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Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2022/2023 

 
 

Plánovaný počet prijatých uchádzačov o štúdium 
 

EDUID školy: 100010928 
 

 
Študijný odbor 

 
Počet 

3348 M tvorba nábytku a interiéru 25 

 
 
1. kolo 1. termín  4. mája 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. a 6. mája 2022), 
1. kolo 2. termín 11. mája 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 12.a 13. mája 2022), 
 
2. kolo prijímacích skúšok 21. júna 2022. 
 
 
Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania do študijného odboru 3348 M tvorba nábytku           
a interiéru bude realizované talentovou prijímacou skúškou , ktorá bude pozostávať z nasledovných 
výtvarných úloh:  
 
Úloha č.1: voľná valérová  KRESBA  ZÁTIŠIA  podľa modelu v prirodzenom merítku 
 
Úloha č.2: voľná lineárna  KRESBA  SPAMÄTI  podľa modelu v prirodzenom merítku 
 
 
Kritériá a bodové hodnotenie talentovej prijímacej skúšky   
 

Úloha/kritérium Počet bodov 

Úloha č.1 45 

Úloha č.2 45 

Úspešnosť v externom testovaní                                                                                                                                         20 

Spolu 110 

 

Prijatie uchádzača 

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho 
konania a poradia vytvoreného podľa počtu získaných bodov jednotlivými uchádzačmi. Maximálny 
počet bodov, ktorý môže uchádzač získať v rámci talentovej prijímacej skúšky je spolu 110 bodov,            
z toho za výtvarné úlohy 90 bodov a za úspešnosť v externom testovaní žiakov 9. ročníka na základnej 
škole 20 bodov. Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 
konania dňa 18. mája 2022 (00:00 – 23:59 h.) a najneskôr v tomto termíne odošle uchádzačovi 
rozhodnutie o prijatí. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (do 23:59 h.) písomne potvrdí 
strednej škole prijatie na vzdelávanie. 
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Hodnotenie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka na základnej škole 

Hodnotí sa dosiahnutá úspešnosť uchádzača v externom testovaní na základnej škole. 

 
Predmet 

Slovenský jazyk a literatúra Matematika 

% body % body 

80  a viac 10 80  a viac 10 

70  -  79 9 70  -  79 9 

60  -  69 8 60  -  69 8 

50  -  59 7 50  -  59 7 

40  -  49 6 40  -  49 6 

30  -  39 5 30  -  39 5 

 
Ak uchádzač v externom testovaní v jednotlivých predmetoch dosiahne úspešnosť nižšiu, ako 30% 
alebo sa nezúčastní externého testovania na základnej škole (v riadnom ani v náhradnom termíne), 
uchádzačovi nebudú v tomto kritériu pridelené žiadne body resp. uchádzač získa 0 bodov. 
 
Povinné pomôcky k vykonaniu talentovej prijímacej skúšky 
 
Vlastné kresliace a rysovacie potreby (výkres - formát A2 -2ks, baliaci papier formátu A1 – 2 ks, ceruzky 
3B-6B, uhlík /prírodný alebo umelý/, plastická guma, lepiaca páska, nožnice, pripínačky. 

 
Doplňujúce informácie k hodnotiacim kritériám talentovej prijímacej skúšky pre študijný odbor 
3348 M tvorba nábytku a interiéru:  
 
1. Hodnotiaca komisia bude pozostávať z 3 členov. Každý člen komisie bude hodnotiť práce 
samostatne, nezávisle a anonymne.  
2. Za obidve výtvarné úlohy (úloha č.1 + úloha č.2) môže uchádzač získať 30 bodov od každého člena 
komisie (3 x 30 b.). Počty bodov jednotlivých členov komisie sa sčítajú. Uchádzač môže získať od 
hodnotiacej komisie spolu maximálne 90 bodov. 
3. Pri rovnakom počte celkových bodov (úloha č.1+úlohač.2+úspešnosť v externom testovaní) 
rozhoduje o poradí uchádzačov počet bodov v úlohe č. 1, pri zhodnom počte bodov v úlohe č.1, 
rozhoduje počet bodov v úlohe č.2.  
4. Pri rovnakom počte celkových bodov, aj pri uplatnení bodu 3, rozhoduje o poradí uchádzačov 
umiestnenie vo výtvarných súťažiach na 1. až 3. mieste (okresné, krajské a celoštátne kolo), ak ich 
uchádzač priložil k prihláške na štúdium. 
5. Domáce práce uchádzačov nie sú súčasťou kritérií prijatia, nepredkladajú a nezohľadňujú sa. 
6. Uchádzač vyhovel kritériám talentovej prijímacej skúšky, ak získa z výtvarných úloh (úloha č.1+úloha 
č.2) od hodnotiacej komisie spolu minimálne 15 bodov.  
7. Uchádzač nevyhovel kritériám talentovej prijímacej skúšky, ak nezíska z výtvarných úloh stanovený 
minimálny počet bodov podľa bodu 6., ak niektorú z výtvarných úloh neodovzdá alebo ak sa vzdá v 
priebehu konania skúšky.  
 
 
Kritériá prijímacej skúšky pre uchádzačov o štúdium začínajúc 1. ročníkom v školskom roku 2022/2023 
začínajúc boli prerokované pedagogickou radou dňa 10.02.2022. 
 
10. február 2022, Zvolen      Ing. Pavel Laššák, v. r. 
               riaditeľ školy 
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