
§ 3 Výška príspevku v Základnej umeleckej škole Modrý Kameň  
od 1. 9. 2020 

  
podľa Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských 
zariadeniach zriadených mestom Modrý Kameň schváleného na zasadnutí MsZ Modrý 
Kameň dňa 13.8.2020 uznesením č. 53/2020. 
V zmysle § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa 
druhu výučby sumou:  

 

 
Školné sa uhrádza na bankový účet ZUŠ IBAN: SK47 0200 0000 0016 4773 3154.  
Pri každej platbe uviesť variabilný symbol pridelený žiakovi. 
V prípade úľavy z dôvodu hmotnej núdze je potrebné priniesť na Riaditeľstvo ZUŠ 
potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi z Okresného úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny. 

 
§ 6 Platenia príspevkov v školách a školských zariadeniach mesta 

v mimoriadnych prípadoch 
 

1) Príspevok podľa tohto nariadenia sa neuhrádza (prípadne sa uhrádza pomerná časť 
príspevku) za obdobie, počas ktorého bola prerušená prevádzka škôl a školských zariadení z 
dôvodu:  
a) vyhlásenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie,  
b) nariadenia zákazu prevádzky škôl a školských zariadení podľa § 24 ods. 1 a § 48 ods. 4 
písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
c) živelnej pohromy alebo udalosti v období školského vyučovania, pri ktorej môže byť 
ohrozený život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení. 
2) V prípade, že vyučovanie je počas týchto mimoriadnych prípadov plnohodnotne 
zabezpečované online formou, riaditeľ školy alebo školského zariadenia môže 
rozhodnúť o tom, že za toto obdobie sa príspevky budú uhrádzať. 

Typ štúdia 
Výška školného 

na mesiac 

Úľava  
hmotná núdza  

Skupinové štúdium:  
Prípravné štúdium I. stupeň 7,00 € 50% 
Prípravné štúdium II. stupeň 8,00 € 50% 
I. a II. stupeň základného štúdia 9,00 € 50% 
Štúdium pre dospelých 15,00 € 50% 

Individuálne štúdium:  
Prípravné štúdium I. stupeň 7,00 € 50% 
Prípravné štúdium II. stupeň 8,00 € 50% 
I. a II. stupeň základného štúdia 11,00 € 50% 
Štúdium pre dospelých 15,00 € 50% 
Rozšírené štúdium 12,00 € 50% 


