
Stredná priemyselná škola, Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník 
 

  
K R I T É R I A 

 
pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijného odboru: 

 
pre školský rok 2018/2019 

 

Študijné odbory: 8298 M   odevný dizajn 
8283 M  reklamná tvorba 
8261 M   propagačná grafika 

  
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ 
Dĺžka vzdelávania a prípravy:  4 roky 
Spôsob ukončenia:    maturitná skúška 
Termín konania talentovej skúšky:   26. marca 2018 

 
Riaditeľ SPŠ vo Svidníku v súlade so zákonom  NR SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po určení počtu žiakov OŠ  PSK,  po  prerokovaní a 
schválení pedagogickou radou školy dňa 01. 02. 2018 a súhlasným vyjadrením Rady školy  ustanovuje tieto 
kritéria: 

  
Kritéria na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na umelecké odbory 

 
1. Do 1. ročníka možno prijať: 

a) do študijného odboru 8298 M  odevný dizajn   –   8 uchádzačov, 
b) do študijného odboru 8283 M  reklamná tvorba   –   8 uchádzačov, 
c) do študijného odboru 8261 M  propagačná grafika   –  12 uchádzačov. 

 

2. Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom odbore vzíde na základe počtu získaných bodov: 
- za prijímacie skúšky – talentová skúška, 
- za študijné výsledky v 8. ročníku ZŠ na koncoročnom hodnotení,  v 9. ročníku ZŠ na polročnom 

hodnotení 
3. Pri prijímaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určí forma prijímacej skúšky 

s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 
Pre prijímacie skúšky na umelecké  študijné  odbory  8298 M odevný dizajn,  8283 M reklamná tvorba    
a 8261 M  propagačná grafika sa stanovuje talentová skúška, ktorú vykonajú všetci uchádzači. Cieľom  
talentovej  skúšky  je  overenie  špeciálnych  schopností  a zručností uchádzača pre štúdium v zvolenom 
študijnom odbore. 

 
Talentová skúška sa uskutoční  26. marca 2018 

 
4. Talentová skúška pre všetky uvedené umelecké odbory bude pozostávať z orientačno-odborného testu 

z výtvarnej výchovy a dvoch výtvarných prác na zadané témy: 
a) Realistická kresba – kresba podľa skutočností – vecná štúdia ceruzkou, uhlíkom podľa modelu 

(geometrické telesá, nádoby, predmety, prírodniny, drapéria) na formáte A3  
b) Dizajnové riešenie produktu – návrh produktu podľa študijného odboru (návrh odevu, grafický 

návrh)   
5. Bodovací systém bude následovný: 

a) za orientačno-odborný test dostanú žiaci za každú správnu odpoveď jeden bod.  
Maximálny počet – 10 bodov 

 
b) úloha č. 1 – realistická kresba ( zátišie ) 

Počet bodov za prácu od jednej členky 0 až 7 bodov. 
Maximálny počet  -  7 x 3 = 21 bodov 



 
c) úloha č. 2 – zameraná na št. odbor  - návrh produktu kombinovanou technikou ( kresba, maľba, práca 

s výtvarným materiálom) 
Počet bodov za prácu od jednej členky 0 až 7 bodov. 

     Maximálny počet  - 7 x 3 = 21 bodov      
 

d) za prospech v 8. ročníku na koncoročnom hodnotení a v 9. ročníku na polročnom hodnotení: 
 priemerný prospech  počet bodov 
 1,00 - 1,50             10 
 1,51 – 2,00    8 
 2,01 – 2,50    6 
 2,51 – 3,00    4 
 3,01 – 3,50    2 
 3,51 a viac    0  Maximálny počet - 10 bodov 

 
Žiak môže získať spolu maximálne: 

  - test      - 10 bodov 
  - úloha č. 1     - 21 bodov 
  - úloha č. 2     - 21 bodov 
  - prospech zo ZŠ    - 10 bodov 
  SPOLU        62 bodov 
 
6. V prípade rovnakého celkového počtu bodov bude platiť tento postup: 

a) uprednostnenie uchádzačov so zmenenou pracovnou schopnosťou potvrdenou príslušnou 
posudkovou komisiou sociálneho  zabezpečenia,  

b) väčší počet získaných bodov z výtvarnej talentovej skúšky, 
c) ocenenie na výtvarných súťažiach. 

 
7. Riaditeľ školy zverejní uchádzačom v deň prijímacích skúšok, aký počet bodov získali po talentovej 

skúške na www.spssvidnik.sk  a výveske vo vestibule školy. Zoznam bude vypracovaný podľa vopred 
pridelených číselných kódov, ktoré budú uvedené v pozvánke uchádzača. 

 
8. Riaditeľ školy  do troch dní odo dňa konania prijímacích skúšok (PS) zverejní zoznam uchádzačov na 

na www.spssvidnik.sk a výveske školy. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov, s vopred 
prideleným číselným kódom, zoradených  podľa celkového počtu bodov získaných na PS a informáciou, 
či uchádzač vykonal PS úspešne alebo neúspešne.  

9. Žiaci, ktorí splnili kritériá talentovej skúšky a boli prijatí na základe najvyššieho dosiahnutého počtu 
bodov, dostanú s rozhodnutím o prijatí  oznámenie o termíne, mieste a spôsobu zápisu na štúdium pre 
školský rok 2018/2019. 

 
10. Voči uchádzačom, ktorí sa nezúčastnia zápisu, začne riaditeľ školy  správne konanie o zrušení 

rozhodnutia podľa osobitného predpisu o správnom konaní. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí 
ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacích skúšok. 

 
11. 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. 

 
12. Keď sa na študijný odbor neprihlási dostatočný počet uchádzačov, alebo po zápise klesne počet prijatých 

uchádzačov pod 5, ponúkne riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka preradenie na iný príbuzný 
odbor, kde nebude naplnený stav tak, aby boli dodržané najvyššie počty žiakov pre jednu triedu. 

 

Platné od 01. 02. 2018 

 
 
         Mgr. Pavel Olejár 

        riaditeľ školy 

http://www.spssvidnik.sk/
http://www.spssvidnik.sk/

