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Cieľ, forma, obsah a rozsah talentovej skúšky 
 

  Cieľom talentovej skúšky vo výtvarno-technických študijných  odboroch na stredných 

odborných školách je zisťovanie miery  výtvarného nadania úlohami z kreslenia, maľovania 

alebo  modelovania a osobitných výtvarno-technických dispozícií úlohami  zameranými podľa 

študijného odboru. 

 

FORMA  TALENTOVEJ  SKÚŠKY 

 

Talentová skúška pozostáva z troch častí: 

l. praktická časť talentovej skúšky 

2. písomná časť - test (všeobecný prehľad) z výtvarnej výchovy 

3. domáce práce 

 

OBSAH  A ROZSAH  TALENTOVEJ  SKÚŠKY 

 

l. Praktická časť:  

 

    1.1  Kresba zátišia  

           Vyžaduje sa presné odpozorovanie zátišia, proporčnosť  jednotlivých predmetov, 

farebná  skladba, miešanie farieb,  celková kompozícia.  

 

1.2  Figurálna kompozícia – odevný dizajn 

          Vyžaduje sa voľné výtvarné spracovanie danej témy aplikovanej na mužskej a ženskej 

postave v pohybe prostredníctvom patričného typu odevu. V kompozícii je nutné zobraziť dve 

(mužská a ženská/ chlapec a dievča) postavy v dôkladne spracovanom odeve.  

 

1.3 Výtvarno-architektonické riešenie priestoru – dizajn interiéru  

          Výtvarno-architektonické spracovanie zadanej témy. Navrhnúť interiér na zadanú tému 

s uplatnením vlastnej fantázie a kreativity. 

 

1.4 Výtvarno-architektonické riešenie priestoru a steny – nástenná maľba v architektúre 

          Výtvarno-architektonické spracovanie zadanej témy. Na zadanú tému navrhnúť nástennú 

maľbu v interiéri, jej výtvarné spracovanie s uplatnením vlastnej fantázie a kreativity. 

  

2. Písomná časť: test z výtvarnej výchovy ( všeobecný prehľad) 

 

    3. Domáce práce: - všeobecne (pre všetky tri odbory) 10 prác na výkrese formátu A4, A3, 

A2 - kresba, maľba, kombinované techniky,  figurálna kresba,  zátišie, 

krajina, architektúra. Musia byť zastúpené kresebné aj maliarske 

techniky.   



                                 konkrétne: 1.  interiérová tvorba - výtvarno-architektonické riešenia     

                                                          (pre dizajn  interiéru a nástennú maľbu v architektúre,  

                                                     2. odevná tvorba (pre odevný dizajn) – návrhy odevov, 

textilná koláž. 

 

Podmienka:  Žiak pred talentovou skúškou odovzdá členovi prijímacej komisie  nepodpísaných 

l0 prác zaviazaných v tvrdých doskách A2, ktoré nesmú byť  označené osobnými 

údajmi žiaka. 

 

Pomôcky doniesť so sebou –  odevný  dizajn, dizajn interiéru a nástenná maľba v architektúre: 

 - temperové farby / akvarelové farby  

 - ploché / okrúhle štetce 

 - mäkké ceruzky B  

 - plastická guma 

 - rudka, uhlík  

 - fixatív na práce 

 - nádoba na vodu a handrička na utieranie štetcov  

 

 

 

 

V Prešove 23.01.2017     Ing. Stanislav KUCHTA, MBA 

                  riaditeľ SOŠP Prešov   

 

 
 


