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Interný predpis na príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za  štúdium  

v ZUŠ Ladislava Mokrého 

Tento interný predpis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 

8/2014 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených 

Mestom Topoľčany, ktoré vydalo Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch v súlade 

s ustanoveniami § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 

28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,  § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 a 10 zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenie 

 

Účelom Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) č.8/2014 v zmysle § 11 ods. 4            

písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                         

a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)               

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určiť výšku 

nasledovných finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach  

 

 

Článok 2 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 49 

ods. 4 zákona  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určilo výšku mesačných 

príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ podľa jednotlivých foriem 

vyučovania a druhov štúdia v sumách nachádzajúcich sa vo finančných rozpätiach: 

  

a)   individuálne vyučovanie 

 

 - prípravné štúdium (s dotáciou 1 h. týždenne)              8,00 € - 11,00 € 
 

- základné štúdium (s dotáciou 1 h. týždenne)              8,00 € - 11,00 € 

- prípravné štúdium (s dotáciou 1,5 h. týždenne)     10,00 € - 13,00 € 
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- základné štúdium (s dotáciou 1,5 h. týždenne)    10,00 € - 13,00 € 
 

- rozšírené štúdium                 14,00 € - 16,00 € 
 

- obligátny nástroj (nad rámec učebných plánov)     4,00 € -   7,00 € 

 

b)  skupinové vyučovanie 
 

- deti predškolského veku        4,00 € -   5,00 € 

  (hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor a prípravná dramatická výchova)
               

- prípravné štúdium           6,00 € -   8,00 €   

  (tanečný odbor, výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor)                  
 

- základné štúdium           8,00 € - 11,00 €                    
 

- rozšírené štúdium       10,00 € - 15,00 € 
 

- výtvarný odbor + umelecká fotografia      9,00 € - 12,00 € 
 

- umelecká fotografia        9,00 € - 12,00 € 
 

- audiovizuálny a mediálny odbor     10,00 € - 12,00 € 
 

- Detský folklórny súbor Žochárik       8,00 € - 11,00 € 

 

c 1) štúdium pre dospelých - individuálne vyučovanie                            
 

- do 25 rokov - s vlastným príjmom                         50,00 € 
 

- nad 25 rokov - s vlastným príjmom                         50,00 € 
 

- do 25 rokov - bez vlastného príjmu     10,00 € - 13,00 € 
 

- nad 25 rokov - bez vlastného príjmu    50,00 € 

 

c 2) štúdium pre dospelých - skupinové vyučovanie                  
 

- do 25 rokov - s vlastným príjmom    30,00 € 
 

- nad 25 rokov - s vlastným príjmom    30,00 € 
 

- do 25 rokov - bez vlastného príjmu      8,00 € - 11,00 € 
 

- nad 25 rokov - bez vlastného príjmu    30,00 € 

 

Pre rok 2014/2015 určujem nižšiu sumu uvedeného finančného rozpätia  pre 

jednotlivé formy štúdia. Súčasne sa ponecháva možnosť finančného rozpätia pre 

špecifické prípady jednotlivých foriem štúdia. 
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2. V zmysle zákona č.597/ 2003 Z.z. v znení zákona č.325/2012Z.z. o financovaní ZŠ a SŠ 

a školských zariadení , § 7a bod 1, písm. a) určuje, že pre zber údajov o počte žiakov ZUŠ 

v oboch formách vyučovania sa zbierajú údaje len od 3 do 25 rokov veku.  

3. Študenti do 25 rokov a nad 25 rokov bez vlastného príjmu (študenti VŠ) v oboch 

formách vyučovania prinesú doklad o štúdiu za každý  školský rok, ktorí odovzdajú na 

sekretariáte školy.  

      Článok 3 

    Výnimky z platenia plnej výšky príspevkov 

 

 1. Pri viacpočetných rodinách v individuálnej forme i v skupinovej forme vyučovania 

základného štúdia sa pri prvom a druhom dieťati uhrádza príslušný mesačný príspevok                             

na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole v stanovenej 

plnej výške (v súlade s výškou sumy mesačného príspevku určenej pre príslušný druh 

štúdia riaditeľom/-ľkou základnej umeleckej školy) a pri treťom dieťati a každom 

ďalšom dieťati v individuálnej forme i v skupinovej forme vyučovania 

základného štúdia sa uhrádza príslušný mesačný príspevok vo výške 70 % 

stanovenej sumy mesačného príspevku (podľa ods. 1 a alikvotne v súlade s výškou 

sumy mesačného príspevku určenej pre príslušný druh štúdia riaditeľom/-ľkou 

základnej umeleckej školy).  

 

 2. Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole (podľa ods. 1 a podľa ods. 2)                      

sa znižuje, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka 

alebo plnoletý žiak (do 25 rokov) o to písomne požiada a zároveň predloží doklad                 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi. V uvedených prípadoch sa uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú 

úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole vo výške 50 % 

stanovenej sumy mesačného príspevku (podľa ods. 1 a zároveň alikvotne v súlade 

s výškou sumy mesačného príspevku určenej pre príslušný druh štúdia riaditeľom/-

ľkou základnej umeleckej školy). 

             

 

                 Článok 4 

         Rozhodovacie  akty riaditeľky 

 

 1. Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany 

podľa ustanovenia § 5 ods. 5 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie  o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.(vzor rozhodnutia príloha č.1) 
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2. Rozhodnutia vydané riaditeľom školy podľa bodu 1 budú  vydané  najneskôr do 15.9. 

kalendárneho roku. 

 

3. Pokiaľ sa bude meniť výška finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

štúdium( ďalej školné)vo všeobecne záväznom nariadení mesta Topoľčany, budú informovaní 

rodičia prostredníctvom rozhodnutia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených so štúdiom vyvesenom  na vývesnej informačnej tabuli súčasne 

s VZN určujúcim výšku príspevku pre nasledujúce obdobie.  

Informácia o výške školného bude každému žiakovi zaznačená do žiackej knižky 

a zákonný zástupca ju svojim podpisom berie na vedomie. 

 

 4. Rozhodnutie o výške  príspevku pre prijatých žiakov spolu s rozhodnutím o prijatí 

a zaradení žiaka na štúdium  bude odovzdané zákonným zástupcom žiakov po predložení 

dokladu o úhrade školného. Termín a čas pre prevzatia rozhodnutí budú vopred určené na web 

stránke školy a informačnej tabuli pred školou 

 

5. Rozhodnutia spracuje sekretárka školy v rámci informačného systému, ktorým škola 

disponuje 

 

       Článok 5 

    Spôsob a termín úhrady finančných príspevkov  

 

1. Všetky informácie o úhrade poplatkov za štúdium a  platbách podáva zákonnému 

zástupcovi triedny učiteľ. Zákonný zástupca je povinný uhradiť platbu do určeného 

termínu. 

Najneskôr do 20.10. kalendárneho roku za september–december a najneskôr do 20. 3. 

kalendárneho roku  za  obdobie  január – jún. 

 

  Platby  dvojmesačné september - december do 20.9. mesiace september a október 

       do 20.10. mesiace november a december 

 Platby trojmesačné január -jún  do 20.2. mesiace január, február, marec

       do 20.3. apríl, máj, jún 

 

(Celé znenie je v prílohe č.1 a 2)  

 

    2. Platba pre úhradu školného prebieha dvomi spôsobmi:  

 a) šekom 

 b) elektronickým bankovníctvom 

     Do žiackej knižky zákonný zástupca žiaka podpíše spôsob, akým chce školné uhradiť. 

 

 

3. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania zo zdravotných dôvodov 1 mesiac a viac, túto 

skutočnosť spolu s  telefónnym číslom zákonného zástupcu triedny učiteľ oznámi na 
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sekretariát školy,  ktorý buď poplatok vráti, alebo zjedná inú nápravu. Ak  žiak v priebehu 

roka ukončí predčasne štúdium, triedny učiteľ bezodkladne danú skutočnosť nahlási 

zástupkyni školy a na sekretariát. Platba uhradená za dlhšie časové obdobie sa vráti len 

z vážneho dôvodu ( zdravotný dôvod alebo presťahovanie), z iných dôvodov sa platba 

nevráti. 

      Článok 6 

   Zúčtovanie platieb a vymedzenie zodpovednosti  

 

1. Uhradené platby za štúdium eviduje sekretárka školy, ktorá ich zapisuje k jednotlivým    

žiakom do informačného systému. 

 

2. Financie za úhradu výdavkov za štúdium v ZUŠ sú prijímané na príjmový účet školy a  

zasielané zriaďovateľovi, ktorý ich spätne poukazuje na výdavkový účet školy 

a následne sú z nich školou hradené potrebné výdavky. 

 

3. Súčasne si prostredníctvom informačného systému kontrolujú platby aj triedni         

učitelia. Pokiaľ nie je platba uhradená do daného termínu ( prílohač.2), informujú     

zákonného zástupcu písomne do žiackej knižky o neuhradení školného a určia nový 

termín úhrady. Pokiaľ rodič neuhradí platbu ani po výzve triedneho učiteľa, 

riaditeľ školy pošle zákonnému zástupcovi vyzývací list  o úhrade s podmienkou 

ukončenia štúdia žiaka na ZUŠ. 

 

     Článok 7 

   Možnosti použitia vzdelávacích poukazov 

Žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz  do ZUŠ sa v protokole uvedie len raz. Použitie 

vzdelávacích poukazov je upravené v Internej smernici č.4  o vzdelávacích poukazoch. 

Záverečné ustanovenie 

1. Tento interný predpis bol schválený pedagógmi školy na pracovnej porade dňa 26. 8. 2014  

v Topoľčanoch.  

2. Dodatky k smernici môžu byť doplnené len so súhlasom riaditeľa školy. 

         Mgr. Hana Ferancová 

                               riaditeľka 
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Príloha č.1 

 
 Vážení rodičia,        Triedny učiteľ 
na základe skúseností  s problémom  neuhradenia poplatku za štúdium na ZUŠ zo strany niektorých zákonných zástupcov 
žiakov, sme nútení  vytvoriť   

 
Súhlas s podmienkami uhrádzania poplatku za štúdium na ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch. 
 
 Základná umelecká škola poskytuje záujmové vzdelávanie, ktoré je v zmysle zákona č.245/2008 Z.z./školský zákon/ 
spoplatnené.  
§ 50  
(2) Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak  
b) žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 a to je: 
Výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou  alebo samosprávnym krajom  určí zriaďovateľ všeobecne 
záväzným nariadením. (VZN mesta Topoľčany č.7/2013). 
 
Všetky informácie o úhrade poplatkov za štúdium a  platbách podáva zákonnému zástupcovi triedny učiteľ. Zákonný zástupca je 
povinný uhradiť platbu do určeného termínu. Do 20.10. kalendárneho roku za september–december a do 20. 3. 
kalendárneho roku za obdobie január – jún. 
 Platby  dvojmesačné september -december do 20.9. mesiace september a október 
     do 20.10. mesiace november a december 
Platby trojmesačné január -jún  do 20.2. mesiace január, február,marec    
     do 20.3. apríl, máj, jún 
 
Uvedené termíny sú uvedené v Školskom poriadku ZUŠ L. Mokrého. Po úhrade poplatku za štúdium na ZUŠ Vás žiadame 
o zachovaní dokladu o platbe, aby sa predišlo nedorozumeniam.   
 Pri neuhradení poplatku za štúdium v ZUŠ L. Mokrého v daných termínoch, bude zákonný zástupca vyzvaný triednym učiteľom 
v žiackej knižke žiaka o neevidovaní platby a po neuhradení, upomienkou riaditeľstvom ZUŠ. Ak ani po tejto výzve nebude 
poplatok uhradený, žiakovi bude predčasne ukončené štúdium a poplatok za odučené hodiny sa bude vymáhať súdnou cestou. 
Zákonný zástupca žiaka  je pri prihlásení dieťaťa informovaný  o spoplatnení záujmového umeleckého štúdia, preto je povinný 
rešpektovať Školský poriadok ZUŠ L. Mokrého a za štúdium platiť. 
Svojim podpisom súhlasím s horeuvedenými podmienkami.  
 
Čitateľné meno a priezvisko žiaka:  
   

zákonný zástupca žiaka 
         podpis  
 
 

Vážení rodičia,         Zákonný zástupca  
 
na základe skúseností  s problémom  neuhradenia poplatku za studium na ZUŠ zo strany niektorých zákonných zástupcov 
žiakov, sme nútení  vytvorit   

 
Súhlas s podmienkami uhrádzania poplatku za štúdium na ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch. 
 
 Základná umelecká škola poskytuje záujmové vzdelávanie, ktoré je v zmysle zákona č.245/2008 Z.z./školský zákon/ 
spoplatnené.  
§ 50  
(2) Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak  
b) žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 a to je: 
Výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou  alebo samosprávnym krajom  určí zriaďovateľ všeobecne 
záväzným nariadením. (VZN mesta Topoľčany č.7/2013). 
 
Všetky informácie o úhrade poplatkov za štúdium a  platbách podáva zákonnému zástupcovi triedny učiteľ. Zákonný zástupca je 
povinný uhradiť platbu do určeného termínu. Do 20.10. kalendárneho roku za september–december a do 20. 2. 
kalendárneho roku za obdobie január – jún. 
 Platby  dvojmesačné september -december do 20.9. mesiace september a október 
     do 20.10. mesiace november a december 
Platby trojmesačné január -jún  do 20.2. mesiace január, február,marec    
     do 20.3. apríl, máj, jún 
 
Uvedené termíny sú uvedené  Školskom poriadku ZUŠ L. Mokrého. Po úhrade poplatku za štúdium na ZUŠ Vás žiadame 
o zachovaní dokladu o platbe, aby sa predišlo nedorozumeniam.   
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 Pri neuhradení poplatku za štúdium v ZUŠ L. Mokrého v daných termínoch, bude zákonný zástupca vyzvaný triednym učiteľom 
v žiackej knižke žiaka o neevidovaní platby a po neuhradení, upomienkou riaditeľstvom ZUŠ. Ak ani po tejto výzve nebude 
poplatok uhradený, žiakovi bude predčasne ukončené štúdium a poplatok za odučené hodiny sa bude vymáhať súdnou cestou. 
Zákonný zástupca žiaka  je pri prihlásení dieťaťa informovaný  o spoplatnení záujmového umeleckého štúdia, preto je povinný 
rešpektovať Školský poriadok ZUŠ L. Mokrého a za štúdium platiť. 
Svojim podpisom súhlasím s horeuvedenými podmienkami.  
 
Čitateľné meno a priezvisko žiaka:  
   

zákonný zástupca žiaka 
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Príloha č.2 

Dodatok č. 1 k Internému predpisu  č. 7/1 

Finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za  štúdium v ZUŠ L. Mokrého 

 

 
Dodatkom č. 2 sa mení Čl. 5 bod 1 v Internom predpise č. 7 nasledovne:   

 

 

Všetky informácie o úhrade poplatkov za štúdium a podmienkam úhrady platieb 

podáva zákonnému zástupcovi triedny učiteľ. Zákonný zástupca je povinný uhradiť 

platbu do určeného termínu a to nasledovne: 

 

a) žiaci prijatí do ZUŠ v kalendárnom mesiaci jún (na základe prijímacích skúšok)               

- do 20. júna príslušného kalendárneho roka - na nasledujúci školský rok                          

za kalendárne mesiace september a október (prípadne do konca kalendárneho roka) 
 

Až na základe úhrady platby budú novým žiakom zaslané rozhodnutia o prijatí ! 

 

 

b) žiaci už navštevujúci ZUŠ  
- do 20. júna príslušného kalendárneho roka - na nasledujúci školský rok                    

 za kalendárne mesiace september a október (prípadne do konca kalendárneho roka) 

 

c) žiaci prijatí v náhradnom termíne prijímacích skúšok (začiatkom septembra)                                        

- do 20. septembra príslušného kalendárneho roka - na príslušný školský rok                

za kalendárne mesiace september a október (prípadne do konca kalendárneho roka) 

 

d) ostatné platby v rámci školského roku sa realizujú po dohode s triednym učiteľom, 

najneskôr však :  

-    do 20. októbra príslušného kalendárneho roka - na príslušný školský rok                           

za kalendárne mesiace november a december 

-    do 20. februára príslušného kalendárneho roka - na príslušný školský rok                           

za kalendárne mesiace január, február a  marec 

- do 20. marca príslušného kalendárneho roka - na príslušný školský rok                                    

za kalendárne mesiace apríl, máj a jún 

 

 

Dodatok č.2 k Internému predpisu č.7 bol schválený Umeleckou radou školy dňa 12. 2. 2014                           

a nadobúda účinnosť od 1. 3. 2014.   

 

Topoľčany 1. 3. 2014     Mgr. Hana Ferancová  

          riaditeľka školy 
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Dodatok č.3   
 

 

l. Všetky informácie o úhrade poplatkov za štúdium a  platbách podáva zákonnému 

zástupcovi triedny učiteľ. Zákonný zástupca je povinný uhradiť platbu do určeného 

termínu a to nasledovne: 

 

        

d) žiaci prijatí v mesiaci jún na základe prijímacích skúšok do 20. júna na 

nasledujúci školský rok za  mesiace september a október 

          (prípadne do konca kalendárneho roku) 

 

Až   na  základe úhrady platby budú novým žiakom zaslané Rozhodnutia o prijatí 

 

e) žiaci navštevujúci ZUŠ  taktiež do 20. júna na nasledujúci školský rok za 

mesiace  september a október 

 

 

f) žiaci prijatí v náhradnom termíne prijímacích skúšok začiatkom septembra, úhrada      

do 20. septembra na mesiace september a október  

     (prípadne konca kalendárneho roku) 

 

d) ostatné platby v rámci školského roku po dohode s triednym učiteľom, 

najneskôr však do:  

-    20.októbra mesiace november a december 

       -   20.februára  mesiace  január, február, marec 

- 20.marca  mesiace  apríl, máj, jún 

 

Dodatok č.1 bol schválený na Umeleckej rade 12.2.2014 a nadobúda platnosť 1.3.2014   

 

 

Topoľčany 1.3.2014 

 

 

     Mgr. Hana Ferancová  

            riaditeľka 

 

 


