SMERNICA
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na
Vysokej škole múzických umení v Bratislave
pre akademický rok 2016 / 2017
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Táto smernica sa vydáva v súlade s § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o VŠ“).
2. Účelom tejto smernice je stanoviť výšku školného, poplatkov spojených so štúdiom
a ostatných poplatkov na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (ďalej len
„VŠMU“ ) pre akademický rok 2016/2017.

Článok 2
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Školné a poplatky spojené so štúdiom upravuje :
a ) § 92 zákona o VŠ,
b ) Štatút Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len „Štatút VŠMU“ ).

2.

Základom pre určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠMU je 10 %
z priemernej sumy pripadajúcej na 1 študenta denného štúdia z celkových bežných
výdavkov poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR verejným
vysokým školám zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Základ sa
vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom roku. Základ určuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Základ na určenie školného pre
akademický rok 2016/2017 je 360 €.

3.

Ročné školné v študijných programoch v dennej forme štúdia nesmie prekročiť
päťnásobok základu (podľa § 92 ods. 3 zákona o VŠ).
Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť súčin
sumy maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný ak. 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.
Obmedzenie výšky školného sa nevzťahuje na školné podľa § 92 ods. 8 zákona o VŠ.

4.

Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom ak. roku
uhrádzať školné, ak sa študijný program podľa § 51 ods. 4 písm. p) uskutočňuje výlučne
v inom ako štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné vznikne, len ak VŠMU v ak. roku
v ktorom začal študovať tento št. program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom
odbore a stupni v študijnom programe, ktorý uskutočňuje aj v štátnom jazyku; to neplatí,
ak ide o študenta, ktorý nie je občanom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý
je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej
konfederácie (ďalej len „členský štát“), ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte (§ 92 ods.
8 zákona o VŠ).
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5.

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 prepisu, 45b) sa na účely tohto
paragrafu považuje za občana Slovenskej republiky (§ 92 ods. 11 zákona o VŠ).

6.

Študenti VŠMU v študijných programoch v dennej forme štúdia vo všetkých troch
stupňoch vysokoškolského štúdia, ktorí neprekročili štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú
pre daný študijný program školné neplatia.
Študenti VŠMU, ktorí študujú v študijnom programe dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka
štúdia, sú povinní uhradiť VŠMU ročné školné za každý ďalší rok 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 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 (§ 92
ods. 6 zákona o VŠ).

7.

Študenti, ktorí študujú súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných
programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, sú povinní
uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom
akademickom roku.
Študenti, ktorí sa opätovne zapíšu na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom
stupni po prerušení /§ 69 ods. 1 zákona o VŠ/, sú povinní uhradiť vysokej škole pomernú
časť z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do
konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní (§ 92 ods. 5 zákona
o VŠ).

8.

Študenti VŠMU sú povinní najneskôr do 30. septembra 2016 písomne oznámiť
príslušnej fakulte VŠMU rozhodnutie o tom, v ktorom študijnom programe budú
v akademickom roku 2016/2017 študovať bezplatne (§ 71 ods. 3 písm. e) zákona o VŠ).

9.

Povinnosťou študentov je uhrádzať školné a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na
jeho určenie.

10. Ak sa na študentov vzťahuje povinnosť uhradiť školné za akademický rok 2016/2017,
študenti budú fakultou vyzvaní a budú povinní uhradiť školné do 30 dní od doručenia
rozhodnutia o povinnosti uhradiť školné (Štatút VŠMU čl.55 ods.4) najneskôr do
30.11.2016. V prípade akademickej mobility v ZS do 31. januára 2017. V prípade zápisu
na letný semester, uhradí školné najneskôr do 31. marca 2017.
11. Podľa § 92 ods. 18 zákona o VŠ, rektor môže školné znížiť, odpustiť alebo odložiť
termíny ich splatnosti na základe písomnej žiadosti študenta a to z dôvodov uvedených v
čl. 55 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 Štatútu VŠMU. Túto žiadosť adresovanú rektorovi VŠMU
treba podať do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vyrubení školného na dekanáte
fakulty, ktorá rozhodnutie vydala. Súčasne je potrebné, aby žiadateľ k žiadosti
pripojil dokumenty, ktoré preukazujú dôvod zníženia resp. odpustenia školného.
Fakulta k žiadosti pripojí stanovisko dekana a predloží ju aj s prílohami na rozhodnutie
rektorovi, ktorý svoje rozhodnutie oznámi žiadateľovi písomne (Štatút VŠMU čl. 55
ods.5).
V zmysle čl. 55 ods. 3 Štatútu VŠMU rektor poplatky za úkony spojené so štúdiom
neznižuje ani neodkladá termín ich splatnosti.

Strana 2 z 11

Článok 3
ŠKOLNÉ
1. ŠKOLNÉ za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (§ 92 ods. 6 zákona o VŠ):
a) Prvý stupeň (bakalárske študijné programy)
1 650 € /ak. rok
b) Druhý stupeň (magisterské študijné programy)
1 650 € /ak. rok
c) Tretí stupeň ( doktorandské študijné programy )
1 650 € /ak. rok
2.

ŠKOLNÉ pre študentov, ktorí študujú súbežne v jednom akademickom roku dva
alebo viac študijných programov v tom istom stupni (§ 92 ods. 5 zákona o VŠ):
a) Prvý stupeň (bakalárske študijné programy)
1 650 € /ak. rok
b) Druhý stupeň (magisterské študijné programy)
1 650 € /ak. rok

3.

ŠKOLNÉ pre študentov, ktorí študujú v externej forme štúdia:
Na základe Opatrenia MŠVVaŠ SR, ktorým sa určujú maximálne sumy ročného školného
na akademický rok 2016/2017 pre študijné odbory v externej forme štúdia, sa stanovuje
školné pre novoprijatých študentov :
Tretí stupeň (doktorandské študijné programy)
1 650 € /ak. rok

4. ŠKOLNÉ spojené so štúdiom cudzincov
Bod 4. a )
Podľa § 92 ods. 8 zákona o VŠ 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.
a ) bakalárske študijné programy
b ) magisterské študijné programy
c ) doktorandské študijné programy

Bod 4. b )
Ak ide o študentov v rámci medzištátnych zmlúv, školné
štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv. Študent,
osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného
tohto paragrafu považuje za občana Slovenskej republiky
o VŠ).

1 650 €/ ak. rok
1 650 €/ ak. rok
1 650 €/ ak. rok

a poplatky spojené so
ktorému bolo vydané
predpisu1 sa na účely
(§ 92 ods. 11 zákona

Článok 4
POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM
1.

1

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZP. PRIJ. KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona
o VŠ):
a) Všetky študijné programy
50 €
b) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk)
100 €

§ 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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c) poplatok za konzultácie na prijímacie konanie /1 hod./
d) poplatok za prípravný kurz na prijímacie konanie /15 hod./
2.

20 €
200 €

POPLATOK ZA TEST SPÔSOBILOSTI ŠTÚDIA V CUDZOM JAZYKU
sa stanovuje vo výške:

30 €

3.

POPLATOK ZA TEST SPÔSOBILOSTI ŠTÚDIA V SLOVENSKOM JAZYKU
PRE CUDZINCOV sa stanovuje vo výške:
30 €

4.

POPLATKY ZA VYDANIE DOKLADOV O ŠTÚDIU A ICH KÓPIÍ - § 92 ods.15
zákona o VŠ.

POPIS PLATBY

DRUH

VÝŠKA
POPLATKU
EUR

SPÔSOB PLATBY
viď článok č. 6

Preukaz študenta

ISIC

Príloha č. 2 k tejto smernici o poplatkoch.

Výkaz o štúdiu
( index )

originál
kópia

10 €
20 €

Potvrdenia o návšteve
školy

osobné prevzatie
zaslanie poštou

bezplatne
5€

viď článok č. 6

pre študujúcich
pre ukončené štúdium

bezplatne
7 € / strana

bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN :
SK23 8180 0000 0070 0007 2858
BIC kód: SPSRSKBAXXX

pre študujúcich aj pre
ukončených

15€/ strana

Doklady o absolvovaní
štúdia – v slov. jazyku –
originál

Diplom
Vysvedčenie
Dodatok k diplomu

bezplatne
bezplatne
bezplatne

_______________

Doklady o absolvovaní
štúdia pre študentov
študujúcich v angl./ nem.
jazyku - originál

Diplom
Vysvedčenie
Dodatok k diplomu

bezplatne
bezplatne
bezplatne

_______________

Doklady o absolvovaní
štúdia – v slovenskom
jazyku – kópie

Diplom – druhopis
Vysvedčenie
Dodatok k diplomu

30 €
30 €
30 €

bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN :
SK23 8180 0000 0070 0007 2858
BIC kód: SPSRSKBAXXX

45 €
45€
45 €

bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN :
SK23 8180 0000 0070 0007 2858
BIC kód: SPSRSKBAXXX

50 €
50 €
50 €

bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN :
SK23 8180 0000 0070 0007 2858
BIC kód: SPSRSKBAXXX

Výpis absolv. predmetov
vystavený v slov. jazyku

Výpis absolv. predmetov
vystavený v angl. jazyku

Doklady o absolvovaní
Diplom
štúdia v slovenskom
Vysvedčenie
jazyku – preklad do angl. Dodatok
jazyka - originál
Doklady o absolvovaní
štúdia v angl. jazyku kópie

Diplom – druhopis
Vysvedčenie
Dodatok

bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN :
SK23 8180 0000 0070 0007 2858
BIC kód: SPSRSKBAXXX

bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN :
SK23 8180 0000 0070 0007 2858
BIC kód: SPSRSKBAXXX
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Potvrdenie o vykonaných
skúškach

v slov. jazyku
v angl. jazyku

Vydanie potvrdenia
o štúdiu absolventov (viac
ako 1 rok po ukončení
štúdia)
Rozhodnutie o uznaní
dokladov o vzdelaní
a rovnocennosti dokladov
vydaných zahraničnou
školou

10 €
20 €

10 €

100 €

bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN :
SK23 8180 0000 0070 0007 2858
BIC kód: SPSRSKBAXXX
bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN :
SK23 8180 0000 0070 0007 2858
BIC kód: SPSRSKBAXXX
bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN :
SK23 8180 0000 0070 0007 2858
BIC kód: SPSRSKBAXXX

Článok 5
OSTATNÉ POPLATKY
I. POPLATKY ZA ĎALŠIE VZDELÁVANIE (článok 54 Štatútu VŠMU)
1. Poplatok za doplňujúce pedagogické štúdium – max. 230 € za 1 semester (o výške
poplatku rozhoduje príslušná fakulta VŠMU, ktorá toto štúdium organizuje).
2. Poplatok za doplnkové štúdium – max. 20 € za 1 vyučovaciu hodinu (o výške poplatku
rozhoduje príslušná fakulta VŠMU, ktorá toto štúdium organizuje)
3. Stáž
stáž v slovenskom jazyku
stáž v cudzom jazyku

500 € /1 semester
1 000 € /1 semester

II. POPLATKY ZA KVALIFIKAČNÉ SKÚŠKY
1. Poplatky na úhradu nákladov spojených so získaním vedecko-pedagogických alebo
umelecko-pedagogických titulov (externí uchádzači):
a. habilitačné konanie
1 500 €
b. inauguračné konanie
2 000 €

Článok 6
SPÔSOB ÚHRADY
1.

Školné a poplatky sa uhrádzajú bezhotovostne bankovým prevodom alebo poštovou
poukážkou na účet:
Pre platby školné a ostatné poplatky uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EU je
číslo účtu:
SK23 8180 0000 0070 0007 2858 ( BIC kód ) SPSRSKBAXXX – príjmový účet
VŠMU
Pre platby školné a ostatné poplatky uhradené z krajín mimo EU je číslo účtu:
SK23 8180 0000 0070 0007 2858 ( SWIFT kód ) SUBASKBX – príjmový účet VŠMU
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Pre úhrady za konzultácie a prípravný kurz uhradené zo Slovenska a ďalších krajín
EU je číslo účtu:
SK54 8180 0000 0070 0007 2882 ( BIC kód ) SPSRSKBAXXX – podnikateľský účet
VŠMU
Pre úhrady za konzultácie a prípravný kurz uhradené z krajín mimo EU je číslo
účtu:
SK54 8180 0000 0070 0007 2882 ( SWIFT kód ) SUBASKBX – podnikateľský účet
VŠMU
Vo výnimočných prípadoch, finančnú sumu do 10 EUR vrátane, je možné uhradiť
v úradných hodinách v pokladni na ekonomickom oddelení VŠMU.

2.

Splatnosť poplatkov:
a) Poplatky spojené s prijímacím konaním sa uhrádzajú vopred a ich zaplatenie sa
preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium. V prípade
nezaplatenia poplatku spojeného s prijímacím konaním v stanovenej výške, prihláška
na štúdium nebude akceptovaná.
Poplatok za prijímacie konanie v prípade neúčasti na prijímacom konaní bude
vrátený vo výške 50 % len na základe predloženého lekárskeho potvrdenia.
Žiadosť o vrátenie poplatku je potrebné VŠMU zaslať do 30 dní odo dňa
prijímacieho konania.
b) Poplatky za úkony spojené s vydaním dokladov o štúdiu a ich kópií, za vydanie
dokladov o absolvovaní štúdia, poplatky za uznanie dokladov je nutné uhradiť
vopred.

Článok 7
Záverečné ustanovenie
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠMU pre akademický rok
2016/2017 bola prerokovaná na Kolégiu rektora VŠMU dňa 09. septembra 2015.
Táto Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania rektorkou VŠMU a účinnosť dňom
01. septembra 2016.

V Bratislave dňa 14. septembra 2015

doc. Mária Heinzová, ArtD.
rektorka VŠMU
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PRÍLOHA č. 1
k Smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠMU
pre akademický rok 2016/2017

VARIABILNÉ SYMBOLY
ŠPP

Variabilný symbol pre
bankové prevody

Článok 3. - I. ŠKOLNÉ

bod 1.

bod 2.

bod 3.

bod 4.

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

Školné pre študentov, ktorí študujú súbežne v
jednom akad. roku dva alebo viac študijných
programov v tom istom stupni

Školné pre študentov, ktorí študujú v externej
forme

Školné od cudzincov

O-00-000/0002-00

O-00-000/0003-00

O-00-000/0004-00

O-00-000/0005-00

21

REKT

22

DF

23

FTF

24

HTF

31

REKT

32

DF

33

FTF

34

HTF

41

REKT

42

DF

43

FTF

44

HTF

51

REKT

52

DF

53

FTF

54

HTF

61

REKT

62

DF

63

FTF

64
211
212
213
214
221
222
223
224
231
232
233
234

HTF
REKT
DF
FTF
HTF
REKT
DF
FTF
HTF
REKT
DF
FTF
HTF

71

REKT

72

DF

Článok 4. – I. POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

bod 1.

Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania
(Všetky študijné programy v slovenskom jazyku)

O-00-000/0006-00

Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania
v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk)

O-00-000/0021-00

Poplatok za konzultácie na prijímacie konanie

O-00-000/0022-00

Poplatok za prípravný kurz na prijímacie konanie O-00-000/0023-00

bod 2.

Poplatok za test spôsobilosti štúdia v cudzom
jazyku

O-00-000/0007-00
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bod 3.

bod 4.

Poplatok za test spôsobilosti štúdia
v slovenskom jazyku pre cudzincov

Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu

O-00-000/0020-00

O-00-000/0008-00

73

FTF

74
201
202
203
204

HTF
REKT
DF
FTF
HTF

81

REKT

82

DF

83

FTF

84

HTF

111

REKT

112

DF

113

FTF

114

HTF

121

REKT

122

DF

123

FTF

124

HTF

131

REKT

132

DF

133

FTF

134

HTF

10

REKT

20

DF

30

FTF

40

HTF

91

REKT

92

DF

93

FTF

94

HTF

141

REKT

142

DF

143

FTF

144

HTF

151

REKT

152

DF

153

FTF

154

HTF

Článok 5. – I. POPLATKY ZA ĎALŠIE VZDELÁVANIE

bod 1.

bod 2.

bod 3.

Poplatok za doplňujúce pedagogické štúdium

Poplatok za doplnkové štúdium

Stáž

Poplatky za ďalšie vzdelávanie - kurzy

O-00-000/0011-00

O-00-000/0012-00

O-00-000/0013-00

pridelené podľa
jednotlivých
projektov

Článok 5. - II. POPLATKY ZA KVALIFIKAČNÉ SKÚŠKY

bod 1.

Poplatky na úhradu nákladov spojených so
získaním vedecko-pedagogických titulov

O-00-000/0009-00

Poplatky za preukazy študentov – ISIC

bod 1.

bod 2.

Poplatok za prvé vydanie preukazu študenta
ISIC

Poplatok za predĺženie platnosti preukazu
študenta ISIC prolongačnou známkou

O-00-000/0014-00

O-00-000/0015-00
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bod 3.

bod 4.

bod 5.

bod 6.

Poplatok za vydanie duplikátu preukazu študenta
ISIC

Poplatok za vydanie NO ISIC prolongačnej
známky a garanciu validácie právneho štatútu
študenta VŠMU v dennej forme štúdia

O-00-000/0016-00

O-00-000/0017-00

Poplatok za ISIC preukaz zahraničného študenta
O-00-000/0018-00
v rámci mobility - typ 1

Poplatok za ISIC preukaz zahraničného študenta
O-00-000/0019-00
v rámci mobility - typ 2

161

REKT

162

DF

163

FTF

164

HTF

171

REKT

172

DF

173

FTF

174
181
182
183
184

HTF
REKT
DF
FTF
HTF

191

REKT

192
193
194

DF
FTF
HTF

PRÍLOHA č. 2
k Smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave pre akademický rok 2016/2017.

Pokyny pre majiteľov preukazu študenta ISIC na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave.
Vysoká škola múzických umení na základe ods. 2/67 zákona č. 131/2002 Z.z. a Metodického usmernenia č.
16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta MŠVVaŠ SR, v spolupráci so
Združením CKM SYTS a firmou TransData s.r.o. vydáva preukaz študenta VŠMU s dizajnom ISIC (International
Student Identity Card, ďalej iba „preukaz študenta ISIC“).
Preukaz študenta je dokladom potvrdzujúcim jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a
výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými
osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných.
1.

2.

Preukaz študenta ISIC obsahuje:
1.1 všetky povinné informácie podľa Zákona č. 131/2002 a Usmernenia o použití, štruktúre
údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta MŠVVaŠ SR;
1.2 funkcionalitu ISIC (International Student Identity Card, zľavy a výhody licencie ISIC); na
základe licencie medzinárodného identifikačného preukazu študenta podporovaného
Organizáciou Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru
1.3 dopravné funkcionality (Dopravné podniky miest, ZSSK, autobusová doprava:
SLOVAKLINES a jednotlivé podniky SAD);
1.4 externé aplikácie: sú aplikácie v preukaze, ktorú vytvárajú a používajú poskytovatelia služieb
napr. FaxCopy, „knižničný pas“, Ticketportal
1.5 interné aplikácie, napr. oprávnenie na vstup do budov alebo na pracoviská VŠMU;
Prvé vydanie preukazu študenta ISIC:
2.1 V rámci zaslania pokynov na zápis do prvého ročníka študijné oddelenie fakulty požiada
prijatých uchádzačov o zaslanie fotografie na preukaz v digitálnej forme a realizáciu platby
podľa zaslaných údajov. Študent pri zápise do prvého ročníka vyplní Žiadosť o vydanie
multifunkčného preukazu študenta s dizajnom ISIC a Súhlas s podmienkami členstva
v združení CKM SYTS.

Strana 9 z 11

2.2 Poplatok za prvé vydanie preukazu študenta ISIC na každom stupni štúdia je 20,00 €.
V cene je zahrnutý členský poplatok v združení CKM SYTS, poplatok za technické
vyhotovenie preukazu, za garanciu validácie právneho štatútu študenta VŠMU
v dennej forme štúdia a cena za licenciu, umožňujúcu externú aplikáciu pre jeden
akademický rok.
2.3 Poplatok za ISIC preukaz zahraničného študenta v rámci mobility
Poplatok za ISIC preukaz zahraničného študenta v rámci mobility - typ 1
ZAHRANIČNÝ ŠTUDENT MÁ PLATNÝ PREUKAZ ISIC.
VŠMU vystaví nový preukaz (čipový) s použitím licenčného čísla, prideleného jeho
materskou krajinou. Cena preukazu je znížená o poplatok za licenciu t. j. 10,00 €
Poplatok za ISIC preukaz zahraničného študenta v rámci mobility - typ 2
ZAHRANIČNÝ ŠTUDENT NEMÁ PREUKAZ ISIC.
VŠMU vystaví preukaz (čipový) s použitím nového licenčného čísla. Študentovi je účtovaný
poplatok ako za prvé vydanie preukazu študenta ISIC (bod 2.2)

3.

Predĺženie platnosti preukazu študenta ISIC:
3.1 Platnosť preukazu študenta sa v ďalších rokoch štúdia predlžuje prolongačnou
známkou ISIC v cene 10,00 €. Súčasne študent zaplatí poplatok za garanciu validácie
právneho štatútu študenta VŠMU v dennej forme štúdia a licenciu, umožňujúcu
externú aplikáciu pre jeden akademický rok vo výške 2,00 €. Prolongačnú známku si
zakupuje študent počas zápisu do vyššieho ročníka. Dopravné funkcionality sa zapisujú na
preukaz študenta ISIC po aktivácii (priložení) na Univerzitnom termináli, ktorý je
umiestnený pri vrátnici vo vstupnom priestore na Filmovú a televíznu fakultu VŠMU na
Svoradovej ul. 2, vedľa ktorého je zverejnený postup aktivácie. Ďalšie zľavy vyplývajúce
z licencie ISIC môžu študenti využívať až do ukončenia dennej formy vysokoškolského
štúdia. Tieto výhody nie sú obmedzené vekom. Všetky potrebné informácie súvisiace
s licenciou ISIC získajú študenti na www.isic.sk
3.2 Študenti, ktorí nechcú využívať zľavy a akcie poskytované v rámci členstva v CKM
SYTS alebo nemôžu z titulu veku využívať dopravné funkcionality, si môžu platnosť
preukazu predĺžiť zakúpením prolongačnej známky NO ISIC v cene 0,50 €.
Prolongačné známky NO ISIC sa objednávajú cez spravidla v termíne do 30. apríla, u
správcu preukazov ISIC/ITIC.
3.3 Poplatok za garanciu validácie právneho štatútu študenta VŠMU v dennej forme štúdia
a licenciu, umožňujúcu externú aplikáciu pre jeden akademický rok vo výške 2,00 €,
platí každý študent, teda aj ten, ktorý si zakúpil NO ISIC známku !

4.

Práva a povinnosti majiteľa preukazu študenta ISIC:
4.1 Držiteľ preukazu s preukazom zaobchádza šetrne a nie je oprávnený zasahovať do jeho
grafickej úpravy a do údajov elektronicky zapísaných v preukaze. Držiteľ preukazu
bezodkladne oznámi vysokej škole potrebu vykonania zmeny údajov viditeľne uvedených na
preukaze alebo údajov, ktoré zapísala do preukazu elektronicky vysoká škola. Držiteľ
preukazu v takomto prípade, a aj po prerušení štúdia a po skončení štúdia zabezpečí, aby
vysoká škola tieto skutočnosti zapísala elektronicky do preukazu. Údaje elektronicky
zapísané v preukaze držiteľ preukazu odovzdáva poskytovateľovi služieb priložením
preukazu k čítaciemu zariadeniu; za takéto poskytnutie údajov elektronicky zapísaných v
preukaze vysoká škola nenesie zodpovednosť. Vzhľadom na bezkontaktnú technológiu
preukazu nie je technicky vylúčená možnosť zosnímať údaje elektronicky zapísané v
preukaze aj na diaľku - inak ako priamym priložením preukazu k čítaciemu zariadeniu, a
preto sa odporúča s preukazom používať tieniacu kartu alebo tieniaci obal na doklady
4.2 Držiteľ preukazu študenta ISIC sa zároveň stáva členom Združenia CKM SYTS. Túto
skutočnosť potvrdí písomným súhlasom s podmienkami členstva v Združení CKM SYTS a
obdrží od Združenia CKM SYTS ku každému vydanému preukazu študenta ISIC a
prolongačnej známke ISIC bezplatne 1 výtlačok Informačného sprievodcu ISIC.
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4.3 Držiteľ preukazu študenta ISIC má zľavy pri nákupe študijnej literatúry, na vstupnom do
historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, hudobných podujatiach,
v obchodoch (či už internetových alebo klasických), na lyžovanie a i. na Slovensku
a v zahraničí. O aktuálnych zľavách a akciách informuje Združenie CKM SYTS svojich
členov na web stránke www.isic.sk .
4.4 Držiteľ preukazu študenta ISIC má nárok na zľavy na leteckú, autobusovú, vlakovú dopravu,
na ubytovanie, stravovanie, poistenie a iné služby. Na zadnej strane preukazu je uvedené
číslo Help Line, poskytujúce 24 hodín denne informačný servis v prípade ťažkostí.
4.5 Držiteľ preukazu študenta ISIC si môže dokúpiť výhodné úrazové a liečebné poistenie do
celého sveta po dobu platnosti preukazu v pobočkách CKM 2000 Travel alebo v poisťovni
UNION.
4.6 Držiteľ preukazu študenta ISIC je povinný chrániť ho pred stratou, odcudzením, poškodením
alebo zneužitím.
4.7 Držiteľ preukazu študenta ISIC je povinný jeho stratu, odcudzenie, poškodenie alebo stratu
funkčnosti okamžite osobne nahlásiť správcovi preukazov ISIC/ITIC.
4.8 Zistené pokusy o falšovanie, alebo zneužitie preukazu študenta ISIC sa bude u študentov
posudzovať ako porušenie disciplíny v zmysle Disciplinárneho poriadku VŠMU.
4.9 Práva a povinnosti majiteľa preukazu študenta ISIC zanikajú po ukončení platnosti preukazu
študenta ISIC.

5.

Vystavenie duplikátu preukazu študenta ISIC:
5.1 Študent v prípade potreby (strata, odcudzenie, poškodenie, zmena osobných údajov) je
povinný písomne požiadať VŠMU cestou správcu preukazov ISIC/ITIC, o vydanie duplikátu
preukazu študenta ISIC.
5.2 Nefunkčný preukaz študent odovzdá pri preberaní nového.
5.3 Za vydanie duplikátu preukazu študenta ISIC zaplatí študent 13,50 €.

6.

Platnosť preukazu študenta ISIC:
6.1 Začiatok platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 1. septembra. Ak
ide o novoprijatého študenta, ktorý sa na štúdium zapísal v priebehu príslušného
akademického roka, začiatok platnosti preukazu študenta je deň zápisu na štúdium.
6.2 Koniec platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 30. septembra
kalendárneho roku, v ktorom končí príslušný akademický rok. V akademickom roku,
v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, je koniec platnosti
preukazu študenta 30. júna príslušného akademického roku; ak študent do tohto dňa štúdium
neukončí, platnosť preukazu študenta sa predlžuje podľa prvej vety.
6.3
Preukaz študenta stráca platnosť pred dátumom podľa odseku 2
a) v prípade poškodenia alebo straty,
b) pri skončení alebo prerušení štúdia podľa § 69 ods. 3 zákona.
6.4
Ak sa študent zapíše po prerušení štúdia, platnosť preukazu sa obnovuje ku dňu takého
zápisu.
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