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Základná umelecká škola, Janka Kráľa 4, Zlaté Moravce, 95301 

_________________________________________  
 

 

 

Smernica VP 09/2022 o výške, termíne a spôsobe 

realizácie úhrad príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ 

 

Druh predpisu: 

 

 

 

 

Organizačná smernica  

Oblasť platnosti:  Smernica je záväzná pre všetkých 

pedagogických zamestnancov 

zamestnávateľa, pre ekonómku organizácie a 

pre všetkých zákonných zástupcov žiakov a 

žiakov školy, ktorí prispievajú na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ  

Spracoval:  Mgr. Michaela Borčinová  

 

Schválil:  Mgr. Zuzana Molnárová DiS. art  

riaditeľka školy  

 

Dátum schválenia:  22.08.2022 

Dátum účinnosti:  01.10.2022  

  

Uloženie predpisu:  Tento predpis bude uložený na útvare 

riaditeľa školy, u ekonómky školy a bude 

zverejnený na internetovej stránke školy. 

  

Oboznámenie sa s predpisom:  S týmto predpisom boli všetci pedagogickí 

zamestnanci oboznámení na zasadnutí 
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pedagogickej rady dňa 22.8.2022 

 

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Zlaté Moravce podľa § 49 ods. 4 a 5 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Zlaté Moravce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté 

Moravce, ktoré nadobúda účinnosť 1. októbra 2022 vydáva tento vnútorný predpis, ktorým sa 

určuje spôsob a termín úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

v základnej umeleckej škole.  

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

(ďalej len „príspevok“) podľa § 35 ods. 2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, uhrádza zákonný zástupca žiaka, alebo 

dospelá osoba, ktorá je žiakom školy. 

 

Individuálnou formou štúdia na účely tohto predpisu sa rozumie štúdium hudobného 

nástroja, alebo sólového spevu v hudobnom odbore.  

 

Skupinovou formou štúdia je štúdium zborového spevu v hudobnom odbore a štúdium vo 

výtvarnom, tanečnom, alebo literárno-dramatickom odbore. 
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Článok 2 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ 

1. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ 

podľa jednotlivých foriem a druhov štúdia v platnej výške od 1. septembra 2022.  

 

a) individuálne vyučovanie – Hudobný odbor 

- prípravné štúdium - 10,00 €  

- základné štúdium - 18,00 €  

- štúdium pre dospelých - 35,00 € 

 

b) skupinové vyučovanie Výtvarný odbor 

- prípravné štúdium - 10,00 €  

- základné štúdium - 13,00 €  

- štúdium pre dospelých - 35,00 € 

 

c) skupinové vyučovanie – Literárno-dramatický odbor 

- prípravné štúdium - 10,00 €  

- základné štúdium - 13,00 €  

- štúdium pre dospelých - 35,00 € 

 

d) skupinové vyučovanie -Tanečný odbor 

- prípravné a základné štúdium - 15,00 €  

- štúdium pre dospelých - 35,00 € 

 

Kontrahovanie žiakov 

Pri žiadosti o kontrahovanie žiaka sa hradí v plnej sume štúdium za oba ročníky, v ktorých sa 

kontrahuje. 
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Článok 5 

Spôsob a termín úhrady finančných príspevkov a ich kontrola 

 

1. Všetky informácie o úhrade poplatkov za štúdium a o platbách podáva zákonnému 

zástupcovi triedny učiteľ prostredníctvom žiadanky o úhradu odoslanej s IZUŠ 

systému, alebo papierovou formou. Zákonný zástupca je povinný uhradiť platbu do 

určeného termínu, ktorý je uvedený na žiadanke o úhradu. Ak sa triedny učiteľ 

dohodne so zákonným zástupcom na viacmesačných platbách, ZUŠ bude rozhodnutie 

rodiča akceptovať.  

 

2. Platba pre úhradu školného prebieha dvomi spôsobmi: 

            - šekom 

- elektronickým bankovníctvom 

 

3. Termíny úhrady:  

- polročne: do 30.septembra a do 30. januára 

- do 15. dňa v mesiaci pri mesačných platbách  

 

4. Každý žiak má informačným systémom vygenerovaný variabilný symbol, ktorý určuje 

platbu pre každého žiaka individuálne pre všetky formy štúdia.  

5. Za úhradu poplatkov za štúdium v ZUŠ zákonným zástupcom žiaka sú zodpovední 

triedni učitelia. Triedni učitelia sú povinní na začiatku školského roku po zadelení 

jednotlivých úväzkov, skontrolovať žiakov s ekonomickým úsekom, aby sa správne 

určila mesačná suma v jednotlivých formách štúdia. 

 

6. Učiteľ kontroluje úhrady platby formou informačného systému. V prípade 

nedoplatkov alebo nezrovnalostí sa postupuje podľa bodu 7. 

 

7. Ak platba nie je do uvedeného termínu uhradená, škola postupuje nasledovne:  

 

a) triedny učiteľ upozorní zákonného zástupcu žiaka cez informačný systém IZUŠ.  

b) triedny učiteľ informuje rodiča o nedoplatku mailom, telefonátom, alebo SMS.  
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c) ak nie je zákonným zástupcom platba uhradená ani po tejto výzve, riaditeľ školy 

písomne vyzve posledný krát zákonného zástupcu na úhradu školného s podmienkou 

ukončenia štúdia.  

d) žiakovi je predčasne ukončené štúdium na základe rozhodnutia riaditeľky. 

 

8. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania zo zdravotných dôvodov 1 mesiac, prípadne ak 

predčasne ukončí štúdium, túto skutočnosť triedny učiteľ bezodkladne oznámi vedeniu 

školy.  
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Článok 6 

Zúčtovanie platieb a vymedzenie zodpovednosti 

 

Financie za úhradu výdavkov za štúdium v ZUŠ sú prijímané na príjmový účet školy a 

zasielané zriaďovateľovi, ktorý ich spätne poukazuje na výdavkový účet školy a následne sú z 

nich školou hradené potrebné výdavky.  

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto interná smernica bola schválená pedagógmi školy na pedagogickej rade dňa 22.8. 2022 a 

bude zverejnená na stránke školy a na verejne prístupnom mieste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Molnárová DiS. art 

      Riaditeľka ZUŠ Zlaté Moravce 

 

 


