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FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AU v Banskej Bystrici 
Ul. Horná 95,  974 01 Banská Bystrica, tel.: tel.: 484320305, 484320320 

e-mail: studfdu@aku.sk                              http://www.fdu.aku.sk 

 

PRIJÍMACIE KONANIE AKADEMICKÝ ROK 2014/2015  

 

Termín: podania prihlášky do 29. novembra 2013   Herectvo – Bc. 

 31. januára 2014  Filmová dokumentárna tvorba - Bc 

   Filmová dramaturgia a scenáristika - Bc 

   Divadelná dramaturgia a réžia – Bc  

   Divadelný manažment – Bc. 

 31. marca 2014  Divadelné umenie – ArtD. – 1. termín 

  

   12. júna 2014        Filmová dokumentárna tvorba - Mgr. art. 

  6. júna 2014         Herectvo – Mgr. art 

 13. júna 2014   Divadelná dramaturgia – Mgr. art. 

 13. júna 2014 Divadelná réžia  – Mgr.art. 

 11. júla 2014 Divadelné umenie – ArtD. -2. Termín 

   

  

Termín konania prijímacej skúšky: 20. 01. – 22. januára 2014 - 1. kolo – Herectvo  - Bc   

 24. marca 2014   - 2. kolo – Herectvo – Bc 

 25. marca 2014   - 3. kolo – Herectvo – Bc 

 21. marca 2014 Divadelná dramaturgia a réžia – Bc 

        Divadelný manažment – Bc. 

                                                              19. – 20. marec 2014 Filmová dokumentárna tvorba - Bc  

                                                              20. – 21. marca 2014 Film. dramaturgia a scenáristika Bc 

  

 

 13. júna 2014   Herectvo – Mgr. art.  

 19. – 20. júna 2014  

  Divadelná dramaturgia – Mgr. art. 

  Divadelná réžia – Mgr.art. 

                18. júna 2014 - Filmová dokumentárna tvorba - Mgr. art. 

 25. apríla 2014 - Divadelné umenie – ArtD. – 1. termín 

 21. – 22. august 2014 – Div. umenie – ArtD. – 2. termín 

 

Termín konzultácií: 11. November 2013 o 13:00 – 15:00- 1. Termín 

  Herectvo 

 25. November  2013 o 12:00 – 17:00 - 2. Termín 

  Herectvo 

 7. november 2013 o 13:00 – 1. Termín 

  Dramaturgia a réžia, Divadelná   

  Dramaturgia, Divadelný manažment 

 21. november 2013 o 13:00 – 1. Termín 

  Dramaturgia a réžia, Divadelná   

  Dramaturgia, Divadelný manažment 

 4. december 2013 o 16:00 – 1. Termín 

  Filmová dokumentárna tvorba 

http://www.fdu.aku.sk/
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 14. január 2014 o 13:00 – 2. Termín 

  Filmová dokumentárna tvorba 

 5. december 2013 o 13:00 - 1. Termín 

  Filmová dramaturgia a scenáristika 

 9. december 2013 o 13:00 - 2. Termín 

  Filmová dramaturgia a scenáristika 

 

Kontakty: 

 
Študijné oddelenie FDU AU: Ingrid Dobišová (studfdu@aku.sk) 

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť: Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD. 

(k.hitzingerova@aku.sk) 

Študijný program herectvo: Mgr.art. Tomáš Tomkuljak: (ttomku@gmail.com) 

Študijný program divadelná dramaturgia a réžia a Divadelný manažment: PhDr. Andrej 

Maťašík, PhD. (matasik@gmail.com) 

Študijný program filmová dokumentárna tvorba: Mgr.art Ľubomír Viluda (viluda@aku.sk) 

Študijný program filmová dramaturgia a scenáristika: PhDr. Kateřina Javorská 

(katerina.javorska@gmail.com) 

 

Poplatok za prijímacie konanie: 50,00 €  (herectvo do 10.1.2014 a DGR, FDS, FDT do 

10.2.2014) 

Banka: Štátna pokladnica  

Účet: 7000067813/8180 

Variabilný symbol: 501 

 

Školné na akademický rok pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia: 

2013/2014 : 1 500 € 

Školné pre študentov, ktorí študujú súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac 

študijných programov v tom istom stupni: 1 500 € 

Školné na akademický rok 2013/2014 pre študentov mimo členských krajín EU: 3 000 € 

Školné na akademický rok 2013/2014 pre študentov v externej forme doktorandského 

štúdia: 500 € 

 

Základ pre výpočet školného na rok 2014/2015 podľa Ministerstva školstva SR: 

Maximálna výška na určenie školného: 1500,00 € 

 

Deň otvorených dverí na Fa kulte dramatických umení AU: 

 8. Október 2013  

21. November 2013  

 

(prehliadky po Fakulte dramatických umení a informácie o vysokoškolskom štúdiu 

budú prebiehať v nasledovných časových intervaloch. Prosíme návštevníkov, aby 

sa po príchode na Fakultu informovali na vrátnici FDU AU Horná 95) 

09:00 – 10:30 

10:30 – 12:00 

13:00 – 14:30 

14:30 – 16:00 

16:00 – 17:30 

 

mailto:studfdu@aku.sk
mailto:k.hitzingerova@aku.sk
mailto:ttomku@gmail.com
mailto:matasik@gmail.com
mailto:viluda@aku.sk
mailto:katerina.javorska@gmail.com
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Akreditované študijné programy FŠ T R PP 

 herectvo D Bc. 3 15  

 divadelná dramaturgia a réžia D Bc. 3 8 

 divadelný manažment D Bc. 3 15 

 filmová dokumentárna tvorba D Bc. 3 12 

 filmová dramaturgia a scenáristika D Bc. 3 7 

 herectvo D Mgr. art. 2 14 

 divadelná dramaturgia D Mgr. art. 2 5 

 divadelná réžia D Mgr.art 2 3 

 filmová dokumentárna tvorba D Mgr. art. 2 8 

 divadelné umenie D ArtD. 3 3 

 divadelné umenie E ArtD. 5 10 

 

Pomer prihlásených a prijatých uchádzačov: 3,864 

 

Podmienky prijímacieho konania 

– Prihlášku na bakalárske vysokoškolské štúdium – prvý stupeň je potrebné vyplniť podľa 

pokynov s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu 

a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe a doplniť životopisom. 

– Po zaevidovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom o štúdium zaslané ďalšie   

potrebné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy, ktoré budú 

zverejnené aj na webovej stránke AU (www.fdu.aku.sk).  

– Administratívny poplatok  so  zabezpečením prijímacieho  konania  vo výške 50,00 €         

uchádzač uhradí  poštovou poukážkou  pošty na číslo účtu: 7000067813/8180, variabilný 

symbol 501, na adresu   Akadémia umení Fakulta dramatických umení, Ul. J. Kollára 22, 

974 01 Banská Bystrica.  

– Zahraniční uchádzači platia administratívny poplatok  v hotovosti, pri prezentácii na 

prijímacom konaní.  

– Prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení administratívneho poplatku bude vyradená 

z evidencie. 

– Prijímacie skúšky uchádzači absolvujú v slovenskom jazyku, povolený je aj český jazyk.  

– Prípravné kurzy pred prijímacím konaním, termíny, miesto konania pre jednotlivé študijné 

programy zverejní fakulta v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke FDU AU, 

v pokynoch prijímacieho konania budú doručené každému prihlásenému uchádzačovi. 

Príspevok za konzultácie pred prijímacím konaním vo výške 10 € za 1 hod. konzultácií, 

zaplatí uchádzač v hotovosti pri prezentácii v deň konzultácií. Informácie k individuálnym 

konzultáciám poskytne študijné oddelenie. Informácie o termínoch na: studfdu@aku.sk 

 

Prijímacia skúška  

 

 Bakalárske štúdium 
 

 HERECTVO 
Herectvo 

Prijímacie skúšky sú trojkolové. 
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1. kolo prijímacích talentových skúšok sa koná formou konkurzu. Uchádzač sa prezentuje 

kreáciou podľa vlastného výberu, slovom, pohybom, tancom, spevom. Odporúčame vybrať si 

texty, ktorými sa uchádzač ešte neprezentoval na žiadnych prijímacích skúškach, respektíve 

nepatria do zoznamu povinných textov na prijímacie skúšky inej umeleckej vysokej školy. 

- prednesom monológu 

- prednesom poézie (od slovenských autorov) 

- spevom (povinná ľudová pieseň) 

- pohybovou etudou 

 

2. a 3. kolo Podľa zadaných úloh sa overuje psycho-fyzická dispozícia, na ktorej je založená 

kultivácia hereckej profesie: 

– bezchybná výslovnosť 

– vnímanie partnera v dialógu 

– improvizovanie na podnet partnera a režiséra 

– 100% - né ovládanie textu naspamäť (povinné texty zasielame uchádzačom, prípadne si ich 

môžu stiahnuť na www.fdu.aku.sk v „Pre uchádzača“ –>„Podmienky prijímania“  -> 

„Bakalárske štúdium“) – postupne ich aktualizujeme! 

 

Harmonogram prijímacieho konania: 

a) Praktická časť:   

 

– Herecké predpoklady,  

– Rečové dispozície,  

– Hlasové dispozície - intonácia a hlasový rozsah,  

– Pohybové dispozície, 

 

b) Teoretická časť: Písomný vedomostný test  - zameraný na všeobecný kultúrny rozhľad 
 

 
 

Profil absolventa 
Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.) získa teoretické a praktické poznatky divadelného umenia 

a zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom 

vysokoškolskom štúdiu. Získa prehľad o historických a súčasných podobách divadelného 

umenia. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód na vznik javiskového diela. 

Absolventi štúdia sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel, 

v médiách, ako pracovníci kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách amatérskych súborov 

a dramatických odborov umeleckých škôl a konzervatórií a v širokom spektre umeleckej, 

výchovno – vzdelávacej a organizačnej činnosti.  
 

Teoretické vedomosti 

Absolvent – bakalár divadelného umenia : 

 získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie tvorby v divadelnom umení 

z pohľadu historického  a súčasného , 

 vie sa orientovať v systéme tvorivých postupov a metód umeleckej tvorby a aplikovať 

ich v tvorivom procese, 

 má schopnosť interpretovať dramatický text, realizovať javiskovú predstavu, 

 formulovať teoretické názory vo svojej odbornosti, 

 schopnosť skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckého diela a umeleckého výkonu 

 

Praktické zručnosti a schopnosti absolventa  

http://www.fdu.aku.sk/
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Absolvent – bakalár divadelného umenia získa : 

 tvorivé schopnosti, 

 umelecké videnie a schopnosť osobnostnej výpovede, 

 interpretačné a realizačné techniky jednotlivých zložiek divadelného umenia, 

 javiskovú predstavivosť, 

 orientáciu vo vzťahoch k dramatickému textu, priestoru a času, 

 poznanie významu pojmu aj funkcie tvorivosti a osobitosti a chápanie nevyhnutnosti ich 

prítomnosti vo svojej práci. 

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti  

Absolvent – bakalár divadelného umenia dokáže : 

 pracovať efektívne a samostatne ale aj ako člen umeleckého tímu, 

 udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom 

profesionálnom vývoji, 

 adaptovať sa do tímovej práce a schopnosť viesť kolektív. 

Podmienky pre vykonanie bakalárskej štátnej skúšky študij. Programu HERECTVO : 

 

a) absolvovanie umeleckého študijného programu Herectvo, 

b) absolvovanie predpísaných cvičení, 

c)   povinne získať 180 kreditov. 

 

Bakalárska štátna skúška má tieto časti: 

1. obhajoba umeleckého výkonu (v divadle, filme, televízii alebo rozhlase), 

2. obhajoba záverečnej písomnej práce (do 30 str.), 

3. ústna skúška z predmetov: 

 Dejiny slovenského divadla 

 Dejiny svetového divadla 

 Teória drámy a divadla  

        

4. kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru divadelné umenie.   

 

 DIVADELNÁ DRAMATURGIA A RÉŽIA 
 

Prijímacia skúška sa skladá z týchto častí: 

1. kolo: 
 posúdenie predložených videozáznamov uchádzača z režijne naštudovaných, autorsky 

pripravených, alebo dramaturgicky koncipovaných  divadelných inscenácií,  

- alebo posúdenie uchádzačových autorských textov, esejí,  

- alebo posúdenia predložených, tlačou, alebo na internete publikovaných divadelných 

recenzií podľa vlastného výberu, 

 test vedomostí (všeobecný rozhľad, humanitná oblasť, dráma a divadlo), 

 písomný rozbor dramatického textu alebo divadelnej inscenácie, 

 test znalosti cudzieho jazyka. 

2. kolo: 

 ústny pohovor, koncentruje sa na výsledky 1. kola a osobnostné predpoklady uchádzača, 

 kreatívne testy – odhaľujú dispozície uchádzačov a slúžia pre vzájomné porovnanie. 

 

Pre domáce práce predložené na posúdenie v 1. časti platia tieto pokyny: 
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 písomnú prácu predložiť v strojopise alebo na počítači (normovaný rozsah 1800 znakov na 

1 stranu), titulná strana musí obsahovať meno uchádzača, zoznam predložených prác a čestné 

vyhlásenie o tom, že uchádzač  práce vypracoval sám, prípadne s pomocou ľudí a prameňov, 

ktoré uvádza v texte,   

 minimálny celkový rozsah súboru písomných prác, respektíve autorských textov 

požadovaných v 1. kole je 20 autorských strán (1 strana = 1800 znakov), 

 videozáznam naštudovaného divadelného diela by mal byť predložený vo formáte VHS, 

SVHS alebo DVD (videokazetu, alebo nosič je potrebné označiť menom autora, titulom filmu, 

označiť tvorivú aktivitu, ktorú uchádzač prezentuje prijímacej skúšobnej komisii 

(dramaturgický vklad, réžia) a nastaviť na začiatok záznamu,  

 prípadné výtvarné návrhy prosíme predložiť v kópii (nie originál). 
 

Kritéria pre prijímanie uchádzačov o štúdium, spôsob výberu  
Prijímacia komisia hodnotí: 

 mieru záujmu  a talentových dispozícií pre štúdium zvoleného odboru, 

 kvalitu predložených umeleckých výstupov, 

 schopnosť originálne uvažovať o umeleckej praxi, 

 mieru znalostí z oblasti slovenskej  a svetovej literatúry, kultúry a umenia a záujem o divadelnú 

tvorbu, 

 všeobecná osobnostné a komunikačné predpoklady pre pôsobenie vo funkcii dramaturga a lebo 

režiséra 

 

Profil absolventa 

 

Absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského umeleckého štúdia získa teoretické 

vedomosti a znalosti procesu tvorby: 
Znalosti: dejín slovenského a svetového divadla, poznanie vývinového kontextu estetiky 

a jednotlivých umeleckých druhov, znalosť teoretickej terminológie a poznanie základných 

smerov teoretického divadelného bádania, osvojenie si základných znalostí, potrebných pre 

dramaturgickú prácu, postupov pri úprave textu pre konkrétne podmienky inscenácie, 

respektíve pre režijnú prácu s konkrétnym súborom. 

Kreatívne schopnosti: základy divadelnej réžie, schopnosť samostatne pod pedagogickým 

vedením pripraviť inscenáciu, základy autorskej práce s textom, schopnosť tvoriť vlastné 

autorské dialógy, ale i písať odborné a popularizačné texty, kultivovanie schopnosti verbálne 

artikulovať komplexnú inscenačnú predstavu a jej myšlienkové akcenty. Schopnosť tvorivo 

pôsobiť v tíme s dramaturgom/režisérom, scénografom a hercami.  

Praktické poznatky: ovládnutie základov práce vo zvolenej profesii (dramaturg/režisér), 

schopnosť viesť tím spolutvorcov,  poznanie základných mechanizmov profesionálnej 

divadelnej inštitúcie, spôsobilosť zúčastňovať sa na informovaní verejnosti o činnosti 

umeleckého súboru. 

Všetky teoretické i tvorivé zásady sú študentom sprostredkované so zreteľom na ich možné 

uplatnenie v podmienkach trhovej ekonomiky na pozíciách dramaturg scenárista, redaktor, 

intendant, artmanažér, producent v masmédiách, tlačových médiách a v kultúrno -

spoločenských inštitúciách.  

 

Podmienky pre vykonanie bakalárskej štátnej skúšky v študijnom programe Divadelná 

dramaturgia a réžia: 
a) absolvovanie umeleckého študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia, 

b) absolvovanie predpísaných prednášok a cvičení, 

a) povinne získať 180 kreditov. 
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Štátna skúška v bakalárskom stupni štúdia sa skladá: 
1. z predloženia a obhajoby autorského diela – dramaturgickej úpravy konkrétneho 

dramatického textu, alebo režijne naštudovanej inscenácie minimálne v rozsahu 

jednoaktovky, alebo autorského dramatického textu, prípadne dramatizácie, alebo prekladu 

dramatického textu do slovenského jazyka, 

2. z  písomnej práce v rozsahu minimálne 30 strán a jej obhajoby, 

3. z ústnej skúšky z teoretických predmetov: 

 dejín slovenského divadla, 

 dejín svetového divadla, 

 teórie dramatických umení 
 

 DIVADELNÝ MANAŽMENT 

 
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu   

Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium divadelného manažmentu je stredoškolské vzdelanie 

ukončené maturitou a preukázanie záujmu o oblasť kultúry a umenia.  

Prijímacia skúška pozostáva z: 

Prijímacia skúška pozostáva z: 

- vyhodnotenia vopred zaslaných vlastných autorských textov (Ak uchádzač o štúdium 

napísal umelecké, vedecké alebo publicistické žánre pripojí ich k prihláške, prípadne vlastnú 

dokumentáciu k umeleckým výkonom (videozáznam inscenácie, ohlasy na usporiadanú 

kultúrnu aktivitu a pod.) alebo správy o organizácii festivalov, rôznych umeleckých 

podujatí, vystúpení vo funkcii manažéra, producenta, organizátora v rôznorodých 

umeleckých spolkoch. 

- testu všeobecného rozhľadu a vedomostí 

- osobného pohovoru komisie s uchádzačom 

- preukázania spôsobilosti komunikovať na stredoškolskej úrovni v cudzom jazyku 

 

Podmienky prijatia uchádzača na štúdium 

Bakalárske štúdium trvá tri roky. Prijatí budú uchádzači, ktorí získajú najlepšie hodnotenie 

prijímacej komisie.  

Forma prijímacieho konania 

Skúšobná komisia ohodnotí práce alebo dokumentovaný umelecký výkon uchádzača, vyhodnotí 

výsledok jeho prijímacej skúšky a odporučí dekanovi prijatie, rsp. neprijatie na bakalárske 

štúdium.  

Stanovenie okruhu a rozsahu požadovaných znalostí 

 Znalosti z oblasti humanitných predmetov (slovenský jazyk, literatúra, dejiny a pod.) 

minimálne na maturitnej úrovni. 

 Schopnosť komunikovať minimálne v jednom svetovom na maturitnej úrovni. 

 Kultivované ústne a písomné vyjadrovanie, schopnosť jasne formulovať názor na 

odbornú problematiku a vyargumentovať svoje stanovská. 

 Vzťah ku kultúre a najmä divadelnému umeniu, záujem o kultúrne aktivity a divadelné 

dianie (podľa reálnych možností). 

 
Profil absolventa 

Absolvent má prehľad o vývoji a súčasnosti divadelného umenia v širšom kultúrnom kontexte, 

ovláda štruktúru rôznych typov organizácií, má jazykové znalosti a je pripravený komunikačne 

zvládať náročnú prácu spojenú so zabezpečovaním distribúcie divadelného diela alebo kultúrnej 
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aktivity. Absolvent bakalárskeho študijného programu je flexibilným kultúrnym manažérom, 

ktorý citlivo vníma zložitosť umeleckého procesu a vytvára preň optimálne podmienky.  

Spoločenské uplatnenie: manažér subjektov vo sfére divadelnej činnosti, manažér kultúrnych 

projektov, pracovník marketingu kultúrnych inštitúcií, pracovník prevádzky 

divadla a iných kultúrnych inštitúcií, producent, fundraiser, výkonný manažér medzinárodných 

kultúrnych projektov. 

 

Teoretické vedomosti 

Absolvent – bakalár divadelného umenia získa vedomosti: 

• o tvorivých procesoch, funkcii tvorivosti, o osobitosti a chápaní špecifík ich vo svojej práci, o 

tvorivých postupoch a metódach umeleckej tvorby a ich aplikovaní v tvorivom procese, 

• v oblasti podstatných faktov, pojmov, princípov a teórie tvorby v divadelnom umení z 

pohľadu historického a súčasného, 

• o kultúrnopolitických kontextoch divadelného umenia/diela a ich podpory. 

Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolvent – bakalár divadelného umenia rozvinie schopnosti a získa zručnosti: 

• v oblasti špecifického umeleckého videnia a osobnostnej výpovede,   

• v oblasti interpretačných a realizačných techník jednotlivých zložiek divadelného umenia, 

• v oblasti javiskovej predstavivosti,    

• schopnosť orientovať sa vo vzťahoch k dramatickému textu, priestoru a času,  

• schopnosť reflektovať dielo a jeho súvislosti,  

• schopnosť interpretovať dramatický text, realizovať javiskovú predstavu,  

• schopnosť skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckého diela a umeleckého výkonu, 

• schopnosť formulovať teoretické názory vo svojej odbornosti. 

 

Spôsob hodnotenia štátnej skúšky, záverečnej práce. 

Po absolvovaní povinného študijného programu a získaní potrebného množstva kreditov sa 

poslucháč prihlási na bakalársku skúšku. 

 

Bakalárska skúška:  

Po absolvovaní povinného študijného programu a získaní potrebného množstva kreditov sa 

poslucháč prihlási na bakalársku skúšku. 

 

Bakalárska skúška:  

Praktické umelecké práce a teoretická práca: 

1.  Manažérsky výkon - podľa zadania.  

2.  Teoretická záverečná bakalárska práca  (rozsah najmenej 25 strán, vrátane prameňov a 

literatúry).  

 

Ústna skúška 

Obhajoba praktickej práce.  

Obhajoba teoretickej práce. 

Štátna skúška z Teórie a dejíny divadla (otázky z oponentských posudkov). 

 

 FILMOVÁ DOKUMENTÁRNA TVORBA 
 

Základným  cieľom študijného programu je ovládnutie  základov  tvorivej a  odbornej   práce  a   

technického  minima   potrebného   pre    nakrútenie    filmu, alebo iného audiovizuálneho diela. 

Na tvorbe filmu sa tradične zúčastňuje niekoľko špecifických profesií, ktoré prechádzali svojim 

vývojom, získavali rôzny stupeň kvalifikácie a špecializácie. Súčasné  realizačné zariadenie 
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podstatne zjednodušilo technickú realizáciu filmu a sprístupnilo nakrúcanie väčšiemu množstvu 

ľudí, čo sa prejavuje v širokej škále filmového a televízneho podnikania. Uľahčenie technickej 

obsluhy však nezrušilo filmový jazyk, ani potrebu umeleckej výpovede.  

Film, ako syntetické umenie spája do výsledného tvaru zložky, ktoré majú rôzne špecifiká 

a vyjadrovacie prostriedky. Vychovať filmára v súčasnosti znamená vypestovať v ňom citlivosť 

na všetky druhy umenia, ktoré sa spájajú vo výslednom filmovom diele. To je cieľom 

študijného programu. Okrem toho poslucháč má možnosť a aj povinnosť posilniť niektorú 

stránku filmového remesla podľa svojho talentu a záujmu. To rozširuje jeho profesijné 

vybavenie a umožňuje väčšiu variabilitu pri uplatnení v praxi.  

 

KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM, SPÔSOB 

VÝBERU  
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium Filmovej dokumentárnej tvorby prebieha v dvoch 

kolách: 

Uchádzač vypracuje doma nasledovné písomné práce:  

 1. Interview (max. 3 strany + 2 – 3 fotografie protagonistu). 

 Rozhovor s autentickou postavou obsahuje otázky, odpovede a krátku charakteristiku 

protagonistu a fotografie s podtitulom. 

 2. Reportáž s fotografiami ( max. 3 strany textu  + 3 - 5 fotografií). 

 Autentické prostredie, respektíve autentická udalosť s výraznými vizuálnymi 

charakteristikami. 

3. Autoportrét (fotografia + podtext). Výtvarne poňatý tvorivý pohľad na seba, s titulkom a  

doplnený textom (3 - 10 riadkov). Fotografia aj text v grafickom riešení na formáte A4 je 

určený na verejné predvedenie. 

4.Voľné fotografie (10 – 15 ks) Všetci povinne: fotografie na šírku, nie na výšku! 

5.Krátky film  – reportáž, publicistický film, koncipovaná hraná etuda (do 8 minút). 

 
 

Uchádzač v určenom termíne odovzdá, alebo pošle písomné práce a reportáž s fotografiami v 2 

kópiách. 

 

Cieľom prijímacej skúšky je skúmať, či uchádzač má talentové predpoklady na  štúdium. 

Ťažisko je v hodnotení domácich prác a v ústnom pohovore. 

Na základe hodnotenia písomných prác pozve komisia uchádzača na prijímacie konanie, ktoré 

prebieha nasledovne: 

1.  Písomný test zo všeobecných vedomostí. (Kultúrny a historický prehľad na úrovni 

stredoškolského vzdelania a orientácia v odbore, kde sa predpokladá hlbší záujem, 

presahujúci stredoškolské učivo.) 

2.  Rozbor filmu (Po premietnutí vybraného filmu si študent pripraví rozbor, ktorý 

prednesie skúšobnej komisii ústne - do 5 minút.) 

3.  Obhajoba predložených prác a osobný pohovor 

 

 

Profil absolventa 
Absolvent bakalárskeho študijného programu Filmová dokumentárna tvorba je profesionál, 

ktorý je schopný pracovať na všetkých možných postoch televíznej a filmovej výroby. 

Odborné a teoretické zázemie mu umožňuje aktívne reagovať na prudko sa vyvíjajúce 

prostredie v audiovizuálnych médiách. 

Podľa absolvovanej špecializácie a individuálnych daností a záujmu je pripravený: 

 samostatne pripraviť a realizovať dokumentárny film,  
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 pracovať v realizačných štáboch, v organizačných, alebo tvorivých funkciách (pomocný 

režisér, asistent režiséra, asistent kamery, asistent produkcie),  

 zúčastňovať sa tvorivej a organizačnej práce v dokončovacích prácach (pri strihu, 

ozvučení a pod.),  

 podieľať sa na autorskej práci pri tvorbe dokumentárneho filmu v náročných fyzických 

aj ekonomicko-organizačných podmienkach, ktoré neumožňujú zostavenie kompletného 

výrobného štábu, 

 samostatne pracovať v regionálnych a miestnych televíznych štúdiách, 

 tvoriť audiovizuálne diela inšpirované podnetmi z iných umeleckých oblastí a ľudských 

činností (artfilm, hudobný klip, populárno-vedecký film a pod.).  

 

Teoretické vedomosti 

Absolvent -  bakalár filmového umenia a multimédií získa : 

 orientáciu v umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby filmu 

a audiovizuálneho diela a jej reflexie, 

 základné vedomosti a orientáciu v dejinách filmu, multimediálnych a iných umení, 

filozofie, estetiky a kultúry, 

 základné vedomosti a orientáciu v histórii teoretických názorov na film, audiovizuálnu 

tvorbu a masmediálnu komunikáciu, 

 základné vedomosti z teórie zmyslového vnímania a techník, prostriedkov a postupov 

využívania umelých zmyslových podnetov na ovplyvňovanie ľudského vedomia , 

 základné znalosti právnych súvislostí. 

 

Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolvent – bakalár filmového umenia a multimédií získa schopnosť : 

 uvedomelo vnímať skutočnosť ako nevyčerpateľný zdroj zmyslových podnetov, 

 vedome a zámerne vytvárať mentálne obrazy a reprezentácie, projektovať myšlienkové 

modely a koncepty budúcich filmových a multimediálnych diel,  

 na zodpovedajúcej úrovni rozpoznávať pôsobivosť a účinnosť prostriedkov a postupov 

multimediálnych umení, 

 hľadať a nachádzať riešenia pri realizácii filmového a multimediálneho diela. 

 

Doplňujúce schopnosti, vedomosti a zručnosti 

Absolvent bakalár filmového umenia a multimédií dokáže  

 prezentovať vlastné riešenia zadaných úloh, autorských konceptov a projektov 

multimediálnych diel, 

 pracovať efektívne ako člen tvorivo-realizačného tímu, 

 organizačne zabezpečiť prieskum prostredia a zber materiálu, 

 udržiavať kontakt s najnovšími trendmi vo filmovom umení a multimédiách, 

 využívať a uplatňovať základné manažérske zručnosti, 

 využívať PC. 

 

Umelecké znalosti 

 operácie s vyjadrovacími prostriedkami filmu a multimédií, 

 postupy uplatňované pri tvorbe filmového a multimediálneho diela, 

 mikrokompozícia, makrokompozícia, architektonika, 

 tvorba mentálnych konceptov a ich verbálna alebo iná fixácia, 

 materializácia autorských predstáv do zmyslovo vnímateľnej podoby formou inscenácie 

v prirodzených alebo umelo vytvorených prostrediach, 
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 zaznamenávanie materializovaných autorských predstáv prostredníctvom 

audiovizuálnych technických zariadení, 

 opracovanie a spracovanie audiovizuálnych záznamov do podoby artefaktu. 

 

Technické a technologické znalosti 

 možnosti uplatnenia počítačovej techniky v predprípravných a prípravných štádiách 

realizácie projektu umeleckého diela, 

 zariadenia na záznam obrazu a zvuku, 

 klasické a moderné spôsoby postprodukčného spracovania audiovizuálnych záznamov, 

 základy tvorby virtuálnej reality za pomoci počítačovej techniky. 

 

Ďalšie témy jadra znalostí 

 dejiny svetového a slovenského filmu a televíznej tvorby, 

 dejiny teórii filmu a masmediálnej komunikácie, 

 cudzí jazyk, 

 dejiny filozofie a estetiky, 

  etika tvorby, 

 psychológia tvorby a vnímania, 

 manažment a marketing umenia a umeleckého diela, 

 autorské právo. 

Podmienky pre vykonanie bakalárskej štátnej skúšky v študijnom programe Filmová 

dokumentárna tvorba: 

Na bakalársku skúšku sa môže prihlásiť poslucháč po absolvovaní povinných a povinne 

voliteľných predmetov predpísaných v študijnom programe a získaní predpísaného počtu 

kreditov (180). 

Bakalárska skúška 

1. Teoretické predmety: 

 Estetika a dejiny umenia.  

 Dejiny filmu a vývoj dokumentárneho filmu a teórie. 
  

2. Praktické umelecké práce: 

 Scenár a réžia dokumentárneho filmu.  

 Písomná práca: Režijná kniha realizovaného bakalárskeho umeleckého diela. 

 Umelecký výkon z povinne voliteľného predmetu (kameramanská, alebo strihová práca 

na filme, alebo práca z voľnej tvorby).  

3. Obhajoba predložených prác. 

 

 

 

 FILMOVÁ DRAMATURGIA A SCENÁRISTIKA 
 

Absolvent bakalárskeho štúdia získa teoretické a praktické poznatky z filmového 

umenia a multimédií a zvláda ich použitie pri výkone povolania, alebo pri pokračovaní 

v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Získa prehľad o historických a súčasných podobách 

filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre 

tvorbu a realizáciu literárnej prípravy filmového a multimediálneho diela a jeho dramaturgie.  



 12 

Literárna práca pre film vychádza z tradície dramatickej tvorby a z vlastnej histórie filmu. Je to 

dôsledná autorská činnosť, v ktorej sa spája špecifikum filmovej tvorby s fantáziou a literárnym 

talentom. Vychovať filmového autora a dramaturga znamená vypestovať v ňom citlivosť na 

filmové vyjadrovacie prostriedky a tvorivé postupy, schopnosť reagovať na originálne 

individuálne riešenia a komunikatívnosť s rôznymi typmi tímovej práce a spolupráce. 

Ťažisko štúdia je v individuálnej umeleckej autorskej práci študenta vedenej príslušným 

pedagógom (individuálne hodiny).  

 

Kritéria pre prijímanie uchádzačov o štúdium, spôsob výberu 

Prijímacia komisia bude hodnotiť najmä schopnosť pointovať dej, zmysel pre dramatickosť, 

originálny nápad, zaujímavú fabulu, schopnosť vykresliť charakter, atmosféru aj prostredie. 

. 

Prijímacie konanie sa uskutoční v dvoch častiach.  

 

1. časť 

1.  Povinné domáce práce 

a) Tri poviedky príp. dramatické útvary - všetky literárne práce musia byť dokončené, 

rozsah najviac 5 normovaných strán textu (30 riadkov, 60 úderov),  napísané na počítači 

vo formáte Word v štyroch exemplároch. Každá práca musí mať očíslované stránky a 

musí byť označená menom a bydliskom autora!  
b) Recenzia, alebo kritická reflexia filmu, televízneho diela (alebo aj seriálu), v ktorej 

vyjadrí uchádzač vlastný názor na zvolené dielo, prípadne ho porovná s inými dielami 

rovnakého žánru, alebo toho istého tvorcu. 

 

2. Ďalšie domáce práce nepovinné 

Prozaické a dramatické útvary v celkovom rozsahu do 15 strán textu. Neprijíma sa poézia, 

ani žurnalistické žánre. Všetky práce musia byť dokončené. Kritéria pre ich posudzovanie 

sú rovnaké ako pri povinných domácich prácach. Všetky práce musia byť označené menom 

a bydliskom autora a zopnuté oddelene od povinných prác. Práce musia byť jasne označené 

ako NEPOVINNÉ. 

 Z povinných aj nepovinných prác v printovej podobe uchádzač zostaví štyri rovnaké súbory 

obsahujúce všetky požadované práce, každý súbor bude zopnutý, alebo vložený do 

samostatného obalu.  Uchádzač tiež odovzdá 1 ks CD so všetkými domácimi prácami, kde budú 

opäť jasne označené povinné a nepovinné práce. Okrem toho uchádzač vloží do každého súboru 

jeden exemplár zoznamu predložených prác doplnený o  čestné vyhlásenie, že uchádzač  práce 

vypracoval sám, (prípadne s pomocou ľudí a prameňov, uvádzaných v texte).  

Ak uchádzač nedodá požadovaný počet domácich prác, alebo nesplní ďalšie požiadavky, 

nebude pozvaný na druhú časť talentových skúšok.   

 

 

2. časť 

Zúčastnia sa jej uchádzači, ktorí splnili povinnosti uvedené v prvej časti (dodali domáce práce 

v stanovenom termíne a v predpísanej podobe). Všetci títo uchádzači absolvujú tieto časti: 

 

c) Písomný test - znalosti z oblasti kultúry všeobecne a najmä filmu 

d) Projekcia vyžrebovaného diela slovenskej, alebo svetovej kinematografie 

e) Rozbor  premietnutého filmu 

 

Po absolvovaní prvej časti ústnych pohovorov bude zverejnený zoznam uchádzačov, ktorí 

postupujú do druhého kola. To pozostáva z nasledujúcich častí:  
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f) Literárna práca na zadanú tému 

g)    Ústny pohovor – obhajoba odovzdaných prác a diskusia k nim, orientácia v literatúre 

a kinematografii, najmä slovenskej, každý uchádzač musí prezentovať záujem o súčasnú 

slovenskú aj svetovú literatúru a znalosť kľúčových diel slovenskej aj svetovej 

kinematografie.  

 

Výsledok pohovoru bude pozostávať zo súčtu bodov za domáce práce, test, rozbor filmu, 

literárnu prácu a ústny pohovor) 

Profil absolventa 

Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.) 

 má teoretické a praktické skúsenosti so scenáristickou prípravou hraného celovečerného 

filmu, rovnako ako filmov v iných dĺžkach, 

 je pripravený autorsky sa podieľať na tvorbe dokumentárnych, publicistických 

a populárno-vedeckých filmov,  

 je pripravený pokračovať v magisterskom štúdiu, 

 má teoretické a praktické poznatky filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie 

pri riadiacej, alebo podnikateľskej činnosti,  

 má prehľad o historických a súčasných podobách filmového umenia a multimédií,  

 osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového 

a multimediálneho diela a uplatní sa v povolaniach dramaturg, redaktor, scenárista,  

 môže pôsobiť ako učiteľ v základnom umeleckom školstve a v záujmovej umeleckej  

činnosti.  

Teoretické vedomosti  

Absolvent -  bakalár filmového umenia a multimédií získa : 

 orientáciu v umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby filmu 

a audiovizuálneho diela a jej reflexie, 

 základné vedomosti a orientáciu v dejinách filmu, multimediálnych a iných umení, 

filozofie, estetiky a kultúry, 

 základné vedomosti a orientáciu v histórii teoretických názorov n film, audiovizuálnu 

tvorbu a masmediálnu komunikáciu, 

 základné vedomosti z teórie zmyslového vnímania a techník, prostriedkov a postupov 

využívania umelých zmyslových podnetov na ovplyvňovanie ľudského vedomia, 

 základné znalosti právnych súvislostí. 

 

 

Praktické zručnosti a schopnosti absolventa 

Absolvent – bakalár filmového umenia a multimédií získa schopnosť : 

 uvedomele vnímať skutočnosť ako nevyčerpateľný zdroj zmyslových podnetov, 

 vedome a zámerne vytvárať mentálne obrazy a reprezentácie, projektovať myšlienkové 

modely a koncepty budúcich filmových a multimediálnych diel,  

 na zodpovedajúcej úrovni rozpoznávať pôsobivosť a účinnosť prostriedkov a postupov 

multimediálnych umení, 

 hľadať a nachádzať riešenia pri realizácii filmového a multimediálneho diela. 

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa 

Absolvent bakalár filmového umenia a multimédií dokáže  
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 prezentovať vlastné riešenia zadaných úloh, autorských konceptov a projektov 

multimediálnych diel, 

 pracovať efektívne ako člen tvorivo-realizačného tímu, 

 organizačne zabezpečiť prieskum prostredia a zber materiálu, 

 udržiavať kontakt s najnovšími trendmi vo filmovom umení a multimédiách, 

 využívať a uplatňovať základné manažérske zručnosti. 

Podmienky pre vykonanie bakalárskej štátnej skúšky v študijnom programe Filmová 

dramaturgia a scenáristika: 
 

Štúdium končí bakalárskou skúškou. Na bakalársku skúšku sa môže prihlásiť študent po 

absolvovaní povinných a povinne voliteľných a výberových predmetov predpísaných 

v študijnom programe a získaní predpísaného počtu kreditov (180). 

Tieto podmienky študent splní po absolvovaní 6 semestrov.  

Bakalárska skúška: 

1. Teoretické predmety: 

 Estetika a dejiny umenia (zamerané na dejiny literatúry a dejiny výtvarného umenia) 

 Dejiny filmu (svetový film, slovenský film) 

2.  Umelecký výkon - literárny scenár celovečerného filmu (cca 70 – 90 strán), ktorého 

súčasťou je cca 15 stránková explikácia a rozbory 3 - 4 filmov tematicky i žánrovo 

podobných pôvodnému scenáru  

 3.  Obhajoba umeleckého výkonu a jeho explikácie 

 

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní 
– Každý uchádzač sa musí podrobiť talentovej prijímacej skúške. 

– Prihlášku je potrebné zaslať na každý študijný program zvlášť . 

– Uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské štúdium zasielajú s prihláškou overenú kópiu 

maturitného vysvedčenia. Do prihlášky je potrebné vpísať prospech jednotlivých ročníkov strednej 

školy a priemer známok. Nemusia posielať overené vysvedčenia ani maturitné. Jedine maturitné 

doručia po prijatí na štúdium, k čomu ich vyzve študijná referentka   

– Fakulta pre záujemcov usporiada konzultácie.  

– Poplatok za 1 hod. konzultácií:  10,00 € v hotovosti  – všetky študijné programy. 

– Prijímacie skúšky sú neanonymné, verejnosti neprístupné. 

– Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke FDU AU. 

 

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi 

Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. 048/4320304 

Uplatnenie absolventa 

Herectvo  

Absolvent štúdia bude schopný flexibilne pôsobiť ako herec, moderátor, speaker, konferenciér; 

tiež bude pripravený pre prácu v rozhlase, televízii, filme a v dabingu. Zároveň bude 

disponovať relatívne širokou škálou teoretických poznatkov, ktoré umožňujú jeho rozhľad 

a kreatívne schopnosti. 

Divadelná dramaturgia a réžia 

Absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne sumu vedomostí, 

nevyhnutnú pre výkon činností súvisiacich s dramaturgiou a réžiou divadelnej inscenácie – je 

schopný upravovať dramatické texty pre potrebu konkrétnej inscenácie, pôsobiť ako asistent 

réžie, pozná princípy dramaturgicko-režijnej interpretácie textu pri koncipovaní projektu 

inscenácie.  
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Filmová dokumentárna tvorba 

Absolvent nachádza uplatnenie ako samostatný autor dokumentárnych filmov, ale aj v štáboch 

pri nakrúcaní v náročných podmienkach, extrémnych, nielen fyzicky, ale aj ekonomicky 

a organizačne. Môže sa zamestnať v malých a stredných výrobných spoločnostiach, alebo aj v 

regionálnych televíznych štúdiách.  

Filmová dramaturgia a scenáristika 

Absolvent štúdia má teoretické a praktické skúsenosti so scenáristickou prípravou hraného 

celovečerného filmu, rovnako ako filmov v iných dĺžkach, je pripravený autorsky sa podieľať 

na tvorbe dokumentárnych, publicistických a populárne vedeckých filmov.  

 

 

O magisterské štúdium sa môže uchádzať: 

– absolvent bakalárskeho študijného programu, ktorý vykonal štátnu skúšku s výsledkom 

„veľmi dobre“ bude prijatý na základe poradia navrhnutého prijímacou komisiou 

a rozhodnutím dekana, podľa kapacitných a ekonomických možností fakulty v prijímacom 

konaní 

– absolvent bakalárskeho študijného programu na inej fakulte  k svojej žiadosti priloží podľa 

vlastného výberu  svoje autorské práce, v ktorých uplatnil svoj talent, zoznam realizovaných 

cvičení, seminárnych prác a skúšok v odborných profilových predmetoch. Skúšobná 

komisia ohodnotí práce uchádzača a spolu s výsledkom osobného pohovoru s uchádzačom 

navrhne jeho prijatie dekanovi FDU AU. 
 

 

 Magisterské štúdium 
 

 Herectvo  
 

Podmienky prijímania (prijímacia skúška) na magisterský stupeň  

a) úspešné skončenie bakalárskeho štúdia a získanie titulu bakalár, 

b) uchádzač, ktorý získal titul bakalár na inej vysokej škole predloží komisii  teoretickú   

bakalársku prácu a zoznam hier (titulov, projektov), v ktorých účinkoval  

c) videozáznam minimálne jedného divadelného predstavenia, v ktorom stvárnil dramatickú 

postavu. 

 

Podmienky prijatia uchádzača na štúdium 

 uchádzač musí obhájiť svoj umelecký výkon  

 úspešne absolvovať ústnu skúšku z predmetov : 

1.  Dejiny slovenského a svetového divadla 

2.  Teórie a metódy hereckej tvorby 

Poznámka: Komisia upustí od ústnej skúšky, ak uchádzač skončil bakalárske štúdium na FDU 

AU alebo DF VŠMU s výborným prospechom. 

 

Forma prijímacieho konania 

Po úspešnom skončení bakalárskeho študijného programu a vykonaní bakalárskej skúšky sa 

môže študent prihlásiť na magisterské štúdium, a to na základe žiadosti o prijatie. 

 

Kritériá pre prijatie na magisterské štúdium po skončení bakalárskeho štúdia určujú jednotlivé 

katedry. 
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Komisiu pre posúdenie žiadosti menuje dekan fakulty na základe návrhu príslušnej katedry. 

Komisia žiadosti posúdi a predloží dekanovi. Dekan vydá uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 

alebo neprijatí na magisterský študijný program. 

Uchádzač,   ktorý  dostal     rozhodnutie   o  neprijatí   na  magisterský študijný program, môže   

podať    žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia dekanovi fakulty v lehote do 8 dní odo dňa 

jeho doručenia. 

Štandardná dĺžka štúdia je 2 roky, 4 semestre.  

Magisterský študijný program Herectvo má za cieľ viesť študenta k samostatnému tvorivému 

umeleckému výkonu. Absolvent disponuje schopnosťami vymedziť súvis medzi umeleckým 

dielom, umeleckým výkonom a divákom, prístup k štúdiu v rámci interkulturálneho kontextu, 

interpersonálne zručnosti súvisiace s tímovou prácou, široké rozpätie kreatívnych a praktických 

zručností, tvorivé hľadanie a objavovanie súvislostí, nových pohľadov a umeleckých postupov, 

tvorivé interpretačné a realizačné techniky, schopnosť medzinárodnej spolupráce pri realizácii 

umeleckej tvorby a pri výskume. 

 

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia sa koná formou prijímacieho kolokvia a 

pozostáva:  

 z hodnotenia predvedeného bakalárskeho umeleckého výkonu a z rozpravy s 

uchádzačom, 

 zo zhodnotenia študijného priemeru za bakalárske štúdium, 

 z hodnotenia prehľadu umeleckej činnosti. 

 zo zhodnotenie prípravy projektu „Divadlo jedného herca“ 

 z predvedeného monológu v rozsahu 3 – 5 minút. 

Profil absolventa 

Absolvent magisterského štúdia je tvorivou osobnosťou v odbore herectva a to vo všetkých 

oblastiach jeho uplatnenia (divadlo, televízia, film, rozhlas, dabing). Štúdium je uzatvorené 

realizáciou uceleného umeleckého projektu (divadelného, rozhlasového, filmového a 

televízneho). 

 

Teoretické vedomosti a znalosti procesu tvorby 

Absolvent – magister divadelného umenia získa : 

 schopnosť samostatného tvorivého, analytického a kritického myslenia na princípe 

 rozvinutých talentových predpokladov, 

 má orientáciu v mnohotvárnych podobách súčasného divadelného umenia a jeho  

 príbuzných odvetviach, 

 schopnosť reflexie divadelných artefaktov z pohľadu najmodernejších humanitných  

 disciplín, 

 predpoklady pre samostatnú umeleckú prácu, ktoré uplatňuje pri realizácií rozsiahlych 

 umeleckých výkonov. 

 

Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolvent – magister divadelného umenia získa: 

 schopnosť vymedziť súvis medzi umeleckým dielom, umeleckým výkonom  

 a divákom, 

 prístup k štúdiu v rámci interkulturálneho kontextu, 

 interpersonálne zručnosti súvisiace s tímovou prácou, 

 široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností, 

 tvorivé hľadanie a objavovanie súvislostí, nových pohľadov a umeleckých postupov, 
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 tvorivé interpretačné a realizačné techniky, 

 schopnosť medzinárodnej spolupráce pri realizácii umeleckej tvorby a pri výskume. 

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

V rámci špecifík jednotlivých programov : 

 schopnosť samostatne a efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu, 

 schopnosť udržiavať kontakt s posledným vývojom v divadelnom umení, 

 orientácia v širších súvislostiach umeleckých a humanitných vied, 

 metodika výučby divadelného umenia. 

Podmienky pre vykonanie magisterskej štátnej skúšky v študijnom programe HERECTVO 

a) absolvovanie umeleckého študijného programu Herectvo, 

b) absolvovanie predpísaných cvičení, 

c) povinne získať 120 kreditov. 

 

Magisterská štátna skúška sa skladá z : 

1. obhajoby umeleckého výkonu (v divadle, filme, televízii a rozhlase), 

2. obhajoby písomnej diplomovej práce (do 40 str.),                                                          

3. ústnej skúšky z dvoch študijných predmetov určí vedúci katedry: 

- Dejiny svetového divadla 

    -    Teória drámy – techniky a metódy hereckej tvorby 

 

 Divadelná dramaturgia  

 
Podmienky prijímania (prijímacia skúška) na magisterský stupeň  
Preukázanie talentu, poznatkov a vedomostí, nevyhnutných pre výkon činností súvisiacich 

s dramaturgiou a réžiou divadelnej inscenácie – je schopný upravovať dramatické texty pre 

potrebu konkrétnej inscenácie, pôsobiť ako asistent réžie, pozná princípy dramaturgicko-

režijnej interpretácie textu pri koncipovaní projektu inscenácie. Preukáže primerané znalosti 

v divadelnom umení. 
 

Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu   
Podmienkou prijatia na magisterské štúdium réžie je absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia 

divadelnej dramaturgie a réžie na FDU AU, alebo inej umeleckej vysokej škole 

s komplementárne koncipovaným obsahom štúdia a preukázanie získania aspoň 180 kreditov. 

Prijímacia skúška pozostáva z osobného pohovoru komisie s uchádzačom 

 

Podmienky prijatia uchádzača na štúdium 
Magisterské štúdium trvá dva roky a nadväzuje na bakalárske štúdium. Prijímacia skúška 

môže byť vykonaná súčasne s bakalárskou záverečnou skúškou. 

 

Forma prijímacieho konania 
Skúšobná komisia ohodnotí práce a umelecký výkon poslucháča a odporučí prijatie na 

magisterské štúdium.  

Skúšobná komisia môže absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí ukončili 1. stupeň s hodnotením 

„veľmi dobre“ odporučiť na prijatie na základe dosiahnutých študijných výsledkov. 

Skúšobná komisia má právo určiť predmety, cvičenia a skúšky pre bakalárov z iných škôl a 

iných študijných programov, ktoré si povinne zaradia do individuálneho študijného  programu 

magisterského štúdia. 
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Skúšobná komisia navrhne vykonanie bakalárskych skúšok z teoretických predmetov, ktoré 

tvoria základ študijného programu, ak ich uchádzač neabsolvoval. Tieto skúšky vykoná 

v priebehu magisterského štúdia. 

Rozhodnutie prijímacej komisie je záväzné a povinne sa zaradí do povinného študijného 

programu poslucháča.  

 

Stanovenie okruhu a rozsahu požadovaných znalostí 
Úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia a získanie titulu Bakalár (Bc.) v študijnom programe 

divadelná dramaturgia a réžia, alebo divadelná dramaturgia, alebo divadelná réžia.   

Poslucháč, ktorý získal bakalárske vzdelanie na inej vysokej škole, alebo inom odbore  predloží 

práce podľa vlastného výberu a zoznam realizovaných cvičení, seminárnych prác a skúšok 

v odborných profilových predmetoch.  

Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom 

skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne 

skončenie štúdia daného študijného programu.  

 

Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku (§ 51 ods. 4 

písm. h) zákona o vysokých školách)  o viac ako dva roky. 

 

Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní 

príslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach. 

 

 PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 úspešné skončenie bakalárskeho štúdia a získanie titulu bakalár v študijnom programe 

Divadelná dramaturgia a réžia, 

 uchádzač, ktorý získal titul bakalár na inej vysokej škole predloží komisii  teoretickú 

bakalársku prácu a zoznam hier (titulov, projektov), na ktorých príprave participoval a 

videozáznam minimálne jedného divadelného predstavenia s jeho umeleckým 

výkonom. 

V prípade, že uchádzač vykonal inak zameranú štátnu bakalársku skúšku, musí obhájiť svoj 

umelecký výkon a absolvovať ústnu skúšku z predmetov : 

 Dejiny slovenského a svetového divadla 

 Teória drámy a divadla 

 

Profil absolventa 

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelania je komplexne pripravený na samostatné 

tvorivé pôsobenie v oblasti dramatických umení ako dramaturg, dramatik, prípadne scenárista, 

alebo ako dramaturg profesionálnej divadelnej inštitúcie, dramaturg a scenárista celoštátnych 

televízií a rozhlasov, špecialista štátnej správy a samosprávy pre oblasť kultúry a umenia. Je 

schopný samostatne koncepčne pripraviť projekt strednodobej dramaturgie, zohľadňujúcej 

umelecké dispozície súboru, sociologické, ekonomické i psychologické parametre jeho 

pôsobiska a aktívne sa tvorivo podieľať na jeho realizácii. Počas štúdia sa popri rozvíjaní 

tvorivých dispozícií venuje veľká pozornosť i príprave na riešenie praktických problémov, 

súvisiacich s realizáciou dramaturgicko-režijného projektu, výchove k tímovej 

spoluzodpovednosti za výsledok individuálneho tvorivého úsilia, poslucháči si osvoja aj 

metodológiu základného aj aplikovaného výskumu tvorby v oblasti dramatických umení, naučia 

sa pracovať s prameňmi pri historickom výskume divadelných dejín, rekonštruovať umelecké 

dielo na základe zachovalých svedectiev a dokumentačných materiálov, v miere nevyhnutnej na 

zabezpečovanie výchovných, vzdelávacích a publicistických úloh dramaturgie profesionálnej 

divadelnej inštitúcie. Základy autorského práva, ekonomiky a manažmentu dávajú absolventovi 
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predpoklad uplatniť sa ako vedúci kreatívni pracovníci v oblasti agentúrnej činnosti, produkcie 

či podnikať v oblasti dramatických umení. Absolventi výberového štúdia pedagogiky sa môžu 

uplatniť aj ako učitelia na Základných umeleckých školách a Konzervatóriách.  

Vzhľadom na nevyhnutnosť projektovo zabezpečiť prípravu autorsky orientovaných študentov, 

poslucháčov, ktorí sa chcú profilovať ako praktickí dramaturgovia, vedúce tvorivé individuality 

a dramaturgov so záujmov o teoreticko-výskumnú reflexiu divadelnej tvorby obsahuje študijný 

plán v rámci povinne voliteľných predmetov širšiu ponuku predmetov, z ktorých si poslucháč 

zapíše podľa individuálneho výberu kombináciu, ktorá mu najväčšmi vyhovuje. 

Absolvent môže v prípade záujmu pokračovať v doktorandskom štúdiu na vysokoškolskom 

pracovisku akreditovanom pre poskytovanie 3. stupňa. 

 

Teoretické vedomosti 
Znalosť dramatickej spisby od antických čias až po súčasnosť. Prehľad o umeleckom smerovaní 

všetkých sfér estetickej kreativity. Prehľad o  filozofických školách a ich priemete do oblasti 

umenia. Znalosti teórií divadla a  teórie masmédií. Zásady psychológie, divadelnej réžie a práce 

s hercom. Autorská spôsobilosť dramaturgicko-režijná, dramaturgicko-redakčná a scénicko-

scenáristická.  

 

Praktické zručnosti a schopnosti absolventa 
Správne zaradiť dramatický text do kontextu epochy a explikovať jeho momentálne aktuálne 

významy, či inovácie. Literárna spôsobilosť autorského písania a redakčno-dramaturgických 

korektúr. Schopnosť samostatne režijne pripraviť naštudovanie diela. Analýza dramatického 

textu a dramaturgický dohľad nad jeho režijnou realizáciou. 

Spôsobilosť samostatne viesť umelecký tím pri realizácii divadelného projektu. 

 

 Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa  

Manažérsko-producentské spôsobilosti, spravovanie neziskovej organizácie, riadenie štátneho 

divadla, marketing a PR, sponzoring a grantové aktivity. 

 

 

 

 

Podmienky pre vykonanie magisterskej štátnej skúšky v študijnom programe Divadelná 

dramaturgia: 
 

Po absolvovaní študijného programu Divadelná dramaturgia a získaní potrebného množstva 

kreditov (120) sa poslucháč prihlási na štátnu magisterskú skúšku. 

 

Magisterská štátna skúška sa skladá z : 

 z predloženia a obhajoby autorského diela – autorského dramatického textu či 

dramatizácie, alebo dramaturgickej úpravy dramatického textu pre konkrétnu 

inscenáciu,  

 z  písomnej práce v rozsahu minimálne 60 strán a jej obhajoby, 

 z ústnej skúšky z dejín a teórie  divadelného umenia. 

 

 

 Divadelná réžia  

 
Podmienky prijímania (prijímacia skúška) na magisterský stupeň  
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Preukázanie vedomostí, nevyhnutných pre výkon činností súvisiacich s réžiou divadelnej 

inscenácie – je schopný samostatne naštudovať divadelnú inscenáciu, upravovať dramatické 

texty pre potrebu konkrétnej inscenácie, pôsobiť ako asistent réžie, pozná princípy 

dramaturgicko-režijnej interpretácie textu pri koncipovaní projektu inscenácie. Preukáže 

primerané znalosti v divadelnom umení. 
 

Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu   
Podmienkou prijatia na magisterské štúdium réžie je absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia 

divadelnej dramaturgie a réžie na FDU AU, alebo inej umeleckej vysokej škole  

s komplementárne koncipovaným obsahom štúdia a preukázanie získania aspoň 180 kreditov. 

Prijímacia skúška pozostáva z osobného pohovoru komisie s uchádzačom 

 

Podmienky prijatia uchádzača na štúdium 
Magisterské štúdium trvá dva roky a nadväzuje na bakalárske štúdium. Uchádzač v stanovenom 

termíne podá prihlášku na magisterské štúdium. Prijímacia skúška môže byť vykonaná súčasne 

s bakalárskou skúškou.  

Uchádzač spĺňa stanovené kritériá – ukončený prvý stupeň bakalárskeho štúdia v príslušnom 

alebo príbuznom odbore, preukáže sa vlastným tvorivým dielom, spravidla naštudovanou 

bakalárskou inscenáciou a má predpoklady rozvíjať talentové a vedomostné dispozície 

v magisterskom stupni vzdelávania. 

 

 

Forma prijímacieho konania 
Skúšobná komisia ohodnotí práce a umelecký výkon poslucháča a odporučí prijatie na 

magisterské štúdium.  

Skúšobná komisia môže absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí ukončili 1. stupeň s hodnotením 

„veľmi dobre“ odporučiť na prijatie na základe dosiahnutých študijných výsledkov. 

Skúšobná komisia má právo určiť predmety, cvičenia a skúšky pre absolventov bakalárskeho 

štúdia z iných škôl, ktoré si povinne zaradia do individuálneho študijného  programu 

magisterského štúdia. 

Skúšobná komisia navrhne vykonanie bakalárskych skúšok z teoretických predmetov, ktoré 

tvoria základ študijného programu, ak ich uchádzač neabsolvoval. Tieto skúšky vykoná 

v priebehu magisterského štúdia. 

Rozhodnutie prijímacej komisie je záväzné a povinne sa zaradí do povinného študijného 

programu poslucháča.  

 

Stanovenie okruhu a rozsahu požadovaných znalostí 
Úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia a získanie titulu Bakalár (Bc.) v študijnom programe 

divadelná dramaturgia a réžia, alebo divadelná réžia.   

Poslucháč, ktorý získal bakalára na inej vysokej škole, alebo inom odbore  predloží práce podľa 

vlastného výberu a zoznam realizovaných cvičení, seminárnych prác a skúšok v odborných 

profilových predmetoch.  

Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom 

skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne 

skončenie štúdia daného študijného programu.  

 

Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku (§ 51 ods. 4 

písm. h) zákona o vysokých školách)  o viac ako dva roky. 
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Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní 

príslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach. 

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 úspešné skončenie bakalárskeho štúdia a získanie titulu bakalár v študijnom programe 

Divadelná dramaturgia a réžia, 

 uchádzač, ktorý získal titul bakalár na inej vysokej škole predloží komisii  teoretickú 

bakalársku prácu a zoznam hier (titulov, projektov), na ktorých príprave participoval a 

videozáznam minimálne jedného divadelného predstavenia s jeho umeleckým 

výkonom. 

V prípade, že uchádzač vykonal inak zameranú štátnu bakalársku skúšku, musí obhájiť svoj 

umelecký výkon a absolvovať ústnu skúšku z predmetov : 

 Dejiny slovenského a svetového divadla 

 Teória drámy a divadla 

 

Profil absolventa 

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelania je komplexne pripravený na samostatné 

tvorivé pôsobenie v oblasti dramatických umení ako režisér, prípadne ako dramaturg 

profesionálnej divadelnej inštitúcie, režisér televízií a rozhlasov, špecialista štátnej správy 

a samosprávy pre oblasť kultúry a umenia. Je schopný samostatne koncepčne pripraviť projekt 

divadelnej inscenácie, zohľadňujúcej umelecké dispozície súboru, sociologické, ekonomické 

i psychologické parametre jeho pôsobiska a tvorivo viesť a usmerňovať jeho realizáciu. Počas 

štúdia sa popri rozvíjaní tvorivých dispozícií venuje veľká pozornosť i príprave na riešenie 

praktických problémov, súvisiacich s realizáciou režijného projektu, výchove k tímovej 

spoluzodpovednosti za výsledok individuálneho tvorivého úsilia, poslucháči si osvoja aj 

metodológiu základného aj aplikovaného výskumu tvorby v oblasti dramatických umení, naučia 

sa pracovať s prameňmi pri historickom výskume divadelných a filmových dejín a kreatívnom 

využití výstupov takéhoto výskumu, rekonštruovať umelecké dielo na základe zachovalých 

svedectiev a dokumentačných materiálov, v miere nevyhnutnej na zabezpečovanie výchovných, 

vzdelávacích a publicistických úloh vedúceho umeleckého pracovníka profesionálnej divadelnej 

inštitúcie. Základy autorského práva, ekonomiky a manažmentu dávajú absolventovi 

predpoklad uplatniť sa ako vedúci kreatívni pracovníci aj v oblasti agentúrnej činnosti, 

produkcie či podnikania v oblasti dramatických umení. Absolventi výberového doplnkového 

štúdia pedagogiky sa môžu uplatniť aj ako učitelia na Základných umeleckých školách 

a Konzervatóriách.  

Vzhľadom na nevyhnutnosť projektovo zabezpečiť prípravu poslucháčov, ktorí sa chcú 

profilovať ako divadelní režiséri v rozličných segmentoch dramatických umení obsahuje 

študijný plán v rámci povinne voliteľných predmetov širšiu ponuku predmetov, z ktorých si 

poslucháč zapíše podľa individuálneho výberu kombináciu, ktorá mu najväčšmi vyhovuje. 

Absolvent môže v prípade záujmu pokračovať v doktorandskom štúdiu na vysokoškolskom 

pracovisku akreditovanom pre poskytovanie 3. stupňa. 

 

Teoretické vedomosti 
Znalosť vývoja divadla a drámy od antických čias až po súčasnosť. Prehľad o umeleckom 

smerovaní všetkých sfér estetickej kreativity. Prehľad o  filozofických školách a  ich priemete 

do oblasti umenia. Znalosti teórie divadelnej réžie, základných teórií divadla a  teórie masmédií. 

Dramaturgicko-režijná autorská spôsobilosť. 

Praktické zručnosti a schopnosti absolventa 
Samostatne pripraviť režijný projekt prípravy divadelnej inscenácie, upraviť pre potreby 

konkrétnej inscenácie dramatický text, obsadiť ho, v spolupráci s dramaturgom a scénickým 
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výtvarníkom zadefinovať interpretačné princípy, zorganizovať priebeh skúšok, viesť počas nich 

umeleckých a technických spolupracovníkov tak, aby v určenom termíne bolo dielo možné 

verejne prezentovať. Správne zaradiť dramatický text do kontextu epochy a explikovať jeho 

momentálne aktuálne významy, či inovácie. Spôsobilosť samostatne viesť umelecký tím pri 

realizácii divadelného projektu. 

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa  

Manažérsko-producentské spôsobilosti, spravovanie neziskovej organizácie, riadenie štátneho 

divadla, marketing a PR, sponzoring a grantové aktivity. 

 

Podmienky pre vykonanie magisterskej štátnej skúšky v študijnom programe Divadelná 

réžia: 
 

Po absolvovaní študijného programu Divadelná réžia a získaní potrebného množstva kreditov 

(120) sa poslucháč prihlási na štátnu magisterskú skúšku. 

 

Magisterská štátna skúška sa skladá z : 

 z predloženia a obhajoby autorského diela – divadelnej inscenácie (prípadne 

rozhlasového alebo televízneho umeleckého diela v rozsahu minimálne 1 hodiny) 

 z  písomnej práce v rozsahu minimálne 60 strán a jej obhajoby, 

 z ústnej skúšky z dejín a teórie  divadelného umenia. 

 

 

 Filmová dokumentárna tvorba. 
 

– prihlášku na VŠ na magisterské štúdium uchádzač vyplní podľa pokynov, doloží overené  

– fotokópie: vysvedčenie o štátnej skúške, diplom skončenia bakalárskeho štúdia, dodatok k 

      diplomu spolu s dokladom o zaplatení administratívneho poplatku 

– uchádzač doručí v stanovenom termíne povinné predpísané práce 

– zahraniční uchádzači zaplatia poplatok v hotovosti pri prezentácii v deň konania prijímacích  

skúšok 

– prijímacie skúšky uchádzači absolvujú v slovenskom jazyku, povolený je aj český jazyk 

– výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke 

 

– Kritéria pre prijímanie uchádzačov o štúdium, spôsob výberu: 
– Uchádzač o štúdium magisterského programu Katedry, ktoré trvá dva roky musí spĺňať 

nasledujúce podmienky: 

– 1. musí mať ukončené bakalárske štúdium na Katedre Filmovej dokumentárnej tvorby alebo 

príbuzného študijného odboru. 

– 2. ak je uchádzač absolventom bakalárskeho štúdia na iných príbuzných vysokých školách, 

musí absolvovať prijímacie skúšky a pohovor z vopred stanovených odborných predmetov: 

Základy filmovej a televíznej techniky, Dejiny svetového a slovenského filmu, Dejiny 

umenia a estetiky. 

– 3. musí predložiť ucelený dokumentárny film, ktorý vytvoril ako režisér (na úrovni 

bakalárskeho filmu študenta 3. ročníka KFDT) 

– 4. musí predložiť projekt svojej praktickej diplomovej práce – námet a explikáciu 

k absolventskému dokumentárnemu filmu (rozsah do 3 strán) 
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– 5. musí predložiť predstavu o individuálnej doplnkovej forme štúdia (napríklad domáce či 

zahraničné stáže alebo mobility, účasť na grantoch alebo iných umeleckých projektoch) 

– 6. musí predložiť životopis uchádzača s dôrazom na informácie o ukončenom vzdelaní, o 

publikačnej činnosti a o umeleckej praxi 

– 7. zúčastní sa prijímacieho pohovoru  

Prijímací pohovor pozostáva: 

– 1. z posúdenia miery príbuznosti absolvovaného bakalárskeho študijného programu a z 

vyhodnotenia doterajších študijných výsledkov – 20 bodov 

– 2. z komisionálneho posúdenia predložených písomných prác a dokumentárneho filmu - 40 

bodov 

– 3. z ústnych pohovorov (prípadne testov), v ktorých uchádzač preukáže základné znalosti z 

oboru dokumentárnej tvorby a dejín kinematografie, dejín umenia a estetiky – 40 bodov 

– Uchádzač môže získať maximálne 100 bodov.  

– Na prijatie je potrebne získať minimálne 70 bodov. 

 

Uchádzač musí do 12. júna 2014 predložiť na študijné oddelenie FDU AU, Horná 

95,974 01 Banská Bystrica, tieto materiály: 

– 1. Prihlášku na magisterské štúdium (tlačivo ŠEVT). 

– 2. Notársky overenú kópiu bakalárskeho diplomu a vysvedčenia zo štátnych bakalárskych 

skúšok 

– 3. Výpis o absolvovaných skúškach zo všetkých ročníkov bakalárskeho štúdia. 

– 4. Životopis uchádzača s dôrazom na informácie o ukončenom vzdelaní, o publikačnej 

činnosti a o umeleckej praxi. 

– 5. Projekt svojej praktickej diplomovej práce – námet a explikáciu k absolventskému 

dokumentárnemu filmu (rozsah do 3 strán). 

– 6. Predstavu o individuálnej doplnkovej forme štúdia (napríklad domáce či zahraničné stáže 

alebo mobility, účasť na grantoch alebo iných umeleckých projektoch). 

– 7. Dokumentárny film, ktorý uchádzač vytvoril ako režisér. Študent film odovzdá na nosiči 

DVD, ktorý sa dá prehrať na bežne dostupnom prehrávači. 

– 8.  písomné projekty je potrebné poslať aj v elektronickej forme na adresu: studfdu@aku.sk 

– Prijímacie pohovory sa uskutočnia dňa 18. 6. 2014  v priestoroch budovy Fakulty 

dramatických umení Akadémie umení, Horná 95 v Banskej Bystrici.  

– Komisia vymenovaná dekanom FDU AU posúdi individuálne schopnosti a predpoklady 

uchádzača samostatne, tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na FDU AU, 

rozhľad v problematike a v aktuálnom dianí v odbore, znalosti z dejín teórie umenia 

a estetiky, ako aj dejín svetovej a slovenskej kinematografie. Komisia odovzdá dekanovi 

FDU AU návrh na prijatie a poradie uchádzačov.  

 

Profil absolventa 

Absolvent magisterského študijného programu Filmová dokumentárna tvorba je profesionál, 

ktorý: 

 je schopný tvoriť vlastné autorské filmové diela, 

 pracovať na viacerých postoch televíznej a filmovej tvorby a výroby a zdokonaľovať sa 

pri ich ovládaní, 

mailto:studfdu@aku.sk
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 odborné a teoretické zázemie mu umožňuje aktívne reagovať na prudko sa vyvíjajúce 

tvorivé prostredie v audiovizuálnych médiách, 

 je schopný sledovať a tvorivo reagovať na podnety vychádzajúce z rozvoja 

audiovizuálnej techniky. 

 

Podľa individuálneho talentu, osobných predpokladov a voliteľnej špecializácie je pripravený: 

 samostatne pripraviť a realizovať dokumentárny film,  

 podieľať sa na autorskej práci pri tvorbe dokumentárneho filmu v náročných fyzických 

aj ekonomicko-organizačných podmienkach, kde je schopný pracovať samostatne ,  

 samostatne pracovať v regionálnych a miestnych televíznych štúdiách, 

 tvoriť audiovizuálne diela inšpirované podnetmi z iných umeleckých oblastí a ľudských 

činností. (artfilm, hudobný klip, populárno-vedecký film a pod.), 

 autorsky sa uplatniť v investigatívnej žurnalistike a audiovizuálnej publicistike, 

 po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia pôsobiť ako pedagóg odborných 

predmetov v strednom  umeleckom školstve a ako vysokoškolský učiteľ.   

 

Študijný program obsahuje tieto základné skupiny predmetov: 

 

Základné vzdelávacie predmety nadväzujú na bakalárske štúdium, dopĺňajú ho a usmerňujú 

a tak tvoria určitý základ informácií, ktoré uľahčia poslucháčovi orientovať sa v súčasnom 

umení a teórii.  

Odborné teoretické predmety rozširujú vedomosti potrebné pre dôkladnejšiu reflexiu tvorby a 

pripravujú poslucháča na magisterskú skúšku.  

Profilové predmety umeleckej výchovy sú jednoznačne zamerané na autorskú individuálnu 

tvorbu, ktorá vrcholí prácou na magisterskom diplomovom projekte. Jej ťažisko je 

v samostatnej práci študenta a prebieha v osobnom kontakte s pedagógom, prípadne s kolegami 

pri riešení spoločnej úlohy s diferencovaným podielom každého jednotlivca (scenár filmu, 

réžia, práca s hercom a pod.). 

Výberové predmety umožňujú prehĺbenie špecializácie podľa vlastného záujmu a talentových 

predpokladov. Môžu nadväzovať na súbor povinne voliteľných predmetov z bakalárskeho 

štúdia, ktorými poslucháč realizoval svoje zameranie. Z výberových predmetov alebo súboru 

povinne voliteľných predmetov pripraví diplomovú prácu – umelecký výkon, alebo teoretickú 

záverečnú prácu prácu. 

 Podmienky pre vykonanie magisterskej štátnej skúšky v študijnom programe filmová 

dokumentárna tvorba: 

Po absolvovaní povinného magisterského študijného programu a získaní potrebného množstva 

kreditov (120) sa poslucháč prihlási na magisterskú skúšku. 

 

Podmienky pre vykonanie magisterskej štátnej skúšky 

Po absolvovaní povinného magisterského študijného programu a získaní potrebného množstva 

kreditov (120) sa poslucháč prihlási na magisterskú skúšku. 

 

Magisterská skúška ma tieto časti: 

1.  Umelecký výkon a obhajoba umeleckého výkonu:  

 Dokumentárny film - samostatná tvorivá práca (réžia), alebo jasne definovaný podiel 

v tímovej práci (réžia). Dokumentárny film 15 – 30 minút 

2.  Písomná teoretická diplomová práca a obhajoba teoretickej diplomovej  
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 práce. (režijná kniha absolventského filmu s dôrazom na rozbor a definíciu žánru 

zvoleného absolventského dokumentárneho filmu a jeho súčasné postavenie v domácej 

aj svetovej kinematografii - cca 40 strán bez obrazovej prílohy) 

3.  Umelecký výkon, alebo písomná práca z povinne voliteľného, alebo výberového 

predmetu. Obhajoba predloženej práce. 

4.  Ústna skúška: Filmová teória  

 

 

 Doktorandské štúdium 

 
Študijný odbor:     2.2.4 Divadelné umenie  

Všeobecné podmienky:  
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej forme a v externej forme. Študentom dennej 

forme doktorandského štúdia / 3- 4 roky/ sa poskytuje štipendium. Štúdium v externej forme 

doktorandského štúdia / 3-5 rokov/ spoplatnené v zmysle zákona. Základným cieľom 

doktorandského štúdia je nadobudnúť a potvrdiť schopnosť samostatnej umeleckej tvorby 

spojenej s teoretickou reflexiou,  alebo vedeckovýskumnej činnosti, ktorá je založená na 

dôkladnom teoreticko-metodologickom poznaní umeleckej práce a spôsobilosti uplatňovať nové 

tvorivé postupy v príslušnom odbore. Po ukončení štúdia a absolvovaní dizertačnej skúšky a 

obhajoby dizertačnej práce získa titul „doktor umenia“ (ArtD.)  

 

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň 
 

Uchádzač v nej uvedie: 

a) vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce, 

b) zvolenú formu doktorandského štúdia. 

 

K prihláške uchádzač priloží: 

a) životopis, 

b) overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o     

    štátnej skúške, dodatok k diplomu), 

c) rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu 2-4 strany), 

d) súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umenie,  

    alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach, 
e) kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 

 

 

Podmienky prijímacieho konania na doktorandský stupeň 
 

Prijímacia skúška sa skladá z diskusie k predloženému projektu (v rozsahu 2-4 normované 

strany) dizertačnej práce. Dekan vypíše najneskôr dva mesiace termínom podania prihlášok 

na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho 

konania uchádzať. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno 

školiteľa, forma štúdia (denné, externé), lehota na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho 

konania. Témy dizertačných prác a ostatné informácie sa zverejňujú na internetovej stránke 

fakulty.  

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať predkladajú 

vedúci jednotlivých katedier, alebo priamo pedagógovia, ktorí majú kvalifikáciu na výkon 

funkcie školiteľa dizertačnej práce odborovej komisii, ktorá ich posúdi a návrh postúpi ďalej 

dekanovi.  
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Forma prijímacieho konania: 
Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá pozostáva z predsedu a 

najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu odborovej komisie vymenúva dekan.  

Ďalšími členmi komisie sú školitelia vypísaných tém dizertačných prác, na ktoré sa  

prihlásili uchádzači o doktorandské štúdium. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na  

tému, ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj  

zástupca externej vzdelávacej inštitúcie. Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky 

na neverejnom zasadaní. Prijímacia komisia určí konečné poradie úspešnosti vykonania 

prijímacej skúšky na základe bodového hodnotenia prijímacej skúšky pre doktorandské 

štúdium. Pri hodnotení prijímacej skúšky sa prihliada na kvalitu rámcového projektu k téme  

dizertačnej práce, na jeho obhajobu, na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti  

alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho umeleckej alebo inej odbornej  

činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác alebo v  

prehliadkach umeleckých prác študentov a pod.).  

O výsledku prijímacej skúšky vyhotoví prijímacia komisia zápisnicu. Komisia v zápisnici  

predloží dekanovi návrh na prijatie, alebo neprijatie, uchádzačov podľa úspešnosti  

vykonania skúšky (bodového hodnotenia).  

Uchádzači o dennú formu doktorandského štúdia, ktorí splnili stanovený bodový limit na  

prijatie na štúdium budú prijatí na štúdium v závislosti od pridelených miest pre doktorandov v 

dennom štúdiu( počet miest určuje každoročne MŠ SR).  

Uchádzačom o dennú formu doktorandského štúdia, ktorí splnili stanovený bodový limit,  

ale pre nedostatok prideleného počtu interných doktorandských miest nemôžu byť  

prijatí na denné štúdium, navrhne dekan možnosť študovať v externej forme.  

Dekan rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí uchádzača do 15 dní  

odo dňa konania prijímacej skúšky. Ak rozhodne o prijatí uchádzača, uvedie vo svojom  

rozhodnutí aj meno školiteľa a tému dizertačnej práce. Písomné rozhodnutie o neprijatí  

uchádzača musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o  

preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi poštou. Uchádzač, ktorý dostal  

rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto 

rozhodnutia. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí adresuje dekanovi  

Fakulty dramatických umení Akadémie umení. Dekan môže takejto žiadosti vyhovieť, ak  

zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so Zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých  

školách v znení neskorších predpisov. Inak dekan odstúpi žiadosť o preskúmanie  

rozhodnutia o neprijatí na rozhodnutie rektorovi Akadémie umení a do 30 dní informuje  

uchádzača o definitívnom rozhodnutí.  

Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje 

dekan. Súčasťou dokumentácie o zápise je aj schválený individuálny študijný plán doktoranda 

 

Stanovenie okruhu a rozsahu požadovaných znalostí 

- Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia 

- Ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka 

- Orientácia v odbore 

 

Profil absolventa - doktora divadelného umenia (ArtD.) 
 

    *umelecky tvorí a prináša nové podnety v oblasti divadelného umenia, 

    *participuje na umenovednom výskume súčasných tém v oblasti divadelného umenia, 

    *má schopnosť definovať a zdôvodniť nové prístupy a pohľady na tvorbu, 

     *má schopnosť teoretickej reflexie špecifických tém umeleckej tvorby, 
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    *aplikuje súvislosti umeleckej tvorby a humanitných a spoločensko-vedných disciplín, 

    *zúčastňuje sa medzinárodnej spolupráce pri realizácii umeleckej tvorby a pri jej reflexii a 

výskume, 

    *rozvíja študijný odbor. 

 

Možnosti uplatnenia absolventov doktorandského štúdia: 
Všeobecne: 

Po absolvovaní štúdia bude držiteľ hodnosti ArtD. v odbore Divadelné umenie schopný 

pracovať v týchto oblastiach: 

    *samostatná originálna divadelná tvorba na vysokej profesionálnej úrovni, 

    *vedenie tvorivého kolektívu pri umelecky náročných aktivitách a projektoch, 

    *pedagogická činnosť na umeleckých vysokých školách a konzervatóriách, 

    *samostatná redakčno-moderátorská práca v masmédiách (televízia, rozhlas), v ich 

redakciách špecializovaných na otázky kultúry a umenia; 

    *vo vedúcich funkciách v oblasti divadla, ktoré si vyžadujú okrem organizačných a 

manažérskych schopností aj teoretické znalosti z oblasti divadelného umenia, napríklad pri 

organizácii významných kultúrnych podujatí, festivalov a pod.; 

    *v centrálnych orgánoch štátnej správy zaoberajúcich sa riadením v oblasti dramatických 

umení a umeleckým školstvom; 

    *v organizáciách tretieho sektora zameraných na oblasť dramatických umení 

V programe herectvo: 
    *herec v divadle, divadelnej skupine, médiách 

    *umelecký šéf divadla alebo súboru 

    *pedagóg herectva (konzervatóriá, divadelné fakulty)  

V programe réžia: 
    *režisér v divadle, rozhlase, televízii, filme, dabingu 

    *umelecký šéf alebo riaditeľ divadla, umeleckého súboru, agentúry a pod. 

    *pedagóg umeleckých (divadelných) škôl 

    *umelecký riaditeľ celoslovenských či medzinárodných divadelných festivalov a rozsiahlych 

umeleckých projektov 

V programe dramaturgia: 
    *dramaturg divadle, divadelnej skupine, médiách (rozhlas, televízia) 

    *umelecký šéf alebo riaditeľ divadla alebo súboru, agentúry a pod. 

    *umelecký alebo programový riaditeľ celoslovenských či medzinárodných divadelných 

festivalov a rozsiahlych umeleckých projektov 

    *redaktor odborných divadelných časopisov 

    *vedúci kultúrnej rubriky v periodickej tlači alebo redaktor špecialista pre oblasť reflexie 

divadelnej tvorby 

    *pedagóg umeleckých (divadelných) škôl 

    *dramatik, autor, prekladateľ, scenárista 

 

 

Študent externého doktorandského štúdia si rozloží študijný plán podľa svojich schopností 

a kapacít. 

 

 Podmienky pre vykonanie dizertačnej skúšky 

 
Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr 

do 18 mesiacov od začiatku štúdia (do konca februára akademického roku). 
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Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu v 

rozsahu minimálne 72000 znakov (40 normostrán), vypracovanú k dizertačnej skúške. 

Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 70 kreditov. 

Doktorand v externej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku 

najneskôr do 3 rokov od začiatku štúdia (do konca februára akademického roku). 

Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu v 

rozsahu minimálne 72000 znakov (40 normostrán), vypracovanú k dizertačnej skúške. 

Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 70 kreditov. 

Termín dizertačnej skúšky určuje dekan na začiatku akademického roku. 

Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria tézy (projekt) dizertačnej práce, obsahujúce náčrt 

teoretických základov jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme a analýzu 

metodického prístupu riešenia danej problematiky, súčasťou môže byť aj uzavretá časť 

(kapitola) z budúcej dizertačnej práce. Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracuje 

posudok oponent. 

Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže byť len odborník s akademickým titulom 

prof., doc., alebo odborník s titulom PhDr, PhD., ArtD., (alebo starším ekvivalentom), alebo 

významný odborník z praxe. 

Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške 

a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti z oblasti študovaného odboru. 

 

Tézy k dizertačnej skúške z oblasti študovaného odboru vypracujú prednášajúci 

predmetov študijného plánu doktorandského štúdia. Tézy sú vypracované z predmetových 

okruhov: 

 Vývinové tendencie slovenského divadla 20. storočia, 

 Významné osobnosti svetového divadla 20. storočia 

 Teória drámy a divadla. 

 

Tézy prerokuje a schvaľuje odborová komisia. 
Odborová komisia vopred určí dve konkrétne témy pre každého doktoranda, v závislosti na 

študovanom študijnom programe, ktoré vychádzajú z téz k dizertačnej skúške. Témy oznámi 

študentovi minimálne jeden mesiac pred termínom dizertačnej skúšky. 

 

 

 

 Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej forme 
Fakulta dramatických umení AU v Banskej Bystrici 

 

 
DPŠ prebieha súčasne s akreditovanými študijnými programami FDU AU. Zápis prebieha na Fakulte 

dramatických umení Akadémie umení (FDU AU).  

Absolventi získajú spôsobilosť na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah  

akreditovaných študijných programov. (najmä dramatického študijného odboru) 

DPŠ sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu 200 hodín v dennej forme. 

Výška poplatku za akademický rok: 600 € 

Poplatok posielajte na č. účtu :  

7000067872/8180 pod variabilným symbolom 50111 
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poplatok za semester činí 300 eur/semester. Uchádzač teda zaplatí najskôr poplatok za zimný semester 

a na začiatku letného semestra druhú splátku.   

 

1. ročník:  
1. splátka - pri zápise na štúdium (preukázať sa potvrdením o úhrade študijnej referentke) 

2. splátka - do 14.01.2014 (do termínu zaslať doklad o úhrade na j.lopejska@aku.sk) 

 

2. ročník:  
1. splátka – pri zápise na štúdium (preukázať sa potvrdením o úhrade študijnej referentke) 
2. splátka – do 14.1.2014 (do termínu zaslať doklad o úhrade na j.lopejska@aku.sk) 

 

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a vypracovaním záverečnej práce. 

Prihlášky: do 28. októbra 2013 

Prihlášky prijímame do naplnenia kapacity. 

Počet poslucháčov: 20 

Zápis na štúdium: 30.10.2013 o 10:00 (1. Ročník – zápis prebieha na FDU AU) 

        30.10.2013 o 13:00 (2. Ročník – zápis prebieha na FDU AU) 

Začiatok štúdia: podľa rozvrhu  

Podmienkou prijatia:  je doklad o zaplatení študijného poplatku podľa vnútorných predpisov FDU 

AU, vyplnená prihláška a fotokópia diplomu o úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia príslušného 

zamerania. 

Forma štúdia: prezenčná, kombinovaná, samoštúdium, pedagogická prax 

Organizácia štúdia:  

Výučba prebieha formou sústredení prevažne v piatok a v sobotu. 

Doklad o ukončení: vysvedčenie o získaní pedagogickej spôsobilosti 

Prihlášky na adresu:  Fakulta dramatických umení AU 

   Študijné oddelenie 

   Horná 95 

   97401 Banská Bystrica 

Bližšie informácie: prodekanka pre štúdium -   k.hitzingerova@aku.sk  

                                ekonomické oddelenie -    j.lopejska@aku.sk 

                                študijné oddelenie -          studfdu@aku.sk 

 

 

 

Charakteristika štúdia: 

Koncepcia štúdia pochádza zo záväzného dokumentu, ktorým je Vyhláška č. 437 Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky z 20. Októbra 2009, ktorou sa ustanovujú osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Kvalifikáciu učiteľa tvorí na všetkých typoch a stupňoch škôl odborná a pedagogická 

spôsobilosť. Odbornou spôsobilosťou rozumieme súhrn odborných vedomostí, zručností 

a návykov získaných štúdiom na vysokej škole. 

mailto:k.hitzingerova@aku.sk
mailto:j.lopejska@aku.sk
mailto:studfdu@aku.sk
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Pedagogickou spôsobilosťou sa rozumejú vedomosti z oblasti pedagogiky, psychológie, 

didaktiky a odborných predmetov. Pedagogická spôsobilosť sa dá získať podľa Vyhlášky 

581/2007 Z. z. Ministerstva školstva SR z 27. Novembra 2007 o doplňujúcom pedagogickom 

štúdiu (Ďalej DPŠ). 

 

Cieľová skupina: 

Absolventi umeleckých vysokých škôl dramatického a filmového zamerania, ktorí ukončili 1. 

stupeň vysokoškolského štúdia. 

 

Organizácia štúdia: 

Dĺžka štúdia: štyri semestre 

Forma štúdia: externá forma, kombinovanou metódou. 

DPŠ je organizované v modulárno – kreditovom systéme. Celkový počet kreditov za obdobie 

štúdia je 120. Z toho za povinné predmety je potrebné získať 106 kreditov, za povinne voliteľné 

predmety je potrebné získať minimálne 4 kredity a za záverečnú prácu 10 kreditov. Vyučovanie 

sa koná na jednodňových alebo dvojdňových sústredeniach podľa dohody s frekventantmi. 

Záver štúdia: Predpokladom vykonania záverečnej skúšky je získanie minimálne 110 kreditov 

a prijatie záverečnej práce konzultantom. Obhajoba záverečnej práce a vykonanie záverečnej 

skúšky sa realizuje pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu tvorí predseda komisie 

a najmenej ďalší dvaja členovia. 

Predmety záverečnej skúšky: Pedagogika, Psychológia, Umelecká pedagogika (Didaktika 

umeleckých predmetov). Tézy záverečnej skúšky dostane frekventant na začiatku 4. Semestra 

štúdia. 

Doklad o absolvovaní DPŠ: vysvedčenie 

Vysvedčenie slúži ako doklad za získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovno – vzdelávaciu 

činnosť, kde sa uvedie: 

 

a) názov vysokej školy (FDU AU v Banskej Bystrici) 

b) meno, priezvisko a dátum narodenia absolventa 

c) výsledky z jednotlivých predmetov záverečnej skúšky 

d) názov záverečnej práce a výsledok jej obhajoby 

e) pedagogickú spôsobilosť, ktorú absolvent nadobudol 

f) deň konania záverečnej skúšky 

g) meno, priezvisko, podpis osoby, štatutárnych orgánov obidvoch vysokých škôl a odtlačky 

úradných pečiatok. 

 

Po odbornej stránke za štúdium zodpovedá garant štúdia. 

Za prípravu a priebeh štúdia po organizačnej stránke zodpovedá gestor – koordinátor štúdia 

a referentka pracoviska 

 

Profil absolventa 

Absolvent získa kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon učiteľského povolania, za 

predpokladu, že frekventant má dôkladnú znalosť obsahu svojho odborného zamerania, 

v našom prípade v rôznych oblastiach dramatického umenia: 

Psychodidaktické: Vytvárať priaznivé podmienky pre učenie, motivovať žiakov k poznávaniu, 

učeniu, aktivizovať a rozvíjať ich schopnosti, kľúčové kompetencie podľa štátneho 

vzdelávacieho programu, vytvárať priaznivú sociálnu, emocionálnu a pracovnú klímu, riadiť 

proces učenia sa žiakov – individualizovať ho z hľadiska času, tempa, hĺbky, miery pomoci 

i učebných štýlov žiakov, používať optimálne metódy, organizačné formy a materiálne 

prostriedky výučby, atď. 
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Komunikačné: Efektívne komunikovať so žiakmi, kolegami a rodičmi žiakov. 

Diagnostické: Spravodlivo a objektívne hodnotiť výkony žiakov, zistiť ich postoje k učeniu, 

škole, životu, budúcemu povolaniu. 

Plánovacie a organizačné: Efektívne plánovať a projektovať výučbu, vytvárať a udržiavať 

systém vo vyučovaní, vedieť využívať vhodné metódy hodnotenia efektov výučby. 

Sebareflexívne: hodnotiť vlastnú pedagogickú prácu s cieľom zlepšiť svoje budúce odborné 

aktivity. 

Absolvent získa pedagogickú spôsobilosť na výchovno – vzdelávaciu činnosť na všetkých 

stupňoch umeleckých škôl s dramatickým zameraním. 

 

 

Knižnica  

Ústredná knižnica AU je špecializovaná vysokoškolská knižnica, ktorá zabezpečuje komplexné 

knižnično-informačné služby pre pedagogický proces a umelecko-vedeckú činnosť všetkých 

fakúlt Akadémie umení. 

Oddelenie knižnično-informačných služieb zabezpečuje knižnično-informačné služby v týchto 

úsekoch: požičovňa, študovňa a čitáreň. Podľa požiadaviek svojich čitateľov zabezpečuje 

rešerše, odbornú konzultačnú službu, poskytuje možnosť práce na počítačoch s prístupom na 

internet, vo svojom vybavení má audiovizuálnu techniku /video, CD prehrávače, stereoveže, 

diaprojektory, syntetizátor/ s možnosťou individuálnej práce pomocou slúchadiel.  

Študentom FDU AU je  k dispozícii bohato vybavená Štátna vedecká knižnica v Banskej 

Bystrici, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 1 km od budovy FDU AU. V spolupráci so 

štátnou vedeckou knižnicou v divadelnom štúdiu knižnice D44 Ul. Lazovná 9, uvádza fakulta 

každý pondelok o 18.00 hod. od októbra do júna svoje ročníkové predstavenia ako 

i v Divadelnom štúdiu, ktorého program je zverejnený na www.aku.sk v sekcii „divadlo“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ 
AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI 

 

PRIHLÁŠKA 
DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM 

http://www.aku.sk/
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Adresa trvalého bydliska: 

Ulica a číslo:  

Mesto (obec):  PSČ:  

Okres:  Štát:  

   

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska): 

Ulica a číslo: 

Mesto (obec): PSČ: 

Okres: Štát: 

podpis uchádzača 

Akademický rok:    Pečiatka VŠ, fakulty: 

   

   
Štátne občianstvo: Dátum doručenia: 

Meno: Akademický titul: 

Priezvisko:    

Rodné priezvisko: Rodinný stav:  

Dátum narodenia: deň  mesiac   rok        Pohlavie2):muž žena    

Miesto narodenia:  Štát:  

Rodné číslo:            Národnosť: 

Číslo občianskeho preukazu (číslo pasu u cudzieho štátneho príslušníka):  

Tel. č.:  E-mailová adresa:  

                                            

Absolvovaná Vysoká škola:  

Fakulta:  

Detašované pracovisko: 

Študijný program3):   

Forma štúdia4):  Metóda štúdia5):  

k prihláške pripojte fotokópiu diplomu (štúdium na DPŠ vyžaduje minimálne bc. diplom) 

   

V............................................dňa...............................                                   


