
 
 

 
Deň otvorených dverí 2018 
 
Dňa 8. novembra 2018 sa uskutočnil jubilejný desiaty ročník podujatia „Deň otvorených dverí“, ktorý 
organizovala Súkromná stredná umelecká škola v Žiline v spolupráci so zriaďovateľom školy 
Inštitútom vzdelávania a starostlivosti, s. r. o., Žilina.  
Hlavným cieľom podujatia, realizovaného v rámci Európskeho týždňa odborných zručností, bolo 
prezentovať možnosti štúdia na našej škole, zdôrazniť význam odborného vzdelávania umeleckého 
zamerania v Žilinskom kraji a motivovať mladých ľudí so záujmom o výtvarné umenie do štúdia 
interiérového, priestorového, grafického a reklamného dizajnu.  
 
Tohtoročné podujatie navštívilo 253 účastníkov, z toho 168 žiakov základných škôl (81 % dievčat 
a 19 % chlapcov). Najväčší záujem o Deň otvorených dverí prejavili žiaci z regiónu Považie (53,6 %), 
Kysuce (26,2 %), Turiec (11,3 %), Liptov (1,8 %) a Orava (0,6 %). 6,5 % záujemcov o štúdium 
pochádzalo z lokalít mimo územia Žilinského kraja, napr. Brezno, Skalica, Púchov, Považská Bystrica 
a Nitrianske Pravno.  
Žiaci základných škôl majú záujem o štúdium grafického dizajnu (32,2 %), interiérového dizajnu 
(25,6 %), priestorového dizajnu (11,3 %) a reklamného dizajnu (8,3 %). 15,5 % žiakov oslovili všetky 
ponúkané študijné odbory a 7,1 % žiakov základných škôl nie je rozhodnutých pre študijný odbor. 
V ich rozhodnutí im pomôžu prípravné kurzy kreslenia, ktoré realizujeme od 19. novembra 2018 – 
https://skolaumenia.sk/kurzy-kreslenia.php.  
 
Okrem záujmu žiakov základných škôl o štúdium jednotlivých študijných odborov, sme analyzovali aj 
zdroje informácií o našom podujatí a škole. Rovnako ako minulý školský rok, aj teraz nás potešila 
pozitívna spätná väzba od našich žiakov a absolventov, ktorú poskytujú svojim rovesníkom o 
výhodách štúdia na škole (34,6 %). K tradičným zdrojom informácií o štúdiu patria internet (34 %), 
zamestnanci základných škôl a základných umeleckých škôl (17,9 %), sociálne siete (4,8 %) a účasť 
žiakov na burzách informácií, ktoré organizujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a centrá 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (8,7 %). 
 
Úžitkové umenie a dizajn patria k progresívnym oblastiam štúdia na stredných odborných školách a 
fenoménom modernej doby, čo potvrdili aj sprievodné aktivity k uvedenému podujatiu, ktoré 
pripravili naše kolegyne a kolegovia. Záujemcovia o štúdium sa zúčastnili otvorených vyučovacích 
hodín a interaktívnych workshopov zameraných na počítačovú grafiku, kresbu, výtvarnú prípravu, 
umeleckú prax, 2D a 3D grafiku, fotografiu a videotvorbu.  
Zároveň si pozreli areál a priestory školy, dielne, ateliéry a odborné učebne, výtvarné práce žiakov, 
didaktickú techniku a učebné pomôcky, ktoré používame počas vyučovania. Žiaci 3. a 4. ročníka im 
poskytli základné informácie o prijímacom konaní, prípravných kurzoch, projektových aktivitách, 
mobilitách žiakov do zahraničia, odborných exkurziách a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Bezplatné občerstvenie pripravili žiaci III.B v školskej čajovni „Konvica“.  
 
Naše poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom školy, ktorí sa podieľali 
na organizácii uvedeného podujatia. Ďalší ročník „Dňa otvorených dverí“ plánujeme na 
7. novembra 2019. Fotografie z tohtoročného podujatia zabezpečil Alex Borák z III.B. 
 
Záujemcovia o štúdium na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline môžu navštíviť „Burzu 
informácií“ v hoteli Slovakia, ktorá sa uskutoční 15. novembra 2018, kde nájdu aj informačný 
stánok našej školy. Doplňujúce informácie o prijímacom konaní pre štúdium v školskom roku 
2019/2020 sú zverejnené pod odkazom - http://www.skolaumenia.sk/prijmacie_skusky.php. 
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