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Základná  umelecká  škola v Piešťanoch, Teplická č. 50,  92101 Piešťany 
           IČO: 37836668, tel.: 033/7725131, 0911275722, zuspn@stonline.sk , www.zuspiestany.sk 

 

 

 

OZNÁMENIE 

 
riaditeľa školy o štúdiu v Základnej umeleckej škole a s ním súvisiacich úhradách  

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov (nákladov) na štúdium.  
 

 

Oznámenie 

 
 

1.  Mesto Piešťany ako zriaďovateľ školy vydalo 13.7.2020 usmernenie k príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium   
v Základnej umeleckej škole, ktorého úplné znenie je zverejnené súčasne s týmto oznámením riaditeľa školy. V závere 
predmetného usmernenia je uvedené : „O splnení nároku na vrátenie uhradeného príspevku na štúdium v ZUŠ rozhodne 
riaditeľ školy na základe záznamov v pedagogickej dokumentácii a písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo 
plnoletého žiaka.“ 

 

2. Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Piešťanoch v súlade s platnou legislatívou, rozhodnutiami a usmerneniami dolu 

uvedenými v odôvodnení rozhodne o splnení nároku na vrátenie uhradeného mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov (nákladov) na štúdium na základe dolu uvedených podmienok a kritérií. 
 

3. Písomnú žiadosť na vrátenie uhradeného príspevku na štúdium môže podať zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo 
plnoletý žiak ak sa žiak vôbec, a teda ani čiastočne nezúčastňoval náhradného dištančného vzdelávania a má uhradené 
mesačné príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium za celý II. polrok školského roka 2019/2020. 

 

4. Termín doručenia písomnej žiadosti je najneskôr do 31.8.2020 (do konca aktuálneho školského roka).  
 

5.  Adresa pre doručenie písomnej žiadosti je Základná umelecká škola, Teplická 50, Piešťany 92101. Písomná žiadosť 

môže byť doručená aj osobne do kancelárie riaditeľa alebo priamo vložená do poštovej schránky školy na ul. Teplickej č. 50 

s podmienkou zaslania oznamu vrátane jej kópie e-mailom na zuspn@stonline.sk o podaní žiadosti priamo do poštovej schránky.  

 

6.  Riaditeľ školy po posúdení v riadnom termíne doručenej žiadosti vrátane súvisiacej pedagogickej dokumentácie a evidencie 

úhrad príspevkov na štúdium vydá následne rozhodnutie o splnení / nesplnení nároku na vrátenie uhradeného príspevku. 

 

7. Termín vydania rozhodnutia riaditeľa školy je najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.  
 

8. Vydané rozhodnutie riaditeľom školy k písomnej žiadosti o splnení / nesplnení nároku na vrátenie uhradeného 
príspevku bude zaslané poštou na uvedenú adresu žiadateľa v žiadosti. Bude  možné aj osobné prevzatie vydaného 
rozhodnutia v kancelárii riaditeľa alebo prípadne aj u triedneho učiteľa žiaka. 

 

9. V prípade vydania rozhodnutia riaditeľa školy o splnení nároku na vrátenie uhradeného mesačného príspevku                   
na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium sa uhradený príspevok za ucelené mesiace apríl, máj a jún vracia formou 

bankového prevodu na účet žiadateľa uvedený v písomnej žiadosti najneskôr do 14 dní od dátumu vydania rozhodnutia. 

Nebude možné jeho vrátenie formou vyplatenia v hotovosti ani presun na obdobie nasledujúceho školského roka. 
 

10. Riaditeľ Základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia podľa § 50 ods. 2 písm. b)                     
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4. školského zákona.  
 

 

Odôvodnenie 

 
 

1. Základná umelecká škola v Piešťanoch (ďalej len škola) je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Piešťany a je 

zaradená (vrátane všetkých elokovaných pracovísk) v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktoré majú 
oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štúdium na škole po úspešnom vykonaní 
prijímacej skúšky a následne vydaním rozhodnutia o prijatí na štúdium riaditeľom školy je záujmové a dobrovoľné, ale nie je to 

krúžková činnosť. 
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2. Základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu 
odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole. Vzdelávanie prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý je 
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom (Inovovaným ŠVP), Rámcových učebných plánov, Vzdelávacích štandardov 
a podľa základných požiadaviek na materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu určených 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR a ďalej len Ministerstvo školstva). 
Stupeň základného umeleckého vzdelania nenahrádza stupeň vzdelania podľa § 16 školského zákona. 

 

3. V priebehu štúdia sa uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium, ktorého výšku podľa § 49            

ods. 4 školského zákona určí zriaďovateľ školy všeobecne záväzným nariadením. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy podľa             

§ 49 ods. 5 školského zákona môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 49 ods. 4 školského zákona, 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 podľa osobitného predpisu.  
 

4. Zriaďovateľ školy Mesto Piešťany vo VZN č. 14/2019 zo dňa 13.12.2019 s účinnosťou od 1.1.2020 v § 3 ods. 1, 2, 3, 4 a 5 

určuje výšku a postup úhrad príspevku na čiastočnú úhradu mesačných výdavkov na štúdium na jedného žiaka 
v základnej umeleckej škole vrátane súvisiacich podmienok ako je druh a forma štúdia, vek žiaka, príjem zákonného zástupcu 
žiaka alebo plnoletého žiaka a započítanie žiaka do zberu údajov formou poskytnutia písomného čestného vyhlásenia.  

 

5. Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy podľa § 3 ods. 6  VZN č. 14/2019 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 podľa osobitného predpisu. 
 

6. Splatnosť príspevku na čiastočnú úhradu mesačných výdavkov na štúdium je určená v § 8 ods. 1 predmetného VZN 
v znení: „Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ a ŠJ sa uhrádza vopred do 20. dňa                                
v kalendárnom mesiaci, možno ho však zaplatiť na dlhšie časové obdobie.“ 

 

7.  Príspevok je príjmom rozpočtu Mesta Piešťany podľa § 1 ods. 2 VZN č. 14/2019.  

Predmetný príspevok na štúdium je po jeho uhradení následne ako súhrnná suma vopred uhradených príspevkov 

presunutá zriaďovateľom školy do rozpočtu školy na bežné výdavky klasifikácie od 630 v súlade s ekonomickou klasifikáciou 
rozpočtovej klasifikácie Ministerstva Financií Slovenskej Republiky. Vopred uhradené príspevky tvoria v sumáre  úhrad              
za požadovaných 10 mesiacov 99% finančných prostriedkov rozpočtu školy na uvedené bežné výdavky klasifikácie od 630 
počas 12 mesiacov kalendárneho roka, ktoré zahŕňajú výdavky na : energie všetkého druhu, vodné a stočné, odpadové 
hospodárstvo, telekomunikačné a IT technológie vrátane vybavenia a softvéru využívaného  aj na výchovno-vzdelávací proces, 
opravy a údržbu strojov a zariadení vrátane ich kontrol a revízií, opravy a údržbu elektrických zariadení vrátane ich kontrol 
a revízií využívaných aj na vyučovanie, opravy a údržbu budov v správe školy, spotrebný materiál a vybavenie potrebné                    
na upratovanie, čistenie, hygienu a dezinfekciu priestorov a učební školy, pracovné ochranné prostriedky pre zamestnancov školy, 
nákup, opravy a údržbu vybavenia učební školy vrátane vzdelávacích materiálov, príspevky zamestnávateľa na stravovanie 
zamestnancov školy, náklady na dopravu v prípade účasti žiakov na súťažiach atď.  
 

8. Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia podľa § 50 ods. 2 písm. b) školského 
zákona, ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4. školského zákona.  
 

9. V aktuálnom znení platnej legislatívy (platné zákony a iné právne predpisy) nie je možné rozhodnúť o znížení, presunutí 
úhrady na iné obdobie alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu mesačných výdavkov na štúdium v základnej 
umeleckej škole, ani v prípade mimoriadnej situácie akéhokoľvek druhu okrem ustanovení podmienok uvedených v bode 3 a 5.  

 

10. Vzhľadom k uvedenému v bodoch 3, 4, a 6  je požadované, aby bol príspevok na čiastočnú úhradu mesačných výdavkov                       
na štúdium v základnej umeleckej škole uhradený v stanovených termínoch, nakoľko v prípade jeho neuhradenia bude 

uplatňovaný postup riaditeľa školy podľa § 50 ods. 2 písm. b) školského zákona uvedený v bode 8. 

 

11. Po zasadnutí Krízového štábu Mesta Piešťany z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia koronavírusom COVID-19              

dňa 9.3.2020 v súlade s usmernením Mesta Piešťany ako zriaďovateľa školy poskytol riaditeľ školy žiakom školy voľno                        
v termíne od 11.3.2020 do 13.3.2020 zo závažných dôvodov podľa  § 150 ods. 5 školského zákona.  
 

12. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len ÚRVZ SR) č. OLP/2576/2020 z 12.3.2020 o zákaze 
prevádzky zariadení pre deti a mládež vydala Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu usmernenie dňa 12.3.2020 o prerušení 
vyučovania na školách a školských zariadeniach z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 

COVID-19 v období od 16.3.2020 do 29.3.2020. V predmetnom usmernení je okrem iného uvedené: „Riaditelia zabezpečia 
podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými 
zamestnancami školy.“   
 

Vyjadrenie (poznámka) riaditeľa školy k uvedenému v bode 12 : Táto forma náhradného vzdelávania je náročná po všetkých 
stránkach realizácie a pre všetkých jej účastníkov, ale má svoj veľký význam vo využívaní v súčasnosti dostupných IKT 
technológií v praxi a tiež udržaní nadobudnutých vzdelávacích kompetencií žiakov a ich samostatnosti pri samoštúdiu alebo 
príprave na vzdelávanie.   
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13. V následnosti na uvedené opatrenie a usmernenie v bode 12 vydal riaditeľ školy usmernenie pre pedagogických zamestnancov 
školy ohľadom realizácie samoštúdia žiakov od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane prostredníctvom elektronickej komunikácie                             
s pedagogickými zamestnancami školy a tiež zverejnil oznam na web stránke školy pre žiakov a zákonných zástupcov 
neplnoletých žiakov o realizácii umeleckého vzdelávania vo všetkých odboroch v rámci podmienok a možností školy dištančnou 
formou štúdia (samoštúdia) v uvedenom termíne. O tomto postupe bol informovaný dňa 13.3.2020 aj zriaďovateľ školy. 
 

14. Ústredný krízový štáb SR na svojom zasadnutí 23.3.2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie epidemiologickej situácie, 

na základe ktorých vydal 26.3.2020 Rozhodnutie č. 2020/10610:1-A1030 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa              
§ 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona, kde okrem iného je uvedené : „a) mimoriadne prerušuje školské 
vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností 
samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.“  

Riaditeľ školy následne vydal dňa 26.3.2020 usmernenie pre pedagogických zamestnancov školy ohľadom pokračovania 
realizácie samoštúdia žiakov od 30.3.2020 prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy              
a tiež zverejnil oznam na web stránke školy pre žiakov a zákonných zástupcov neplnoletých žiakov o pokračovaní realizácie 

umeleckého vzdelávania vo všetkých odboroch v rámci podmienok a možností školy dištančnou formou štúdia (samoštúdia).  
O tomto postupe bol informovaný dňa 31.3.2020 aj zriaďovateľ školy. 
 

15. V súvislosti s uvedeným v bode 14 vydalo 25.3.2020 Mesto Piešťany ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení usmernenie 

riaditeľom v znení: „príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka za obdobie prerušenia činnosti škôl a školských zariadení               
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, ktorý zákonný zástupca uhradil za obdobie prerušenia činnosti školy alebo 
školského zariadenia, mu bude vrátený ku koncu školského roku 2019/2020 za celé obdobie prerušenia činnosti školy           
a školského zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19.“  

Uvedené usmernenie nedefinuje zníženie, presun na iné obdobie alebo odpustenie úhrady predmetného príspevku ale iba 

jeho vrátenie bez uvedenia požadovaných súvisiacich podmienok a tiež neobsahuje opodstatnenie a podmienky vrátenia 
vopred uhradeného príspevku vzhľadom na zabezpečenie náhradného spôsobu činnosti školy v oblasti vzdelávania 
uvedeného v bode  12 - 14. 

 

16. V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 a na základe Rozhodnutia 

Ministerstva školstva č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.5.2020 podľa § 150 ods. 8 školského zákona v súlade s opatrením 
ÚRVZ SR č.OLP/4204/2020 z 22.5.2020, ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona                           
č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1.6.2020 obnovuje školské 
vyučovanie ak tak rozhodne zriaďovateľ školy bolo vydané Rozhodnutie zriaďovateľa školy Mesta Piešťany dňa 29.5.2020 
o neobnovení školského vyučovania v Základnej umeleckej škole od 1.6.2020. Následne vydal riaditeľ školy usmernenie                
pre pedagogických zamestnancov školy ohľadom pokračovania v realizácii samoštúdia žiakov od 1.6.2020 prostredníctvom 
elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy a tiež zverejnil oznam na web stránke školy pre žiakov 
a zákonných zástupcov neplnoletých žiakov o pokračovaní realizácie umeleckého vzdelávania vo všetkých odboroch v rámci 
podmienok a možností školy dištančnou formou štúdia (samoštúdia) v uvedenom termíne. 
 

17. Od 22.6.2020 sa obnovuje činnosť školy na základe vydania rozhodnutia zo dňa 10.6.2020 Mestom Piešťany ako 
zriaďovateľa školy v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2020/12614:1-A2110 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie                               
č. 2020/12033:2-A2110 v súlade s opatrením ÚVZ SR č. OLP/4738/2020 a následne  vydaného rozhodnutia MŠVVaŠ                    
č. 2020/12836:1-A2110 s účinnosťou od 22. júna 2020 a tiež v nich uvedených podmienkach a samotnej realizácie obnovenia 

činnosti školy. 

 

18.  Mesto Piešťany ako zriaďovateľ školy vydal 13.7.2020 usmernenie k príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov                      
na štúdium v Základnej umeleckej škole, ktorého úplné znenie je zverejnené súčasne s týmto oznámením riaditeľa školy. V súlade 
s predmetným usmernením, platnou legislatívou a všetkými uvedenými rozhodnutiami, usmerneniami v odôvodnení vydal 
a zverejnil riaditeľ školy toto oznámenie o štúdiu v Základnej umeleckej škole a s ním súvisiacich úhradách mesačného príspevku      
na čiastočnú úhradu výdavkov (nákladov) na štúdium alebo prípadne ich postupu a podmienok vrátenia  za obdobie počas 
mimoriadnej situácie a prerušenia činnosti školy prezenčnou formou vzdelávania ktorá sa počas tohto obdobia realizovala 
náhradnou dištančnou formou vzdelávania a samoštúdia. 

 

 

 

 

 

 

V Piešťanoch dňa 27.7.2020 
................................................ 

    Kamil Vavrinec, DiS. art. 

  riaditeľ školy  


