
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica 
 

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie 

Magisterský študijný program: Hudobná interpretácia a teória   

Forma štúdia: a) denná (2 roky = 4 semestre); b) externá (3 roky = 6 semestrov) 

 

Podmienky prijatia uchádzačov o magisterské štúdium a spôsob ich výberu  

Podmienkou prijatia uchádzačov na magisterské štúdium je bakalársky diplom v odbore Hudobné 

umenie, resp. v inom príbuznom odbore a úspešné vykonanie prijímacích skúšok. 

Cieľom prijímacích skúšok je overenie stupňa znalostí, zručností a talentu v oblasti interpretačného 

umenia (vokálna, resp. inštrumentálna interpretácia,  resp. interpretácia v dirigovaní zboru alebo 

orchestra, ktorý musí byť minimálne na úrovni ukončeného prvého stupňa vysokoškolského štúdia 

v odbore Hudobné umenie) a potrebných teoretických vedomostí z teórie hudby a analýzy, dejín 

umenia a hudby, estetiky (minimálne na úrovni ukončeného prvého stupňa vysokoškolského štúdia 

v odbore Hudobné umenie) z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú z daného 

študijného programu. 

 

Prijímacie konanie na magisterské štúdium prebieha formou 

1. Praktická skúška –  overenie zručností a znalostí  v interpretačnom umení  

2. Teoretická skúška – a) písomný test, zameraný na overenie teoretických znalostí; b) ústny 

pohovor, zameraný na súčasné dianie v oblasti umenia, hudby a kultúry doma i vo svete, ďalej 

na všeobecné vedomosti, estetické cítenie, hodnotový vkus a orientáciu v hudbe, ako aj v 

iných druhoch umenia, jazykové znalosti a pod.  

 

Potrebné dokumenty k prijímacím pohovorom: 

1. Prihláška na VŠ štúdium 2. stupňa s potrebnými prílohami a dokumentmi 

2. portfólio (CV, umelecká, vedecká, organizačná a iná činnosť v oblasti hudobného umenia 

a kultúry) 

3. materiály, dokumentujúce aktivity uchádzača (CD, DVD, publikácie, bulletiny, plagáty 

a pod.) 

V rámci prijímacieho konania sa hodnotia zručnosti a vedomosti formou praktickej a teoretickej 

skúšky. V rámci praktickej skúšky adept preukáže úroveň interpretačnej praxe a je hodnotená v rozpätí 

bodov 0 - 25. V rámci teoretickej skúšky adept preukáže znalosti z oblasti z teórie hudby a analýzy, 

dejín umenia a hudby, estetiky, cudzích jazykov a širšieho vedomostného základu a je hodnotená 

v rozpätí bodov 0 - 25.  Uchádzači, ktorí dosiahnu v rámci každej skúšky prijímacích pohovorov 

menej ako 15 bodov, nevyhoveli.  

Požiadavky na prijímacie skúšky sú zverejnené najneskôr 1 mesiac pred prijímacím konaním na 

webovom sídle http://huaja.org/?page_id=68 

Predsedu a členov skúšobnej komisie, ktorá je najmenej 3-členná, vymenúva rektor na návrh garanta 

študijného programu. Predseda skúšobnej komisie vyhotoví záznam o priebehu skúšky. Návrhy na 

prijatie posudzuje prijímacia komisia.  

O prijatí rozhoduje rektor (§ 58 ods. 6 zákona o VŠ) na základe výsledkov na prijímacích skúškach. 

Správna rada rozhoduje o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí (Študijný poriadok HUAJA 

BŠ Čl. 9 ods. 9). Výsledok skúšok oznámi škola uchádzačom najneskôr do 30 dní po vykonaní skúšok. 

Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to 

vedeniu školy do troch dní od termínu prijímacej skúšky a môže požiadať o náhradný termín (Študijný 

poriadok HUAJA BŠ Čl. 9 ods. 5).  

http://huaja.org/?page_id=68


Požiadavky na prijímacie skúšky pre uchádzačov o magisterské štúdium  

 

Zručnosti a znalosti: 

1/ a) Hra na hudobnom nástroji a spev: Praktická skúška z hry na hudobnom nástroji alebo 

zo spevu. Náročnosť musí zodpovedať minimálne kritériám, požadovaným na 

absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe interpretácia daného 

nástroja, resp. spevu. Požaduje sa interpretácia troch závažných skladieb z rôznych 

štýlových období (v prípade vážnej z rôznych štýlových období, v prípade historickej 

hudby z obdobia renesancie, baroka a klasicizmu, v prípade jazzovej hudby z rôznych 

jazzových žánrov). Korepetítora, interpretov, spoluhráčov, resp. sprievodnú hudbu 

z nahrávky si uchádzač zabezpečí sám. Adept zároveň predloží repertoár naštudovaných 

diel. 

b) Dirigovanie orchestra, resp. zboru: Praktická skúška z dirigentského výkonu 

vybraných diel, pričom si korepetítora adept zabezpečí sám. Zároveň sa vyžaduje 

predloženie repertoáru naštudovaných orchestrálnych, resp. zborových diel a prípadne ich 

nahrávok. Praktická skúška z klavíra, pričom sa hodnotí schopnosť hry prima vista a 

z partitúr. 

2/ Skúška zo sluchovej analýzy a hudobnej pamäte (u dirigentov orchestra i zboru sa 

vyžaduje  schopnosť rozvinutej hudobnej predstavivosti, hudobnej pamäti a 

improvizácie). 

3/ Skúška z hudobnej teórie, analýzy a dejín hudby (schopnosť analýzy harmónie, 

kontrapunktu, hudobných foriem na vybraných skladbách, preukázanie znalostí z dejín 

hudby na úrovni ukončeného bakalárskeho vzdelania). Skúška prebieha formou 

písomného testu. 

4/ Pohovor o súčasnom dianí v oblasti hudobnej kultúry doma i vo svete, o všeobecných 

vedomostiach, o estetikom cítení, vkuse a hodnotovej orientácii v hudbe ako aj v iných 

druhoch umenia.  

Odporúčané zručnosti a znalosti: 

Dokumentácia doterajšej umeleckej činnosti (programy koncertov a audiovizuálne záznamy)  

Zmluvné hudobné účinkovanie doma a v zahraničí 

Ovládanie moderných technológií (práca s počítačom, znalosť hudobných editorov 

a programov). 

Znalosť cudzích jazykov 
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