
Z m l u v a   o  š t ú d i u 

Súkromná základná umelecká škola, Ul.Aurela Stodolu 60 v Martine 

zastúpená 

Mgr.Libušou Turicovou– riaditeľkou 

a 

rodičmi – zákonnými zástupcami žiaka 

 

meno a priezvisko otca      meno a priezvisko matky 
uzatvárajú túto zmluvu: 

Článok 1 

Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je poskytnutie  umeleckého vzdelania v priestoroch el.pracoviska Súkromnej základnej školy EDUKey 

Východná 18 B , v umeleckom  odbore literárno-dramatickej výchovy podľa § 52 ods.6 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 14 ods.5 písm.a)zákona č.596/2003 Z.z.o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.280 /1994 Z. z. o súkromných 

školách a vyhlášky č.324 /2008 o základných umeleckých školách 

pre žiaka................................................................ adresa............................................. ................ 

e-mail.................................................................... telefón............................................................  

    Výtvarný,odbor    (študovaný odbor podčiarknuť) 

Deň, mesiac, rok narodenia....................................... rodné číslo........................................ ......... 

Miesto narodenia....................................................... okres................................................ .......... 

Kraj...........................................................................národnosť................... ......... Štátne občianstvo............................................. 

Článok 2 

Doba trvania zmluvy 
Zmluva sa uzatvára na  dobu absolvovania  v  SúZUŠ v školskom roku  podľa vyhlášky č.324 /2008 o ZUŠ. 

Článok 3 

Práva a povinnosti školy 
1.     Škola poskytne svojim žiakom odborné umelecké vzdelanie ako je uvedené v článku 1 tejto zmluvy podľa § 27 zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,Štátneho vzdelávacieho programu 

základnej umeleckej školy v SR, ISCED –B v prípravnom štúdiu, v primárnom a sekundárnom umeleckom vzdelávaní  SúZUŠ. 

2.   Škola organizačne zabezpečí prijatie žiakov a ich štúdium podľa vyhlášky č.324/2008 o základných umeleckých 

školách,Štátneho vzdelávacieho programu SúZUŠ. 

3.      Škola určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom podľa vývoja skutočných  nákladov. 

Článok 4 

Práva a povinnosti zákonných zástupcov detí 
Zákonní zástupcovia majú právo informovať sa o výsledkoch svojho dieťaťa v osobnom kontakte s pedagógom. 

Článok 5 

Poplatky 
     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  na školský rok je určený nariadením zriaďovateľky školy 

a rozhodnutím riaditeľky školy podľa formy štúdia ( pozri Prílohu* Zmluvy o štúdiu, Článok 5, Poplatky).Zmluva 

o štúdiu, Príloha Zmluvy o štúdiu, sú súčasťou Prihlášky do SúZUŠ s Čestným vyhlásením. 

Článok 6 

Zánik zmluvy 
Zmluva zaniká na žiadosť rodiča, ktorý písomne požiada školu o predčasné ukončenie štúdia, z dôvodu zmeny bydliska alebo 

choroby dieťaťa. Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca neplatí školné ani po upomienke, škola môže jednostranne vypovedať zmluvu. 

Článok 7 

Spoločné ustanovenia 
1.     Všetky náležitosti presahujúce rámec tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť dohodou. 

2.      Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží zákonný zástupca a jeden riaditeľka školy. Zmluva je 

oboma stranami podpísaná dobrovoľne, nie pod nátlakom, je záväzná pre obe strany. 

3.     Zákonný zástupca žiaka svojim podpisom súhlasí so spracovaním osobných údajov žiaka a osobných údajov jeho rodičov alebo 

iných zákonných zástupcov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z.  o Ochrane osobných údajov.Spracovanie osobných údajov slúži len 

pre vnútornú potrebu školy,pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s predpísanou dokumentáciou 

školy,(protokoly,katalógy,zoznamy žiakov školy,styk s VÚB). Tento súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákonný 

zástupca žiaka  kedykoľvek odvolať, o čom bol poučený.  

     

    V Martine  dňa: 

 

  

 

 

 

           podpis zákonného zástupcu           Mgr.Libuša Turicová,riaditeľka



Príloha:Článok 5, Poplatky – el.pracovisko SZŠ EDUKey Východná 18 B  
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.Rodič má možnosť vybrať si formu štúdia, podľa  nej 

určený poplatok, ktorý musí byť označený  v Prílohe ako súčasti  tejto zmluvy (*hodiace sa zakrúžkujte) 

 

Meno a priezvisko žiaka/žiačky:.....................................Odbor:........................ 
  

1.Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov žiaka , ktorého rodičia poskytli Písomné čestné vyhlásenie. 

2.Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov žiaka, ktorého rodičia  neposkytli Písomné čestné vyhlásenie. 

 

Článok 5, bod 1. -pre žiakov, ktorých rodičia poskytli  Písomné čestné prehlásenie  
pre započítanie žiaka/žiačky pre školský rok 2015/2016  podľa §7a ods.1 písm a)až d) a ods.2 zákona 

č.597/2003 Z.z.o financovaní základných umeleckých škôl nasledovne: 
 

 

 

Základné umelecké 

vzdelávanie (1.-4.ročník) 

polrok školského  roka 

Základné umelecké 

vzdelávanie (5.-9.ročník) 

na kmeňovej škole 

polrok školského roka 

 

Poznámka: 

Žiak/čka môže od 

5.ročníka študovať 

v ateliéroch kmeňovej 

školy na A.Stodolu. Výtvarný 

odbor 
 

15.-€        (1.-4.ročník) 

+ zápisné5.-€ 

30.-€ 

+ zápisné5.-€ 

Článok 5,bod 2- pre žiakov,ktorých rodičia neposkytli Písomné čestné prehlásenie 
pre započítanie žiaka/žiačky pre školský rok   podľa §7a ods.1 písm a)až d) a ods.2 zákona č.597/2003 Z.z.o 

financovaní základných umeleckých škôl nasledovne: 
 

 

 

 

Základné umelecké 

vzdelávanie (1.-4.ročník) 

mesačne 
 

Základné umelecké 

vzdelávanie (5.-9.ročník) 

mesačne 
 

Výtvarný odbor 
 

15.-€ 30.-€ 

   

 

Článok 5,bod 3 
*žiak môže navštevovať na jedno písomné čestné vyhlásenie len jednu základnú umeleckú školu,bez písomného čestného 

vyhlásenia viac škôl s určenými poplatkami. 

*Príspevok môže rodič žiaka platiť  formou bankového prevodu v zmysle Zmluvy o štúdiu. 

*Príspevok na čiastočné prevádzkové náklady na štúdium budeme uhrádzať: 

a)v štvrťročných splátkach 

b)v polročných splátkach 

c)v celoročných splátkach-jednorazovo 

d)mesačným platovým príkazom 

(*-hodiace sa zakrúžkujte) 

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

obdobia na číslo účtu: 

SK 9802000000002122740751  VS :evidenčné číslo:__________________+(Meno a priezvisko žiaka,žiačky) 

KS:0308 

 

Evidenčné číslo žiak/čka dostane po odovzdaní prihlášky a kópie zmluvy Príloha:Článok 5,Poplatky podpísanej riaditeľkou školy. 

 

V prípade nevyhnutnej úpravy výšky príspevku v  priebehu školského roka  je zriaďovateľka a riaditeľka  školy  povinná postupovať 

v súlade s článkom 3 ods. 3. 

 

 

 

Dátum a podpis rodiča:                                                                                 Pečiatka a podpis riaditeľky školy: 


