Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na HTF VŠMU
Článok 1
Rámcové podmienky prijatia na štúdium
na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení
1. Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý má záujem o štúdium a
preukáže splnenie stanovených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného
študijného programu na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení
v Bratislave (ďalej len „HTF“).
2. Na štúdium je prijatý uchádzač, ak splní základné a ďalšie podmienky určené HTF pre
zvolený študijný program v zmysle zákona.
3. Základné podmienky prijatia na štúdium určuje zákon.
4. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium jednotlivých študijných programov prvého, druhého
a tretieho stupňa štúdia a spôsob ich overovania určuje HTF.
Článok 2
Štúdium na HTF VŠMU
1. Občan má právo študovať na HTF VŠMU zvolený študijný program, ak splní základné
podmienky prijatia podľa § 56 zákona a ďalšie podmienky určené HTF VŠMU podľa § 57
zákona zamerané na overenie vedomostí, jeho talentu a tvorivosti, schopností a zručností.
2. VŠMU môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov,
ktoré má uvedené v zozname študijných programov (§ 20 ods. 1 písm. a ). Počet prijímaných
uchádzačov závisí od kapacitných možností učiteľov, kapacitných priestorových možností,
finančných podmienok rozpočtu, záujmu o štúdium a od uplatnenia na trhu práce.
3. Spôsob určovania počtu prijímaných na štúdium na HTF VŠMU súvisí s cieľom HTF
VŠMU v oblasti vzdelávania. Určovanie počtu prijímaných uchádzačov na štúdium je
súčasťou dlhodobého zámeru vo vzdelávacej činnosti VŠMU .
4. Dekan HTF VŠMU určuje počet prijímaných študentov na štúdium daného študijného
programu na základe návrhov prijímacích komisií HTF na jednotlivé stupne vysokoškolského
vzdelávania. Ak splní podmienky prijatia na štúdium väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí
uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok
určených HTF.
Článok 3
Základné podmienky prijatia na štúdium.
1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

2. V prípade, že sa prijímacie skúšky na bakalárske štúdium na HTF konajú pred termínom
maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne
prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky.
Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač
predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu
zápisu na štúdium.
3. Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvovanie študijného
programu I. stupňa.
4. V prípade, že sa prijímacie skúšky na magisterské štúdium na HTF konajú pred termínom
štátnych bakalárskych skúšok uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne.
Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným ukončením bakalárskeho štúdia.
Doklad o absolvovaní študijného programu I. stupňa uchádzač predloží do desiatich dní
po obdržaní diplomu, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.
5. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného
programu II. stupňa.
6. V prípade, že sa prijímacie skúšky na doktorandské štúdium na HTF konajú pred
termínom štátnych magisterských skúšok uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium
podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným ukončením
magisterského štúdia. Doklad o absolvovaní študijného programu II. stupňa uchádzač
predloží do desiatich dní po obdržaní diplomu, najneskôr však do termínu zápisu na
štúdium.
Článok 4
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium.
1. HTF určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky
s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami
a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť
výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností.
2. Prijatie na štúdium nesmie VŠMU podmieniť žiadnym finančným plnením, okrem
poplatku podľa § 92 ods. 7 zákona.
3. Ďalšie podmienky určené HTF na prijatie na štúdium podľa § 56 ods. 3 nesmú
z hľadiska obsahu vedomostí prekročiť obsah úplného stredného vzdelania.
4. HTF si overuje splnenie podmienok na prijatie podľa odseku 1 tohto článku prijímacou
skúškou, súčasťou ktorej je talentová skúška v študijných programoch umeleckých
odborov. V ostatných študijných programoch má prijímacia skúška písomnú alebo ústnu
formu. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy.
5. Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so
zdravotným postihnutím – pokiaľ to dovoľujú fyzické nároky študijného programu - dekan
na jeho žiadosť určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na
jeho postihnutie.

6. HTF zverejní najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza
akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program
a pri ostatných študijných programoch najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom určeným
na podávanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia,
termín a spôsob overovania ich splnenia, ako aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob
vyhodnocovania jej výsledkov. Tieto skutočnosti sa musia zverejniť na úradných
výveskách fakúlt a hromadným spôsobom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnakým spôsobom
fakulta zverejní aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium
príslušného študijného programu.
7. Akademický senát HTF podľa § 27 ods.1 písm. i) zákona schvaľuje ďalšie podmienky na
prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom
(§ 15 ods. 2 písm. f) zákona).
Článok 5
Prijímacie konanie
1. Priebeh prijímacieho konania upravuje § 58 zákona. Prijímacie konanie na HTF je proces
umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže v umeleckých študijných programoch mieru
talentu, znalostí, zručností, schopností a predpokladov; v humanitných študijných
programoch mieru znalostí, schopností a predpokladov, určených v podmienkach prijatia
na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na HTF.
2. Požiadavky pre prijímacie skúšky bakalárskeho a magisterského študijného programu
navrhujú katedry zabezpečujúce výučbu týchto študijných programov.
3. Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje príslušná fakulta
témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Ku
každej z vypísaných tém je určený školiteľ.
4. Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium určí príslušná odborová
komisia.
5. Podrobné podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium sú súčasťou
Interných predpisov doktorandského štúdia na HTF.
6. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium na HTF začína doručením jeho písomnej
prihlášky na štúdium príslušnej fakulte, ktorá uskutočňuje študijný program. Prihláška
musí byť doručená v termíne, ktorý určí HTF. Neúplné alebo nepresne vyplnené prihlášky
nebudú zaradené do prijímacieho konania.
7. V prihláške uvedie uchádzač údaje
a) podľa § 73 ods.2
b) predchádzajúcom zamestnaní
c) dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti
súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.
8. Údaje uvedené v odseku 3 môže vysoká škola spracovávať podľa Zákona č. 211/2000 Z. z.
a poskytovať iným právnickým a fyzickým osobám na štatistické účely.

9. Spracovávať osobné údaje uvedené v podkladoch a v žiadosti, okrem údajov uvedených
v odseku 3 môže vysoká škola iba po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou prihlášky. Na spracovávanie osobných údajov uchádzača sa
vzťahuje § 73 ods. 4 a 6 zákona.
10. Predsedu a členov skúšobnej komisie, ktorá je najmenej 3-členná, vymenúva dekan z
učiteľov fakulty.
11. Predseda skúšobnej komisie vyhotoví záznam o priebehu skúšky, ktorý podpíšu všetci
členovia komisie.
12. Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný
oznámiť to dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade
práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti
a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie
konanie.
13. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan HTF. Rozhodnutie dekana o neprijatí na štúdium
môže zmeniť rektor.
14.Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od
overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie
a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť
uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa
doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske HTF počas 15 dní. Posledný deň tejto
lehoty sa považuje za deň doručenia.
15.Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť
o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi HTF, ktorý môže sám
žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie sa vydalo v rozpore so zákonom, Študijným
poriadkom VŠMU alebo HTF alebo podmienkami prijatia na štúdium. Inak postúpi žiadosť
rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak sa vydalo v rozpore so zákonom, Študijným
poriadkom VŠMU alebo podmienkami prijatia na štúdium. Inak žiadosť zamietne
a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť
odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na HTF.
16.HTF má právo požadovať od prijatých uchádzačov písomnú informáciu, či sa zapíšu na
štúdium. Uchádzač je povinný takúto informáciu fakulte poskytnúť do začiatku
akademického roku (§ 61 zákona). Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo
informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného
študijného programu a fakulta zruší rozhodnutia ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí
podľa výsledkov prijímacieho konania prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na
štúdium (§ 58 odsek 9 zákona).
17. Na prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa vzťahujú okrem ustanovení tohto
predpisu aj ustanovenia § 54 ods.5 až 7 zákona.
18. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium má právo na požiadanie
nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania.

Článok 6
Hodnotenie prijímacej skúšky
1. Na hodnotenie prijímacej skúšky na bakalárske štúdium používa komisia nasledujúci
systém bodovania:
22 – 25 bodov
20 – 21,99 bodov
18 – 19,99 bodov
17 – 17,99 bodov
16 – 16,99 bodov
0 – 15,99 bodov

-

výborne
veľmi dobre
dobre
uspokojivo
dostatočne
nevyhovujúco

2. Na hodnotenie prijímacej skúšky na magisterské štúdium používa komisia nasledujúci
systém bodovania:
22 – 25 bodov
20 – 21,99 bodov
18 – 19,99 bodov
0 – 17,99 bodov

-

výborne
veľmi dobre
dobre
nevyhovujúco

3. Na hodnotenie prijímacej skúšky na doktorandské štúdium používa komisia nasledujúci
systém bodovania:
22 – 25 bodov
20 – 21,99 bodov
0 – 19,99 bodov

- výborne
- veľmi dobre
- nevyhovujúco

4. Študent vyhovel na prijímacej skúške a môže byť navrhnutý prijímacou komisiou na
prijatie, ak jeho výsledky boli ohodnotené vyšším počtom bodom než určuje
hodnotenie „nevyhovujúco“.
3. Študent ohodnotený počtom bodov zodpovedajúcim hodnoteniu „nevyhovujúco“ na
prijímacej skúške nevyhovel a nemôže byť komisiou navrhnutý na prijatie.
4. Najvyššie a najnižšie bodové hodnotenie sa škrtá (neplatí v prípade, ak má komisia menej
ako 5 členov). Bodovať môžu len tí členovia komisie, ktorí sledovali výkony všetkých
uchádzačov.
5. Po ukončení zasadnutia prijímacích komisií zverejnia predsedovia komisií zoznam
uchádzačov s bodovým hodnotením.
6. Podpísaný bodovací lístok odovzdá každý člen prijímacej komisie.
7. Zápisnicu z prijímacej skúšky podpisuje predseda a všetci členovia prijímacej komisie.

Článok 7
Prijímacie konanie cudzincov
1. Prijímacie konanie a podmienky štúdia na VŠMU sú rovnaké pre všetkých študentov, bez
ohľadu na ich štátnu príslušnosť.
2. Cudzinci študujú na HTF:
a) ako študenti riadneho štúdia v slovenskom jazyku (resp. v inom jazyku, v ktorom sa
uskutočňuje študijný program) podľa zákona,
b) na základe vyhlásených medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
c) na základe dohôd o spolupráci, uzatváraných podľa zákona, najmä v rámci
medzinárodných programov, programov Európskej únie pre akademické mobility, ako
aj dohôd s vysokými školami,
d) na základe dohody so samoplatcami,
e) na základe dohody o účasti na ďalšom vzdelávaní.
3. Ak má dekan príslušnej fakulty odôvodnené pochybnosti o schopnosti uchádzača podľa
ods. 2 písm. a) tohto článku študovať v študijnom programe uskutočňovanom
v slovenskom jazyku (resp. v inom jazyku, v ktorom sa uskutočňuje študijný program),
môže stanoviť, že súčasťou prijímacej skúšky je overenie vedomostí v slovenskom jazyku
(resp. v inom jazyku, v ktorom sa uskutočňuje študijný program).
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Kolégium dekana HTF schválilo tento Vnútorný predpis o prijímacom konaní na HTF
na svojom zasadnutí dňa 21. septembra 2011.
2. Tento Vnútorný predpis o prijímacom konaní na HTF nadobúda platnosť dňom jeho
schválenia Kolégiom dekana HTF.

doc. Mária Heinzová, ArtD.
dekanka HTF

