
 

 

 

 

Grant na financovanie štúdia  

na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline 

 
Finančná pomoc je určená pre žiakov 9. ročníka základnej školy, ktorí sa rozhodli študovať 

na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Žiaci musia vynikať dobrými 

študijnými výsledkami a pochádzať z rodín, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Žiadateľom Grantu pre žiakov je ich zákonný zástupca.  

Oblasti podpory 

Prostriedky sú určené na čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov na: 

 školné 

 

Kritériá výberu 

   grant je určený žiakom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii        

a nepoberajú iné štipendium financované zo štátneho rozpočtu, 

   presvedčivá motivácia pre štúdium, 

   dobré študijné výsledky a pravidelná dochádzka do školy, 

   záujem o umenie. 

  

Podmienky: 

1. Priemer známok za predchádzajúci školský rok do 2,0. 

2. Pravidelná dochádzka do školy. 

 

Výška grantu na jeden školský rok je určená vo výške  1.000,- €. Maximálna výška grantu 

pre jedného žiaka predstavuje 500,- €. Grant sa udeľuje na jeden školský rok s opätovným 

predĺžením pri dodržaní stanovených podmienok. 

 



 

 

 

Žiadosť o grant musí obsahovať: 

 kompletne vyplnený formulár, 

 kópiu vysvedčenia z ôsmeho ročníka základnej školy, 

 úradne potvrdený príjem rodiny žiaka a členov rodiny žijúcich v spoločnej domácnosti          

za predošlý kalendárny rok, 

 Čestné prehlásenie zákonného zástupcu, že žiak nie je prijímateľom iného finančného 

príspevku na štúdium, ktorého financovanie je predmetom tohto grantu, 

 odporúčanie ZŠ (prípadne ZUŠ) na zaradenie uchádzača do grantového programu, 

 diplomy z výtvarných súťaží, prípadne iné ocenenia. 

Neúplné žiadosti a žiadosti zaslané po termíne uzávierky budú vyradené z hodnotenia, a teda 

na udelenie grantu nie je právny nárok! 

Kompletnú žiadosť o grant (vyplnený formulár a všetky požadované potvrdenia a materiály) 

je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla (vrátane) na adresu: 

NADÁCIA KUBIKUM 

Hálkova 2968/22  

010 01  Žilina  
 

Súčasťou výberového konania je osobný pohovor s uchádzačmi po úspešnom absolvovaní 

talentovej skúšky, pri ktorej uchádzač získal dostatočný počet bodov pre prijatie na vybraný 

odbor v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Súčasťou pohovoru bude 

prezentácia domácich výtvarných prác uchádzača.  

 

O udelení grantu rozhodne výberová komisia nadácie. Rozhodnutie komisie bude 

žiadateľom oznámené do jedného týždňa po absolvovaní osobného pohovoru. 

 

 
 


