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Rozhodnutie o registrácii dodatku č. 1 k štatútuVysokej školy múzických umení

v Bratislave

Ministerstvo školstva, Vedy, výskumu a športu SR, sekcia vysokých škÔl, vedy
auýskumu - odbor vysokoškolského vzdelávania podl'a $ 15 ods. 3 vspojení s $ 103
zákona č,. 13'l12002 Z' z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskoršíchpredpisov a čl. 36 písm. a) bodu 10 organizačného poriadku
Ministerstva školstva, vedy, výskumu ašportu sR Vznení z28' septembra 2015
registruje dodatok č. 1 k štatútuVysokej školy múzických umení v Bratislave schválený
akademickým senátom Vysokej školy múzických umení v Bratislave uznesením č. 2
zo dňa 21. októbra 2015.
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Dodatok č. 1
k

Štat.'itu Vysokej škoty múzĺckýchumení v Bratislave

Clánok I
ŠtatútVysokej školy múzických umení v Bratislave schválený Akademickým
senátom Vysokej školy múzických umení (ďalej ,,AS VŠMU")dňa z:. oktob'a2013
a registrovaný Ministe'ľsjJo1 s]<9lstva, vedy, výskumu a špoľtu. Slovenskej
republiky
(ďalej len,,MŠVVaŠ
SR"; dřla26. novembra 20i3 sa mení ádopĺĺatakto:

l.

V článku 5 bod 5 znie takto:

,,(5) Taláľe vŠvusú pľi slávnostných príleŽitos|iach oprávnení pouŽivať
rektoľ, prorektoľi, pľedseda Akademického senátu VŠMU, äekani, pľodekani,
predsedovia akademických senátov fakúlt, ěestní ělenovia akaäemických
orgánov a významní hostia podl'a rozhodnutia rektora. Pľávo pouŽit' taláre môŽe
rektor rozšíľit'na profesoľov, docentov a vedeckých praóovníkov' ktoľísú
nositeľmi vedeckých hodností a doktorandov. Doiumentácia o talároch je
uloŽená v archíve VŠMU..,
2.

Z č|ánku 8 bodu 5 sa vypúšt'aposledná veta.

3.

Z č|ánku 8 bodu 6 sa vypúšt'apísm. d).

4.

V článku 8 bod 7 znie takto:
o organizaěnej štruktúrevŠvua o činnosti Rektorátu
upravuje oľganizačný poľiadok VŠMU...

,,(7) Podrobnosti

VŠMU

5.

Z č:láĺlku14 sa vypúšt'abod 4, číslovaniepôvodného bodu 5 sa mení na bod 4.

6.

V článku 27 bode

6 písm. b)

a

c) znie takto:

proľektora pľe rozvoj,

umeleckú činnost'a výskum
',b)
c) prorektora pre zahraniěie, styk s verejnost'ou a projektovú činnost'.,.

7.

Članok 28 znietakto:

,,Článok 28
Poľadnéoľgány ľektora

(l) Stálym poradným orgĺĺnomľektora je Kolégium rektoľa.
(2) Clenmi Kolégia ľektora sú pľorektori, dekani, pľedseda AS VŠMU
a kvestoľ.

V prípade pľeľokovania dôleŽitých úloh môŽe rektor prizvať na kolégium aj
ďalších vedúcich zamestnancov vŠMU.
(4) Študentská čast'AS VŠMUmá právo zúčastňovaťsa na ľokovaníkolégia
(3)

ľektoľa.

(5)

Ęalšie podrobnosti o poľadných orgánoch rektora upľavuje vnútorný pľedpis
VŠMU3ó...

8. Z

9'

článkll34 sa vypúšťaposlednáveta.

V článku 35 bode l písm. l)znietakto:
,'l) agendu vnútornej kontľolnej činnosti, agendu vybavovania sťažností
a agendu vybavovania podnetov v zmysle zák. č.30712014 Z.z.,,,

l0. V článku 55 bod 5 znie takto:

,,(5) Podľa $ 92 ods.l8 zákona o vysokých školách môŽe rektoľ vŠvu
ľozhodnúťo znížení,odpustení alebo odloŽení termínu splatnosti školnéhov
zmysle odsekov 6,7 a8 tohto ělánku, a to nazák|ade písomńej Žiadosti študenta.
Student predkladá pĺsomnúŽiadost' o znižęnią odpustenie alebo odloŽenie
teľmínusplatnosti školného rektorovi VŠMUspolu s dokumentmi, ktoľé
preukazujú dôvod zníženia,resp. odpustenia školného,ako aj s vyjadľením
dekana fakulty, na ktorej je študent zaradený, a to najneskôľ do io Lĺěňaarnych
dní odo dňa doručenia rozhodnutia o povinnosti uhradit' školné.Na Žiadôsti
doľučenépo tomto teľmíne VŠMUneprihliada' Sociálna a ekonomická situácia
ľodiěov študenta sa berie do úvahy len u študentov mladšíchako 26 rokov.
Riadne a včasne podaná písomná Žiadosť o zniženie, odpustenie alebo odloŽenie
termínu splatnosti školného má odkladný účinokdo rozhodnutia rektora vŠuu
o tejto Žiadosti. Rozhodnutie rektora o Žiadosti o zniženią odpustenie alebo
odloŽenie teľmínusplatnosti školnéhoje konečnéa nie je možnésa pľoti nemu
odvolať."
1l. V článku 55 bode 6 písm. c) znie takto:

je študent v čase podania Žiadosti o odpustenie školnéhozamestnancom
VSMU v pracovnom pomere alebo na základe dohody o pracovnej činnosti
,,c)

alebo nazáklade dohody o vykonaní pÍáce,,,

l2. V ělánku 55 bode 7 písm. b) znie takto:
ak
l. študent reprezentoval VŠMUv predchádzajúcom akademickom roku na
medzináľodnom poduj atí,
2. študent má jedného ľodičapoberajúceho dávku v nezamestnanosti alebo má
jedného ľodičav evidencii uchádzačov o zamestnanie po uplynutí podpoľného
obdobia
3. rodiěia študenta sú rozvedení a rodič, ktorý neŽije v spoločnej domácnosti, si
neplní vyŽivovaciu povinnost'

,,b) 50

%o,

2

r, . r: i.1 ,ir

4. študent má zźxažnézdravotné problémy v tľvaní menej ako jeden rok,

polosirota,

,

,

,-

.

l,i, ':. :
j
5. študent je
',il'}' '',
,'| i
6. ide o študenta na materskej resp. rodičovskej
7. študent mal v pľedchádzajúcom akademickom roku váŽený študijný'pľieměr,

dovolenke, .
.l:. . ,

l,l0 až l,25."

13.

V článku 55 bode

'\

'

i. 'x.,

,.

7 písm. c) znie takto

,,c) 70 % ak študent

l. má oboch rodičov v evidencii uchádzačov o zamestnanie
2. mázávažné zdravotné pľoblémyv trvaní viac ako jeden ľok,
3. ide o študenta na materskej ľesp. ľodičovskejdovolenke amáviac ako jedno
dieťa,
4. mal v pľedchádzajucom akademickom roku vážený študijný priemer I,O až
1,09."

l4. V článku 58 bod 3 znie takto:
,,(]) Ďalšie podľobnosti o činnosti kvestoľa ustanovuje organizainý poľiadok

VSMU."

|5. Z ělát1ku 67 sa vypúšťajú
body 6 a7.

Clánok II
l. Tento Dodatok č' l k ŠtatútuVysokej školy múzických umení v Bratislave schválil
AS VŠMUdřf-2L októbra 2Ol5.
2. Tento Dodatok č. 1 k ŠtatútuVysokej školy múzických umení v Bratislave nadobúda
platnosť odo dňa registrácie IrĺŠvvaŠ
SR aje účinnýodo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia ojeho registľácii (t' j. dňom doručenia ľozhodnutia
o registrácii tohto dodatku zo stľany uŠvvaŠ
SR na adresu

ffi^
pľedsedníčkaAS

VSMU

4

doc.
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