
 

 
                      
 
  

Vážení priatelia, 
 

 Slovenská výtvarná únia je ako jediná organizácia na Slovensku oprávnená vydávať medzinárodné 
preukazy profesionálnych výtvarníkov IAA/AIAP, ktoré sú platné na celom svete vo verejných a štátnych 
galériách a umožňujú jeho držiteľovi vstup spravidla zdarma (napr. v Paríži Louvre, Musée d´Orsay, 
Orangeria atď) alebo so zľavou (napr. Centre Pompidou) - vstup však nie je právne vymáhateľný. 
V súčasnosti sa rozbieha v mnohých krajinách kampaň za rozšírenie počtu galérii, ktoré ho akceptujú, 
následne bude na webovej stránke www.iaa-europe.eu zriadený ich zoznam. 

Celosvetovo zavádzaný nový preukaz vo forme PVC karty (obdoba kreditných platobných kariet) môžu získať 
členovia i nečlenovia SVÚ, pričom pre členov slúži aj ako preukaz SVÚ. Pre členov SVÚ aj nečlenov je vydávaný za 
poplatok 10,-EUR. Predĺženie platnosti preukazu na jeden kalendárny rok je za poplatok 10,- EUR. Pri vydaní duplikátu 
(napr. strata preukazu) je účtovaný manipulačný poplatok 10,-EUR. Pre vydanie preukazu je nevyhnutné zaslať 
vyplnené tlačivo poštou alebo emailom. Predpokladaná doba vydania je maximálne jeden týždeň od doručenia údajov 
(v urgentnom prípade po dohode na tel. č. 0917 405 492 možné aj skôr). Preukaz je možné prevziať si osobne v 
kancelárii SVÚ, prípadne si ho dať poslať doporučene poštou za manipulačný poplatok 3,-EUR (platí všeobecne). 
Platba v takomto prípade musí byť zrealizovaná vopred poštovou poukážkou. Ak máte záujem požiadať o vydanie 
preukazu, vyplňte prosím pozorne nasledujúce údaje a doručte ich spolu s fotografiou a podpisom na adresu SVÚ.  Bez 
týchto podkladov preukaz nemôže byť vydaný: 

 
 

Meno a priezvisko:  

Názov združenia SVÚ, ktorého ste kmeňovým členom: 

Ak nie ste členom SVÚ, uveďte názov iného združenia profesionálnych výtvarníkov, ktorého ste 

členom (Spolok výtvarníkov Slovenska, UBS, Združenie výtvarných umelcov západného 
Slovenska, ...) - prosíme priložiť fotokópiu platného preukazu 

Ostatní profesionálni výtvarníci preukazujú svoje odborné výtvarné vzdelanie osobne alebo 
fotokópiou dokladu priloženou k tomuto tlačivu 

Dolupodpísaný .........................................  svojim podpisom, ktorý bude súčasťou preukazu, súhlasím 
zároveň so spracovaním mojich osobných údajov (prosíme umiestniť podpis do rámčeka): 

 

 

 

 

 

Fotografia: digitálna alebo vytlačená - rozmer 2,5 x 3 cm / rozlíšenie minimálne 100 dpi 

Telefónne číslo: 

Prosíme vyplniť vo vlastnom záujme doplňujúce informácie pre aktualizáciu internej databázy SVÚ 
(zasielanie informácií, pozvánok...), keďže sa nám pravidelne vracia mnoho zásielok ako nedoručených: 

Dátum narodenia: 

Adresa: 

Email:  

 


