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Stanovenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  
so štúdiom v základnej umeleckej škole  

 
 
 

Rozpis odborov základnej umeleckej školy 
Výška mesačného 

príspevku 

Hudobný odbor, prípravné štúdium 

1. 
Prípravné štúdium pre deti  MŠ od 5 rokov veku 
(PŠ Experiment -PHV -UP:“A“         - 0,5 hod. vyuč. týždenne) 

7,00 eur 

2. 
Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku  
(1. polrok = 2 hod. PHV + 0,5 hod. hudobný nástroj) 

7,00 eur 

3. 
Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku  
(1. polrok = 2 hod. PHV. / 2. polrok = 1 hod. PHV + 0,5 hod. 
nástroj ) 

7,00 eur 

Hudobný odbor, základné štúdium, individuálne vyučovanie 

1. 
Vyučovanie hlavného predmetu  -  I. II. stupeň základného štúdia, 
hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka (komorná hra alebo 
súborová hra) 

9,00 eur 

2. 
Vyučovanie hlavného predmetu - Štúdium pre dospelých - ŠPD 
pre zárobkovo nečinných, hra na hudobnom nástroji - hudobná 
náuka (komorná hra)   

9,00 eur 

3. 
Vyučovanie hlavného predmetu - Štúdium pre dospelých - ŠPD 
pre zárobkovo činných, hra na hudobnom nástroji, hudobná 
náuka (komorná hra) 

16,00 eur 

Hudobný odbor, základné štúdium, skupinové vyučovanie 

1. 

UP č. 23 – hra v tanečnej/džezovej skupine pre zárobkovo 
nečinného 
(Hra v skupine, základy hudobnej skladby – hudobná teória + 
Náuka o hudbe – dejiny džezu, modernej a populárnej hudby; 
Improvizácia – 2 žiaci v skupine) 

9,00 eur 

2. 

UP č. 23 – hra v tanečnej/džezovej skupine pre zárobkovo 
nečinného 
(Hra v skupine + Náuka o hudbe – dejiny džezu, modernej 
a populárnej hudby – hudobná teória; Improvizácia – 2 žiaci v 
skupine) 

16,00 eur 

Výtvarný odbor, prípravné štúdium, skupinové vyučovanie 

1. 
Prípravné štúdium pre deti  MŠ od 5 rokov veku 
(PVV = 2 hod. vyuč. týždenne) 

5,40 eur 

2. 
Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku 
(PVV = 2 hod. vyuč. týždenne) 

5,40 eur 

Výtvarný odbor, základné štúdium, skupinové vyučovanie 

1. 
Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba   
(I. a II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo nečinného) 

7,00 eur 

2. 
Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba   
(ŠPD pre zárobkovo nečinného) 

7,00 eur 

3. 
Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba   
(II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo činného) 

12,00 eur 

4. 
Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba   
(ŠPD pre zárobkovo činného) 

12,00 eur 

Tanečný odbor, prípravné štúdium, skupinové vyučovanie 

1. Prípravné štúdium pre deti  MŠ od 5 rokov veku 5,40 eur 



2. Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku  5,40 eur 

Tanečný odbor, základné štúdium, skupinové vyučovanie 

1. 
Vyučovanie hlavného predmetu  -  Tanec 
(I. a II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo nečinného) 

7,00 eur 

2. 
Vyučovanie hlavného predmetu  -  Tanec 
(II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo činného) 

12,00 eur 

 
 
 
 

 


