
 

1 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zákonov 

 
 

Oznam o zvýšení príspevku za školné 
 

Na základe Všeobecne záväzného nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 179/2023 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota sa s účinnosťou od 1. marca 2023 mení 

výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, či iná fyzická osoba, ako aj 

určenie termínu a spôsobu uhrádzania príspevkov, určenie podmienok zníženia alebo 

odpustenia jednotlivých príspevkov. 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole (ZUŠ) pre skupinové 

vyučovanie a individuálne vyučovanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota 

nasledovne: 

 

Por. č. Forma štúdia Výška príspevku v EUR/ mesiac 

Skupinové 

vyučovanie 

Individuálne 

vyučovanie 

1. Prípravné štúdium (od 5 do 6 rokov) 5,00 5,00 

2. Základné štúdium (od 6 do 18 rokov) 8,00 9,00 

3. Rozšírené štúdium 8,00 9,00 

4. 
Štúdium pre dospelých do 25 rokov, bez 

pravidelného mesačného príjmu 
8,00 9,00 

5. 
Štúdium pre dospelých do 25 rokov, 

s pravidelným mesačným príjmom 
20,00 20,00 

6. Štúdium pre dospelých nad 25 rokov 20,00 20,00 

 

 

2. Príspevok v základnej umeleckej škole podľa odseku 1 sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo 

zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Odpustenie príspevku sa 

vzťahuje iba na štúdiu jedného umeleckého odboru. V prípade, ak je zákonný zástupca žiaka 

členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu2, 

predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku a 

potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi. 

 

3. Príspevok v základnej umeleckej škole môže zriaďovateľ odpustiť za dieťa, ktoré viac ako 

30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov 

navštevovať základnú umeleckú školu a ak o to zákonný zástupca písomne požiada. O 

odpustenie príspevku požiada zákonný zástupca zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa 

základnej umeleckej školy na základe písomnej žiadosti, ktorej prílohou bude lekárske 

potvrdenie o skutočnosti, že dieťa nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať 

základnú umeleckú školu.  

 

4. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na 

verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle školy. 

 

5. Ak je žiak prijatý na štúdium v ZUŠ v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky 

sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému 

zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium v ZUŠ.  


