
Súkromná základná umelecká škola, Ružová 1637, Žilina a

elokované pracovisko Limbová 30, Žilina

PODPORTE VÝNIMOČNOSŤ 
VÁŠHO DIEŤAŤA!

Dodatočné zápisy, konzultácie  pre šk. rok 2022/2023:
KDE? : na ZŠ Limbová v hlavnom vchode školy
KEDY?: 6.9. a 7.9.2022 od 14.00 do 16.00h 
INFO: na t.č. 0915 742 478, 0949 701 400, zilina@umeleckaskola.sk, szusruzova.edupage.org 
(dostupná aj elektronická prihláška), facebook.com/szus.ruzova/

Prihlásenie je možné len do 14.9.2022, počas šk. roka sa pohovory nevykonávajú!

Ponuka pre deti, mládež i dospelých:
 Tanečný odbor (TO) - tanečná príprava, kreatívny, klasický, džezový, ľudový tanec, moderný tanec, 

disko, súčasný tanec, tance národov, základy modernej gymnastiky,...
 Výtvarný odbor (VO) - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie, ľudové umelecké 

remeslá, výroba rekvizít a kulís, tvorba objektu, práca s textilom,...
 Literárno-dramatický odbor (LDO) - dramatická a pohybová príprava, prednes, štúdium rolí, práca 

v skupine, pohybové divadlo,...
 Hudobný odbor (HO) – spev/hlasová výchova, hra na klavíri/keyboarde, hra na zobcovej flaute, hra 

na gitare
 Iné benefity našej SZUŠ – spolupráca so seniormi, so zdravotne znevýhodnenými deťmi a mládežou,  

tvorba multiodborových hudobno-dramatických projektov, návšteva výstav, koncertov a predstavení 
po Slovensku, účasť žiakov na workshopoch s profesionálnymi umelcami, na školských, 
mimoškolských akciách a súťažiach, pravidelné organizovanie letných sústredení/táborov, pomoc pri 
sprevádzaní Vašich detí do/z umeleckej školy zamestnancom/dobrovoľníkom SZUŠ a OZ za 
symbolický príspevok,... Výučba priamo v priestoroch ZŠ Limbová. Školný poplatok (v závislosti od 
ročníkov a odborov): 11,00-17,00 eur/mes. 

O NÁS: Žilinské elokované pracovisko SZUŠ Prokofievova 5, Bratislava vzniklo v roku 2003 otvorením 
tanečného odboru. Následne v roku 2006 začal svoju činnosť aj odbor výtvarný, v roku 2007 odbor hudobný 
a v roku 2009 odbor literárno-dramatický. SZUŠ pôsobí ako príspevková organizácia s právnou 
subjektivitou a jej vyučovací proces je riadený podľa metodických pokynov Ministerstva školstva SR. 
Poslaním SZUŠ je poskytovať odbornú umeleckú výchovu a vzdelávanie, ktoré je zamerané na cieľavedomé 
rozvíjanie vlastných schopností detí od 5 rokov. Od 1.9.2015 sa naša škola osamostatnila a od 1.9.2018 jej 
bolo schválené elokované pracovisko na ZŠ Limbová.

Občianske združenie KLUB MALÝCH UMELCOV:Vzniklo v roku 2013 pri našej SZUŠ 
a poskytuje deťom od 3 rokov zmysluplne a pod odborným vedením tráviť svoj voľný čas vo 
výtvarnom, tanečnom, dramatickom a hudobnom klube, najmä pre deti zo vzdialenejších ZŠ 
a MŠ od nášho centra na Ružovej ul. Zároveň organizuje pravidelne počas letných prázdnin 
tábory pre deti od 6 rokov. Pomáha našej SZUŠ sprevádzať deti do/zo SZUŠ, spolupracuje 
a podieľa sa na projektoch a akciách SZUŠ,...Členský poplatok: 11,00-20,00eur/mes.


