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K r i t é r i á      
pre študijné odbory, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností 

alebo nadania  žiakov ZŠ pre šk. r. 2021/2022 
 

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákon a po prerokovaní na pedagogickej rade školy 
stanovuje kritéria na prijatie do 1. ročníka študijných odborov, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 
zručností alebo nadania (ďalej talentová skúška TS) žiakov ZŠ pre školský rok 2021/2022. 

 
Škola umeleckého priemyslu v Hlohovci pre šk. rok 2021/2022 otvára 2 triedy 1. ročníka  4-ročných 
študijných odborov v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania: 

 

Číslo odboru Názov odboru 
Triedy Predpokladaný 

počet žiakov 
Forma 
štúdia 

Prof. 
pred. 

8604 M grafický dizajn 1 22 denná T 

8606 M fotografický dizajn 1 22 denná T 

   
  

Talentové skúšky do týchto odborov sa uskutočnia: 
v prvom termíne 05. 05. 2021 o 8.00 hod. podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 06. a 07. 05. 2021 
v druhom termíne 12. 05. 2021 o 8.00 hod. podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. 05. 2021 
 

Forma, obsah a rozsah talentových skúšok pre študijné odbory:  
 

8604 M grafický dizajn  
8606 M fotografický dizajn  
 

1. kresba  - kreslená štúdia zátišia použitím ceruzky rôznych mäkkostí 
2. maľba – farebné cítenie - uchádzač si zvolí ľubovoľnú techniku ( tempera, vodové farby, suchý pastel  alebo olejový pastel) 
3. písomný test – všeobecný rozhľad v oblasti umenia  
4. vlastné domáce práce v rozsahu 10 kusov  veľkosti minimálne formátu A4 

- uchádzači o študijný odbor fotografický dizajn   k vlastným domácim prácam   prinesú vlastné 
fotografie na témy:  portrét, krajina -  v rozsahu  10 kusov  (fotografie musia byť v tlačenej forme) 

- uchádzači o študijný odbor grafický dizajn   k vlastným domácim prácam prinesú ďalšie vlastné 
kresby tušom na témy:  krajina, štruktúra -  v rozsahu  10 kusov  (práce musia byť v tlačenej 
forme). 

 
 

Uchádzač si prinesie nasledovné pomôcky:  
3 ks výkresov formátu A3,  farby podľa vlastného výberu (vodové farby, suchý pastel, olejový pastel 
alebo temperové farby) štetce hrubé aj tenké, pohár na vodu, ceruzka, uhlík, plastická guma, nožnice, 
lep, jednofarebné servítky, obrázky z časopisov, kúsky látky, špagátik, bavlnka) a písacie potreby.    
 
Do uvedených odborov budú žiaci prijatí podľa nasledovných kritérií - bodové hodnotenie za: 

1. výsledky talentovej skúšky 
2. študijné výsledky zo ZŠ  
3. hodnotenie správania  
4. mimoškolské aktivity: - úspešné  výsledky zo súťaží a olympiád, 

- odporúčanie učiteľa výtvarnej výchovy ZUŠ, ZŠ príp. iné, 
     - iné aktivity žiaka v rôznych oblastiach.  
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Bodové hodnotenie 

 

Celkový  počet bodov:    170       
Z toho :  Talentové skúšky    100 bodov    ( Kresba   20 bodov 

            Test          10 bodov 
           Maľba      30 bodov 
            Domáce práce   40 bodov) 

  Študijné výsledky zo ZŠ  50 bodov 
  Mimoškolské aktivity  20 bodov 
 
 Za zníženú známku zo správania sa pridelia mínusové body nasledovne:  

2. stupeň          –    5 bodov 
3. stupeň          –  10 bodov 
4. stupeň          –  15 bodov 

Za nedostatočný prospech z povinných predmetov na polročnom vysvedčení z 9. ročníka ZŠ sa 
pridelia za každú nedostatočnú známku – 5  mínusových bodov. 
 
Uchádzač úspešne vykoná talentovú skúšku, ak získa minimálne 50 bodov z celkového počtu 
bodov. 
Všeobecné ustanovenia :  

 1.  Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú ponúknuté voľné miesta 
v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov. 

2.  V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo 
tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor, prípadne inú školu. 

3.  Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore 
vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške), v prípade žiaka so zníženou 
pracovnou schopnosťou je potrebné potvrdenie od odborného lekára.  

4.  Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou odborný 
posudok. Individuálna integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. 
Integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci. 

5.  Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle § 67 a 68 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po 
zohľadnení uvedených kritérií.  

6.   Ak sa uchádzač v stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok) bude to škola považovať 
za nezáujem študovať na ŠUP v Hlohovci a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je 
neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí 
vyhoveli kritériám na prijatie. 
 
 
 
Hlohovec, 16.12.2020 

        PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová 
                                                                                                                      riaditeľka školy 
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