
Prihláška na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole 
 

Odbor: ..........................................................  Predmet: ....................................................... 

 

 

Meno a priezvisko žiaka (žiačky): ............................................................................................................................. .................... 

 

Bydlisko žiaka (žiačky): ................................................................................................................................... .............................. 

 

Dátum narodenia: ................................Miesto narodenia: ........................................Rodné číslo: ...............................................  

 

Národnosť: ..........................................Štátne občianstvo: ..........................Škola: ........................................................................ 

  

Mobil na žiaka: ...............................................................  Žiak: má – nemá súrodenca, ktorý už navštevuje SZUŠ.  

 

 

Titul, Meno a priezvisko otca: ............................................................................................................................. ................................. 

 

Bydlisko: ............................................................................................       ................................................................................. 

                                             telefón    e-mail 

Titul, Meno a priezvisko matky: ............................................................................................................................. .............................. 

 

Bydlisko: ................................................................................. ...........       .................................................................................  

                                             telefón    e-mail 

 

Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole a budem plniť základné povinnosti 

určené školským poriadkom. Ako zákonný zástupca žiaka SZUŠ – DAMA v Prešove svojim podpisom zároveň dávam súhlas na 

používanie a zverejnenie fotografií a videozáznamov môjho dieťaťa súvisiacich s jeho činnosťou a tvorbou v umeleckom odbore pre 

vnútorné potreby školy a pre účely prezentácie školy na verejnosti. Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pre zber údajov: 
 

Ja, ............................................................................................ (meno a priezvisko zákonného zástupcu), trvale/prechodne*                                       

bytom .............................................................................., kontaktný údaj ................................................. (tel. č.) vyhlasujem, že 

súhlasím so započítaním môjho dieťa ........................................................................................ (meno a priezvisko dieťaťa), 

narodeného ..........................................................., miesto narodenia  ....................................................  trvale/prechodne* 

bytom............................................................................................. podľa zákona 325/2012 Z. z. § 7a) ods. 5, ktorým sa dopĺňa 

zákon 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení §7a súhlasím so započítaním môjho dieťaťa 

do zberu údajov k 15.9. v danom školskom roku až do ukončenia štúdia na Súkromnej základnej umeleckej škole v Prešove pre účely 

rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam len jednej škole rovnakého druhu, a to: Súkromná základná umelecká 

škola v Prešove, Námestie legionárov 5, 08001 Prešov. Zároveň vyhlasujem, že tento súhlas som poskytol/a len tejto škole tohto typu. 

 

SÚHLAS: 

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas škole ako 

spracovateľovi so zberom a spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto elektronickej prihláške a to za účelom 

evidencie prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním a školskou dochádzkou 

žiaka. 

Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch na zabezpečenie plnenia povinností 

školy pri prijímacom konaní a školskej dochádzke. 

Dotknutá osoba má právo: 

a. požiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, 

b. na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo odňať súhlas so spracovaním; škola má však právo 

spracovávať osobné údaje v rozsahu plnenia svojich povinností podľa školského zákona a súvisiacich predpisov, 

c. získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť 

tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, 

d. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, ak dotknutá osoba tvrdí, že 

boli poškodené jej práva na ochranu osobných údajov. 

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

V......................................... dňa............................................     ......................................................... 

  podpis žiaka alebo zák. zástupcu 

Pozn.: podpis rodiča/zákonného zástupcu je náležitosťou prihlášky aj čestného vyhlásenia zároveň  

*nehodiace sa škrtnúť 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  

Námestie  legionárov 5 ,  080 01 PREŠOV  

Kontakt:  0917/705 227  

 



 

 

Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole: 

1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej 

umeleckej škole. 

2. Štúdium na základnej umeleckej škole je záujmové. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne 

podľa rozvrhu hodín. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci prvého polroka na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo 

zákonného zástupcu žiaka alebo v priebehu obdobia školského vyučovania len po predložení dokladov o chorobe alebo o zmene 

bydliska. 

3. O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy:  

a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka 

b) keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok 

c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplatí školné 

4. Výška príspevku na základných umeleckých školách: 

Podľa § 49 ods.4 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) v znení neskorších predpisov výšku príspevku 

v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením 

zriaďovateľ. Výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených súkromným zriaďovateľom určí zriaďovateľ. Ak sa 

žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. Školné sa vráti, ak sa na škole nevyučovalo 

dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne. 

5. Riaditeľ 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. 

6. Základné štúdium a štúdium pre dospelých v ZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou. 

 

www.szus-dama.sk   

facebook.com/szus.dama 

instagram @szus.dama     

http://www.szus-dama.sk/

