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Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021 

Študijné odbory 

 8641M Propagačné výtvarníctvo  

 8604M Grafický dizajn 

 8630M Animovaná tvorba 
 8606M Fotografický dizajn 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov 
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:  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov 
5.(4-x).(4-x), kde x je známka.  

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika  
1.2. Profilový predmet:  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov 
3.(4-x).(4-x), kde x je známka.  

 Biológia  
 
 

2. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 
{0;100} bodov. 
 

2. 1. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia: 
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia 
podľa profilácie strednej školy. {0;100} bodov 
2.2. Dištančné overenie umeleckého talentu: 
Overenie sa bude realizovať on-line formou hodnotenia domácich prác. Minimálny počet domácich prác pre 
študijné odbory: propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn animovaná tvorba  je 10 ks, pre študijný odbor 
fotografický dizajn min. 40 fotografií. 
Práce môžu byť realizované v nasledovných technikách:  
- kresba, maľba, grafika, fotografia, počítačová grafika, počítačová animácia, prípadne fotografický záznam z 
trojrozmerného objektu (socha, keramika, textilný objekt, atď.). 
Kritéria hodnotenia domácich prác: Rozsah dosiahnutých bodov môže byť od 0 do 100 bodov. 
Podmienkou úspešného vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie min. 100 bodov spolu za 1. zohľadnenie študij-
ných výsledkov a za 2. ďalšie kritériá. 
 

 

V rámci prijímacieho konania sú prijatí bez absolvovania talentovej skúšky žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste 
vo  výtvarnej súťaži organizovanej Súkromnou školou umeleckého priemyslu (PANEL STORY). 
Ak žiak vyhovie talentovým skúškam, ale obsadí nasledujúce miesto po poslednom prijatom, bude mu 
ponúknutá možnosť prijatia na náhradný odbor umeleckého zamerania. 
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na internetovej stránke: www.ssuszv.sk 

http://www.ssuszv.sk/

