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PODMIENKY PRIJATIA na bakalárske štúdium na FU TUKE pre akademický rok 2021/2022: 

  
Všeobecné informácie o prijímacom konaní: 

Podľa § 56 ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo 
úplného stredného odborného vzdelania. Na FU je podľa § 57 ods. 1 zákona  ďalšou podmienkou na prijatie 
na štúdium úspešné vykonanie prijímacej talentovej skúšky.  
 
Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je podmienkou prijatia na štúdium uznanie 
dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného ministerstvom.  
 
Štúdium vo všetkých študijných programoch prebieha v slovenskom jazyku. 
 
Termín podania prihlášky: do 30.11.2020 - na Dekanát Fakulty umení, Letná 9, 042 00 Košice  
Termín konania prijímacích skúšok: 
študijný program architektúra a urbanizmus  18.01.2021 – 19.01.2021 
študijný program dizajn     25.01.2021 – 26.01.2021, 28.01.2021 – 29.01.2021 
študijný program voľné výtvarné umenie   01.02.2021 – 02.02.2021  
 
Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:  
- pri podaní papierovej prihlášky: 40,- Eur  
- pri podaní prihlášky elektronickou formou prostredníctvom Informačného systému Mais: 30,- Eur  
 (eprihlaska.tuke.sk)    
 
Pri podaní prihlášky v elektronickej forme fakulta potvrdí príjem prihlášky prostredníctvom 
Informačného systému Mais až po doručení všetkých príloh a úhrade poplatku.  
 
Prihláška musí mať vygenerované evidenčné číslo!!! 
 
Prílohy k prihláške:  

-    Potvrdené známky z výročných vysvedčení strednou školou, resp. výročné vysvedčenia zo strednej 
 školy, prikladá uchádzač k elektronickej prihláške v PDF formáte. 

-  Uchádzač, ktorý už zmaturoval, následne po podaní elektronickej prihlášky zasiela úradne overenú 
 kópiu maturitného vysvedčenia v listinnej forme na adresu Dekanátu FU TUKE. 

-  Uchádzač, ktorý absolvuje maturitu po termíne konania prijímacej skúšky, predloží úradne overenú 
 kópiu maturitného vysvedčenia v slovenskom jazyku na študijné oddelenie fakulty  bezprostredne             
 po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do dňa zápisu na štúdium. 

- Zahraničný uchádzač, zasiela úradne overený výpis známok za posledné štyri roky štúdia,                          
 s úradným prekladom do slovenského jazyka.  

- Uchádzač, ktorý dosiahol požadované stredoškolské vzdelanie v zahraničí, doloží rozhodnutie 
 o uznaní dokladov o vzdelaní - nostrifikáciu dokladov vydanú Okresným úradom v sídle kraja v SR a 
 prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice vydaný Strediskom na uznávanie dokladov                             
 o  vzdelaní MŠVVaŠ SR.  
 Uvedené sa nevzťahuje na doklady o úplnom stredoškolskom vzdelaní získané v Českej republike. 
 Prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice nie je potrebný pre uchádzačov z Ukrajiny.  

 - Uchádzač, ktorý ukončí požadované stredoškolské vzdelanie v zahraničí po prijímacom konaní, doloží 
 nostrifikáciu dokladov najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. 

- Životopis prikladá uchádzač k elektronickej prihláške v PDF formáte.  

- Kópiu dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania prikladá uchádzač 
 k elektronickej prihláške v PDF formáte.  
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Ak má uchádzač záujem o prijímacie konanie na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý 
zo študijných programov osobitne a zaplatiť manipulačný poplatok zvlášť. 
 
Uchádzač so špecifickými potrebami môže písomne požiadať o formu prijímacej talentovej skúšky a spôsob 
jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.  
 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa nevracia. 
 
Údaje potrebné pre úhradu platby:  
 Banka: Štátna pokladnica 
 Č. účtu: IBAN: SK60 8180 0000 0070 0015 1441  
 SWIFT/BIC: SPSRSKBA  
 Variabilný symbol: 20212022  
 Špecifický symbol: 88999 
 Konštantný symbol: 0308 
 Správa pre prijímateľa: meno uchádzača 
 
Platbu za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je možné realizovať iba bankovým prevodom na 
účet! 
 
Kontaktná adresa: Dekanát Fakulty umení TUKE 
   Letná 9 
   042 00 Košice 
 
Plánované počty prijímaných uchádzačov na bakalárske štúdium v študijných programoch: 
Architektúra a urbanizmus :  17 
Dizajn :  17 
Voľné výtvarné umenie :  21  
 
 
Priebeh prijímacích talentových skúšok:   
 

Prijímacie talentové skúšky sú dvojdňové - dvojkolové.   
 
 

študijný program “Architektúra a urbanizmus” 
 
1. deň – 1. kolo talentových skúšok 

Č. ú. Názov úlohy Cieľ úlohy body 

1 KRESBA 
Kreslenie geometrických telies, prírodných prvkov, 
figuratívnych motívov, kompozícia bude vytvorená 
z uvedených prvkov. 

1 500 

2 PLOŠNÁ KOMPOZÍCIA Overenie estetického cítenia. 1 000 

3 TEST MATEMATICKÝ Overenie  matematického myslenia. 1 500 

4 TEST PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI Overenie  priestorového cítenia. 500 

5 TEST KOMBINOVANÝ 
Overenie základných vedomostí zo všeobecného 
prehľadu a dejín umenia. 1 500 

6 

 

VÝSLEDKY SŠ  
 

Priemerný prospech za stredoškolské štúdium.   500 
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2. deň – 2. kolo talentových skúšok 
Postupujúci do druhého kola sú zverejnení 1. deň vo večerných hodinách  

Č. ú. Názov úlohy Cieľ úlohy body 

7 PRIESTOROVÁ KOMPOZÍCIA 

Z jednoduchých ľahko tvárniteľných materiálov  
na zadanú tému. Pôjde o priestorové vyjadrenie 
abstraktného alebo vecného pojmu, prípadne 
doplnok existujúcej štruktúry. 

2 000 

8 DOMÁCE  PRÁCE Overenie celkovej tvorivosti uchádzača.   500 

9 ÚSTNY POHOVOR Overenie osobného profilu uchádzača.  1 000 

 
Uchádzači si prinesú:  
občiansky preukaz, domáce práce /kresby, maľby, grafiky, fotodokumentáciu/ min. 10 ks, max. 20 ks v tvrdom obale 
formátu A1 bez uvedenia mena a pomocný materiál. Zoznam materiálu bude upresnený v zameraní tém, ktorý 
uchádzač obdrží spolu s pozvánkou na prijímacie talentové skúšky. 

 
 
študijný program “Dizajn” 
 
1. deň – 1. kolo talentových skúšok 

Č. ú. Názov úlohy Cieľ úlohy body 

1 DOMÁCE PRÁCE Overenie celkovej tvorivosti uchádzača.   500 

2 TEST KOMBINOVANY 
Overenie základných vedomostí zo všeobecného 
prehľadu a dejín umenia a prírodných vied. 1 500 

3 KRESBA 
Overenie vnímania, abstrakcie  a transformácie   
priestorovej reality do plošnej formy. 1 500 

4 NAVRHOVANIE I. 

Overenie originality, flexibility a elaborácie  Požaduje 
sa adekvátna prezentácia návrhu riešenia zadanej 
témy /maketa, priestorový model, znázornenie, 
popis/. 

2 000 
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VÝSLEDKY SŠ  
 

Priemerný prospech za stredoškolské štúdium.   500 

 
2. deň – 2. kolo talentových skúšok 
Postupujúci do druhého kola sú zverejnení 1. deň vo večerných hodinách  

Č. ú. Názov úlohy Cieľ úlohy body 

6 NAVRHOVANIE v 3D Overenie originality, flexibility a elaborácie.  2 000 

7 NAVRHOVANIE  v 2D Overenie originality, flexibility a elaborácie.  1 500 

8 ÚSTNY POHOVOR Overenie osobného profilu uchádzača.  500 

 

Uchádzači si prinesú: 
občiansky preukaz, domáce práce /kresby, maľby, grafiky, fotodokumentáciu/ min. 10 ks, max. 20 ks v tvrdom obale 
bez uvedenia mena a pomocný materiál.  Zoznam materiálu bude upresnený v zameraní tém, ktorý uchádzač obdrží 
spolu s pozvánkou na prijímacie talentové skúšky. 
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študijný program „Voľné výtvarné umenie” 
 
1. deň – 1. kolo talentových skúšok 

Č. ú. Názov úlohy Cieľ úlohy body 

1 DOMÁCE PRÁCE Overenie celkovej tvorivosti uchádzača.   500 

2 TEST KOMBINOVANY 
Overenie základných vedomostí zo všeobecného 
prehľadu a dejín umenia. 1 500  

3 KRESBA 
Overenie vnímania, abstrakcie  a transformácie   
priestorovej reality do plošnej formy. 2000 

4 FIGURÁLNA KOMPOZICIA Overenie originality, flexibility a elaborácie.   1 500 

5 

 

VÝSLEDKY SŠ  
 

Priemerný prospech za stredoškolské štúdium.   500 

 
2. deň – 2. kolo talentových skúšok 
Postupujúci do druhého kola sú zverejnení 1. deň vo večerných hodinách 

Č. ú. Názov úlohy Cieľ úlohy body 

6 VOĽNÁ TÉMA Overenie originality, flexibility a elaborácie.  2 000 

7 INŠTALÁCIA, PERFORMANCE 
Vizuálny scenár pre jednoduchú performanciu, 
alebo projekt výtvarnej inštalácie. 1 500 

8 ÚSTNY POHOVOR Overenie osobného profilu uchádzača.  500 

 

Uchádzači si prinesú: 
občiansky preukaz, domáce práce /kresby, maľby, grafiky, fotodokumentáciu, video, filmy na CD alebo DVD/ min. 10 
ks, max. 20 ks v tvrdom obale bez uvedenia mena a pomocný materiál. Zoznam materiálu bude upresnený v zameraní 
tém, ktorý uchádzač obdrží spolu s pozvánkou na prijímacie talentové skúšky. 

 
 
 
Výsledky SŠ : prepočítanie výsledkov zo strednej školy  

Priemer* 1,00 1,01-1,25 1,26-1,50 1,51-1,75 1,76-2,00 nad 2,01 

body 500 400 300 200 100 0 

 
* za stredoškolské štúdium  
 

Postup do 2. kola určuje komisia na základe výsledkov 1. kola prijímacieho konania. 
 

 Poradie uchádzačov pre prijímanie na štúdium sa určuje na základe súčtu získaných bodov za 
jednotlivé úlohy talentových skúšok. 

 Zverejnenie kódov uchádzačov a ich umiestnenia v druhom kole TS na internetovej stránke fakulty 
sa môže vykonať až po odovzdaní zápisnice s podpisom predsedu komisie. 

 O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe poradia podľa kapacitných možností fakulty. 

 Dekan môže oproti schváleným počtom prijať o 20 % viac uchádzačov. 

 Prijímacia komisia má právo navrhnúť dekanovi fakulty zvýšenie alebo z dôvodu nízkej úrovne 
uchádzačov zníženie počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy. 

 

 

 
 

 


