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Ing .  F rant išek  Becher ,  Andre ja  H l inku 16 ,  Detva 
 
 
Číslo :  ............../2004 

 
 

Z R I A ĎO V A C I A    L I S T I N A  
 
 
 

Ing. František Becher v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a 
stredných škôl v znení zmien a doplnkov (školský zákon), zákonom NR SR č. 596/2003 Zb. z. o 
štátnej správe a školskej samospráve, Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 280/1994  
o súkromných školách v znení zmien a doplnkov a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva 
SR č.11468/2003-096 zo dňa 3.2.2004 

zriaďuje 

s účinnosťou od 1.9.2004 na dobu neurčitú 

Súkromnú základnú umeleckú školu v Lučenci, Fándlyho č. 3 

 

1. Zriaďovateľ školy : Ing. František Becher, Andreja Hlinku 16, Detva 

2. Súkromná základná umelecká škola vzniká na základe rozhodnutia Ministerstva školstva 
SR č.11468/2003-096 zo dňa 3.2.2004 

3.  Názov organizácie: Súkromná základná umelecká škola (ďalej len „škola“) 

4. Sídlo školy: Lučenec, Fándlyho 3 

5. Identifika čné  číslo: 33280151 

6. Dátum zriadenia školy:    Školu zriaďujem ku dňu l. september 2004 
                

7. Forma hospodárenia: Škola v oblasti hospodárenia pracuje na princípe neziskových 
organizácií, ako príspevková organizácia, ktorá je výsledkami svojho hospodárenia zapojená 
na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR. Škola môže so 
súhlasom zriaďovateľa a za dodržania všeobecne záväzných predpisov vykonávať aj 
podnikateľskú činnosť  pre organizácie, občanov a zahraničné subjekty. Podnikateľskú 
činnosť nesmie vykonávať v rozpore s poslaním Umeleckej školy. Podnikateľskou činnosťou 
sa získavajú doplnkové mimorozpočtové zdroje na financovanie a skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu. Škola sa pri využívaní štátneho príspevku riadi zákonom č. 303/1995 
Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov. 

8. Vymedzenie základného účelu a tomu zodpovedajúceho predmetu činnosti: Škola je 
súkromnou výchovnou a vzdelávacou inštitúciou s vyučovacím jazykom slovenským, 
poskytujúcou výchovné a vzdelávacie služby na úrovni štátnych škôl. Hlavnou úlohou školy 
je  poskytovať základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravovať na 
štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na 
konzervatóriu. 

9. Štatutárny orgán: Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva 
zriaďovateľ školy.  
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10. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:    Škola hospodári s 
vlastným majetkom pri plnení svojho vymedzeného účelu, poslania a predmetu činnosti. 
Zdrojom financovania školy sú príspevky rodičov, dotácie štátu a príspevok zriaďovateľa. 
Výšku školného určuje škola pre obdobie každého školského roka podľa podmienok 
uvedených v Zmluve o štúdiu. 

11. Formy, priebeh a ukončenie štúdia, pedagogická dokumentácia sú podobné ako na štátnych 
školách a riadia sa príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvou o 
štúdiu. Organizáciu a vnútornú prevádzku školy upravuje organizačný poriadok a ostatné 
interné predpisy školy vydané zriaďovateľom. 

12. Škola je zriadená na dobu neurčitú. 

 

 

 

 

 
Detva 15. marec 2004       Ing. František Becher 
                 zriaďovateľ 

 

 

 

 

 

 
 


