
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, P R E Š O V 

 

K r i t é r i á 

pre úspešné a neúspešné vykonanie talentovej skúšky – 1. termín, konanej dňa 27.03.2018 do 

študijného  odboru    8298 M  odevný dizajn, 8299 M  dizajn interiéru, 8266 M  nástenná maľba 

v architektúre pre  školský  rok  2018/2019  platné od  31.1.2018 

 

A. Kritériá 
      

      1. Maximálny počet dosiahnutých bodov z kresby zátišia je    45 bodov 

      2. Maximálny počet dosiahnutých bodov: a) z figurálnej kompozície 

                                                                         b) z architektonicko-výtvarného 

                                                                             riešenia priestoru je              60 bodov 

      3. Maximálny počet dosiahnutých bodov z testu z výtvarnej výchovy je  20 bodov 

      4. Maximálny počet dosiahnutých bodov z domácich prác je    10 bodov 

      5. Maximálne bodové hodnotenie priemerných známok zo ZŠ je   15 bodov 

      6. Maximálna bodová bonifikácia za umiestnenie vo významných  

          výtvarných súťažiach v rámci SR alebo na medzinárodnej úrovni je  10 bodov 

 

Maximálny počet získaných bodov              160 bodov 
 

 *  Vyhovel kritériám talentovej skúšky            80 -160 bodov 

  *  Nevyhovel kritériám talentovej skúšky              0 -  79 bodov 

 

        Ak pri hodnotení výsledkov podľa kritérií A prijímacia komisia zistí u viacerých žiakov rovnaký 

súčet bodov, použije pre určenie poradia kritérium B. 

 

B. Kritérium  
 

  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 na ZŠ vyjadrenú priemernou  známkou počas celého štúdia na II. 

stupni ZŠ. 

 

C. Ďalšie ustanovenia  

 
1. Žiakovi, ktorý predloží najneskôr v deň talentovej skúšky  lekárske potvrdenie, ktorým 

ospravedlní svoju neprítomnosť na  talentovej skúške, riaditeľ školy určí v najkratšej dobe náhradný  

termín TS. Zároveň riaditeľ školy rezervuje miesto v počte žiakov,  ktorých prijíma do prvého ročníka. 

 

2. Výsledky talentových skúšok budú zverejnené dňa 27. marca 2018 o 16:00 hod. vyvesením na 

dverách školy a na  www.sospodnikania.sk.  

 

 

 

 V Prešove  31.01.2018      Ing. Stanislav KUCHTA, MBA 

                             riaditeľ SOŠP Prešov 

 

http://www.sospodnikania.sk/

