
Prehľad   mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole  
 

 Druh štúdia Výška mesačného príspevku                                                    

s čestným vyhlásením  

 Druh štúdia Výška mesačného 

príspevku bez čestného 

vyhlásenia 

a) Prípravné štúdium - skupinové vyučovanie              
v  hudobnom, výtvarnom, tanečnom a  literárno- 
dramatickom odbore 

3,-  € a) Prípravné štúdium - skupinové vyučovanie v 
 hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - 
dramatickom odbore 

33,60 € 

b) Prípravné štúdium - skupinové vyučovanie                
v  hudobnom, výtvarnom, tanečnom a  literárno- 
dramatickom odbore, druhý predmet  

4,50,- €    

 Prípravné štúdium - skupinové vyučovanie               
v  hudobnom, výtvarnom, tanečnom a  literárno- 
dramatickom odbore, každý ďalší predmet 

5,50,- €    

c) Základné štúdium v individuálnom vyučovaní hlavného 
predmetu        v hudobnom odbore   

5,- € b) Základné štúdium v individuálnom vyučovaní hlavného 
predmetu    v hudobnom odbore 

53,- € 

d) Základné štúdium v individuálnom vyučovaní hlavného 
predmetu v hudobnom odbore v rozšírenom vyučovaní  

6,30 €    

e) Základné štúdium v individuálnom vyučovaní hlavného 
predmetu  v hudobnom odbore, druhý predmet  

8,- €    

 Základné štúdium v individuálnom vyučovaní hlavného 
predmetu  v hudobnom odbore, každý ďalší  predmet     

9,- €       

f) Základné štúdium v skupinovom vyučovaní hlavného 
predmetu  v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom odbore 

4,- €    

g) Základné štúdium v skupinovom vyučovaní hlavného 
predmetu v  hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom odbore v rozšírenom vyučovaní    

5,20 € c) Základné štúdium v skupinovom vyučovaní hlavného 
predmetu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom 
a literárno-dramatickom odbore 

33,60  € 

h)  Základné štúdium v skupinovom vyučovaní hlavného 
predmetu v   hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom odbore, druhý predmet 

7,-  €    

 Základné štúdium v skupinovom vyučovaní hlavného 
predmetu  v  hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom odbore, každý ďalší predmet  

8,-  €    

i)  Štúdium pred dospelých  v individuálnom vyučovaní 
hlavného predmetu   v hudobnom odbore, vo veku  od 16 
– 25 rokov 

7,-  € d) Štúdium pred dospelých  v individuálnom vyučovaní 
hlavného predmetu  v hudobnom odbore, vo veku  nad  
25 rokov 

53,- € 

j)  Štúdium pred dospelých  v skupinovom  vyučovaní 
hlavného predmetu  v  tanečnom, výtvarnom a literárno-
dramatickom odbore, vo veku  od 16 -  25 rokov 

5,- € e) Štúdium pred dospelých  v skupinovom  vyučovaní 
hlavného predmetu   v tanečnom, výtvarnom a literárno-
dramatickom odbore, vo veku nad  25 rokov 

33,60 € 

 


