
Bežné školné Zvýšené školné

Podmienky: odovzdané čestné 
vyhlásenie pre SZUŠ Jánoš 
(deti MŠ nad 5 rokov k 1.1. 

príslušného roka,  študenti ZŠ, 
SŠ, VŠ - denná forma)

Podmienky: neodovzdané 
čestné vyhlásenie pre SZUŠ 

Jánoš  príp. neštudenti alebo 
študenti SŠ, VŠ - externá 

forma, príp. deti do 5 rokov k 
1.1. príslušného roka

- prípravné štúdium (2 x 45 min.)
22,50 € polročne                      

(45 € ročne)
65 € polročne                         
(130 € ročne) 

- základné štúdium, I. a II. stupeň, ŠPD (3 až 5 x 45 min.,            
podľa daného ročníka)

35 € polročne                           
(70 € ročne) 

150 € polročne                       
(300 € ročne)

- prípravné štúdium (2 x 45 min.)
4,50 € mesačne                        

(45 € ročne)
13 € mesačne                         
(130 € ročne) 

- základné štúdium, I. a II. stupeň, ŠPD (3 x 45 min.)
7 € mesačne                              
(70 € ročne)

30 € mesačne                            
(300 € ročne) 

- prípravné štúdium – PŠ/1  (1 x 20/25 min.               
alebo 1 x 45 min.)

7 € mesačne                                   
(70 € ročne) 

35 € mesačne                           
(350 € ročne) 

- prípravné štúdium – PŠ/2, PŠ II. (1 x 45 min.)
10 € mesačne                         
(100 € ročne) 

50 € mesačne                        
(500 € ročne) 

- základné štúdium, I. a II. stupeň, ŠPD 
(1 x 45 min. alebo             

1 x 65/70 min.)
10 € mesačne                             
(100 € ročne) 

50 € mesačne                           
(500 € ročne)  

- obligátny nástroj                                      
(k základnému štúdiu)

(1 x 20/25 min.)
5 € mesačne                                      
(50 € ročne)                                  

(k platbe zákl. štúdia) 

Hudobný odbor:

Hudobný odbor:

Druhý skupinový odbor:

Prvý odbor alebo nástroj:
Druhý odbor alebo nástroj:

Riaditeľ: Mgr. Anna Jánošová Sídlo školy: Mostová 4, 034 01  Ružomberok
Informácie: región Liptov: Mostová 4, Ružomberok, 044/432 08 42, 0915 830 589; 

región Orava: Obrancov mieru 1779, Dolný Kubín, 043/532 06 13, 0915 816 709. 

Vo výtvarnom odbore sa vyučuje: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti,  modelovanie a práca s materiálom, počítačová grafika, keramika.   fgdfgdfgd

V hudobnom odbore sa vyučuje: hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na heligónke, hra na klasickej gitare, hra na elektrickej gitare, hra na 
basovej gitare, hra na flaute: zobcová, priečna, altová, hra na bicích nástrojoch, spev, hra na husle.

TO - platí sa 7,50 € polročne príspevok na kostýmy a súťaže
 VO - platí sa 7,50 € polročne príspevok na výtvarné pomôcky,                                                   

v  EP L. Osada sa platí 10,50 € polročne príspevok na výtv. pomôcky  

Kombinácia štúdia dvoch odborov:  1 x hudobný odbor + 1 x tanečný alebo výtvarný odbor
bežné školné podľa príslušného štúdia

Tanečný odbor alebo výtvarný odbor:

školné zdarma

V tanečnom odbore sa vyučuje: klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, moderný tanec, súčasný tanec, trendové tanečné štýly, street dance, show dance, 
spoločenský tanec.

Kombinácia štúdia dvoch odborov:   1 x tanečný + 1 x výtvarný odbor alebo 2 nástroje v hud. odbore
bežné školné podľa príslušného štúdia

zvýšené školné podľa príslušného štúdia

Ceny školného v Súkromnej základnej umeleckej škole Jánoš

platné od 1. 9. 2021

Tanečný odbor (TO)

Výtvarný odbor (VO)

Hudobný odbor (HO)

Druh štúdia
Počet vyuč. hodín 

týždenne

Štúdium viacerých odborov súčasne (odovzdané čestné vyhlásenie pre SZUŠ Jánoš)

Kombinácia štúdia troch odborov:  1 x hudobný odbor + 1 x tanečný + 1 x výtvarný odbor
bežné školné podľa príslušného štúdia

školné zdarma

zvýšené školné podľa príslušného štúdia
 VO - platí sa 7,50 € polročne príspevok na výtvarné pomôcky                                
TO - platí sa 7,50 € polročne príspevok na kostýmy a súťažePrvý skupinový odbor:


