
 
 

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK  

OD 1.OKTÓBRA 2021 MOŽNOSŤ PODANIA ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY 

 

 
 

Termíny podania prihlášok  

Bakalárske študijné programy: 

Herectvo   8. apríl 2022 

Divadelná dramaturgia a réžia   23. máj 2022 

Doručenie povinných prác   súčasne s prihláškou 

Filmová a televízna réžia a scenáristika 

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku  14. marec 2022 

Doručenie povinných prác   súčasne s prihláškou 

Filmová a televízna réžia a scenáristika 

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu   11. apríl 2022 

Doručenie povinných prác   11. apríl 2022 

Uchádzač pošle link na stiahnutie (uschovna.cz, WeTransfer a pod.)  

so všetkými prácami na adresu prijimacky.kdt@aku.sk 

 

Termíny konania prijímacích skúšok  

Herectvo  1. kolo  25. apríl 2022 

   2. kolo  26. apríl 2022 

   3. kolo   27. apríl 2022 

Divadelná dramaturgia a réžia    27. máj 2022 

Filmová a televízna réžia a scenáristika 

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku    14. apríl 2022 

Filmová a televízna réžia a scenáristika 

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu    21. apríl 2022 

 

 

mailto:prijimacky.kdt@aku.sk


Plán prijímania na akademický rok 2022/2023:   35 

Herectvo        14 

Divadelná dramaturgia a réžia      5 

Filmová a televízna réžia a scenáristika     

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku     8  

Filmová a televízna réžia a scenáristika 

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu     8 
 

Bližšie informácie a požiadavky sú zverejnené na www.fdu.aku.sk, vrátene možností pre konzultácie  

 

 

 
 

Termíny podania prihlášok  

Bakalárske študijné programy: 

Kompozícia    30.november 2021 

Interpretačné umenie  30.november 2021 

Modul: klávesové nástroje  - klavír, akordeón 

Modul: strunové nástroje - husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal 

Modul: dychové nástroje - flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,  

   pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje 

Modul: vokálna interpretácia - muzikálový spev 

Modul: dirigovanie zboru 

 

Termíny konania prijímacích skúšok  

Kompozícia    2. február – 7. február 2022 

Interpretačné umenie    2. február – 7. február 2022 

Modul: klávesové nástroje  - klavír, akordeón 

Modul: strunové nástroje - husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal 

Modul: dychové nástroje - flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,  

pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje 

Modul: vokálna interpretácia -  muzikálový spev 

Modul: dirigovanie zboru 

 

Prijímacie konania budú prebiehať on- line na základe zaslaných video nahrávok 

 

Plán prijímania na akademický rok 2022/2023:  42 

Kompozícia      2 

Interpretačné umenie      40   

 

http://www.fdu.aku.sk/


Uchádzači všetkých  stupňov  štúdia dostanú písomné vyrozumenie a pozvánku s termínom prijímacieho 

konania. 

Bližšie informácie a požiadavky sú zverejnené na www.fmu.aku.sk 

 

 

 

Termíny podania prihlášok  

Bakalárske študijné programy: 

Intermédiá - Digitálne médiá – priestorová tvorba     30. apríl 2022 

Maľba - Grafika        30. apríl 2022 

 

Termíny konania prijímacích skúšok  

Intermédiá - Digitálne médiá – Priestorová tvorba  13. jún – 17. jún 2022   

Maľba -  Grafika       13. jún – 17. jún 2022      

     

Plán prijímania na akademický rok 2022/2023:   42 

Intermédiá - Digitálne médiá – Priestorová tvorba  20 

Maľba -  Grafika      20 

Na odvolanie        2    

         

Bližšie informácie a požiadavky sú zverejnené na www.fvu.aku.sk 

 

  

http://www.fmu.aku.sk/
http://www.fvu.aku.sk/

