
 

Súkromná základná umelecká škola 

vo Vranove nad Topľou 
 

      pozýva deti MŠ a žiakov 1.-2.roč.ZŠ 

na 

prijímacie pohovory 

 

v utorok 14.mája 2019 od 15.30-17.00 

v Súkromnej ZUŠ (budova Allianzu zboku) 

 

V hudobnom odbore ponúkame predmety:  

klavír, zborový a sólový spev,  gitara, husle,   

flauta, akordeón, klarinet, kontrabas, 

saxofón, bicie, organ 
 

Tanečný odbor – klasický tanec, ľudový, 

moderný, kreatívny, džezový tanec 
 

Úspechy žiakov školy: 

* Účasť spev.zborov na medzinárodných festivaloch  

   v mnohých krajinách Európy a Kanade 

*Zlaté, strieborné a bronzové pásma na   

  medzinárodných a slovenských súťažiach 

  v zborovom speve  

* Zlaté, strieborné a bronzové pásma v hre na klavíri  

a v sólovom speve na rôznych súťažiach na Slovensku 

* 1.miesto v sólovom speve v Powell River, Kanada 

* Viacerí žiaci školy študujú úspešne na     

   konzervatóriách a vysokých umeleckých školách 
 

V Súkromnej ZUŠ Vranov n.T. ponúkame tvorivú 

atmosféru a inovačné metódy vo vyučovacom procese, 

zaujímavé kombinácie spevu s hudobnými nástrojmi, 

alternatívnu výučbu, zájazdy na festivaly a koncerty 

na Slovensku a v zahraničí, sústredenia, návštevy ŠD 

a DJZ Košice a Prešov,  súťaže, vianočné, veľkonočné, 

interné, výročné  a iné koncerty a vystúpenia. 
 

Na pohovoroch v hudobnom odbore je treba zaspievať jednu 

pieseň, v tanečnom odbore jednoduché tanečné pohyby.  
 

Školné: od 56 € do 84 €/polrok podľa počtu predmetov 
 

Kontakt: SZUŠ- Vilma Krauspeová, Milan Stanovčák  

Tel: 0905 271 374, 0948 606706, 057 4422849, 

E-mail: vilma@krauspe.sk, szus@ozvena.sk,  www.ozvena.sk  
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