:
„6. Etická rada je stály poradný orgán rektora. Predsedu a členov Etickej rady menuje
rektor po ich schválení AS VŠVU.“
48. V čl. 36 sa v písm. k) vypúšťajú slová „alebo príbuzného študijného odboru“
49. vypúšťa sa celé znenie čl. 38 a nahrádza sa novým znením; čl. 38 znie:
„Článok 38
Školné a poplatky spojené so štúdiom na VŠVU
1. Študent VŠVU je povinný uhradiť ročné školné, ak mu vznikne povinnosť uhradiť
ročné školné podľa zákona o vysokých školách.
2. Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠVU je 10
% z priemernej sumy pripadajúcej na jedného denného študenta denného štúdia
z celkových bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom verejným vysokým
školám zo štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu
v predchádzajúcom kalendárnom roku. Základ sa zaokrúhľuje na celých päť eur
nadol. Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom
roku.
3. Rektor VŠVU určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné na návrh
prorektora pre štúdium formou osobitného vnútorného predpisu za podmienok
uvedených zákone (§92 ods. 3 zákona). Ročné školné sa vzťahuje na akademický
rok. Ročné školné v študijných programoch v dennej forme štúdia nesmie prekročiť
päťnásobok základu podľa odseku 2. Ročné školné v študijných programoch v
externej forme štúdia nesmie prekročiť súčin sumy maximálneho ročného
školného, ktorú na príslušný akademický rok ustanovuje ministerstvo školstva
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. 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 odseku 8.
4. Študent VŠVU v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné, ak mu
vznikne povinnosť uhradiť ročné školné podľa odseku 5, 6 alebo odseku 8. Študent
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verejnej vysokej školy v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v
každom roku štúdia.
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. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na
štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po prerušení (§ 69 ods.
1), je povinný uhradiť verejnej vysokej škole pomernú časť z ročného školného v
závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného
akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.
6. Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný VŠVU dlhšie, ako je jeho
štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť VŠVU ročné školné za každý ďalší rok
štúdia; ak študijný program študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z
dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní
podmienok tohto výmenného programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia
počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu bolo poskytované
sociálne štipendium, povinnosť uhradiť školné nevzniká v najbližšom roku štúdia,
ktorý nasleduje po prekročení štandardnej dĺžky 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. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium
študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely tohto odseku
zaokrúhľuje na celý akademický rok.
7. V celkovej dobe štúdia podľa odseku 6 sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol
študent zapísaný na štúdium na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v
ktorom uhrádzal školné.
8. 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 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.
9. Povinnosť študenta uhradiť školné podľa odseku 8 nevznikne, ak
a) študijný program v dennej forme štúdia sa uskutočňuje aj v jazyku ´
národnostnej menšiny a
b) súčasťou poslania VŠVU podľa § 2 ods. 10, na ktorej sa študijný program
uskutočňuje, je v čase prijatia študenta na štúdium výchova odborníkov s
vysokoškolským vzdelaním patriacich k príslušnej národnostnej menšine.
10. 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, sa na
účely platenia školného podľa § 92 považuje za občana Slovenskej republiky.
11. Úkony, za ktoré môže VŠVU požadovať poplatky spojené so štúdiom, ustanovuje
zákon.
12. VŠVU môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne
zabezpečenie prijímacieho konania. Poplatok je odvodený od skutočných nákladov
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vysokej školy spojených s týmito úkonmi. Jeho výška nesmie presiahnuť 25%
základu podľa odseku 2 tohto článku.
13. VŠVU môže požadovať poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho
konania a s obhajobou rigoróznej práce. Výšku poplatku možno určiť do 150%
základu podľa odseku 2 tohto článku.
14. Verejná vysoká škola môže požadovať poplatok za úkony spojené s vydaním
diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí
vykonali rigoróznu skúšku. Poplatok nesmie presiahnuť 30% základu podľa odseku
2 tohto článku.
15. VŠVU môže požadovať poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií, za
vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sa požadujú v cudzom jazyku, za
vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia. Výšku poplatku určuje vnútorný
predpis VŠVU a je odvodená od skutočných nákladov spojených s týmito úkonmi.
16. Na poplatky spojené so štúdiom podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné
predpisy o správnych poplatkoch.
17. Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná
fyzická osoba alebo právnická osoba.“
50. za čl. 38 sa vkladá nový čl. 38a, ktorý znie:
„Článok 38a
Forma platenia a splatnosť školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠVU
1. Školné a poplatky spojené so štúdiom sú výnosom VŠVU.
2. Školné sa hradí bezhotovostne prevodom na určený účet VŠVU v dvoch
splátkach v termínoch, ktoré určí rektor. Zásady platenia školného a poplatkov
spojených so štúdiom vymedzuje zákon a vnútorný predpis VŠVU upravujúci
výšku školného a poplatkov spojených za štúdium na VŠVU vydávaný rektorom
na príslušný akademický rok.
3. Rektor môže na základe žiadosti študenta rozhodnúť o znížení alebo odpustení
školného alebo poplatkov spojených so štúdiom alebo odložiť termín ich
splatnosti. Pri rozhodovaní zohľadňuje stanovisko prorektora pre štúdium,
študijné výsledky študenta, sociálnu situáciu študenta a iné zreteľa hodné
skutočnosti, ktoré stanoví vnútorný predpis VŠVU uvedený v ods. 2 tohto článku.
4. VŠVU zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na
podávanie prihlášok na štúdium (§ 57 ods. 5 zákona) školné a poplatky spojené so
štúdiom čl. 38 na nasledujúci akademický rok. Pri študijných programoch v
externej forme štúdia zverejní povinnosť študenta uhradiť školné podľa čl. 38
ods. 4 na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu
pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. VŠVU môže
zverejnené školné v priebehu štúdia znížiť. Školné po prekročení štandardnej
dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na príslušný
akademický rok.“
51. V čl. 41 ods. 1. písm. b) sa slová „§ 92 ods. 4 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 92 ods.
4,5,6,8 a 11“
52. V čl. 41 ods. 1. sa za písm. f) vkladajú písmená g) a h), ktoré znejú:
g) výnosy z vlastných finančných fondov,
h) výnosy z darov,
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53. V čl. 41 ods. 1. sa doterajšie písmeno j) označuje ako písmeno i)
54. V čl. 48 ods. 7. sa za písm. b) vkladá nové písm. c), ktoré znie:
„c) z časti dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a“
55. V čl. 48 ods. 7. sa doterajšie písmeno c) označuje ako písmeno d)
56. V čl. 51 sa bez náhrady vypúšťa ods. 2.
57. V čl. 54 ods. 3. sa slová „kvestorovi za účelom vystavenia“ nahrádzajú slovami
„referentovi zodpovednému za vystavenie“
58. V čl. 57 sa vypúšťa znenie písmena d)
59. V čl. 57 sa doterajšie písmená e) až h) označujú ako písmená d) až g)
II.
Prechodné a záverečné ustanovenia
59. V čl. 61 sa dopĺňajú nové ods. č. 4. 5. 6., ktoré znejú:
„4. Za prvé funkčné obdobie podľa ustanovenia čl. 5 ods. 3. a čl. 6 ods. 3. sa považuje
aktuálne funkčné obdobie, ktoré trvalo v čase nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2.
5. Článok 38 ods. 6. je účinný od 1.9.2019.
6. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť odo dňa registrácie Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR a je účinný odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho
registrácii.“
V Bratislave dňa 11. júna 2019

doc. Mgr. Art. Martin Piaček, ArtD.
predseda AS VŠVU v Bratislave

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

rektorka VŠVU v Bratislave
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