
Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline nadväzuje  
v procese vzdelávania na overený koncept Bauhausu, kde žiaci 
v prvých dvoch ročníkoch získavajú remeselné zručnosti  
pri spracovaní rôznych materiálov a nadobúdajú dôležité 
vedomosti smerujúce k rozvoju kreativity. Žiaci počas štúdia 
realizujú a obhajujú svoj vlastný projekt (klauzúrnu prácu),  
čím sa učia samostatnosti a schopnosti komunikovať  
a prezentovať svoju tvorbu. Posledné dva roky sa špecializujú 
vo svojom študijnom odbore, riešia zložitejšie zadania a ich 
príprava vrcholí realizáciou a obhajobou maturitnej práce. 

Počas štúdia zisťujú, že pre rozvíjanie tvorivosti je nevyhnutný 
tréning a sústredená, zodpovedná práca. Dynamický a kreatívny 
kolektív pedagógov vytvára v škole podnetné a tvorivé prostredie. 
Každé dva roky sa formou bienále prezentujú výsledky prác 
žiakov v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline na výstave 
s názvom TO SME MY. 

V uplynulých troch rokoch bola naša škola v externom 
hodnotení maturitných skúšok stredných škôl zo Žilinského 
kraja vždy v prvej trojici. Absolventi školy sú pripravení nielen 
pre umeleckú prax v pozícii samostatných kvalifikovaných 
zamestnancov v grafických, reklamných a dizajnérskych 
firmách, fotografických a interiérových štúdiách, ale rovnako  
na ďalšie štúdium na vysokých školách na Slovensku  
i v zahraničí. 

S vysokými školami má škola intenzívnu spoluprácu  
a žiaci od prvého ročníka navštevujú tieto školy počas dní 
otvorených dverí a polročných prieskumov. Pedagógovia  
z vysokých škôl prichádzajú do našej školy na rôzne workshopy, 
besedy a prednášky. 

Takmer 95 % žiakov po skončení školy pokračuje v ďalšom 
štúdiu na vysokých školách. Medzi najvyhľadávanejšie vysoké 
školy patria – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 
Technická univerzita v Košiciach, Akadémia výtvarného umenia 
v Banskej Bystrici, UMPRUM v Prahe, Ostravská univerzita  
v Ostrave, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Komenského 
v Bratislave a iné.
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adštandardné teoretické poznatky z dejín výtvarnej kultúry 

si žiaci overujú na odborných exkurziách. N
a jeseň sa 

pravidelne realizuje týždenná exkurzia s bohatým
 program

om
 

do najvýznam
nejších m

iest európskeho um
enia – Florencia, 

Paríž, Praha a Londýn. V priebehu školského roka sa organizujú 
exkurzie na dôležité výstavy alebo sym

póziá na Slovensku 
(napr. Bratislava, Trnava, Košice, Banská Bystrica), ale aj 
exkurzie do Viedne, Budapešti, Krakova, Prahy či Brna.

   Realizované projekty v rámci programu Erasmus+
* Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov
   umeleckého zamerania 
* Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách 
* Two voices * Trojhlas * Získaj nové zručnosti pre lepšiu
   prácu v Európe...

Praktická príprava je dôležitá zložka štúdia na Súkrom
nej škole 

um
eleckého priem

yslu v Žiline. V priebehu štúdia sa žiaci 
zúčastňujú w

orkshopov a tvorivých dielní (pod vedením
 pedagógov 

z vysokých škôl, lektorov zo Slovenska aj zo zahraničia), ako napr. 
sieťotlač, kom

iks, street art, knižná väzba, fotografické w
orkshopy 

a pod. Práce žiakov nás pravidelne reprezentujú na rôznych 
súťažiach, na ktorých žiaci získavajú popredné um

iestnenia:  
Ex O
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 Bratislava, M

ladý obal – Young package, AM
FO

 – súťaž 
am

atérskej fotografickej tvorby, CS.KO
M

IKS, súťaže Slovenského 
centra dizajnu v Bratislave a N

árodného osvetového centra 
v Bratislave...

Pre záujemcov o štúdium na našej škole pripravujeme 
každoročne prípravné kurzy, kde sa žiaci naučia zvládnuť 
základné výtvarné zručnosti v kresbe, maľbe  
a v priestorovej tvorbe. 

Kurzy pre dospelých sú zamerané na rozvíjanie talentu  
a zdokonaľovanie rôznych kresliarskych a maliarskych techník 
pod odborným vedením našich pedagógov. Súčasťou kurzov  
sú aj konzultácie prác frekventantov, ktoré vytvorili mimo kurzu. 
Vítaní sú všetci, ktorí radi kreslia, maľujú, či inak tvoria  
vo svojom voľnom čase. V aktuálnej ponuke sú aj kurzy 
počítačovej grafiky.

Všetky informácie o kurzoch sa dozviete na našom webe, 
telefonicky alebo osobne.

V treťom ročníku štúdia sa žiaci povinne zúčastňujú  
týždennej súvislej odbornej praxe vo firmách a v grafických, 
reklamných a interiérových štúdiách. Škola takto nadviazala 
spoluprácu s viac ako štyridsiatimi inštitúciami a firmami  
v regióne. Medzi najvýznamnejšie patria:

* Považská galéria umenia, Žilina  
* Rosenfeldov palác, Žilina  
* Kníhkupectvo ARTFORUM, Žilina  
* Kultúrne centrum STANICA, Žilina – Záriečie  
* Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava  
* Slovenské centrum dizajnu, Bratislava  
* Slovenská národná galéria, Bratislava  
* Oravská galéria, Dolný Kubín  
* EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina  
* GRYF – reklamné štúdio, Žilina  
* FaxCopy, Žilina...

nadštandardné vybavenie školy modernou digitálnou  
technikou, 
podmienky pre rozvoj nadania, talentu a tvorivosti  
na profesionálnej úrovni, 
kvalifikovaných pedagógov so skúsenosťami z umeleckej  
a dizajnérskej praxe, 
výtvarné predmety vyučované renomovanými výtvarníkmi,  
grafikmi a dizajnérmi,
výučbu tradičných umeleckých grafických techník, 
osvojenie si digitálnych technológií, 2D a 3D programov, 
možnosť vystavovať v galériách už počas štúdia, 
účasť na dizajnérskych a výtvarných súťažiach, 
bezplatné požičanie profi grafických programov, 
podrobné štúdium dejín výtvarnej kultúry, 
rozšírenú hodinovú dotáciu zo slovenského jazyka  
a literatúry a anglického jazyka,
výchovné a vzdelávacie programy zamerané na ochranu  
ľudských práv,
súvislú odbornú prax vo firmách, 
prípravu pre samostatné podnikanie v cvičnej firme, 
projektovú činnosť a účasť žiakov na mobilitách v zahraničí, 
kvalitnú prípravu pre ďalšie štúdium na vysokých školách, 
priamu komunikáciu s pedagógmi na vysokých školách...
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Odbor rozvíja priestorovú predstavivosť, kreativitu  
a osvojenie dizajnérskych materiálov. Okrem klasických  
výtvarných techník sa štúdium zameriava aj 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, nájsť uplatnenie v umelecko-remeselnej  
výrobe, interiérovom alebo reklamnom štúdiu.

Atraktívny odbor ponúka zvládnutie klasických grafických techník  
a vo vyšších ročníkoch je zam

eraný na navrhovanie a tvorbu 
vizuálnych riešení, firem

ných m
anuálov, kníh, časopisov, w

ebdizajnu, 
anim

ácií... teda na osvojenie si vizuálneho prepojenia obrazu  
a typografie. K štandardným

 zručnostiam
 žiakov patrí zvládnutie 

profesionálnych grafických program
ov. Absolventi sa uplatnia  

v reklam
ných agentúrach, vydavateľstvách, grafických štúdiách  

a na vysokých školách um
eleckého a dizajnérskeho zam

erania.

O
dbor sa zam

eriava na problem
atiku výtvarného, ako aj  

technického riešenia rôznych typov interiérov. Žiaci sa v priebehu 
štúdia oboznám

ia so súčasným
i trendm

i v interiérovej tvorbe.  
O

d jednoduchších zadaní prejdú k zložitejším
 úlohám

, pri ktorých  
si osvoja spôsoby kom

plexného navrhovania interiérov a variabilných 
zariaďovacích prvkov, ich m

odelovanie a vizualizáciu s využitím
 

počítačových 3D program
ov. Postupne spoznajú spracovanie  

a využitie rôznych m
ateriálov v dizajnérskej praxi. Absolventi  

sa m
ôžu uplatniť v interiérových centrách, kuchynských  

a kúpeľňových štúdiách a projekčných kanceláriách alebo  
pokračovať vo vysokoškolskom

 štúdiu podobného zam
erania. 

Odbor 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. Okrem štúdia  
na umelecky zameraných vysokých školách si nájdu uplatnenie 
v reklamných agentúrach, kreatívnych štúdiách a v oblasti 
multimediálnej tvorby.
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Štúdium dynamicky sa rozvíjajúceho odboru je zamerané  
na oblasti vizuálnej komunikácie – od produktovej fotografie,  
cez oblasť umeleckého vyjadrenia (analógová a digitálna  
fotografia), po rozhýbanie obrazov vo videotvorbe.  
V rámci multimediálnej tvorby sa spája obraz a zvuk, animácia  
a realizácia krátkych reklamných filmov. Absolventi pokračujú 
v štúdiu na vysokých školách so zameraním na fotografiu, film, 
scenáristku, uplatnia sa v reklamných a fotografických štúdiách, 
alebo sa zamerajú na samostatnú fotografickú tvorbu.
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NEMUSÍŠ BYT SMUTNÝ, 
ŽE NEVIEŠ STAVBU
PÍSMA. ZAOBSTARAJ SI 
TYPOPRAKTICKÝ SLOVNÍK 
A BUDEŠ VEDIET VŠETKO.
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