
Príloha A 
 

Súkromná  stredná  odborná  škola  -  ELBA 
S m e t a n o v a  2,   0 8 0  05    P r e š o v 

tel.: 051 / 7714999  e-mail: skola@elbaci.sk 
 

 
Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy - ELBA, Smetanova 2, Prešov, Mgr. Romana B 

i r o š o v á v zmysle § 5, ods. 4, písm. a) Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa časti 5, oddielu 3 Zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní na 
pedagogickej rade školy dňa 29. januára 2018 a rade školy dňa 29. januára 2018 a so súhlasom 
zriaďovateľa školy Ing. Emila Blichu, Palárikova 26, Prešov určuje tieto: 
 

K R I T É R I Á 
na prijatie uchádzačov pre školský rok 2018/2019 

v 1. kole prijímacích skúšok dňa 28. marca 2018 
 
8222 M Úžitková maľba    plánovaný počet prijatých žiakov  6 
8223 M Úžitková fotografia    plánovaný počet prijatých žiakov  6 
8245 M Konzervátorstvo a reštaurátorstvo plánovaný počet prijatých žiakov  6 
8261 M Propagačná grafika    plánovaný počet prijatých žiakov  6 
Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka:    24 
 Prijímacie skúšky, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 
potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania sa uskutočnia v zmysle platnej legislatívy a 
v súlade s § 66 ods. 1 školského zákona č. 245/2008, a to dňa: 28. marca 2018. 
Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky: 
Prijímacia skúška pozostáva: 

- z kresby zátišia a busty - pre študijný odbor 8222 M UZM a 8245 M KaR  
- vytvorenie umeleckej fotografie – pre študijný odbor 8223 M UZF a 8261 M PRG 
- z posúdenia 5 vlastných prinesených prác – pre všetky študijné odbory 
- z prijímacieho pohovoru – pre všetky študijné odbory 

 
Uchádzači budú prijatí na základe:  

- úspešného vykonania talentových skúšok, 
- priemerného prospechu zo ZŠ 6. - 9. ročník, 

Na prijímacie – talentové skúšky si žiaci prinesú: 
 domáce práce - 5 najlepších prác (plošných, priestorových, digitálnych...) 
 občiansky preukaz rodiča prípadne žiaka  
 pozvánku na talentovú skúšku 

Výtvarné potreby na talentové skúšky poskytne škola, prípadne si žiak môže priniesť vlastné pomôcky 
na kresbu.  
Bodové hodnotenie:  
1. Talentová skúška:  

a) skúška priestorového cítenia – kresba resp. fotografia max. 50 bodov 
b) skúška farebného cítenia – kresba resp. fotografia                 max. 50 bodov 
c) posúdenie 5 prinesených vlastných prác   max. 50 bodov 
d) prijímací pohovor      max. 50 bodov 

2. Priemerný prospech zo ZŠ 
a) 6.-9. ročník                   max.   50 bodov 

Spolu          max. 250 bodov 
 
Žiak vyhovel kritériám talentovej skúšky ak získa   150–250 bodov 



Žiak nevyhovel kritériám talentovej skúšky ak získa   0–149 bodov 
 
Ak prijímacia komisia zistí u viacerých žiakov rovnaký súčet bodov, použije pre určenie poradia 
nasledovné: 

Ak pri hodnotení výsledkov talentovej skúšky prijímacia  komisia zistí u viacerých žiakov  rovnaký 
súčet bodov, o poradí bude rozhodovať zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie 
posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia doložené k prihláške na talentovú skúšku).  Ako ďalšie  
kritérium použije úspešnosť žiakov ZŠ vyjadrenú priemernou  známkou počas celého štúdia na II. stupni 
ZŠ. 
 
Časový harmonogram: 
07.30 – 08.00 hod. - zápis, slávnostné privítanie a rozdelenie do ateliérov  
08.00 – 09.30 hod.  - perspektívne kreslenie podľa modelu 
09.40 – 11.30 hod.  - kresba zátišia 
11.30 – 12.30 hod. - obedňajšia prestávka 
12.30 – 14.00 hod.  - prijímacie pohovory 
14.10 – 15.10 hod.  - vyhodnotenie talentových skúšok skúšobnou komisiou  
15.00 – 15.30 hod.  - oznámenie rozhodnutí o prijatí/neprijatí uchádzačov o štúdium 
 Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium pri splnení kritérií talentových skúšok bude uchádzačovi 
zaslané najneskôr do 6. apríla 2018. 
 Výsledková listina bude zverejnená na vchodových dverách školy a na webovej stránke školy.  
 
2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 19. júna 2018 (t. j. utorok) len na voľné miesta.  
 
V Prešove dňa 29. januára 2018 

Mgr. Romana Birošová  
riaditeľka školy  


