
ZMLUVA O ŠTÚDIU SG : 2010/0019

uzatvorená podľa ust. § 51 Zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov – Občiansky zákonník,
v súlade  so  zák.  č.  245/2008  Z.z.  –  o výchove  a vzdelávaní  (školský  zákon)  a  vyhlášky MŠ SR
č.  282/2009  Z.z.  o stredných  školách a  vyhl.  č.  318/2008  Z.z.  o ukončovaní  štúdia  na  stredných
školách

Článok I.
Zmluvné strany

1. Súkromné gymnázium Lu čenec  

Sídlo: Gemerská cesta č.1, 984 01, Lučenec

IČO:  450 240 65

Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4330057024/3100 

Tel. / Email: 047 4331786 , 0915 849 418 , fekiac@sgymlc.sk 

Konajúce štatutárom: Branislav Becher, Slatinské Lazy 42, 962 25, Slatinské Lazy.

2. Zákonný zástupca :  

 meno a priezvisko: .................................................................

bydlisko:        ................................................................         

Tel. / Email:            .................................................................        

žiak :

 meno a priezvisko:  .................................................................

rodné číslo:            ..................................................................

bydlisko:           ...................................................................      

 



uzatvárajú túto zmluvu o štúdiu:

Článok II
Východiská zmluvy

2.1.2.1.                    Zriaďovateľ  je  zakladateľom školy :  Súkromné gymnázium Gemerská cesta  č.1,  984  01,
Lučenec (ďalej ako „škola“). 

2.2.2.2.                    Škola je právnickou osobou, ktorá bola zaradená do siete škôl a školských zariadení, stredísk
praktického  vyučovania  a  pracovísk  praktického vyučovania  SR  rozhodnutím  Ministerstva
školstva SR  č. 305 / 94 - 21 a č. 5 306/1993 - 31, zo dňa 08.10.1993. 

2.3.2.3.                    Gymnázium  je  všeobecno-výchovno-vzdelávacia  a  vnútorne  diferencovaná  škola,  ktorá
pripravuje žiakov  predovšetkým na štúdium na vysokých školách, ako aj na výkon niektorých
činností v správe ,kultúre a v ďalších oblastiach.

2.4.2.4.                    Vzdelanie sa poskytuje v slovenskom jazyku.

2.5.2.5.                    Škola má zriadené tieto študijné odbory :

a. študijný odbor 7902 5  - 4 ročné denné štúdium so slovenským vyučovacím jazykom,

(pre absolventov zákl. škôl)

• študijný odbor 7902 5  -  8 ročné denné štúdium so slovenským vyučovacím jazykom.

(pre absolventov zákl. škôl)

2.6.2.6.                    Štúdium na škole sa organizuje ako denné.

2.7.2.7.                    Vyučovanie sa uskutočňuje podľa schválených učebných plánov a učebných osnov.

2.8.2.8.                    Úspešným vykonaním maturitnej skúšky na gymnáziu žiak dosiahne úplné stredné vzdelanie
rovnocenné so vzdelaním dosiahnutým na štátnych školách.

Článok III
Predmet zmluvy

3.1.3.1.                    Predmetom zmluvy je záväzok školy poskytnúť žiakovi všeobecné vzdelanie v študijnom 

odbore :
7 902 5 – gymnázium

3.2.3.2.                    Zákonný zástupca žiaka je za poskytnutie vzdelania študentovi povinný uhradiť škole finančný
príspevok na úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou vo výške a  za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok IV
Finan čný príspevok na úhradu nákladov spojených

s výchovno-vzdelávacou činnos ťou



4.1.4.1.                    Špecifikáciu  finančného  príspevku  na  úhradu  nákladov  spojených  s výchovno-vzdelávacou
činnosťou a spôsob jeho platby upravuje Interný predpis zriaďovateľa.

4.2.4.2.                    Zákonný zástupca / žiak prehlasuje, že pri  podpise tejto zmluvy bol oboznámený s interným
predpisom uvedeným v ods. 4.1. tohto článku. 

4.3.4.3.                    Akákoľvek  zmena  interného  predpisu  je  záväzná  pre  obe  zmluvné  strany  odo  dňa  jej
oznámenia. 

4.4.4.4.                    Interný predpis sa zriaďovateľ  zaväzuje bezodkladne zverejniť  na internetovej  stránke školy,
alebo iným vhodným spôsobom o ňom informovať. 

4.5.4.5.                    V prípade nedodržania lehôt dohodnutých v tejto zmluve na úhradu zápisného alebo školného
jej zákonný zástupca povinný uhradiť  škole zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania úhrady platby. 

Článok V
Práva a povinnosti žiaka a zákonného zástupcu

5.1.5.1.                    Žiak má právo voliť a byť volený do žiackej školskej rady, ktorá reprezentuje žiakov a zastupuje
ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. 

5.2.5.2.                    Žiak  má právo vyjadrovať  sa  k podstatným  otázkam,  návrhom  a opatreniam  školy  v oblasti
výchovno-vzdelávacieho procesu. Ak je ustanovená žiacka rada, činí tak prostredníctvom tejto
rady. 

5.3.5.3.                    Žiak má právo počas vyučovania využívať školské priestory, učebné a ďalšie zariadenia školy. 

5.4.5.4.                    Žiak má právo pri štúdiu využívať materiálno-technické vybavenie školy určené na výchovno-
vzdelávaciu činnosť. 

5.5.5.5.                    Žiak je povinný v priestoroch školy dodržiavať vnútorný školský poriadok, ktorý je zverejnený na
internetovej stránke školy a to www.sgymlc.sk. 

5.6.5.6.                    Zákonný zástupca sa zaväzuje pravidelne informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiak
a.

5.7.5.7.                    Zákonný zástupca sa zaväzuje kooperovať pri procese zdravého intelektuálneho vývoja žiaka.

Článok VI
Práva a povinnosti školy

6.1.6.1.                    Škola  sa  zaväzuje  poskytovať  študentovi  kvalitné  vzdelanie  zodpovedajúce štandardám pre
jednotlivé  predmety vyhlásené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

6.2.6.2.                    Škola sa zaväzuje dodržiavať pri vyučovaní zásady ľudskosti a humanizmu. 

6.3.6.3.                    Škola sa zaväzuje dodržiavať pri vyučovacom procese všetky princípy psychickej hygieny. 

6.4.6.4.                    Škola sa zaväzuje zohľadniť pri vyučovacom procese známe osobitosti žiaka. 

6.5.6.5.                    Škola  sa  zaväzuje  pravidelne  informovať  zákonného  zástupcu  študenta  o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch žiaka. 



6.6.6.6.                    Škola sa zaväzuje dbať na zdravý intelektuálny vývoj študenta a kooperovať pri tomto procese
so zákonným zástupcom žiaka. 

6.7.6.7.                    Škola sa stará o bezpečnosť a ochranu zdravia pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s výchovou
a vzdelávaním,  organizovaním  voľného  času  žiakov  a so  zabezpečovaním  starostlivosti
o ochranu  zdravia pred rizikom porúch zdravého vývoja. Škola sústavne utvára podmienky na
bezpečnosť  a ochranu  zdravia  žiakov,  zabezpečuje  komplexnú  hygienickú  starostlivosť
a zodpovedá za ochranu zdravia pri všetkých činnostiach v škole. 

6.8.6.8.                    Škola  sa  zaväzuje  poučiť  žiaka o podmienkach dodržiavania  bezpečnosti  a ochrany zdravia
počas trvania vyučovacieho procesu. 

6.9.6.9.                    Škola  sa  zaväzuje  prerokovať  všetky podnety,  pripomienky a sťažnosti  žiaka  a žiackej  rady
a informovať žiaka alebo žiacku radu o výsledku.

Článok VII
Doba trvania zmluvy

7.1.7.1.                    Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú,  do  termínu  riadneho  ukončenia  štúdia  vykonaním
záverečnej maturitnej skúšky. 

7.2.7.2.                    Práva a povinnosti strán zo zmluvy predčasne zanikajú z dôvodov uvedených v ods. 7.3 tohto
článku alebo na základe odstúpenia od  zmluvy.  Predčasný zánik  zmluvy sa však nedotýka
nárokov na zaplatenie vzniknutých nedoplatkov alebo nárokov na náhradu škody vzniknutej
porušením  zmluvy,  ani  zmluvných  ustanovení  týkajúcich  sa  voľby  zákona,  riešenia  sporov
medzi  zmluvnými  stranami  a  iných  ustanovení,  ktoré  podľa  prejavenej  vôle  strán  alebo
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

7.3.7.3.                    Zmluva zaniká:

A)A)            zrušením zápisu žiaka ku dňu jeho zrušenia, 

B)B)            povolením  prestupu  žiaka  na  inú  školu  riaditeľom  školy  ku  dňu  právoplatnosti
rozhodnutím riaditeľa o prestupe, 

C)C)            písomným  oznámením  žiaka,  ktorý splnil  povinnú školskú  dochádzku o zanechaní
štúdia doručenom riaditeľovi školy, pričom ak je žiak neplnoletý, písomné oznámenie
musí  obsahovať  súhlas  zákonného  zástupcu;  k zániku  dochádza  uplynutím  doby
troch mesiacov od riadneho doručenia oznámenia o zanechaní štúdia,

D)D)            vylúčením zo štúdia, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení zo štúdia.

7.4.7.4.                    Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti
dohodnuté  v  tejto  zmluve,  druhá  zmluvná  strana  má  právo  odstúpiť  od  zmluvy.  Účinky
odstúpenia  od  zmluvy nastávajú  doručením  písomného  oznámenia  o  odstúpení  od  zmluvy
a práva a povinnosti strán zo zmluvy zanikajú od momentu doručenia odstúpenia.

7.5.7.5.                    Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

A)A)            zánik akreditácie školy, 

B)B)            omeškanie  zákonného  zástupcu  žiaka  s  platbou  finančného  príspevku  trvajúcom
dlhšie ako tri (3)  mesiace.

Článok VIII



Spolo čné a závere čné ustanovenia

8.1.8.1.                    Práva  a povinnosti  zmluvných  strán  touto  zmluvou  neupravené  sa  riadia  ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a aktuálnymi školskými predpismi – školským zákonom ( č. 245/2008
Z.z.  o výchove  a vzdelávaní),  vyhláškou  MŠ  SR  o stredných  školách  č.  282/2009  Z.z.  a
vyhláškou o ukončovaní  štúdia na stredných školách č.  318/2008 Z.z.,  Školským poriadkom
a ďalšími aktuálnymi predpismi s výnimkou ustanovení o odstúpení od zmluvy, ktoré sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení .

8.2.8.2.                    Obsah tejto  zmluvy je  možné zmeniť  iba dohodou zmluvných strán a to formou písomného
dodatku k zmluve.

8.3.8.3.                    Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých škola obdrží jeden rovnopis a zákonný
zástupca študenta jeden rovnopis.

8.4.8.4.                    Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami.

Článok IX
Vyhlásenie zmluvných strán

9.1.9.1.                    Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby podpisujúce zmluvu sú na podpis tejto zmluvy oprávnené,
s jej  obsahom  sa oboznámili,  zneniu  porozumeli  a s ňou  súhlasia.  Zmluva  je  uzavretá  po
vzájomnej  dohode,  je  určitá  a zrozumiteľná,  je  prejavom slobodnej  a vážnej  vôle  zmluvných
strán a nebola uzavretá v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak
súhlasu ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

V Lučenci d ňa : 

Súkromné gymnázium
Lučenec

Branislav Becher
štatutár zriaďovateľa

študent
zákonný zástupca študenta


