
Súkromná základná umelecká škola Ul.Aurela Stodolu 60,036 01  

 

Číslo: 38/2022                                                                        V Martine dňa  1.04. 2022.  

                         ROZHODNUTIE č.1 
                       platné pre školský rok  2022/2023 .  
 

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy,Ul.A.Stodolu 60 v Martine ako  príslušný    

správny orgán podľa ustanovenia § 5 ods.5 písm. q)zákona NR SR  č.59/2003  Z.z.  o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve  a o zmene neskorších predpisov, § 49 ods.4 zákona č.245/2008 

Z.z.o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov  

                                    určuje 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených  so štúdiom    
v súkromnej základnej umeleckej škole pre žiakov, podľa §7a ods.5 zákona  č.597/2003 Z.z.o finan-

covaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení a doplnení niektorých zákonov.     

  Pre žiakov, ktorých rodičia poskytli  čestné prehlásenie  

  pre započítanie žiaka/žiačky pre školský rok. 2022-2023 
X  (-hodiace sa zakrúžkujte) 

Prípravné 

študium: 

polrok 

Základné umelecké vzdelávanie 

do 15 rokov: 

šk.polrok 

Základné umelecké vzdelávanie 

nad 15 rokov:  

šk.polrok 

Študium pre  dospelých: 

mesačne 

Hudobný odbor -  45.-€  50.-€ 40.-€  
 

Výtvarný odbor 
15.-€ 30.-€ 35.-€ 30.-€   

Rozšírené vyučovanie - 60.-€ 70.-€ - 

Príspevok- zápis   5.-€   5.-€   5.-€   5.-€ 

Workschopy     
Štúdium výtv. prípravy, 

Letná výtvarná škola (týžd.á 6 hod.) 

-   150.-€   

(na školský rok) 

150.-€ 

(na školský rok) 

150.-€ 

(na školský rok) 

Pre žiakov, ktorých rodičia neposkytli Písomné čestné prehlásenie pre započítanie žiaka/žiačky pre školský rok   

 

X ( -hodiace sa zakrúžkujte) 

Prípravné 

štúdium: 

mesačne 

Základné umelecké vzdelávanie  

do 15 rokov  mesačne 
Základné umelecké vzdelávanie  

nad 15 rokov  mesačne 

Štúdium pre  dospelých: 

mesačne 
 

Hudobný odbor - 50.-€  60.-€   60.-€ 

Výtvarný odbor 15.-€ 
 

30.-€ 30.-€    50.-€ 

Príspevok- zápis 5.-€ 5.-€ 5.-€ 5.-€ 

*žiak môže navštevovať na jedno písomné čestné vyhlásenie len jednu základnú umeleckú školu,bez písomného  čestného 

vyhlásenia viac škôl s určenými poplatkami. 
*žiak môže navštevovať 1 odbor v skupinovom vyučovaní, 1 odbor v hudobnom odbore v individuálnom vyučovaní. 

Pri  návšteve viacerých odborov v skupinovom vyučovaní alebo viacerých predmetov v hudobnom odbore sa príspevok na druhý  

odbor,  predmet upravuje nasledovne: 

X ( -hodiace sa zakrúžkujte) 
Prípravné štúdium 

mesačne 
Základné umelecké vzdelávanie 

do 15 rokov mesačne 

Základné umelecké vzdelávanie 

nad 15 rokov mesačne 

Štúdium pre  dospelých: 

mesačne 
Hudobný odbor 10.-€  30.-€ 30.-€ 50.-€   

Výtvarný odbor 10.-€  20.-€  25.-€ 25.-€  

*Príspevok   na čiastočné prevádzkové náklady na štúdium  rodič žiaka platí  formou bankového prevodu : 

a)v polročných splátkach 

b)v celoročných splátkach-jednorazovo 

c)nesačne platobným príkazom 

Príspevok na čiastočné prevádzkové náklady na štúdium sa uhrádza  vždy  vopred najneskôr k 10.dňu 

nasledujúceho obdobia na číslo účtu s   VS ..Evidenčné číslo žiak/čka dostane  v Platobnom príkaze . 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr.Libuša Turicová 

                                                                                                                 riaditeľka školy 


