
Výsledky talentových skúšok konaných dňa 23.08.2017 

Pedagogická fakulta 

Študijný program: učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo výtvarnej 

výchovy – jednoodborové štúdium 

Bakalársky študijný program 

Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie talentovej skúšky 20 bodov 

a motivačného pohovoru: 15 bodov. 

Poradie uchádzačov je tvorené podľa kódu prihlášky, nie podľa výsledkov! 

V   prípade,   ak   uchádzač   na      talentových   skúškach   a   motivačnom   pohovore       

vyhovel,     postupuje   do     ďalšej     časti      prijímacieho     konania.     Výsledné    

poradie       uchádzačov  o   štúdium      sa     vytvára   po   pripočítaní   bodov   za  

maturitnú skúšku.   Overenú   kópiu  maturitného   vysvedčenia  je  potrebné  zaslať 

obratom, (v prípade že ste nezaslali). 

 

 

P.č. kód Programy forma  body za skúšku min. 
20 

body za motiv.  pohovor min.15 

1. 10688 vvj3na denná 20 17 

2 10710 vvj3na denná     

3 10934 vvj3na denná 21 20 

4 11521 gevv3na denná     

5 11653 vvj3na denná 28 21 

6 11655 vvsj3na denná 26 19 

7 11778 gevv3na denná 23 20 

8 11787 hvvv3na denná 33 23 

9 9789 bivv3na denná     

 

 

 

 

 

 



Výsledky talentových skúšok konaných dňa 23.08.2017 

Pedagogická fakulta 

Študijný program: učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo 

hudobného umenia. 

Bakalársky študijný program 

Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie talentovej skúšky je 20 bodov 

a minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie motivačného pohovoru je 15 

bodov. 

Poradie uchádzačov je tvorené podľa kódu prihlášky, nie podľa výsledkov! 

V   prípade,   ak   uchádzač   na      talentových   skúškach   a   motivačnom   pohovore       

vyhovel,     postupuje   do     ďalšej     časti      prijímacieho     konania.     Výsledné    

poradie       uchádzačov  o   štúdium      sa     vytvára   po   pripočítaní   bodov   

za  maturitnú skúšku.   Overenú   kópiu  maturitného   vysvedčenia  je  potrebné  zaslať 

obratom ( v prípade že ste nezaslali). 

 

 

 

P.č. kód št.program forma 
body za skúšku min. 
20 

body za mot.pohovor min. 
15 

1. 9628 hvsj3na denná     

2 9894 hsp3na denná 24 20 

3 10707 hor3na denná     

4 10717 hore3na externá     

5 11522 hor3na denná 5 0 

6 11525 hspe3na externá 19 14 

7 11534 hsp3na denná 23 20 

8 11652 hkl3na denná     

9 11789 hkl3na denná 24 16 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


