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Kritériá prijímacej talentovej skúšky v školskom roku 2023/2024 

- pre študijné odbory:  PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO 8641 M 

                                    ÚŽITKOVÁ MAĽBA 8644 M 

                                    KERAMICKÝ DIZAJN 8619 M 

                                    FOTOGRAFICKÝ DIZAJN 8606 M 

 

Prijímacie konanie  sa skladá z 2 častí: 

I. časť – OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ A NADANIA 

II. časť – DOTAZNÍK 

 

I. ČASŤ – OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ 

A NADANIA 

 

1. Kresba stoličky v perspektíve 

 

Vaša práca má spĺňať tieto kritériá: 

 kresba bude realizovaná ceruzkou s dôrazom na správne perspektívne zobrazenie 

v priestore  

 formát A3 

 fotografia na mobilný telefón, alebo scan (v prípade dištančnej formy) 

 

Bude sa hodnotiť: 

a) Čistota prevedenia práce 

b) Umiestnenie vo formáte 

c) Zvládnutie perspektívy 

d) Technické zvládnutie tieňovania  

 

2. Farebná figurálna kompozícia  

Vaša práca má spĺňať tieto kritériá: 

 Ľubovoľná maliarska technika napr. akvarel, tempera, suchý pastel, farebná 

pastelka, vosková kresba, farebný fix, prípadne kombinácia uvedených techník 

 Minimálne tri ľudské postavy v pohybe, ktoré budú znázorňovať napr. šport, tanec 

a pod. a budú umiestnené na jednom výkrese – formát A3  

 fotografia na mobilný telefón, alebo scan (v prípade dištančnej formy) 

  

Bude sa hodnotiť: 

a) Čistota prevedenia práce 

b) Umiestnenie vo formáte – kompozičné cítenie 
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c) Zvládnutie proporcie ľudského tela 

d) Farebné prevedenie   

e) Invenčnosť prevedeného námetu a celkové estetické cítenie  

 

3. Vytvorenie priestorového objektu na tému „Moje obľúbené zviera“  

 

Ak sa budú prijímacie skúšky konať prezenčne (v učebniach školy), všetci uchádzači 

budú dané zadanie modelovať z hliny (hlinu poskytne škola). 

Bude sa hodnotiť: 

a) Čistota prevedenia práce 

b) Zvládnutie proporcie zvoleného zvieraťa    

c) Invenčnosť prevedeného námetu a celkové estetické cítenie  

 

Ak sa budú prijímacie skúšky konať dištančne: 

Vaša práca má spĺňať tieto kritériá: 

 objekt má byť zhotovený z bieleho papiera rôzneho druhu (kartón, toaletný papier, 

baliaci a pod.) 

 použite ľubovoľné spracovanie papierovej hmoty napr.: lepenie, skladanie, krčenie, 

vrstvenie  

 veľkosť objektu je minimálne 30 x 30 cm 

 3 x fotka z rôznych uhlov (spredu, zboku, z nadhľadu) na jednofarebnom pozadí na 

mobilný telefón (v prípade dištančnej formy) 

a 

vytvorené zadania treba odfotiť s dôrazom na presné zachytenie fotených objektov, pri 

fotení zadania č. 3 - to jest, priestorového objektu, treba priložiť pravítko pre lepšiu 

predstavu veľkosti predmetu a fotky treba zhotoviť z nasledovných pohľadov:  

a) predná strana objektu 

b) zadná strana objektu 

c) pohlaď zvrchu  

 

4. Domáce práce – V celkovom hodnotení prijímacej skúšky budú uchádzačovi 

pridelené body aj za domáce práce. 

 

Pre odbory:  

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO 8641 M 

ÚŽITKOVÁ MAĽBA 8644 M  

KERAMICKÝ DIZAJN 8619 M 

 

z každého zadania odovzdajte minimálne jednu prácu 

a) Zátišie kresba: Zátišie musí obsahovať minimálne tri ľubovoľné predmety na formát 

A3 v technike ceruza alebo uhlík. 
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b) Zátišie maľba: Zátišie musí obsahovať minimálne tri ľubovoľné predmety na formát 

A3 v technike pastel, tempera alebo akvarel. 

c) Krajina – architektúra: Znázornite perspektívu ľubovoľných budov na formát A3 

v technike ceruza, uhlík. 

d) Krajina – maľba: Znázornite ľubovoľnú krajinu na formát A3 v technike pastel, 

tempera alebo akvarel. 

e) Figurálna kompozícia: Znázornite tri postavy v pohybe na formát A3 v ľubovoľnej 

technike. 

f) Voľná tvorba (pokyny sú uvedené nižšie): Zaujíma nás, k čomu máte vzťah a čo 

považujete za Vašu najlepšiu tvorbu v priebehu ostatných rokov. Dodržte nižšie 

uvedené pokyny pre jednotlivé odbory: 

Uchádzač o odbor PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO 8641 M: 

– k bodu f) voľná tvorba – vo svojich prácach sa zamerajte na vyhotovenie námetu 

v ľubovoľnom grafickom programe, ktorý bude uložený vo formáte .psd alebo .ai. V prípade 

prezenčnej formy uchádzač predloží práce v deň konania prijímacej skúšky v digitálnej forme 

USB, ktoré bude v obálke označenej Vaším prideleným kódom. 

 

Uchádzač o odbor ÚŽITKOVÁ MAĽBA 8644 M: 

- k bodu f) voľná tvorba – svoje domáce  úlohy zamerajte na Vám blízky námet, vyhýbajte sa 

prekresľovaniu a zamerajte sa skôr na Vašu fantáziu. V prípade prezenčnej formy prijímacej 

skúšky prinesiete práce v deň ich konania viditeľne označené Vaším prideleným kódom. 

 

Uchádzač o odbor KERAMICKÝ DIZAJN 8619 M: 

- k bodu  f) voľná tvorba – svoje domáce úlohy, v prípade prezenčnej formy prijímacej skúšky, 

prineste v deň ich konania viditeľne označené Vaším prideleným kódom. Zamerajte sa na Vám 

blízky námet, vyhýbajte sa prekresľovaniu a zamerajte sa na Vašu fantáziu, priestorový objekt 

a prácu s materiálom – v prípade dištančnej formy prijímacej skúšky stačí fotografia. 

Domáce práce –  

Pre odbor: FOTOGRAFICKÝ DIZAJN 8606 M 

 

Uchádzač o odbor FOTOGRAFICKÝ ODBOR 8606 M 

Je potrebné odovzdať sumár prác podľa vlastného výberu a uvedených pokynov - z 

každého zadania odovzdajte minimálne jednu prácu 

 

a) portrét 

b) architektúra 

c) príroda 



     SŠUP Súkromná škola umeleckého priemyslu 
Gagarinova ul. 2490/13, Topoľčany   

 

Kontakt: SŠUP 

Gagarinova ul. 2490/13 

955 01 Topoľčany 

 Tel. /Mobil: 038-5320024 

                  0914 320 025 

 E-mail: ssuv@ssuv.sk 

 www.ssup.sk  

 

 

d) figúra – ľudská postava 

e) zátišie  

 

Bude sa hodnotiť celkový estetický dojem, technické spracovanie fotografií, umiestnenie vo 

formáte. V prípade prezenčnej formy uchádzač predloží práce – fotografie, v deň konania 

prijímacej skúšky v digitálnej forme USB, ktoré bude v obálke označenej prideleným kódom. 

 

Ak sa hlásite na dva odbory, zamerajte svoje domáce úlohy podľa uvedených pokynov 

v oboch študijných odboroch. 

Hodnotenie prijímacej talentovej skúšky: 

Každá z fáz hodnotenej časti (a, b,c) je hodnotená bodmi od  0 – 30 bodov, domáce práce sú 

hodnotené od 0 do 35 bodov. Pričom maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku je 100 

bodov. Žiak vyhovel kritériám prijímacej talentovej skúšky, ak dosiahne za všetky štyri 

hodnotiace časti spolu 40 a viac bodov.  

V prípade, ak v študijnom odbore  budú mať uchádzači rovnaký počet bodov, bude 

uprednostnený v poradí ten žiak, ktorý dosiahol vyšší počet bodov v I. časti overovania 

špeciálnych schopností, zručností a nadania t.j.: kresba stoličky v perspektíve, farebná 

figurálna kompozícia a vytvorenie priestorového objektu. 

 

II. časť – DOTAZNÍK 

- ak sa budú konať prijímacie skúšky prezenčne alebo aj dištančne, dotazník zasielajte na mail. 

Mailová adresa bude uverejnená v pozvánke na prijímaciu skúšku (prijimacky@ssupto.sk). 

DOTAZNÍK  

                 (odpovede zašlite elektronicky v dokumente Microsoft Word) 

      1.   Navštevovali ste základnú umeleckú školu, ak áno, koľko rokov?  

2. Navštívili ste už niekedy galériu, vernisáž? Ak áno, akú a kde a čo Vás najviac 

zaujalo?  

3. Prečo ste sa rozhodli študovať práve Vami vybraný odbor na našej 

umeleckej škole?  

4. Máte nejaký výtvarný alebo umelecký vzor? Kto je to a prečo práve on / ona?  

5. Ak ste sa zúčastnili na nejakej súťaži, tak na akej a ako ste uspeli?  

            6.   Ktorá výtvarná technika Vám je blízka?  

7. Máte nejaké iné zaujímavé zručnosti alebo schopnosti, v ktorých vynikáte?    

8. Máte svoju obľúbenú kultúrno-spoločenskú osobnosť? Ak áno, koho a prečo?  

9. Aké knihy ste v poslednej dobe čítali? Ak áno, čím Vás zaujali?  
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10. Aký iný odbor, ktorý ponúkame, by ste radi študovali na našej škole?  

11. Čo plánujete po úspešnom ukončení štúdia na našej škole?  

12. Používate počítač aj na kreatívnu tvorbu? V akom softvéri ste skúšali pracovať?  

13. Sledujete trendy v umení a dizajne? Aké blogy a stránky s umením 

navštevujete?  

14. Zaujímate sa o digitálne formy umenia? Máte obľúbené štúdia v kreatívnom a 

hernom priemysle?  

15. Navštívili ste našu školu? Napríklad na DOD alebo online DOD? 

 

SUMÁR INFORMÁCIÍ 

Požadované materiály pošlite na mail: 

Mailová adresa: prijimacky@ssupto.sk 

Predmet mailu: váš pridelený kód 

Obsah mailu: 

1. Vaše meno,  priezvisko a pridelený kód z pozvánky 

2. Telefónne číslo pre potreby ONLINE POHOVORU 

V prípade prezenčnej formy prijímacej skúšky na uvedený mail zasielajte iba DOTAZNÍK 

 

V prípade dištančnej formy prijímacej skúšky na uvedený mail zasielajte: 

Prílohy: 

1. 1x fotografia – kresba: stolička s knihou 

2. 1x fotografia – maľba: farebná figurálna kompozícia  

3. 1x fotografia – spredu priestorového objektu: „Moje obľúbené zviera“ 

4. 1x fotografia – zboku priestorového objektu: „Moje obľúbené zviera“ 

5. 1x fotografia – z nadhľadu priestorového objektu: „Moje obľúbené zviera“ 

6. fotografie – domácich úloh podľa vlastného výberu a uvedených pokynov  

7. dotazník v elektronickej podobe (dokument Microsoft Word) 

8. súhlas dotknutej osoby 

Pred odoslaním mailu si skontrolujte, či Váš mail obsahuje všetky požadované časti 

zadania. Ak ste niečomu neporozumeli alebo nemôžete splniť naše požiadavky, prosím, 

kontaktujte nás na telefónnych číslach: 

038/532 00 24 

0914 320 025 

 


