
www.skolaumenia.sk

´

http://www.skolaumenia.sk/


Stredná škola, 
ktorá poskytuje všeobecné,
umelecké teoretické aj praktické vzdelávanie,
ukončené maturitnou skúškou.
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• nadpriemerné výsledky žiakov v externej časti maturitných 
skúšok zo SJL a ANJ, 

• uplatnenie absolventov školy na trhu práce                                   
(2,7 % absolventská miera nezamestnanosti za máj 2019),

• trojnásobný záujem žiakov základných škôl o štúdium na škole,

• úspechy žiakov vo výtvarných súťažiach. 
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• školu rodinného typu a priateľské 
prostredie

• kvalitné odborné vzdelávanie             
a prípravu umeleckého zamerania, 

• odborné exkurzie na Slovensku          
a v zahraničí - Londýn, Paríž, 
Florencia, Praha, Brno, Krakow...

• súvislú umeleckú prax v škole            
a vo firmách v 2. a 3. ročníku

• školské pedagogické                              
a psychologické poradenstvo

• projekty Erasmus+ (mobilita 
žiakov v Česku, Poľsku, Spojenom 
kráľovstve a Portugalsku) 

• návštevy múzeí a galérií, 
krajinársky kurz a účelové kurzy

• mimoškolské aktivity - olympiády 
a rôzne súťaže

• vzdelávacie programy - Škola 
priateľská k deťom, Škola bez 
nenávisti

*



• Na štúdium sú prijímaní uchádzači na základe talentovej skúšky, ktorá pozostáva 
z hodnotenia výtvarných prác a písomného testu všeobecného prehľadu na úrovni 
vedomostí zo základnej školy. Do celkového hodnotenia sa započítava aj priemerný 
prospech z povinných vyučovacích predmetov na základnej škole.

do 01. 02. 2021 
zverejnenie kritérií 
prijímacieho konania        
pre školský rok 2021/2022 
na webe

19. 03. 2021 
predpokladaný termín 
talentovej skúšky na 
SŠUP ZA

do 28. 02. 2021          
podanie prihlášky na 
štúdium prostredníctvom 
ZŠ alebo zákonného 
zástupcu

*
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• SŠUP ZA ponúka pre záujemcov o štúdium prípravné kurzy kreslenia, 
s termínom začiatku od 23. 11. 2020. 

• Podmienkou účasti na kurze je vyplnenie prihlasovacieho formulára –
https://www.skolaumenia.sk/pripravne-kurzy/.

• Z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 sa kurz koná kombinovanou formou 
v online prostredí a následne prezenčnou formou v škole počas 
mesiacov november 2020 až marec 2021.

• Celková časová dotácia predstavuje 20 hodín. 
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https://www.skolaumenia.sk/pripravne-kurzy/
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•8603 M GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
•8604 M GRAFICKÝ DIZAJN
•8614 M DIZAJN INTERIÉRU 
•8641 M PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

18 miest 
18 miest
9 miest 

9 miest



GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
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• Študijný odbor 8603 M rozvíja priestorovú predstavivosť, kreativitu a osvojenie 
dizajnérskych materiálov. Okrem klasických výtvarných techník sa štúdium zameriava na 
prácu s novými médiami. Vlastný návrh žiaci dokážu spracovávať v materiáloch a vo 
vyšších ročníkoch aj v 2D a 3D grafických softvéroch. 

• Po skončení štúdia je možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách so zameraním na 
dizajn, architektúru, žiaci nájdu uplatnenie v umelecko-remeselnej výrobe, interiérovom 
alebo reklamnom štúdiu.

Link na web
https://www.skolaumenia.sk/priestorovy-dizajn/

https://www.skolaumenia.sk/priestorovy-dizajn/


GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
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GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
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https://www.youtube.com/watch?v
=byjNWSXAJzw

Linky na videá

https://www.youtube.com/watch?v=byjNWSXAJzw


GRAFICKÝ DIZAJN
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• Študijný odbor 8604 M je zameraný na zvládnutie klasických grafických techník ako aj 
navrhovanie vizuálnych riešení prevážne v 2D priestore s presahom do fotografie, 
obalového dizajnu, animácie, ilustrácie... Tvorba kníh, časopisov, webdizajn aj voľná, 
kreatívna tvorba patrí k zručnostiam absolventa grafiky. Štúdium rozvíja vizuálne 
prepojenia obrazu a typografie s využitím profesionálnych grafických programov.

• Uplatnenie v reklamných agentúrach, vydavateľstvách, grafických štúdiách a na vysokých 
školách umeleckého a dizajnérskeho zamerania.

Link na web
https://www.skolaumenia.sk/graficky-dizajn/

https://www.skolaumenia.sk/graficky-dizajn/


GRAFICKÝ DIZAJN
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GRAFICKÝ DIZAJN
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https://youtu.be/WY8Bsn4XKIA

https://youtu.be/a-gSHDwju4k

Linky na videá

https://youtu.be/WY8Bsn4XKIA
https://youtu.be/a-gSHDwju4k


DIZAJN INTERIÉRU
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• Študijný odbor 8614 M sa zameriava na problematiku výtvarného ako aj 
technického riešenia rôznych typov interiérov. Žiaci sa v priebehu štúdia 
oboznámia so súčasnými trendmi v interiérovej tvorbe. Od jednoduchších zadaní 
prejdú k zložitejším úlohám, pri ktorých si osvoja spôsoby komplexného 
navrhovania interiérov a variabilných zariaďovacích prvkov, ich modelovanie 
a vizualizáciu s využitím počítačových 3D programov. Postupne spoznajú 
spracovanie a využitie rôznych materiálov v dizajnérskej praxi. 

• Absolventi sa môžu uplatniť v interiérových centrách, kuchynských a kúpeľňových 
štúdiách a projekčných kanceláriách alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu 
podobného zamerania.

https://www.skolaumenia.sk/interierovy-dizajn/
Link na web

https://www.skolaumenia.sk/interierovy-dizajn/


DIZAJN INTERIÉRU
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DIZAJN INTERIÉRU
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PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
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• Okrem štúdia na umelecky zameraných vysokých školách si nájdu uplatnenie    
v reklamných agentúrach, kreatívnych štúdiách a v oblasti multimediálnej 
tvorby.

• Študijný odbor 8641 M je zameraný na propagáciu v širokom spektre úžitkových        
a reklamných produktov. Žiaci uplatňujú nové trendy vizuálnej komunikácie               
v spojení s reklamou v interiéroch a exteriéroch, v priestore mesta a krajiny. 
Zoznámia sa so softvérom na tvorbu a úpravu 2D grafiky a 3D vizualizácie, aplikujú 
klasické technické a technologické postupy pri realizácii návrhov. 

Link na web
https://www.skolaumenia.sk/reklamny-dizajn/

https://www.skolaumenia.sk/reklamny-dizajn/


PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
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Linky na videá

https://youtu.be/KcpUFbycKgU

https://youtu.be/HKEwPr1s2lU

https://youtu.be/KcpUFbycKgU
https://youtu.be/HKEwPr1s2lU


• Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov štúdia v prvom ročníku predstavuje 50 €
mesačne a je splatný v dvoch splátkach (k 01. 09. a 01. 02. kalendárneho roka). 

• V ďalších ročníkoch sa príspevok znižuje na základe študijných výsledkov o 10 € pre 
vyznamenaných žiakov a o 5 € pre žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre. Zápisné 
v sume 30 € sa uhrádza po prijatí na štúdium pri zápise.
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Link na web

https://www.skolaumenia.sk/prijimacie-skusky/

https://www.skolaumenia.sk/prijimacie-skusky/


Prezentačná výstava TO SME MY 2018

https://youtu.be/yxN--IiihAk

Prezentačná výstava TO SME MY 2016

https://youtu.be/Fs-1YIDWg_w

Prezentácia absolventov školy

https://youtu.be/b9zKK3BXLrY

Prezentácia udalostí zo života školy za roky 2009 – 2019

https://www.skolaumenia.sk/historia-skoly-2009-2019/
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https://youtu.be/yxN--IiihAk
https://youtu.be/Fs-1YIDWg_w
https://youtu.be/b9zKK3BXLrY
https://www.skolaumenia.sk/historia-skoly-2009-2019/


PO UKONČENÍ 
MIMORIADNEHO PRERUŠENIA 
ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA 
BUDE MOŽNÉ NAVŠTÍVIŤ 
ŠKOLU OSOBNE!
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SŠUP ZA
Hálkova 2968/22, Žilina
0905 407 262
www.skolaumenia.sk
info@skolaumenia.sk

http://www.skolaumenia.sk/
mailto:info@skolaumenia.sk

