
Základná umelecká škola, Nám. hrdinov č. 10, 942 01 Šurany 
 

Číslo:  15/2015                                                                               Šurany, 30. jún 2015 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
 Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Nám. hrdinov 10 942 01 Šurany, v zmysle § 5 

ods. 5 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe 

VZN mesta Šurany č. 6/2015 o výške príspevku v základnej umeleckej škole rozhodla takto:                                

  

  Štúdium – individuálne  :                výška príspevku na 1 mesiac: 

Základné štúdium                                                  6,00 € 

ŠPD študenti                                                           6,00 € 

ŠPD s vlastným príjmom                                     12,00 € 

Žiaci, ktorí sú zaradení do skupinky                    3,00 € 

Žiak, ktorý navštevuje v rámci  

hudobného odboru viac ako jeden predmet        5,00 € 

 

Štúdium – skupinové :                                     výška príspevku na 1 mesiac: 

PŠ                                                                              5,00 € 

Základné štúdium                                                   5,00 € 

ŠPD študenti                                                            5,00 € 

ŠPD s vlastným príjmom                                     10,00 € 

Príspevok sa uhrádza dvakrát ročne vopred za polročné klasifikačné obdobie do konca 

septembra na I. polrok a do konca februára na II. polrok bezhotovostne – šekovou poukážkou 

alebo bankovým prevodom na účet školy č.: 3935439100/5600. 

 

Odôvodnenie: 

Podľa § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej obcou prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa a dospelá osoba mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 

osobu podľa osobitného predpisu.. Výška príspevku bola určená na základe VZN mesta Šurany  č. 

6/2015. 

                                                                                                         .......................................... 

                                                                                                           Mgr. Helena Farkasová    

                                                                                                                 riaditeľka školy 



 

 

Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole 

 

1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa 

vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v platnom znení.  

2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len " školský 

zákon ") výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len ZUŠ) zriadených 

obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ. 

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

alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi.  

4. Základné štúdium a štúdium pre dospelých v ZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou.  

5. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ  

a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,  

b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok  

c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona  

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v štyroch odboroch: 

-hudobnom  

-tanečnom  

-výtvarnom  

6. Termín a miesto konania prijímacej skúšky vyhlasuje riaditeľ školy, zároveň oznámi 

umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých sa môžu uchádzači prijať.  

7. Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom 

štúdiu, alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore v 

základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých  

8. Základné štúdium sa člení na prvý stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium,  a na 

druhý stupeň, ktorý nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia. Štúdium pre dospelých je 

určené pre uchádzačov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie. 

  

                                                                                             .......................................... 

                                                                                                 Mgr. Helena Farkasová    

                                                                                                        riaditeľka školy 


