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KRITÉRIÁ NA PRIJATIE ŽIAKOV 

DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V ŠK. ROKU 2023/2024 

ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V PREŠOVE, VODÁRENSKÁ 3 

ORGANIZOVANÝCH V ŠK. ROKU 2022/2023 

 

 

1. Prijímacie skúšky – talentové skúšky sa budú konať podľa platnej legislatívy. Na štúdium na stredných 

školách sa  prijímajú uchádzači, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie úspešným absolvovaním posledného 

ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. 

V zmysle platnej legislatívy sa na  študijné odbory stredných škôl skupiny  86 prijímajú uchádzači na 

základe overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania. 

 

 

2. V zmysle platnej legislatívy MŠVVaŠ zverejňuje na svojich stránkach zoznam št. odborov a počty 

žiakov, ktoré je možné do nich prijať. 
 

 

3. Termín talentovej skúšky 1. kola bude stanovený MŠVVaŠ v súlade s § 66 odst.5 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (v znení zákona č. 415/2021 

Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR). 

 

 

4.  Realizácia talentovej skúšky: 

Talentová skúška sa skladá z troch častí: 

 

časť 

skúšky 

obsah skúšky úloha časový rozsah 

skúšky 

1. časť 

 

Skúška priestorového cítenia - úlohou bude nakresliť technikou – 

kresba ceruzou - zátišie podľa predlohy  

(pre všetky odbory) 

90 min. 

2. časť 

 

Skúška figurálno – kompozičného 

cítenia 

 (téma vylosovaná pred začatím skúšky) 

- úlohou bude kresebne zakomponovať 

do plochy a namaľovať farebnou 

mokrou výtvarnou technikou figurálnu 

kompozíciu podľa vylosovanej témy   

(pre všetky odbory) 

90 min. 

3. časť 

 

Skúška tvorivosti -       úlohou bude doniesť jednu prácu z vlastnej     

        tvorby uchádzača podľa zverejnených      

        pokynov 

(pre všetky odbory) 

------------------ 

 

        

Časový harmonogram skúšky: 

 

časový harmonogram prestávky            skúšky 

07.45 – 08.30   hod.        sústredenie, rozdelenie žiakov, pokyny, 

zozber prác 3. časti skúšky 

 

08.30 – 10.00   hod.         1. časť skúšky 

10.00 – 10.15   hod.         prestávka  

10.15 – 11.45   hod.          2. časť skúšky 

 

 

5. Materiálne vybavenie: 
   Okrem výkresov, ktoré pripraví škola, si uchádzači na talentovú skúšku prinesú: ceruzy (HB, B1-B7), 

gumu, vodové alebo temperové farby, okrúhle štetce, nádobku na vodu, pero (doporučujeme  pracovný plášť). 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Kritériá hodnotenia skúšky: 
Práce budú hodnotené každým členom komisie podľa týchto kritérií: 
časť skúšky kritériá hodnotenia počet bodov 

A) Skúška priestorového cítenia (pre 

všetky odbory): 

 

1. Kompozícia, zachovanie proporcií  

2. Technika kresby ceruzou   

3. Celkový dojem, čistota prevedenia  

(1-5 bodov) 

(1-5 bodov) 

(1-5 bodov) 

B) Skúška figurálno – kompozičného 

cítenia (pre všetky odbory): 

1. Kompozícia, proporčné zvládnutie ľudskej figúry  

2. Farebné zvládnutie figúry a témy   

3. Celkový dojem  

(1-5 bodov)  

(1-5 bodov)  

(1-5 bodov) 

C) Skúška tvorivosti 

(pre všetky odbory): 

 

1. Kompozícia  

2. Tvorivý prístup k materiálu, zvládnutie techniky  

3. Celkový dojem, nápaditosť  

(1-5 bodov)  

(1-5 bodov)  

(1-5 bodov) 

 

Každý uchádzač môže získať maximálne 285 bodov, z toho  

1. z povinne hodnotenej časti skúšky:  

- 225 bodov za povinne hodnotené časti skúšky (A-C) 

-  30 bodov za ďalšie hodnotené časti skúšky – prospech (D),  

2. z nepovinne hodnotenej časti skúšky:  

- 30 bodov v prípade ak získal ocenenia za výtvarné súťaže (E) 

 

I. SKÚŠKA TALENTU : 

A) skúška priestorového cítenia           

 

5 x 15 bodov   = 75 bodov   

B) skúška figurálno-kompozičného cítenia    

 

5 x 15 bodov   = 75 bodov    

C) skúška tvorivosti  

 

5 x 15 bodov   = 75 bodov    

 spolu 225 bodov 

II. ŠTUDIJNÝ PROSPECH: 

D) Študijné výsledky dosiahnuté v 7., 8. a 9. 

ročníku ZŠ – PROSPECH za každý ročník  

(povinné kritérium, max. 30  bodov)                             

za priemerný prospech do 1,50 + 10 bodov 

za priemerný prospech od 1, 51 do 2,00    +  8 bodov 

za priemerný prospech od 2,01 do 2,50     +  6 bodov, 

za priemerný prospech od 2,51 do 3,00     + 4 body, 

za priemerný prospech horší ako 3,00       + 2 body. 

 spolu max. 30 bodov 

III. ÚČASŤ NA VÝTVARNÝCH SÚŤAŽIACH: 

E) Celkový počet bodov môže byť navýšený o body dosiahnuté za víťazstvo:   

-  v  medzinárodných výtvarných súťažiach takto: 
1. miesto 30 bodov                         

2. miesto 20 bodov                     

3. miesto 10 bodov 

-  v celoslovenských výtvarných súťažiach takto: 

 

* Ocenenie musí byť z posledných troch rokov spätne. Hodnotené bude iba 

jedno/najvyššie ocenenie, ktorého kópiu uchádzač priloží k prihláške. Súlad 

kópie s originálom potvrdí základná škola/základná umelecká škola pečiatkou 

a podpisom na zadnej strane kópie ocenenia.  

 

1. miesto 15 bodov                          

2. miesto 10 bodov                     

3. miesto 5 bodov 

 spolu max. 30 bodov 

 

7. Podmienkou prijatia uchádzača je úspešné absolvovanie skúšky (získanie viac ako 50 % povinne 

hodnotených kritérií, t.j. 128 bodov a viac)  a umiestnenie na postupovom mieste podľa schváleného 

plánu prijímaných uchádzačov. 

 

Pri  celkovom  určovaní  poradia  v prípade zhody bodov  na  úrovni  rozhodovania  bude  prednostne  

prijatý  uchádzač (-čka), ktorý(-á) na základe výsledkov talentovej skúšky získal väčší počet bodov 

(priorita) v týchto častiach skúšky: 

1. najvyššia priorita – skúška priestorového cítenia, 

2. najvyššia priorita – skúška tvorivosti, 

3. najvyššia priorita – skúška figurálno – kompozičného cítenia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     Uchádzači budú absolvovať jednotlivé časti talentovej skúšky anonymne pod pridelenými kódmi. Ak 

by sa niektorý uchádzač v zmysle legislatívy nemohol zúčastniť prijímacích skúšok, musí to oznámiť 

riaditeľke ŠUP najneskôr v deň skúšky do 8.00 hod. Riaditeľka ŠUP stanoví v súlade s § 66 odst. 5 zákona 

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

zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)  náhradný termín 1. kola 

talentových skúšok a v celkovom vyhodnotení bude rezervovať miesto pre tohto uchádzača. 

 

8. Riaditeľka školy zverejní zoznam s kódovým označením všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov 

v poradí podľa počtu získaných bodov na výveske pri vstupe do školy a na webovom sídle školy 

http://www.sup-po.sk/ v termíne, ktorý určí MŠVVaŠ. 

 

9. V prípade, že bol uchádzač počas štúdia na základnej škole inak hodnotený ako ostatní žiaci -  žiak so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je uchádzač o štúdium s týmto znevýhodnením povinný  

pripojiť k prihláške správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršiu ako dva roky, alebo ak ide o uchádzača - so zdravotným znevýhodnením, je uchádzač povinný 

predložiť vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať 

zvolený odbor.  
 

10. V prípade, že uchádzač splnil kritériá pre prijatie na štúdium, ale v celkovom poradí odboru, na ktorý sa 

hlásil, sa umiestnil na nepostupovom mieste, riaditeľka školy si vyhradzuje právo po prerokovaní so zákonným 

zástupcom, prijať uchádzača na voľné miesto v inom odbore. 

 

11. Ak sa počet uchádzačov v plánovanom študijnom odbore nenaplní na stanovený počet žiakov,  môže 

riaditeľka školy uvedený odbor  neotvoriť a vyhradzuje si právo, po prerokovaní a so súhlasom zákonného 

zástupcu, prijať žiaka na voľné miesto v inom odbore.  

 

12. V prípade nenaplneného počtu miest pre uchádzačov, ktorých je možné prijať do prvého ročníka v 1. kole, 

môže riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodnúť o tom, že sa na škole vykonajú 

prijímacie skúšky v 2. kole. Toto rozhodnutie spolu s kritériami zverejní na webovom sídle školy. Termín  

2. kola prijímacích skúšok na prijatie žiakov pre školský rok 2023/2024 určí  MŠVVaŠ SR. 

 

 

13.  Tieto kritériá platia od 1. 3. 2022.                                                                    
 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 10. februára 2022 

Prerokované v rade školy dňa 18. februára 2022 

 

V Prešove dňa  18.2.2022   

 

 

 

                         Mgr. Linda Pločicová  

                                                                                         riaditeľka  ŠUP        

http://www.sup-po.sk/

