
                  

 
 
Súkromná základná umelecká škola Trenčín, Novomeského 11, 911 08 Trenčín 

www.szus-tn.sk,  orichova@gmail.com                                               0948 644 660 

 

 

Rozhodnutie riaditeľky školy o príspevku žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

štúdiom v školskom roku 2021/2022 : 

 
 

učebný odbor 

 

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 

14 €/ mesiac: 

70 €/ 1. polrok 

70 €/ 2. polrok 

14 €/ mesiac: 

70 €/ 1. polrok 

70 €/ 2. polrok 

 

---------- 

 

tanečný odbor 

literárno-dramat. odbor 

10 €/ mesiac: 

50 €/ 1. polrok 

50 €/ 2. polrok 

12 €/ mesiac: 

60 €/ 1. polrok 

60 €/ 2. polrok 

12 €/ mesiac: 

60 €/ 1. polrok 

60 €/ 2. polrok 

 

---------- 

 

hudobný odbor 

 

15  €/ mesiac: 

75  €/ 1. polrok 

75  €/ 2. polrok 

18  €/ mesiac: 

90  €/ 1. polrok 

90  €/ 2. polrok 

18  €/ mesiac: 

90  €/ 1. polrok 

90  €/ 2. polrok 

 

---------- 

 
Pre žiakov, ktorých rodičia neposkytli Písomné čestné prehlásenie pre započítanie žiaka/  
žiačky ( navštevuje aj inú ZUŠ ) podľa § 7 a ods. 1 písm. a) až d)  ods. 2 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní 

základných umeleckých škôl: 

 

 

učebný odbor 

 

prípravné 

štúdium 

základné 

umelecké 

vzdelávanie 

do 15 rokov  

 

základné 

umelecké 

vzdelávanie 

nad  15 rokov  

 

štúdium  

pre 

dospelých: 

 

ročne 

 
 

výtvarný odbor 

30 € /mesiac: 

150  €/ 1. polrok 

150  €/ 2. polrok 

40 €/ mesiac: 

200 €/ 1. polrok 

200 €/ 2. polrok 

40 €/ mesiac: 

200 €/ 1. polrok 

200 €/ 2. polrok 

 

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

 

 

tanečný odbor 

literárno-dramat. odbor 

20 €/ mesiac: 

100  €/ 1. polrok 

100  €/ 2. polrok 

30 €/ mesiac: 

150 €/ 1. polrok 

150 €/ 2. polrok 

30 €/ mesiac: 

150 €/ 1. polrok 

150 €/ 2. polrok 

 

400 € 

 

hudobný odbor 

40  €/ mesiac: 

200  €/ 1. polrok 

200  €/ 2. polrok 

50 €/ mesiac: 

250  €/ 1. polrok 

250  €/ 2. polrok 

50 €/ mesiac: 

250  €/ 1. polrok 

250  €/ 2. polrok 

 

600 € 

 
Príspevok môže rodič žiaka platiť formou bankového prevodu na účet školy, číslo účtu je: SK95 5600 

0000  0006 7887 8001  alebo v hotovosti vyučujúcemu ( prostredníctvom príjmového dokladu).  

Výnimku v platbe školného povoľuje výlučne riaditeľka školy. 

 

 

Trenčín 3.05.2021                                                          PhDr. Mária Orichová, riaditeľka školy 

http://www.szus-tn.sk/

