DODATOK č. 1
k Smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave pre akademický rok 2017/2018 zo dňa 7. septembra 2016
(ďalej len „Smernica“)
1. Smernica sa týmto dodatkom mení nasledovne:
V článku 2 v bode 7 sa pôvodný text
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 štúdia (§ 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).
nahrádza textom
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 študujú súbežne v jednom akademickom roku dva
alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom
stupni si majú právo vybrať, ktorý študijný program budú študovať bezplatne, a v druhom
a ďalších študijných programoch budú uhrádzať školné.
Študenti, ktorí sa opätovne zapíšu na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom
stupni po prerušení štúdia (§ 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).

V článku 3 sa pôvodný text
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 2017/2018 pre študijné odbory v externej forme štúdia, sa stanovuje
školné pre novoprijatých študentov :
Tretí stupeň (doktorandské študijné programy)
1 650 € /ak. rok

4. ŠKOLNÉ pre študentov, študujúcich št. program v cudzom jazyku:
Bod 4. a )
Podľa § 92 ods. 8 zákona o VŠ je študent študijného programu v dennej forme štúdia
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

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

Bod 4. b )
Ak ide o študentov 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 predpisu1, sa na účely
tohto paragrafu považuje za občana Slovenskej republiky (§ 92 ods. 11 zákona
o VŠ).
nahrádza textom
1. ŠKOLNÉ za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v umeleckých študijných
odboroch Hudobné umenie, Tanečné umenie, Filmové umenie a multimédiá,
Divadelné umenie (§ 92 ods. 6 zákona o VŠ):
d) Prvý stupeň (bakalárske študijné programy)
1 650 € /ak. rok
e) Druhý stupeň (magisterské študijné programy)
1 650 € /ak. rok
f) Tretí stupeň ( doktorandské študijné programy )
1 650 € /ak. rok
2. ŠKOLNÉ za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v humanitných študijných
odboroch Muzikológia, Dejiny a teória filmového umenia a multimédií, Dejiny
a teória divadelného umenia (§ 92 ods. 6 zákona o VŠ):
g) Prvý stupeň (bakalárske študijné programy)
1 000 € /ak. rok
h) Druhý stupeň (magisterské študijné programy)
1 000 € /ak. rok
i) Tretí stupeň ( doktorandské študijné programy )
1 000 € /ak. rok
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§ 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. ŠKOLNÉ pre študentov, ktorí študujú súbežne v jednom akademickom roku dva
alebo viac študijných programov v tom istom stupni v umeleckých študijných
odboroch Hudobné umenie, Tanečné umenie, Filmové umenie a multimédiá,
Divadelné umenie (§ 92 ods. 5 zákona o VŠ):
c) Prvý stupeň (bakalárske študijné programy)
1 650 € /ak. rok
d) Druhý stupeň (magisterské študijné programy)
1 650 € /ak. rok
4. ŠKOLNÉ pre študentov, ktorí študujú súbežne v jednom akademickom roku dva
alebo viac študijných programov v tom istom stupni v humanitných študijných
odboroch Muzikológia, Dejiny a teória filmového umenia a multimédií, Dejiny
a teória divadelného umenia (§ 92 ods. 5 zákona o VŠ):
e) Prvý stupeň (bakalárske študijné programy)
1 000 € /ak. rok
f) Druhý stupeň (magisterské študijné programy)
1 000 € /ak. rok
5. ŠKOLNÉ pre študentov, ktorí študujú v externej forme štúdia:
Na základe Opatrenia MŠVVaŠ SR, ktorým sa určujú maximálne sumy ročného školného
na akademický rok 2017/2018 pre študijné odbory v externej forme štúdia, sa stanovuje
školné pre novoprijatých študentov :
i. Prvý stupeň (bakalárske študijné programy)
1 650 € /ak. rok
ii. Druhý stupeň (magisterské študijné programy)
1 650 € /ak. rok
iii. Tretí stupeň (doktorandské študijné programy)
1 650 € /ak. rok
6. ŠKOLNÉ pre študentov, študujúcich št. program v cudzom jazyku:
Bod 6. a )
Podľa § 92 ods. 8 zákona o VŠ je študent študijného programu v dennej forme štúdia
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

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

Bod 6. b )
Ak ide o študentov 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 predpisu2, sa na účely
tohto paragrafu považuje za občana Slovenskej republiky (§ 92 ods. 11 zákona
o VŠ).

2. Ostatné ustanovenia Smernice sa týmto dodatkom nemenia.
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§ 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Tento Dodatok č. 1 bol schválený Kolégiom rektora dňa 6. septembra 2017.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom 7. septembra
2017.

V Bratislave dňa 6. septembra 2017

doc. Mária Heinzová, ArtD., v. r.
rektorka VŠMU

