
 

 

 

 

Podmienky prijímania a hodnotenie prijímacích skúšok 

 Podmienky prijatia 
Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, 
ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky. 
Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu 
v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.  
Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia 
v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.  

Bakalárske štúdium 

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu. 
Prílohy k vytlačenej elektronickej prihláške:  overená fotokópia maturitného vysvedčenia  
a dodatku, štruktúrovaný životopis. Neprikladajte  výročné vysvedčenia. Uchádzači pred 
maturitou, ktorá bude v roku 2022 priložia iba štruktúrovaný životopis a doklady o vykonanej 
maturitnej skúške zašlú poštou po ich vydaní .  V prípade neúplných a chýbajúcich údajov 
prihláška nebude zaevidovaná. 

Magisterské štúdium 

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.  
Prílohy k vytlačenej elektronickej prihláške: štruktúrovaný životopis, overené fotokópie 
o absolvovanom štúdiu (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) 
od absolventov Fakulty múzických umení nepožadujeme fotokópie overovať. Uchádzači pred 
obhajobou a štátnou skúškou, ktorá bude v roku 2022 priložia iba štruktúrovaný životopis 
a doklady zašlú po vydaní. V prípade neúplných a chýbajúcich údajov prihláška nebude 
zaevidovaná. 

Doktorandské štúdium  

Prílohy k vytlačenej elektronickej prihláške: štruktúrovaný životopis, overené fotokópie 
o absolvovanom  magisterskom štúdiu (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, 
dodatok k diplomu) od absolventov Fakulty múzických umení nepožadujeme fotokópie overovať. 
Uchádzači pred obhajobou a štátnou skúškou, ktorá bude v roku 2022 priložia potvrdenie 
o návšteve školy, alebo ukončení štúdia. Diplom a vysvedčenie (overené) odovzdajú prijatí 
uchádzači v deň zápisu.  

Uchádzači priložia do prihlášky zoznam svojej umeleckej a vedeckej činnosti. Potvrdenie 
o odbornej praxi na dennú formu štúdia. Rámcový projekt k téme dizertačnej práce.  V prípade 
neúplných a chýbajúcich údajov prihláška nebude zaevidovaná.  
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 Podmienky prijatia zahraničných študentov 

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako 
sú uvedené vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka 
a overené.  
Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe  sa odporúča 
nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá 
komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.   
Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní  jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo 
podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR). 

 Prijímacia skúška – hodnotenie 

Cieľom prijímacej skúšky je preveriť úroveň vedomostí, talentu, schopností a zručností uchádzača 
z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu. 
Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky a písomnej skúšky. Talentová skúška sa vykonáva 
spôsobom, ktorý zodpovedá charakteru študijného programu, ktorý poslucháč chce študovať. 
Pozostáva z umelecko-tvorivej, alebo umelecko-interpretačnej časti a je hodnotená v rozpätí 
bodov 0 – 25. Písomná skúška pozostáva z  testu v rozsahu učebnej látky konzervatória, pri 
magisterskom štúdiu talentová skúška a ústny pohovor. Doktorandské štúdium umelecký výkon, 
ústny pohovor s prezentáciou rámcového projektu k téme dizertačnej práce a skúška z cudzieho 
jazyka.   

Z písomného testu, alebo ústneho pohovoru je uchádzač hodnotený v rozpätí 0 – 7 bodov. 
Získané body za talentovú, písomnú alebo ústnu skúšku sa sčítajú. Uchádzač môže získať najviac 
32 bodov čo zodpovedá hodnoteniu (A) a najmenej 19 bodov čo zodpovedá hodnoteniu (E). 
V prípade, že uchádzač získa 18 bodov a menej (FX) nevyhovel.  

Požiadavky na prijímacie skúšky bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného 
programu sú zverejnené na  internetovej stránke fakulty https://fmu.aku.sk v sekcii prijímacie 
konanie. 

Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto 
skutočnosť študijnému oddeleniu fakulty najneskoršie v deň prijímacieho konania a môže 
písomne  požiadať o náhradný termín. 

 Hodnotiaca stupnica pre prijímacie skúšky 
počet získaných bodov: 
32 - 30 zodpovedá A/1 – vyhovel 
29 - 27 zodpovedá B/1,5  – vyhovel 
26 - 24 zodpovedá C/2 – vyhovel 
23 - 21 zodpovedá D/2,5 – vyhovel 
20 - 19 zodpovedá E/3  – vyhovel 
18 a nižšie zodpovedá Fx – nevyhovel  
 

 

https://fmu.aku.sk/sk/studium/prijimacie-konanie

