
VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  8.6.2022   TANEČNÝ ODBOR     (protokol číslo 1): 

Návrh skúšobnej komisie                       Rozhodnutie riaditeľa 

1/návrh na prijatie do PŠ1  prijíma na štúdium 

2/návrh na prijatie do 3.1.I.  prijíma na štúdium 

3/návrh na prijatie do 1.1.I.  prijíma na štúdium 

4/návrh na prijatie do PŠ1  prijíma na štúdium 

5/návrh na prijatie do 2.1.I.  prijíma na štúdium 

6/návrh na neprijatie    neprijíma na štúdium 

7/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

8/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

9/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

10/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

11/návrh na prijatie do PŠ1  prijíma na štúdium 

12/návrh na prijatie do PŠ1  prijíma na štúdium 

13/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

14/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

15/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

16/návrh na prijatie do PŠ1  prijíma na štúdium 

17/návrh na prijatie do 1.1.I.  prijíma na štúdium 

18/návrh na prijatie do 2.1.I.  prijíma na štúdium 

19/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

20/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

21/návrh na prijatie do 2.1.I.  prijíma na štúdium 

22/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

23/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

24/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

25/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 



VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  9.6.2022  TANEČNÝ ODBOR  (protokol číslo 2): 

Návrh skúšobnej komisie                       Rozhodnutie riaditeľa 

26/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

27/návrh na prijatie do 2.1.I.  prijíma na štúdium 

28/návrh na prijatie do PŠ1  prijíma na štúdium 

29/návrh na prijatie do 3.1.I.  prijíma na štúdium 

30/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

31/návrh na prijatie do 1.1.I.  prijíma na štúdium 

32/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

33/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

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

35/návrh na prijatie do 2.1.I.  prijíma na štúdium 

36/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

37/návrh na prijatie do 1.1.I.  prijíma na štúdium 

38/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

39/návrh na prijatie do  PŠ1  prijíma na štúdium 

40/návrh na prijatie do PŠ1  prijíma na štúdium 

41/návrh na prijatie do PŠ2  prijíma na štúdium 

42/návrh na prijatie do PŠ1  prijíma na štúdium 

43/návrh na neprijatie   neprijíma na štúdium 

44/návrh na prijatie do PŠ1  prijíma na štúdium 

45/návrh na prijatie do 3.1.I.  prijíma na štúdium 

Prijatí uchádzači sa zapisujú na štúdium a zadeľujú si rozvrh vyučovacích hodín u vyučujúcich dňa 5, 6 

a 7 septembra 2022 v čase od 13:00 do 17:00 alebo podľa vopred zverejneného podrobného 

časového rozpisu (po dohode aj prípadne formou IKT) na elokovanom pracovisku ZUŠ Piešťany, 

Štúrova 6, tr. č. 3. Vyučujúci p. Šupenová tr. č. 18, p. Kuběnová tr. č. 3, p. Ondrášiková tr. č. 4. 

Neprijatí uchádzači sa môžu opakovane zúčastniť prijímacích skúšok aj v nasledujúcich obdobiach. 

         Kamil Vavrinec, DiS. art.  v.r. 
          riaditeľ školy 


