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PREČO PRÁVE NAŠA SOŠ PODNIKANIA 

A UMELECKÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR

• sme kvalitná škola, ktorá pripravuje mladých dizajnérov s 

podnikateľským myslením,

• naši absolventi sú úspešní v prijímacích pohovoroch na 

vysokých školách, v štúdiách doma i v zahraničí, 

• chceme prinavrátiť krásu, cit  a hrdosť umeleckému remeslu,

• chceme zamedziť  amaterizmu v umeleckej a dizajnérskej 

tvorbe (bytové, nebytové a verejné priestory) 



• podporujeme neustály rozvoj kreativity, manuálnej zručnosti a 

estetického cítenia žiakov,

• chceme pripraviť vysoko kvalifikovaných a umelecky cítiacich 

odborníkov – interiérových dizajnérov, po ktorých súčasnosť 

priam volá.

ARCHITEKTÚRA  A  UMENIE SÚ SPOJENÉ NÁDOBY,  preto

DIZAJN INTERIÉRU

 



ČLENSTVO                                         

STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY PODNIKANIA

• 1997 v Slovenskej obchodnej a 

priemyselnej komore 

• 2013 Cvičná škola Prešovskej 

univerzity

• 2004 v Slovenskej živnostenskej 

komore



DIZAJN INTERIÉRU



CIEĽ ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

• rozvíjať samostatnosť, tvorivosť s dôrazom na divergentné 

myslenie

• riešiť realizáciu priestoru klasickými a modernými 

technikami,

• prepojiť teoretické poznatky s ich praktickými aplikáciami, 

• umožniť  navrhovať a riešiť interiéry a interiérové produkty 

cez jednotlivé technologické a digitálne postupy až po 

konečnú realizáciu,

• vzdelávať a vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre 

oblasti dizajnérskej tvorby, výtvarného umenia a 

samostatnej umeleckej tvorby.



CHARAKTERISTIKA NOVÉHO 

ŠTUDIJNÉHO ODBORU

• dĺžka štúdia – 4 roky,

• forma štúdia – denná,

• vstupné požiadavky na štúdium – v súlade s 

vykonávacím predpisom o prijímacom konaní na stredné 

školy,

– zdravotná spôsobilosť,

• spôsob ukončenia štúdia – maturitná skúška,

• poskytnutý stupeň vzdelania – úplne stredné odborné  

vzdelanie ISCED 3A,

• nadväzná odborná príprava – vysoká škola.                                             



PROFIL ABSOLVENTA

• disponuje technickou a kresliarskou zručnosťou, farebným 

cítením, zmyslom pre kompozíciu, 

• orientuje sa v súčasnom smerovaní techník a umenia  

dizajnérskej tvorby,

• pružne reaguje na konkrétne podmienky a potreby trhu,

• navrhuje, konštruuje, aplikuje technologické postupy  

s využitím najnovších počítačových technológií,

• organizuje, realizuje a prezentuje vlastnú umeleckú tvorbu  

(interiérová tvorba, interiérový produkt, interiérový dizajn 

súvisiaci s netradičnou architektúrou, umeleckoremeselného 

spracovania interiérových produktov, mozaík a pod.).



UPLATNENIE ABSOLVENTA

• ako kreatívny dizajnér v rôznych inštitúciách zaoberajúcich sa 

realizáciou a produkciou interiérov, 

• v oblasti výtvarnej a digitálnej tvorby, v architektonických 

ateliéroch, dizajnérskych štúdiách, projekčných štúdiách,

• v podnikateľskej činnosti,

• vo vlastnej autorskej umeleckej tvorbe v danej oblasti.



Úspešnosť žiakov na vysokých školách  dizajnérskeho 

zamerania (94%):

• STU Bratislava, FA - odbor: architektúra a urbanizmus,

• TU Zvolen, FD - odbor: interiérový dizajn,

• SPU Nitra, FZKI - odbor: záhradná a krajinná architektúra,

• UTB Zlín, Fakulta multimediálnych komunikácií,

• TU Košice, FA - odbor : architektúra a urbanizmus,

• PU Prešov, FHPV - odbor: Inštitút hudobného a výtvarného    

umenia .

Ďalšie štúdiá a stáže v zahraničí:

• Česko, Nemecko, Turecko, Japonsko, Poľsko, Anglicko, 

Dánsko, Írsko, Rakúsko, USA.

NAŠI DIZAJNÉRI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH



UMELECKÉ ZAMERANIE -

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

PRESTÍŽNE SÚŤAŽE MLADÝCH DIZAJNÉROV

• od 2004 ČESKO, POĽSKO – medzinárodné  maliarske 

plenéry,  výstavy doma i v zahraničí, odevná  a 

dizajnérska tvorba,

• od 2011 UKRAJINA – módna a dizajnérska tvorba, rozvíjanie 

spolupráce s VŠ dizajnérskeho zamerania  (Charkov,   

Ľvov, Mukačevo),

• 2013     INDONÉZIA, KEŇA – aktivity prostredníctvom  

nadácie PONTIS (dizajnérska tvorba, batik, doplnky)

• každoročne SLOVENSKO – výtvarno-dizajnérska tvorba    



PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO   

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Organizačné podmienky:

• praktické vyučovanie prebieha v ateliéroch, dizajnérskych 

odborných a počítačových učebniach,

• výučba prebieha pod vedením odborných učiteľov,

• praktické vyučovanie nadväzuje na teoretické vyučovanie,           

• žiaci sa delia do skupín, ktoré stanovuje platná legislatíva.



ODBORNÉ PREDMETY V UČEBNOM PLÁNE

(výber)

1 Teoretické vzdelávanie

1.1  Umelecko-historické vzdelávanie 

Dejiny výtvarnej kultúry  

Teória interiérovej tvorby

Základy vizuálnej komunikácie

Dejiny dizajnu     

1.2 Teoretické odborné vzdelávanie 

Ekonomika 

Technológia



2   Praktická príprava

2.1  Kresebná a modelárska príprava  

Výtvarná príprava            

Figurálne kreslenie

Navrhovanie

Dizajnérska prax 

Počítačová grafika

Technické kreslenie



• Mgr. PaedDr. Anna SIMKOVÁ 

vedúca PK UMP a vedúca študijných odborov umeleckého 

zamerania – odevný dizajn a dizajn interiéru,

PdF Prešov UPJŠ Košice, odbor: Vv – Uj (1982),

VŠMU Bratislava, DF odbor: scénografia – scénické   

a kostýmové výtvarníctvo (1991),

- členka Slovenskej výtvarnej únie: Združenie TXT, KOPA,

- autorská výtvarná, dizajnérska a scénografická tvorba,

• Mgr. Rastislav MRAVEC

VŠVU Bratislava, KG odbor: voľná grafika (1991),

- člen Slovenskej výtvarnej únie: Združenie KOPA,

- autorská výtvarná tvorba,

• Mgr. Martina LELÁKOVÁ

PdF Prešov UPJŠ Košice, odbor: Vv – Sj (1995),  

ODBORNÉ VÝTVARNO-DIZAJNÉRSKE 

PREDMETY VYUČUJÚ:



• Mgr. art. Peter JAKUBÍK,  ArtD.

VŠVU Bratislava, KD – Ateliér produkt. dizajnu (2004),

PU Prešov, FF: Inštitút hudobného a výtvarného  umenia  -

odborný asistent ,

- autorská dizajnérska tvorba,

•Ing. arch. Silvia ŠILLOVÁ

FU TU Košice, KA – architektúra a urbanizmus (2005),

- Architektonické štúdio  zerozero s.r.o.

- ocenenia za Kasárne Kulturpark: CE.ZA.AR. 2014

Cena Dušana Jurkoviča

Cena časopisu ARCH,

• Mgr. Linda PLOČICOVÁ

FHPV PU Prešov, KVVU (2011),

UdK Berlín – kostýmové výtvarníctvo (2008 – 2009)

- autorská výtvarná a dizajnérska tvorba.



REALIZÁCIA ODBORNEJ PRAXE

2. a 3. ročník - rozsah 5 pracovných dní po 6 vyučovacích 

hodín v 2. polroku

REALIZÁCIA :

• priestory školy – interiér (oddychová zóna, internát, triedy...),

• štátne/súkromné zariadenia – obchody s nábytkom, výroba 

nábytku a pod.,

• výtvarno-architektonické ateliéry, dizajnérske štúdiá  

• interiérové, kuchynské, kúpeľňové štúdiá a pod.

SPOLUPRÁCA S PODNIKATEĽSKÝMI SUBJEKTMI :

• výtvarno-architektonické ateliéry, dizajnérske štúdiá  

• interiérové štúdiá, maliarske dielne, divadelné a filmové 

ateliéry a pod.



UKÁŽKY

. z výučby umeleckého      

študijného odboru

. autorská umelecká   

tvorba žiakov 







ŽIACKA DIZAJNÉRSKA TVORBA



UKÁŽKY



UKÁŽKY



PRÁCE NAŠICH ŽIAKOV



ŠKOLSKÉ DIZAJNÉRSKE AKTIVITY

Študentský azyl – výtvarné riešenie 

priestorov školských šatní

Študentský azyl – výtvarné riešenie 

oddychovej zóny

SOČ



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


