
Súkromná škola umeleckého priemyslu,  
Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava 

 
 

Kontakt:            : 02/43 41 08 02,        ssus@ssus.sk,  www.skoladesignu.sk  

 
 

Kód školy: 612701 
  

Kritériá na prijímaciu skúšku do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 
 

Platné od 1. februára 2020 

 
 

4 – ROČNÉ ŠTÚDIUM S MATURITOU  
 
Š T U D I J N Ý   O D B O R  

8602 M priemyselný dizajn  

8603 M grafický a priestorový dizajn 

8604 M grafický dizajn 

8606 M fotografický dizajn 

8610 M odevný dizajn 

8614 M dizajn interiéru 

8630 M animovaná tvorba 

 
Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overuje kreativita, zručnosť a nadanie 
uchádzača. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium rozhodujú aj študijné výsledky dosiahnuté na 
základnej škole.  
Riaditeľ školy na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania členov prijímacej komisie 
rozhodne o prijatí do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021.  

 

Talentová skúška trvá celý deň od 8:00 hod. do 16:00 hod. a pozostáva z týchto častí:  
 
1/ Kresba zátišia 15 bodov  

2/ Výtvarné spracovanie zadanej témy 15 bodov  

3/ Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) 10 bodov  

Do hodnotenia sa započítavajú aj študijné výsledky za 8. a 9. ročník ZŠ  5 bodov  a 
vedomostný test  5 bodov. 

Minimálny počet bodov na prijatie je 18 bodov.  

Termín talentových skúšok pre školský rok 2020/21:  

Pondelok  16. marec 2020 

(zákonný zástupca žiaka podá riaditeľovi ZŠ prihlášku do 20.2.2020) 

 

mailto:ssus@ssus.sk
http://www.skoladesignu.sk/
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4 – ROČNÉ ŠTÚDIUM S MATURITOU  
 
Š T U D I J N Ý   O D B O R  

 

  8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika 

 
Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overuje kreativita, zručnosť a nadanie 
uchádzača. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium rozhodujú aj študijné výsledky dosiahnuté na 
základnej škole.  
Riaditeľ školy na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania členov prijímacej komisie 
rozhodne o prijatí do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021.  

 

 
Talentová skúška trvá celý deň od 8:00 hod. do 16:00 hod. a pozostáva z týchto častí:  
 
 

1/ Kresba zátišia 7 bodov  

2/ Storyboard 15 bodov  

3/ Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) 18 bodov  

 

Do hodnotenia sa započítavajú aj študijné výsledky za 8. a 9. ročník ZŠ  5 bodov  a 
vedomostný test  5 bodov. 

 

Minimálny počet bodov na prijatie je 18 bodov.  

Termín talentových skúšok pre školský rok 2020/21:  

Pondelok  16. marec 2020 

(zákonný zástupca žiaka podá riaditeľovi ZŠ prihlášku do 20.2.2020) 
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