Vnútorný predpis
na realizáciu dvojročného doplnkového štúdia
ČASŤ I.
ÚVOD
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (ďalej len „VŠVU“) organizuje platené dvojročné
doplnkové štúdium (ďalej len „DDŠ“) v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) zák. č. 568/2009 Z. z. o
celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) a Štatútu VŠVU, ktorý nadobudol účinnosť dňom 15.08.2013 (články 30 a 31).
2. Účelom organizovania DDŠ je umožniť predovšetkým absolventom bakalárskych a magisterských
študijných programov na VŠVU, ako aj absolventom z iných vysokých škôl, aby získali ďalšiu
špecializáciu a najmä aktuálne - najnovšie poznatky vo výtvarnom umení, dizajne, architektonickej
tvorbe a reštaurátorskej tvorbe.
3. DDŠ nadväzuje na predchádzajúcu umeleckú činnosť záujemcu o DDŠ, resp. absolvovanú odbornú
umeleckú prípravu a vedomosti získané v predchádzajúcom štúdiu záujemcu o DDŠ, a jeho cieľom
je oboznámiť účastníkov DDŠ s najnovšími poznatkami z umeleckej odbornosti potrebnými na
využitie v umeleckej praxi.
4. Administratívne práce súvisiace s realizáciou DDŠ zabezpečuje Sekretariát DDŠ, ktorý je súčasťou
študijného oddelenia VŠVU.
ČASŤ II.
ORGANIZÁCIA, ROZSAH, FORMY A METÓDY DDŠ
Článok 2
Rozsah DDŠ
DDŠ sa organizuje ako štúdium v trvaní štyroch semestrov, v rámci ktorých účastníci absolvujú tieto
druhy predmetov:
 základný ateliér (podľa ponúkaného aktuálneho výberu),
 dejiny umenia, resp. dejiny média v danom študijnom programe (napr. dejiny fotografie, dejiny
úžitkového umenia), resp. v prípade zahraničného účastníka teoretický predmet vyučovaný v
anglickom jazyku podľa ponúkaného aktuálneho výberu zameraný na dejiny umenia a súčasné
umenie (ďalej len „dejiny umenia“),
 kresba,
 1 odborný teoretický predmet (podľa výberu),
 1 odborný praktický predmet (podľa výberu).

Stručnú charakteristiku obsahovej náplne a hodinovú dotáciu jednotlivých predmetov obsahuje
učebný plán DDŠ.
Článok 3
Metódy DDŠ
DDŠ prebieha prezenčnou alebo kombinovanou metódou.
Článok 4
Študijný plán DDŠ
Študijný plán pre DDŠ je nasledovný:

UČEBNÝ PLÁN DVOJROČNÉHO DOPLNKOVÉHO ŠTÚDIA
týždenný rozsah hodín výučby podľa semestrov
Študijný predmet
Základný ateliér

1.semester
AT*

absolvoval
8 hod.
Dejiny umenia
P*
absolvoval
2 hod.
Kresba
C*
absolvoval
3hod.
Výberový teoretický predmet
P*, S*
absolvoval
1-2 hod.
Výberový praktický predmet
C*
absolvoval
2-5 hod.
*Pozn.: AT – ateliér, C - cvičenie, P- prednáška, S – seminár

2.semester

3.semester

4.semester

absolvoval
8 hod.
absolvoval
2 hod.
absolvoval
3hod.
absolvoval
1-2 hod.
absolvoval
2-5 hod.

absolvoval
8 hod.
absolvoval
2 hod.
absolvoval
3hod.
absolvoval
1-2 hod.
2 kredity
2-5 hod.

absolvoval
8 hod.
absolvoval
2 hod.
absolvoval
3hod.
absolvoval
1-2 hod.
absolvoval
2-5 hod.

Článok 5
Prihláška na DDŠ
1. Na DDŠ sa môžu prihlásiť absolventi bakalárskeho alebo magisterského štúdia prostredníctvom
prihlášky (tlačivo je k dispozícii na Sekretariáte DDŠ a na internetovej stránke VŠVU), ktorú je
potrebné doručiť Sekretariátu DDŠ najneskôr do 31.05. v kalendárnom roku, v ktorom sa má DDŠ
začať.
2. K prihláške žiadateľ priloží: životopis, úradne overenú kópiu diplomu a portfólio (resp. prinesie na
pohovor).
3. Prijímací pohovor na DDŠ prebieha pred komisiou menovanou prorektorom pre štúdium VŠVU.
4. Prijímací pohovor pozostáva:
 z hodnotenia portfólia – ktoré uchádzač prezentuje aj slovne,
 z rozpravy s uchádzačom.
Uchádzač osobne predloží komisii portfólio svojich prác. Komisia po diskusii s uchádzačom posúdi
ich výtvarnú úroveň, motiváciu a vedomosti. Následne navrhne prijatie/neprijatie záujemcu o DDŠ
prorektorovi pre štúdium VŠVU.
5. O prijatí na DDŠ rozhoduje prorektor pre štúdium VŠVU.
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6. Na otvorenie DDŠ v jednotlivých rokoch si VŠVU stanovuje minimálny počet uchádzačov. VŠVU má
právo neorganizovať DDŠ z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov.
Článok 6
Kontrola DDŠ
1. Evidenciu o absolvovaní predmetov centrálne zabezpečuje sekretariát DDŠ v spolupráci
s vyučujúcimi jednotlivých predmetov.
2. Účastníkovi DDŠ nemôže byť vystavené potvrdenie o absolvovaní DDŠ, ak neabsolvoval a nebol
hodnotený zo všetkých vyučovacích predmetov v rozsahu stanovenom v študijnom pláne pre DDŠ.
3. Potvrdenie o absolvovaní DDŠ podpisuje štatutárny zástupca VŠVU.
Článok 7
Zanechanie DDŠ
1. Účastník DDŠ, ktorý chce zanechať DDŠ, oznámi túto skutočnosť písomne Sekretariátu DDŠ.
2. Zaplatený poplatok za DDŠ sa účastníkovi DDŠ nevracia.
Článok 8
Poplatok za DDŠ
Poplatok za DDŠ je stanovený vnútorným predpisom VŠVU.
ČASŤ III.
ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Článok 9
Záverečné ustanovenie
1. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.05.2015.
2. Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto predpisu stráca platnosť a účinnosť Vnútorný
predpis na realizáciu dvojročného doplnkového štúdia zo dňa 27.07.2009.

V Bratislave dňa 17.04.2015

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
štatutárny zástupca VŠVU

Prílohy:
1) Vzor prihlášky na DDŠ
2) Vzor potvrdenia
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