
POKYNY PRE VYPLNENIE PRIHLÁŠKY NA KONZERVATÓRIUM 

na rok 2022/2023 – nadaní žiaci zo základnej školy 

 

Kontrolné číslo: nevypĺňa sa Pre školský rok: vyplniť: 2022/2023 

Bod 1. EDU ID žiaka nevypĺňa sa 

Bod 2. Rodné číslo vyplniť rodné číslo bez lomky 

Bod 3. Miesto narodenia vyplniť 

Bod 4. Priezvisko, meno vyplniť 

 rodné priezvisko sa uvádza aj v prípade, keď je rovnaké 

Bod 5. Trvalé bydlisko vyplniť 

Bod 6. EDU ID základnej školy nevypĺňa sa 

Bod 7. Ročník, Trieda nevypĺňa sa 

Bod 8. Rok školskej dochádzky nevypĺňa sa 

Bod 9. Príchod uchádzača z nevypĺňa sa 

Bod 10. Národnosť vyplniť kód podľa prílohy k tlačivu prihlášky Zoznam použitých kódov 

Bod 11. Štátne občianstvo vyplniť: 0 – SK, 1 – iné 

Bod 12. Zmen. prac. schop. vyplniť: 0 –nie, 1 – áno 

Bod 13. Kód ŠVVP vyplniť: 0 –bez ŠVVP, 1 – so zdravotným znevýhodnením,  

2 – zo sociálne znevýhodneného prostredia, 3 – s nadaním 

Bod 14. Vyuč. jazyk v ZŠ nevypĺňa sa 

Bod 15. Prospech   nevypĺňa sa 

Bod 16. Súťaže  nevypĺňa sa / neprikladať diplomy 

Body 17. – 21. Adresa zákonných zástupcov vyplniť 

Bod 22. EDU ID    vyplniť: 100000136 

Bod 23. Názov strednej školy  vyplniť: Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava  

  



Bod 24. Kód študijného odboru (podľa nasledujúceho zoznamu): 

8229 Q 01 hudba – skladba 

8229 Q 02 hudba – dirigovanie 

8229 Q 03 hudba – hra na klavíri 

8229 Q 04 hudba – hra na organe 

8229 Q 05 hudba – hra na flaute 

8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute 

8229 Q 05 hudba – hra na hoboji 

8229 Q 05 hudba – hra na klarinete 

8229 Q 05 hudba – hra na fagote 

8229 Q 05 hudba – hra na saxofóne 

8229 Q 05 hudba – hra na trúbke 

8229 Q 05 hudba – hra na lesnom rohu 

8229 Q 05 hudba – hra na pozaune 

8229 Q 05 hudba – hra na tube 

8229 Q 05 hudba – hra na bicích nástrojoch 

8229 Q 06 hudba – hra na husliach 

8229 Q 06 hudba – hra na viole 

8229 Q 06 hudba – hra na violončele 

8229 Q 06 hudba – hra na kontrabase 

8229 Q 06 hudba – hra na harfe 

8229 Q 06 hudba – hra na gitare 

8229 Q 06 hudba – hra na cimbale 

8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne 

8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba 

Bod 25. Názov študijného odboru: podľa príslušného kódu z bodu 24 A DOPLNIŤ text „trieda nadaných 

žiakov zo ZŠ“ 

Bod 26. Termín prijímacej skúšky: vyplniť: 1 –  04.05.2022 (05.05.; 06.05.), 2 – 11.05.2022 (12.05.; 13.05.) 

Bod 27. Vyučovací jazyk odboru: vyplniť: 200 

Bod 28. Záujem o prípravu v systéme duálneho vzdelania: vyplniť: 0 – nie  

Bod 29. Záujem o školský internát: vyplniť: 0 – nie 

Podpis riaditeľa a odtlačok pečiatky školy nevypĺňa sa 

 

POVINNÉ PRÍLOHY: žiadne 

 

http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/skladba/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/dirigovanie/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/klavir/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/organ/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/flauta/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/altova-zobcova-flauta/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/hoboj/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/klarinet/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/fagot/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/saxofon/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/trubka/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/lesny-roh/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/pozauna/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/tuba/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/bicie-nastroje/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/husle/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/viola/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/violoncelo/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/kontrabas/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/harfa/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/gitara/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/cimbal/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/akordeon/
http://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/cirkevna-hudba/

