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PODMIENKY PRIJATIA na magisterské a inžinierske štúdium na FU TUKE pre akademický rok 
2022/2023:  
 
Všeobecné informácie o prijímacom konaní:  
 
Podľa § 56 ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
základnou podmienkou prijatia na magisterské a inžinierske štúdium je vysokoškolské vzdelanie prvého 
alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom študijnom odbore, pričom súčet počtu získaných 
kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, 
musí byť najmenej 300 kreditov.  
 
Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je podmienkou prijatia na štúdium uznanie 
dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného ministerstvom. 
 
Na FU TUKE je podľa § 57 ods. 1 zákona  ďalšou podmienkou na prijatie na štúdium úspešné vykonanie 
prijímacej skúšky. 
 
Štúdium vo všetkých študijných programoch prebieha v slovenskom jazyku. 
 
Termín podania prihlášky: do  30.04.2022 - na Dekanát Fakulty umení, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever 
Termín konania prijímacej skúšky:   
študijný program architektúra a urbanizmus, študijný odbor architektúra a urbanizmus:  15.06.2022 
študijný program dizajn, študijný odbor umenie:  15.06.2022 
študijný program voľné výtvarné umenie, študijný odbor umenie: 15.06.2022 
 
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:  
 
- Úradne overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu zasiela uchádzač 

v listinnej forme na adresu Dekanátu FU TUKE. V prípade dokladov vydaných v zahraničí aj s úradným 
prekladom do slovenského jazyka. Študenti z iných vysokých škôl, ktorí ešte neukončili štúdium, 
zasielajú potvrdenie o návšteve školy s predpokladaným termínom štátnej skúšky a s výpisom výsledkov 
štúdia. 

- Životopis prikladá uchádzač k elektronickej prihláške v PDF formáte. 
- Kópia dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania prikladá uchádzač 

k elektronickej prihláške v PDF formáte. 
 
Uchádzači, ktorí absolvujú štátne záverečné skúšky po termíne konania prijímacej skúšky, doložia overenú 
kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu neodkladne po vykonaní štátnej skúšky, 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. 
 
Uchádzači, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium, doložia 
rozhodnutie o uznaní vysokoškolského vzdelania I. alebo II. stupňa v príslušnom študijnom odbore na účel 
pokračovania v štúdiu najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.  
Rozhodnutie o uznaní vysokoškolského vzdelania I. alebo II. stupňa v príslušnom študijnom odbore na účel 
pokračovania v štúdiu vydáva vysoká škola v SR, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo 
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príbuznom študijnom odbore.  
Uvedené sa nevzťahuje na doklady o vzdelaní získané v Českej republike. 
 
Pri podaní prihlášky na študijný program architektúra a urbanizmus uchádzači uvedú aj názov jedného z 
týchto štyroch ateliérov o ktorý majú záujem:* 
 1. ateliér architektúry I 

 2. ateliér architektúry II 
 3. ateliér architektúry III 
 4. ateliér architektúry IV 
 

Pri podaní prihlášky na študijný program dizajn uchádzači uvedú aj názov jedného z týchto štyroch ateliérov 
o ktorý majú záujem:*  
 1. štúdio dizajnu - priestor 
 2. štúdio dizajnu - inovácia  
 3. štúdio dizajnu - industrial  
 4. štúdio dizajnu - vizuálna komunikácia   
 
Pri podaní prihlášky na študijný program voľné výtvarné umenie uchádzači uvedú aj názov jedného z týchto 
štyroch ateliérov o ktorý majú záujem:* 
 1. ateliér súčasného obrazu 
 2. ateliér grafiky a experimentálnej tvorby 
 3. ateliér slobodnej kreativity 3D 
 4. ateliér nových médií 
 
Názov jedného zo štyroch ateliérov uvedú uchádzači: 
- v elektronickej prihláške v časti - vysokoškolský prospech – poznámka 
- v papierovej prihláške v časti - študijný program. 
 
*Ak má uchádzač záujem o prijatie na jeden študijný program, na jednu prihlášku si môže uviesť až tri 
profilujúce ateliéry za jeden poplatok. Uchádzači, ktorí z kapacitných dôvodov nebudú prijatí do ateliéru 
ktorí si v prihláške uviedli na prvom mieste, môžu byť prijatí do ateliéru uvedenom na druhom, resp. treťom 
mieste v poradí.  
 
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.  
 
V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej talentovej skúške sa poplatok nevracia. 
 
Údaje potrebné pre úhradu platby:  
 Banka: Štátna pokladnica 
 Č. účtu: IBAN: SK60 8180 0000 0070 0015 1441  
 SWIFT/BIC: SPSRSKBA  
 Variabilný symbol: 20222023 
 Konštantný symbol: 0308 
 Špecifický symbol: 88999 
 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 1/9 
 042 00 Košice-Sever 
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Počty prijímaných študentov na magisterské a inžinierske štúdium v študijných programoch: 

Architektúra a urbanizmus: 15 
Dizajn: 15 
Voľné výtvarné umenie: 15 
 
 
Priebeh prijímacieho konania: 

- Prijímacie konanie je jednodňové. 
- Uchádzači jednotlivo pred komisiou vykonajú ústny pohovor, kde predstavia portfólio svojej tvorby a 

zodpovedajú  na otázky komisie /všeobecný prehľad a motivácia/.    
- Komisia na základe portfólia a ústneho pohovoru pridelí uchádzačom body v rozmedzí od 0 – 100 b. 
- Prijímaciemu konaniu vyhovejú uchádzači, ktorí získali viac ako 50 bodov. 
- Na prijatie sú navrhnutí uchádzači podľa poradia získaných bodov a kapacitných možností ateliérov. 
- 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. 
 

 

 

  

 


