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                     Cenník Jazykovej školy pre školský rok 2022/23 

 

1. Jazyková škola – cenník na základe VZN TTSK 

 
Riaditeľ SPŠD Trnava stanovil v zmysle §2, ods.5 Vyhl. č.321/2008 Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky a Všeobecne záväzného nariadenia č.16/2008 v znení neskorších 

dodatkov výšku príspevku študentovi Jazykovej školy pri SPŠD Trnava nasledovne: 

A) Študenti 

- zápisné 53,52 eur (alebo 21,52 eur a vzdelávací poukaz) 

- školné 107,03 eur (možnosť rozdeliť na 3 splátky :  47,03 € v novembri 2022, a po 30 

€ v januári 2023 a apríli 2023) 

 

B) Dospelí 

-zápisné 117,21 eur (platí sa 1-krát) 

- školné 234,42 eur/rok    alebo 78,14 eur/trimester 

Trimestre sú tri: október 2022-december 2022, január 2023-marec 2023, apríl 2023-jún 

2023 

Trimestre sa dajú absolvovať jednotlivo, alebo kompletne celý rok. 

Vyučuje sa 4 hodiny týždenne v popoludňajších hodinách. 

Počet osôb v skupine: minimálne 6 osôb 

 

Cenová kalkulácia kurzu pre dospelých: 

 

Zápisné: 117,21 eur – platí sa len raz (na jeden trimester to vychádza 39,07 eur) 

Školné za rok: 

234,42 eur 

Školné za 

1.trimester: 

78,14 eur  

Školné za 2. 

trimester: 78,14 eur 

Školné za 3. 

trimester: 78,14 eur 

 (+39,07 eur zápisné) 

– 117,21 eur 

(+39,07 eur zápisné) 

– 117,21 eur 

(+39,07 eur zápisné) 

– 117,21 eur 

Spolu za rok: 351,63 eur – pri jednorazovej platbe 
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2. Jazyková škola – vzdelávanie dospelých (podnikateľská činnosť) 

 
 

V rámci podnikateľskej činnosti VZDELÁVANIE DOSPELÝCH  škola poskytuje 

nasledujúce kurzy: 

- vyučovanie začína od 17. hodiny (alebo podľa dohody), v rámci tohto kurzu sa neplatí 

zápisné 

Sme platcami DPH, ceny sú pri vyučovaní v škole.  

Počet osôb na 

hodine 

Počet hodín/týždeň Cena za mesiac 

/osoba 

Cena za hodinu / 

osoba 

1 2 100 eur bez DPH 

120 eur s DPH 

12,50 eur bez DPH 

15 eur s DPH 

1 4 200 eur bez DPH 

240 eur s DPH 

12,50 eur bez DPH 

15 eur s DPH 

2 2 50 eur bez DPH 

60 eur s DPH 

6,25 eur bez DPH 

7,50 eur s DPH 

2 4 100 eur bez DPH 

120 eur s DPH 

6,25 eur bez DPH 

7,50 eur s DPH 

3 2 33,33 eur bez DPH 

40 eur s DPH 

4,17 eur bez DPH 

5 eur s DPH 

3 4 66,67 eur bez DPH 

80 eur s DPH 

4,17 eur bez DPH 

5 eur s DPH 

4 2 25 eur bez DPH 

30 eur s DPH 

3,125 eur bez DPH 

3,75 eur s DPH 

4 4 50 eur bez DPH 

60 eur s DPH 

3,125 eur bez DPH 

3,75 eur s DPH 

5 2 20 eur bez DPH 

24 eur s DPH 

2,5 eur bez DPH 

3 eurá s DPH 

5 4 40 eur bez DPH 

48 eur s DPH 

2,5 eur bez DPH 

3 eurá s DPH 

 

Pre uzatvorené (firemné) skupiny, alebo vyučovanie vo firme cena dohodou. 

         Ing. Peter Papík 

           riaditeľ školy  


