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 Oznam o výsledku prijímacích skúšok na štúdium – Hudobný odbor  
 

 

p.č. Návrh prijímacej komisie Rozhodnutie riaditeľa školy
1 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

2 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

3 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

4 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

5 návrh na prijatie do 1.1.I. prijíma na štúdium do 1.1.I.

6 návrh na neprijatie pre nedostatok miesta neprijíma na štúdium pre nedostatok miesta

7 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

8 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

9 návrh na prijatie do 1.II. prijíma na štúdium do 1.II.

10 návrh na prijatie do 1.II. prijíma na štúdium do 1.II.

11 návrh na prijatie do 1.1.I. prijíma na štúdium do 1.1.I.

12 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

13 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

14 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

15 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

16 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

17 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

18 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

19 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

20 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

21 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

22 návrh na prijatie do 1.1.I. prijíma na štúdium do 1.1.I.

23 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

24 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

25 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

26 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

27 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

28 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

29 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

30 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

31 návrh na prijatie do 3.1.I. prijíma na štúdium do 3.1.I.

32 návrh na prijatie do 1.II. prijíma na štúdium do 1.II.

33 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

34 návrh na prijatie do 1.1.I. prijíma na štúdium do 1.1.I.

35 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

36 návrh na prijatie do 1.1.I. prijíma na štúdium do 1.1.I.

37 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

38 návrh na prijatie do 1.2.I. prijíma na štúdium do 1.2.I.

39 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

40 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

41 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

42 návrh na neprijatie pre nedostatok miesta neprijíma na štúdium pre nedostatok miesta

43 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

44 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

45 návrh na prijatie do PŠ2 prijíma na štúdium do PŠ2

46 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

47 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

48 návrh na prijatie do 1.2.I. prijíma na štúdium do 1.2.I.

49 návrh na prijatie do 4.2.I. prijíma na štúdium do 4.2.I.

50 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

51 návrh na prijatie do PŠ1 prijíma na štúdium do PŠ1

52 návrh na prijatie do 1.II. prijíma na štúdium do 1.II.

53 návrh na prijatie do 3.1.I. prijíma na štúdium do 3.1.I.

54 návrh na prijatie do 4.1.I. prijíma na štúdium do 4.1.I.

55 návrh na prijatie do 1.2.I. prijíma na štúdium do 1.2.I.

56 návrh na prijatie do 1.1.I. prijíma na štúdium do 1.1.I.
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Informácie a pokyny k hore uvedeným výsledkom prijímacích skúšok na štúdium: 

Prijatý uchádzač na štúdium je povinný zapísať sa na štúdium a zadeliť si rozvrh vyučovania                                         

v šk. r. 2021/2022 najneskôr do troch dní od začiatku vyučovania školského roka t. j. 2.,3. a 6. septembra 2021 

v čase od 13:00 do 17:00 hodiny v učebni č. 3 pre PŠ1 na elokovanom pracovisku školy Hudobného odboru,                   

Teplická č. 94 v Piešťanoch. V uvedenej učebni č. 3 sa zadeľuje aj rozvrh povinného predmetu hudobná náuka 

pre žiakov hudobného odboru. V hore uvedenom termíne a čase je povinný zápis na štúdium aj pre hlavné 

predmety spev, hra na hudobnom nástroji a hudobná kompozícia podľa rozpisu na nástenkách v priestoroch 

školy – Teplická 94 a Teplická 50 v Piešťanoch k jednotlivým prideleným vyučujúcim. 

 

 

V prípade ak prijatý uchádzač nevykoná zápis na štúdium v súlade s hore uvedeným bude to považované ako 

nezáujem o dané štúdium a na jeho miesto bude prijatý iný úspešný uchádzač o štúdium po doplňujúcich 

prijímacích skúškach 7. a 8. septembra 2021. 

 

Neprijatý uchádzač sa môže opakovane zúčastniť prijímacích alebo doplňujúcich prijímacích skúšok                         

na štúdium aj v nasledujúcich obdobiach. 

 
Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí na štúdium je možné prevziať v kancelárii riaditeľa školy 

Teplická č. 50 v Piešťanoch v mesiacoch júl a august alebo aj až pri zápise na štúdium 2., 3. a 6.9.2021. 

 

 

V Piešťanoch dňa 11. júna 2021 

Kamil Vavrinec, DiS. art.  v. r. 

             riaditeľ školy 


