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Interná smernica č. 1/2021 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ Zvolen 

 

Základná umelecká škola, Nádvorná 3366/10, 960 01 Zvolen, v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Zvolen, vydáva nasledovný interný predpis: 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

Táto smernica určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ 

Nádvorná 10, ktorej zriaďovateľom je Mesto Zvolen a podmienky úhrady týchto príspevkov. 

 

Článok 2 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Základná umelecká škola (ďalej „ZUŠ“) zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie 

podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. 

Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením 

povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. 

 

(2) Organizačne sa školský rok v základnej umeleckej škole člení na  

a) obdobie  školského vyučovania od 01. septembra do 30. júna, 

b) obdobie školských letných prázdnin od 01. júla do 31. augusta. 

 

(3) Čestné vyhlásenie pre zber údajov je písomné čestné vyhlásenie, ktoré poskytuje zákonný 

zástupca žiaka (ďalej len „zákonný zástupca“) jednej základnej umeleckej škole na 

započítanie žiaka do zberu údajov v prípade, ak žiak navštevuje viac základných 

umeleckých škôl. (§7a) ods. 5, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov). 

 

 



Článok 3 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole 

 

(1) Zákonný zástupca prispieva na štúdium v ZUŠ mesačne za jedno nezaopatrené dieťa (§3 

zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov):  

a) v prípravnom štúdiu vo všetkých odboroch sumou vo výške 8,00 EUR,  

b) v základnom štúdiu v hudobnom odbore sumou vo výške 13,00 EUR,  

c) v základnom štúdiu v skupinových odboroch sumou vo výške 10,00 EUR,  

d) v rozšírenom štúdiu v hudobnom odbore sumou vo výške 16,00 EUR,  

e) v rozšírenom štúdiu v skupinových odboroch sumou vo výške 13,00 EUR,  

f) v skrátenom štúdiu vo všetkých odboroch sumou vo výške 15,00 EUR.  

 

(2) Ak zákonný zástupca poskytne čestné vyhlásenie pre zber údajov inej základnej umeleckej 

škole, suma príspevku na štúdium sa stanovuje vo výške trojnásobku sumy uvedenej  

v ods.1, pís. a - f tohto článku. 

 

(3) Dospelá, zárobkovo činná  osoba do 25 rokov prispieva na štúdium v ZUŠ mesačne:  

a) v hudobnom odbore sumou vo výške 65,00 EUR,  

b) v skupinových odboroch sumou vo výške 50,00 EUR.  

 

(4) Dospelá osoba nad 25 rokov prispieva na štúdium v ZUŠ mesačne:  

c) v hudobnom odbore sumou vo výške 65,00 EUR,  

d) v skupinových odboroch sumou vo výške 50,00 EUR.  

 

(5) Príspevok sa uhrádza: 

a) za každý odbor a každé študijné zameranie do ktorého bol žiak na základe rozhodnutia 

prijatý 

b) za I. polrok škol. roka (september – január) do 31.8. predchádzajúceho škol. roka 

c) za II. polrok škol. roka (február – jún)  do 28.2. daného škol. roka 

d) ak je žiak prijatý na štúdium v ZUŠ v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky 

sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému 

zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium v ZUŠ. 



Článok 4 

Oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole 

 

(1) Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole sa neuhrádza: 

a) ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada a 

predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

b) pri prerušení prevádzky základnej umeleckej školy v čase letných prázdnin, 

c) ak riaditeľ rozhodne o prerušení alebo predčasnom ukončení štúdia; v tomto prípade sa 

príspevok neuhrádza od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo 

rozhodnutie riaditeľom vydané, 

d) počas krízovej situácie, mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti, ak je 

nadriadeným orgánom alebo štátnym orgánom nariadené prerušenie alebo obmedzenie 

prevádzky v ZUŠ a žiak ani jedenkrát nevyužil školou ponúknutú formu dištančného 

vzdelávania. O splnení nároku na oslobodenie od úhrady písomne rozhodne riaditeľ 

školy na základe záznamov v pedagogickej dokumentácii. 

 

 Článok 5 

   Záverečné ustanovenie 

 

(1) Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok za žiaka ani po druhej písomnej 

upomienke do termínu na nej určenom, môže riaditeľ školy pristúpiť k predčasnému 

ukončeniu štúdia žiaka (§ 50 ods. 2 pís. b zákona 245/2008 Z. z. školský zákon). 

(2) Táto smernica nadobúda platnosť 31.12. 2020 s účinnosťou od 01. 01.2021 

(3) Ku dňu 31.12. 2020 končí účinnosť Smernice č. 5/2016 o stanovení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ Zvolen, Nádvorná 10. 

 

 

 

Vo Zvolene, 17.12. 2020   Vypracovala Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka 



 

 

 

 

 

 


