
 
 

Základná umelecká škola  
Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto 

 

                                                        R O Z H O D N U T I E 

o platbe príspevku na účely zabezpečenia výchovno–vzdelávacieho procesu ZUŠ  

v  školskom roku 2017/2018 

na základe VZN Mesta Kysucké Nové Mesto č. 5/2014 z 12. 6. 2014 

 

- z technických príčin sa bude školné vyberať polročne,  za prvý  polrok šk. roku 2017/18 do konca novembra 

2017, za druhý  polrok šk. roku 2017/18 do konca apríla 2018,  nasledovne: 

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM 

Individuálne vyučovanie 25 € 

Skupinové vyučovanie 15 € 

 

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM   I. stupeň 1. časť (1. – 4. ročník)  

 
Hlavný predmet 

Rozšírené vyučovanie 

Hlavného predmetu 

2. hlavný predmet 

(zdvojené štúdium) 

Individuálne 

vyučovanie 
28 € 45 € 50 € 

Skupinové  

vyučovanie 
20 € 25 € 30 € 

 

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM   I. stupeň 2 časť (5. – 9. ročník), II. stupeň 

 
Hlavný predmet 

Rozšírené vyučovanie 

Hlavného predmetu 

2. hlavný predmet 

(zdvojené štúdium) 

Individuálne 

vyučovanie 
32 € 45 € 50 € 

Skupinové  

vyučovanie 
25 € 30 € 30 € 

 

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH  žiak do 25 rokov – študent vysokej školy 

 
Hlavný predmet 

Rozšírené vyučovanie 

Hlavného predmetu 

2. hlavný predmet 

(zdvojené štúdium) 

Individuálne 

vyučovanie 
35 € 50 € 

 

 

Skupinové  

vyučovanie 
27,50 € 35 € 

 

 

 

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH  žiak do 25 rokov - osoba s vlastným príjmom 

 
Hlavný predmet 

Rozšírené vyučovanie 

Hlavného predmetu 

2. hlavný predmet 

(zdvojené štúdium) 

Individuálne 

vyučovanie 
65 € 100 € 

 

 

Skupinové  

vyučovanie 
35 € 50 € 

 

 



 

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH  - žiak nad 25 rokov 

 
Hlavný predmet 

Rozšírené vyučovanie 

Hlavného predmetu 

2. hlavný predmet 

(zdvojené štúdium) 

Individuálne 

vyučovanie 
150 € 

 

 

 

 

Skupinové  

vyučovanie 
75 € 

 

 

 

 

 

 

-   Zriaďovateľ školy – Mesto Kysucké Nové Mesto môže príspevok odpustiť alebo znížiť ak plnoletý žiak alebo 

zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  

Príspevok  na účely zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu ( školné) je možné uhradiť poštovou 

poukážkou, alebo vkladom na účet v banke .  

Číslo účtu : 2553822951/0200 

SK42 0200 0000 0025 5382 2951 

 


