
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 

 
SMERNICA  č. 2/2021 

 

 

 Na základe schváleného uznesenia č. 11/2020/357 zo dňa 23.09.2020 a schváleného 

dodatku č. 2/2021 „VZN č. 63“ zo dňa 29.06.2021 uznesením č. 17/2021/525 

je výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na 

základnej umeleckej škole  a v jej elokovaných pracoviskách,  určená  s prihliadnutím na vek 

žiaka a na skutočnosť, či je žiak započítaný do zberu údajov nasledovne:  

Forma štúdia úhrada žiaka 

od 5-25 rokov 

započítaného 

do zberu údajov 

úhrada žiaka 

od 5-25 rokov 

nezapočítaného 

do zberu údajov 

úhrada žiaka 

od 18 rokov 

a viac 

nezapočítaného 

do zberu údajov 

rozširujúce 

štúdium o ďalší 

predmet 

 v eur v eur v eur v eur 

Individuálne 

štúdium 

10,00 10,00 20,00 10,00 

Skupinové 

štúdium 

7,00 7,00 15,00 7,00 

 

Za obdobie, v ktorom je prerušené prezenčné vyučovanie školy počas celého kalendárneho 

mesiaca z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVD – 19, alebo 

z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID – 19 a vyučovací proces je realizovaný dištančnou formou, 

je výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov nasledovná: 

Forma štúdia úhrada žiaka 

od 5-25 rokov 

započítaného 

do zberu údajov 

úhrada žiaka 

od 5-25 rokov 

nezapočítaného 

do zberu údajov 

úhrada žiaka 

od 18 rokov 

a viac 

nezapočítaného 

do zberu údajov 

rozširujúce 

štúdium o ďalší 

predmet 

 v eur v eur v eur v eur 

Individuálne 

štúdium 

8,00 8,00 20,00 8,00 

Skupinové 

štúdium 

5,00 5,00 15,00 5,00 

 

Žiakom započítaným do zberu údajov je ten žiak, ktorý odovzdá čestné prehlásenie 

pre zber údajov a u žiaka nad 16 rokov, ktorý navštevuje strednú alebo vysokú školu aj 

potvrdenie o návšteve školy. 

Žiakom nezapočítaným do zberu údajov od 18 rokov je žiak štúdia pre dospelých – 

samostatne zárobkovo činný. 

 

Finančné prostriedky z príspevkov sú príjmom školy na zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, 

bezhotovostne na účet Základnej umeleckej školy, ul. Vajanského 27/4, 905 01 Senica vedený 

v Prima banka Slovensko č. účtu: SK95 5600 0000 0092 1461 6004, možno ho však uhradiť 

na dlhšie časové obdobie. 



 Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

v stanovenom termíne, bude vyradený z vyučovacieho procesu až do preukázania úhrady 

príspevku. 

 Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku, ak plnoletý 

žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a preloží doklad o tom, 

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu. 

 Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatený príspevok sa 

nevracia. Riaditeľstvo ZUŠ môže rozhodnúť o vrátení príspevku, ak sa žiak z vážnych 

dôvodov nemohol zúčastniť vyučovania dlhšie ako 4 týždne, po predložení písomnej žiadosti 

plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka. 

 Podľa vnútorného predpisu školy majú žiaci možnosť predčasne ukončiť, prípadne 

prerušiť štúdium formou písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka len k 31.januáru alebo 

k 30.júnu daného školského roku. V mimoriadnych prípadoch môže riaditeľ školy štúdium 

predčasne ukončiť  posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola 

predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia (vyhláška č. 324/2008 § 7 ods.3).  

 

 Smernica č. 2/2020 nadobúda účinnosť dňa 01.08. 2021 a končí platnosť smernice  

č. 2/2020 vydanej dňa 20.10.2020. 

 

 

 

 

V Senici dňa 30.07.2021              Mgr. Mirka Gáfriková 

                riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


