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R O Z H O D N U T I E 

2/ 2015 

 
Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín, Novomeského 11, 911 08 Trenčín 

ako príslušný správna 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) zo dňa 22.mája 2008 

 

určuje 

 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

 

v  S ZUŠ  Trenčín v školskom roku 2015/2016 pre žiakov, ktorých rodičia neposkytli  

Písomné čestné prehlásenie pre započítanie žiaka/žiačky ..................................  podľa § 7 

a ods. 1 písm.a) až d) a ods. 2 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných umeleckých 

škôl nasledovne: 

 
 

učebný odbor 

predprí- 

pravné a 

prípravné 

štúdium 

základné 

umelecké 

vzdelávanie 

do 15 rokov  

 

základné 

umelecké 

vzdelávanie 

nad  15 rokov  

 

štúdium  

pre 

dospelých: 

 

mesačne 

 
 

výtvarný odbor 

12 € /mesiac: 

60 €/ 1. polrok 

60 €/  2. polrok 

15 €/ mesiac: 

75 €/ 1. polrok 

75 €/ 2. polrok 

17 €/ mesiac: 

85 €/ 1. polrok 

85 €/ 2. polrok 

 

------------ 

 

 

tanečný odbor 

8 €/ mesiac: 

40 €/ 1. polrok 

40 €/ 2. polrok 

10 €/ mesiac: 

50 €/ 1. polrok 

50 €/ 2. polrok 

12 €/ mesiac: 

60 €/ 1. polrok 

60 €/ 2. polrok 

 

------------ 

 

hudobný odbor 

15 €/ mesiac: 

75 €/ 1. polrok 

75 €/ 2. polrok 

20 €/ mesiac: 

100 €/ 1. polrok 

100 €/ 2. polrok 

20 €/ mesiac: 

100 €/ 1. polrok 

100 €/ 2. polrok 

 

------------ 

     

 

Príspevok môže rodič žiaka platiť formou bankového prevodu na účet školy, číslo účtu 

je: 0678878001/5600 alebo v hotovosti vyučujúcemu (prostredníctvom príjmového dokladu ). 

Výnimku v platbe školného povoľuje výlučne riaditeľka školy. 

 

 

 

Trenčín 3.03.2015                                           PhDr. Mária Orichová, riaditeľka S ZUŠ Trenčín 
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