
Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy 

 
                                                                                                        V Krompachoch, 9. 01. 2023 

 

R o z h o d n u t i e  č.  1/2023 

 
     Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Krompachoch ako príslušný orgán podľa § 49 ods.4 

zák. č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v z. n. z. a doplnení a 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 a VZN Mesta Krompachy č. 2/2019 Článku 

3 bodu 2 a Článku 4 a o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach, schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch dňa 13. 2. 2019, účinný 

dňom 15. 3. 2019 a Doplnku č. 4, schváleného na rokovaní MsZ v Krompachoch dňa 14. 12. 

2022 uznesením č. 2/D.2, účinný dňom 1. 1. 2023 

 

v y d á v a 
rozhodnutie o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka na 

čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách zriadených 

obcov: 

 

 

a)   prípravné štúdium   6,00 EUR 

 

b)  žiaci a študenti vo veku do 25 rokov: 

     -  individuálne vyučovanie   9,00 EUR 

     -  skupinové vyučovanie   6,00 EUR 

     -  individuálne + skupinové vyučovanie   9,00 EUR 

     -  ďalšie skupinové štúdium 15,00 EUR 

        (ku zapísanému skupinovému štúdiu ďalšie skupinové štúdium zapísané navyše) 

     -  skupinové vyučovanie žiaka, ktorý navštevuje inú ZUŠ 15,00 EUR 

 

c)   štúdium pre dospelých nad 25 rokov: 

      -  individuálne vyučovanie 30,00 EUR 

      -  skupinové vyučovanie 17,00 EUR 

 

Zriaďovateľ Základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada 

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

v hmotnej núdzi (§49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní). 

 

 

Školné sa uhrádza na príjmový účet školy: SK79 0200 0000 0016 9918 2251 

variabilný symbol: určí triedny učiteľ (číslo učiteľa) 

doplňujúce údaje, správa pre adresáta:  priezvisko a meno žiaka, za ktoré sa platí poplatok. 

 

V prípade úhrady poštou je tiež potrebné uvádzať variabilný symbol a ako odosielateľa vypísať 

meno žiaka. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Jozef Salanci, DiS.art. 

                                                                                                                 riaditeľ                                                                                               


