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Informácie o prijímacích skúškach a kritériá 

pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka  

v školskom roku 2020/2021 
 

Dodatok č. 1 
 

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

ods. 1 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 a v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ 

SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 04. 2020 zverejňuje aktualizované 

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 žiakov prijímaných do 1. ročníka podľa študijných odborov  
 

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

8603 M     grafický a priestorový dizajn    18 žiakov,  

8604 M         grafický dizajn   18 žiakov,  

8606 M         fotografický dizajn               9 žiakov,   

8614 M         dizajn interiéru   9 žiakov. 

 

     Vo všetkých 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“). Prijímacie skúšky v školskom roku 2019/2020 sú realizované dištančnou formou 

a sú povinné pre všetkých uchádzačov o štúdium.  

 

2) Termín konania talentových skúšok 
 

Talentové skúšky sa konajú  dňa 19. 05. 2020 (utorok).  
 

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

na SŠUP ZA do 28. 02. 2020, resp. zákonný zástupca žiaka do 13. 05. 2020, informuje riaditeľ 

SŠUP ZA uchádzačov o štúdium o organizácii TS prostredníctvom webového sídla školy alebo 

elektronickej komunikácie.  
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3) Kritériá prijímacieho konania 
 

     Kritériá prijímacieho konania boli stanovené podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o termínoch, 

organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie 

v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 04. 2020.  

 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov – max. 180 bodov 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný 

nasledovne: 

 

1.1 Dva povinné predmety – slovenský jazyk a literatúra, matematika (max. 180 bodov) 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

1.2 Profilový predmet (max. 0 bodov) 

Profilový predmet sa nezohľadňuje.  

 

1.3 Doplnkový predmet (max. 0 bodov) 

Doplnkový predmet sa nezohľadňuje.  

 

2. Celkový prospech 1,00 za 6., 7. a 8. ročník – max. 15 bodov 
Ak žiak dosiahol v 6., 7. a 8. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového 

hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3. Ďalšie kritériá podľa profilácie strednej školy – max. 150 bodov 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0; 100〉 bodov. 

 

3.1 Predmetová olympiáda (max. 10 bodov) 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste 

až 5. mieste v okresnom kole alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde 

zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo 

technickej olympiáde a Pytagoriáde. Za umiestnenie v predmetových olympiádach bude 

uchádzačovi o štúdium započítaných 5 bodov za 8. ročník a 5 bodov za 9. ročník štúdia 

na základnej škole.  

 

Záujemca o štúdium, ktorý nepredložil ku prihláške na štúdium fotokópie diplomov 

za umiestnenia v okresnom alebo krajskom kole z predmetových olympiád v 8. ročníku alebo 

9. ročníku štúdia na základnej škole, ich predloží pri odovzdaní portfólia výtvarných prác.  

 

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť (max. 0 bodov) 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa nezapočítava do celkového hodnotenia podľa 

profilácie SŠUP ZA.  

 

3.3 Umelecký výkon (max. 20 bodov) 

Za umiestnenie vo výtvarných súťažiach na miestnej, regionálnej a krajskej úrovni bude 

uchádzačovi o štúdium započítaných 10 bodov za 8. ročník a 10 bodov za 9. ročník štúdia 

na základnej škole. Za umelecký výkon uchádzača o štúdium na SŠUP ZA sa považuje 



3 

 

 

 

aj zdokladované vzdelávanie na základnej umeleckej škole (výtvarný odbor) trvajúce min. dva 

školské roky.  

 

Záujemca o štúdium, ktorý nepredložil ku prihláške na štúdium fotokópie diplomov z výtvarných 

súťaží na miestnej, regionálnej a krajskej úrovni, alebo fotokópie záverečných vysvedčení 

zo základnej umeleckej školy – výtvarný odbor za posledné dva roky štúdia, ich predloží 

pri odovzdaní portfólia výtvarných prác.  

 

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia (max. 20 bodov) 

Za umiestnenie vo výtvarných súťažiach na  celoslovenskej a medzinárodnej úrovni bude 

uchádzačovi o štúdium započítaných 5 bodov za jedno celonárodné umiestnenie alebo 

medzinárodné umiestnenie vo výtvarných súťažiach.  

 

Záujemca o štúdium, ktorý nepredložil ku prihláške na štúdium fotokópie diplomov z výtvarných 

súťaží na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, ich predloží pri odovzdaní portfólia výtvarných 

prác.  

 

3.5 Vlastné kritérium strednej školy – portfólio výtvarných prác (max. 100 bodov) 

Portfólio výtvarných prác sa skladá z uvedených častí: 

a) kresba stoličky na formát min. A2, technika – ceruzka alebo rudka,  

b) maľba zátišia na formát min. A3, technika – akvarel, akryl, tempera a pod., obsah zátišia 

s minimálnym počtom 3 objektov (napr. fľaša, jablko, kniha a pod.), 

c) päť výtvarných prác podľa vlastného výberu obsahu, formátu a techniky, s možnosťou 

predloženia tematických prác podľa preferovaného študijného odboru (napr. fotografie 

u záujemcov o štúdium fotografického dizajnu).  

 

     Výtvarná práca „a“ je hodnotená počtom bodov max. 40, výtvarná práca „b“ je hodnotená 

počtom bodov max. 40 a výtvarné práce „c“ sú hodnotené počtom bodov max. 20.  

 

Zákonný zástupca uchádzača o štúdium doručí požadované výtvarné práce osobne do školy 

v dňoch 15. 05. 2020 (piatok), resp. 18. 05. 2020 (pondelok) v čase od 09:00 hod. do 17:00 hod., 

alebo zašle ich fotodokumentáciu elektronicky na mailovú adresu info@skolaumenia.sk 

(s uvedením mena a priezviska záujemcu o štúdium) v termíne najneskôr do 18. 05. 2020.  

 

Pri doručení portfólia výtvarných prác a fotokópií diplomov z predmetových olympiád 

a výtvarných súťaží, resp. záverečných vysvedčení zo základných umeleckých škôl podľa bodov 

3.1, 3.3 a 3.4 preferujeme osobné doručenie alebo elektronickú komunikáciu formou fotografií. 

Zasielanie výtvarných prác poštou neodporúčame.  

 

Všetky výtvarné práce a ostatné prílohy musia byť označené kódom, ktorý bol pridelený každému 

uchádzačovi o štúdium; kód bol uvedený v zaslanej pozvánke na prijímacie skúšky v riadnom  

termíne. Novým záujemcom o štúdium bude pridelený kód dodatočne.  
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4) Kritériá hodnotenia uchádzačov o štúdium a vytvorenie poradia 

úspešnosti 
 

     Jednotlivé časti talentovej skúšky sa hodnotia nasledovne: 

1. kritérium – zohľadnenie študijných výsledkov    - max. 180 bodov, 

2. kritérium – celkový prospech do 1,00 za 6., 7. a 8. ročník - max. 15 bodov, 

3. kritérium – ďalšie kritériá podľa profilácie strednej školy - max. 150 bodov. 

 

     U každého uchádzača o štúdium sa vytvorí súčet vyššie uvedených kritérií a podkritérií s max. 

počtom 345 bodov. Uchádzač o štúdium vyhovel kritériám prijímacieho konania len 

za podmienky predloženia portfólia výtvarných prác a získal najmenej 30 bodov za uvedené 

práce.  
 

      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.  

 

     V prípade rovnosti bodov budú pre uchádzačov o štúdium uplatnené uvedené kritériá:  

 zmenená pracovná schopnosť podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia (§ 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), 

 uchádzač získal väčší počet bodov za „Ďalšie kritéria podľa profilácie strednej školy“.  

 

     Prijatí budú tí 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. Zákonný zástupca uchádzača o štúdium obratom a najneskôr 

do 04. 06. 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, 

potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 

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 a podali 

žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium najneskôr do 10. 06. 2020.  

 

5) Časový harmonogram prijímacieho konania 
 

Termín: Popis: 

06. 05. 2020 Zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka 

v školskom roku 2020/2021. 

13. 05. 2020 Predloženie dodatočných prihlášok na štúdium na strednú školu pre štúdium 

v školskom roku 2020/2021. 

do 18. 05. 2020  Doručenie požadovaných dokumentov ku prijímacím skúškam. 

 

15. 05. 2020 

a 18. 05. 2020 

Predloženie portfólia výtvarných prác, dokladov o úspechoch žiakov vo 

výtvarných súťažiach a predmetových olympiádach a návratky s preferovaným 

študijným odborom (pre uchádzačov o štúdium, ktorí podali dve prihlášky na 

SŠUP ZA) – možnosť osobného doručenia do školy v čase od 09:00 hod. do 

17:00 hod.  

19. 05. 2020 Hodnotenie študijných výsledkov uchádzačov o štúdium pre školský rok 

2020/2021 podľa stanovených kritérií prijímacieho konania.  
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19. 05. 2020 a 

20. 05. 2020 

Hodnotenie portfólia výtvarných prác uchádzačov o štúdium pre školský rok 

2020/2021. 

do 22. 05. 2020 Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania uchádzačov o štúdium pre školský 

rok 2020/2021 na webom sídle školy.  

25. 05. 2020 Doručenie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí žiaka na štúdium zákonným 

zástupcom prostredníctvom mailovej komunikácie. 

do 04. 06. 2020 Doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia 

o nenastúpení žiaka na štúdium v strednej škole.  

do 05. 06. 2020 Zverejnenie informácie o počte obsadených miest a počtu voľných miest 

na webovom sídle školy.  

do 10. 06. 2020  Podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí žiaka na štúdium 

pre školský rok 2020/2021.  

do 15. 06. 2020  Zverejnenie informácie o 100% naplnenosti  tried 1. ročníka pre školský rok 

2020/2021 na webovom sídle školy. 

 

6) Ďalšie pokyny 
 

 Záujemca o štúdium, ktorý podal dve prihlášky na štúdium na SŠUP ZA, oznámi  

preferovaný študijný odbor formou doručenej návratky alebo prostredníctvom 

mailovej adresy info@skolaumenia.sk.  

 Ak je uchádzač prihlásený na štúdium viacerých študijných odborov, vykoná TS dištančnou 

formou, ale jeho úspešnosť sa vyhodnotí samostatne vo vybraných študijných odboroch.  

 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.  

 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 nie je stanovený,  

zápisné predstavuje sumu 30,00 €, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

na štúdium je v zmysle zmluvy o štúdiu pre školský rok 2020/2021 v sume 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.  

 

     Dodatok č. 1 primerane mení a dopĺňa Kritériá prijímacieho konania pre prijatie 

uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 zo dňa 15. 01. 2020 z dôvodu 

šírenia respiračného ochorenia COVID-19. Aktualizované kritéria pre prijímacie konanie boli 

prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady SŠUP ZA dňa  06. 05. 2020. 

 

V Žiline, 06. 05. 2020 

                Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy 
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