
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava 

 

Kritériá prijímania na pomaturitné štúdium 

pre školský rok 2017/2018 

 

Prijímacie konanie sa uskutoční podľa Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) v platnom znení. Pre školský rok 2017/2018 otvárame pomaturitný študijný odbor  

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

 

Podmienky prijatia pre všetkých uchádzačov  

* úspešné zvládnutie talentových skúšok, 

* ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,  

* prospech zo strednej školy (za 3. a 4. ročník štúdia), 

* zdravotná spôsobilosť. 

 

Každý uchádzač o študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

musí absolvovať talentové skúšky z troch zložiek výchovy:  

hudobná výchova (ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou) 

jazyková výchova 

výtvarná výchova 

telesná a športová výchova 

 

Uchádzač vyhovie podmienkam a kritériám prijatia, ak získa minimálne 20 bodov z talentových 

skúšok (zo žiadnej časti talentových skúšok nesmie uchádzač získať menej ako 4 body).  

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 23. júna 2017 o 12.00 v priestoroch Súkromnej základnej školy, 

Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava pred skúšobnou komisiou. 

 

 

Bratislava 11. januára 2017                                                

      

PhDr. Veronika Bisaki 

 

 



Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava 

 

Požiadavky na talentové skúšky na pomaturitné štúdium 

pre školský rok 2017/2018 

 

Študijný odbor: 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

 

Zložky talentových skúšok: 

Jazyková výchova 

1. Prednes umeleckého textu z literatúry pre deti a mládež. 

2.Pohovor zameraný na zisťovanie komunikačné zručnosti a osobnostných predpokladov.  

 

Hudobná výchova 

1. Interpretácia piesne podľa vlastného výberu. 

2. Vyjadrenie charakteru piesne dramatickými výrazovými prostriedkami. 

 

Výtvarná výchova 

1. Kreslenie podľa modelu. 

2. Maľba na jednu zo zadaných tém. 

 

Telesná a športová výchova 

1. Prevedenie zostavy - pohybové schopnosti a zručnosti. 

2. Ovládanie pravidiel vybraných športov. 

 

Uchádzač si so sebou prinesie pomôcky: text literárnej ukážky, ceruzu, farebné ceruzky, 

vodové farby, výkresy A3 (2 ks), vlastnú hudobnú nahrávku na predvedenie zostavy, ako 

aj interpretáciu piesne podľa vlastného výberu. 

 

Uchádzač so sebou prinesie originál/overenú fotokópiu vysvedčenia z 3. a 4. ročníka 

strednej školy. 

 

Bratislava 11. januára 2017                                                

 

PhDr. Veronika Bisaki 


