
 

 

 
 

Informácie o prijímacích skúškach a kritériá pre 

prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka  

v školskom roku 2020/2021 
 

 

     Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline (ďalej len „SŠUP ZA“) podľa § 65  

ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje uvedené informácie 

o prijímacích skúškach a kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 

2020/2021:  

 

Identifikačné údaje školy: 

Názov školy:    Súkromná škola umeleckého priemyslu 

Adresa školy:    Hálkova 2968/22, 010 01  Žilina 

Kód školy:    042065739  

 

1) Počet tried 1. ročníka a štruktúra študijných odborov  
 

     V školskom roku 2020/2021 ponúkame štúdium v 2 triedach 1. ročníka v uvedených študijných 

odboroch:   

8603 M     grafický a priestorový dizajn    2/3 triedy 

8604 M         grafický dizajn   2/3 triedy 

8606 M         fotografický dizajn               1/3 triedy  

8614 M         dizajn interiéru   1/3 triedy 

 

     Uvedené študijné odbory sú štvorročné a ukončené maturitnou skúškou. Vo všetkých 

ponúkaných študijných odboroch je potrebné overiť výtvarný talent uchádzača, preto prijímacie 

skúšky sú overením špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. talentovou skúškou (ďalej 

len „TS“). Skúšky sú povinné pre všetkých uchádzačov o štúdium. Na štúdium nie je možné prijať 

uchádzača, ktorý ich neabsolvuje. Okrem TS nie je potrebné vykonať žiadne ďalšie prijímacie 

skúšky v májovom termíne. 

 

2) Termín konania talentových skúšok 
 

Talentové skúšky sa konajú  dňa 20. marca  2020 (piatok)   

so začiatkom o 08.00 hod. 

 
Na základe prihlášky na štúdium na strednej škole, ktorú doručí riaditeľ základnej školy na 

SŠUP ZA do 28. februára 2020, pozve riaditeľ SŠUP ZA písomne každého uchádzača o štúdium 

na TS. V pozvánke bude uvedený dátum konania skúšky a informácie o pomôckach, ktoré si treba 

priniesť. 

 



 

 

 

 

3) Obsah talentových skúšok  
 

Talentové skúšky pozostávajú z vedomostného testu, ktorý je zameraný na všeobecný prehľad 

vedomostí absolventa základnej školy, troch výtvarných prác a domácich prác.  

 

Vedomostný test  (ďalej len „T“) v čase 60 min. – obsahuje otázky a úlohy zo SJL,  DEJ,  MAT, 

CHE, FYZ, INF, OBN a úlohy zamerané na kreativitu, priestorovú predstavivosť a logické 

myslenie.  

 

Výtvarné práce: 

1. výtvarná práca (ďalej len „V1“) – maľba zátišia v čase 90 min.,  

2. výtvarná práca (ďalej len „V2“) – kresba stoličky v čase 90 min.,  

3. výtvarná práca (ďalej len „V3“) – priestorová tvorba v čase 60 min. 

 

Domáce práce (ďalej len „D“) – na prijímaciu skúšku je potrebné priniesť min. 5 kusov a max. 10 

kusov výtvarných prác, z ktorých jedna musí byť kresba stoličky ceruzkou na formát A2.  

 

4) Kritériá hodnotenia uchádzačov o štúdium a vytvorenie poradia úspešnosti 
 

     Jednotlivé  časti  talentovej skúšky sa hodnotia nasledovne: 

 

Vedomostný test (T)   - max. 20 bodov, 

1. výtvarná práca (V1)  - max. 20 bodov, 

2. výtvarná práca (V2)  - max. 20 bodov, 

3. výtvarná práca (V3)  - max. 15 bodov, 

Domáce práce (D)    - max. 5 bodov. 

 

Do výsledného hodnotenia sa započítava aj priemerný prospech žiaka základnej školy (ďalej 

len „P“) z povinných vyučovacích predmetov za 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. ročník 

(polročné vysvedčenie) podľa uvedeného prepočtu bodov: 

 

Priemerný prospech:    

do 1,25  - 20 bodov, 

              1,50  - 18 bodov, 

              2,00  - 16 bodov, 

              2,50  - 10 bodov, 

              2,75  - 4 body, 

              nad 2,75  - 0 bodov. 

 

     U každého uchádzača o štúdium sa vytvorí súčet šiestich bodových hodnôt (ďalej len „S“): 

 

S = T + V1 + V2 + V3 + D + P. 
 

     Uchádzač o štúdium vyhovel kritériám prijímacieho konania, ak získa minimálne 30 bodov 

z celkového počtu 100 bodov.  

 

     Účasť žiakov na výtvarných súťažiach (dokladovaná kópiami diplomov, certifikátov alebo 

čestných uznaní) je pomocným kritériom bez hodnoty bodov a využije sa pri rovnosti bodov 

uchádzačov.  



 

 

 

      Uchádzači o štúdium v každom študijnom odbore budú zvlášť zoradení zostupne podľa 

získaného počtu bodov, t.j. celkového hodnotenia a v zmysle ustanovení zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

     Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhoveli požiadavkám TS a svojím umiestnením v poradí 

neprekročili stanovený počet prijímaných žiakov na študijný odbor. Zákonný zástupca  každého 

uchádzača o štúdium dostane rozhodnutie riaditeľa SŠUP ZA o prijatí alebo neprijatí žiaka na 

štúdium podľa výsledkov TS.  

Podmienkou prijatia na štúdium je zapísanie žiaka do 1. ročníka v termíne zápisu určeného 

strednou školou. Na uvoľnené miesta nezapísaných uchádzačov o štúdium budú prijatí žiaci, ktorí 

vyhoveli kritériám TS a neboli prijatí pre nedostatok miesta podľa celkového počtu získaných 

bodov pri TS. 

 

     Riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov). 

 

5) Žiaci so zdravotným znevýhodnením 
 

     Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí 

do termínu 28. 02. 2020 oboznámiť riaditeľa SŠUP ZA o zdravotnom znevýhodnení 

uchádzača o štúdium a predložiť písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie o stupni zdravotného znevýhodnenia a obmedzenia uchádzača 

o štúdium (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

 

     Na základe uvedeného riaditeľ SŠUP ZA oboznámi zákonného zástupcu uchádzača o štúdium 

o charaktere, rozsahu a obsahu štúdia v jednotlivých študijných odboroch. Prijímacia komisia na 

základe predloženého diagnostického vyšetrenia a konzultácie so zákonným zástupcom žiaka 

odporučí, resp. neodporučí vhodnosť výberu daného študijného odboru. Prijímacia komisia po 

oboznámení sa so zdravotným stavom žiaka stanoví spôsob a formu vykonania prijímacej skúšky.  

 

6) Ďalšie pokyny 
 

 Ak je uchádzač prihlásený na štúdium viacerých študijných odborov, vykoná TS iba raz, ale 

jeho úspešnosť sa vyhodnotí samostatne vo vybraných študijných odboroch. 

 Výsledky TS budú zverejnené do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacích skúšok 

na oznamovacom paneli a na internetovej stránke školy www.skolaumenia.sk pod 

príslušným kódom žiaka. 

 Zákonní zástupcovia žiaka sa môžu informovať o výsledkoch prijímacích skúšok 

telefonicky alebo osobne u riaditeľa školy v určenom čase do 2 týždňov po TS. 

 Škola poskytuje informácie o TS len zákonnému zástupcovi žiaka. 

 Informácie o ďalšom postupe po prijatí žiakov na štúdium v školskom roku 2020/2021 budú 

zákonným zástupcom včas oznámené písomne a prezentované na prvom stretnutí rodičov 

s vedením školy a učiteľmi, ktoré sa uskutoční počas zápisu.  

 POZVÁNKA NA ZÁPIS BUDE PRILOŽENÁ K ROZHODNUTIU O PRIJATÍ 

ŽIAKA NA ŠTÚDIUM. Zákonný zástupca na zápise odovzdá vyplnený a riaditeľom 

základnej školy potvrdený zápisný lístok svojho dieťaťa a poskytne informácie o zaradení 

žiaka na náboženskú výchovu alebo etickú výchovu. 

http://www.skolaumenia.sk/


 

 

 

 Zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov o štúdium sa oboznámia so zmluvnými 

podmienkami o poskytovaní vzdelania na SŠUP ZA a so základnými pedagogicko-

organizačnými pokynmi a materiálnym zabezpečením štúdia. 

 Manipulačný poplatok spojený s administráciou a organizáciou TS predstavuje  

10,00 € a je splatný pri registrácii v deň TS,  zápisné 30,00 € je splatné pri zápise, 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium je v zmysle zmluvy o štúdiu pre 

školský rok 2020/2021 50,00 € za mesiac a je splatný v dvoch splátkach (250,00 € 

do 31. 08. a 250,00 € do 31. 01. kalendárneho roka). 

 Uchádzač o štúdium, ktorý bude vyhovovať kritériám prijímacieho konania a nebude prijatý 

na ním zvolený študijný odbor pre nedostatok miesta, sa môže uchádzať o voľné miesta 

v ďalších študijných odboroch, pričom mu budú uznané výsledky z talentových skúšok. 

Škola si vyhradzuje právo prijať uchádzača na iný študijný odbor.  

 Uchádzač o štúdium, ktorý vyhovel kritériám prijímacieho konania na inej strednej škole 

s umeleckým zameraním, sa taktiež môže uchádzať o  voľné miesta v študijných odboroch 

na SŠUP ZA, pričom mu budú uznané výsledky z talentových skúšok.  

 Uchádzač o štúdium, ktorý má dobré študijné výsledky a pochádza z rodiny, ktorá je 

v nepriaznivej sociálnej situácii, môže na financovanie štúdia využiť grant nadácie 

KUBIKUM. Bližšie informácie o grante získate na sekretariáte riaditeľa školy. 

 

     Kritéria pre prijímacie konanie žiakov základných škôl pre školský rok 2020/2021 boli 

prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady SŠUP ZA dňa  02. 12. 2019. 

 

 

 

V Žiline, 15. 01. 2020 

     

  

 

        Ing. Václav Dostálek 

               riaditeľ školy 


