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Prijímacie talentové skúšky (PTS) 
informácia pre uchádzačov o štúdium od akademického roka 2020/2021 

zmena vyvolaná preventívnymi opatreniami (marec 2020) 
 

 
PTS sa koná pre uchádzačov o štúdium na študijný program KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA 
(denná forma štúdia – štvorročné štúdium). Prijímacie talentové skúšky sa konajú za účelom prijatia 
uchádzačov s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. 
 
Termín konania prijímacej talentovej skúšky: (mal pôvodne byť 29. alebo 30. apríla 2020) – sa ruší  
 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu  a preventívne opatrenia sa vedenie fakulty rozhodlo nasledovne: 
 
PTS bude riešená náhradným spôsobom. Uchádzači zašlú práce - portfólio poštou. Podrobnejšie 
inštrukcie s uvedenými termínmi dostanú záujemci na základe doručenej prihlášky na štúdium 
študijného programu Krajinná a záhradná architektúra po 30.4.2020. 
 
Popis prijímacej talentovej skúšky: 
Portfólio  - bude obsahovať 2 časti 
(spolu 7 ks  prác na A3 formát) 
 
1. časť Voľná téma  - kresby 5ks/ A3 – akoukoľvek technikou – výstupy zamerané na názor a prehľad 
uchádzača súvisiaci so študijným programom Krajinná a záhradná architektúra a s jeho prípadnými 
doterajšími aktivitami v tejto oblasti 
  
2. časť  Predpísané zadania - 1ks/A3 kresba zátišia, 1ks/A3  kresba interiérovej rastliny podľa 
skutočnosti 
 
Zátišie – predpísané zadanie:  
Štúdia zátišia s perspektívnym vyjadrením priestoru, používanie vizovania v praxi,  zjednodušovanie 
objektov na základné geometrické tvary a lineárna modelácia svetla/tieňa.  
- zátišie umiestnené na stole (odfotiť a fotku na A4 formát priložiť) 
- musí obsahovať drapériu (zvlnená textíliu, ideálne jednofarebnú, svetlú, bez vzorovania), 
- jeden kubický predmet (napr. kocka, krabička od čaju,...), 
- jeden rotačný predmet (fľaša, váza, pohár,...), 
- jednu prírodninu (ovocie, zelenina, ...),  
Už pri  vytvorení zátišia sa zamerajte na skladbu a rozmiestnenie kompozície. Ako pozadie použite 
bielu stenu/plachtu, zátišie umiestnite na stole, tak aby ste mali odstup cca 1,5 až 2m, zátišie je 
potrebné odfotiť  z miesta kresby a na A4 formát vytlačiť, priložiť k portfóliu. Pri kresbe dbajte na 
umiestnenie do formátu papiera, dopadajúce svetlo a tieň u jednotlivých predmetov. Odporúčaná je 
lineárna kresba ceruzou tuha 2B  a 3B na formát A3.  
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Interiérová rastlina – predpísané zadanie:  
Štúdia kresby izbovej rastliny v črepníku, kreslená podľa skutočnosti (nie z fotografie) – umiestnená 
do formátu A3 na výšku, rastlina okrasná listom alebo kvetom (napr. Spathiphyllum, Calathea, 
Zamioculcas, Scindapsus, Rhoicissus, Ficus,...) so správnym  perspektívnym zobrazením a výtvarno-
grafickým vyjadrením vizuálne vnímanej skutočnosti   
- úlohou je  zachytenie rastliny od celkového obrysu,  jej  rozloženia častí v priestore až  po ich 

detailnejšie spracovanie s dôrazom na charakteristické znaky rastliny (napríklad typický tvar - 
rastliny (kompaktnosť/ rozvoľnenosť,)  listov, kvetov, textúru – hrubú/jemnú , ťažkú/ľahkú, 
členenie stonky,  apod.)  

-  odsledovanie správneho pomeru medzi hmotou nadzemnej časti rastliny a nádobou (črepníkom) 
- vzdušná perspektíva ( od popredia až po ubúdanie smerom dozadu) 
Odporúčaná je lineárna kresba ceruzou tuha 2B  a 3B na formát A3,  alebo tónovaná pomocou 

šrafúry. Rastlinu je potrebné následne odfotiť z miesta kresby a priložiť k portfóliu( A4 formát , 1x 

rastlinu s časťou miestnosti, 1x samostatne celú rastlinu s črepníkom) 

 Kresba oboch zadaní   
- by nemala byť preťažená a  strácať ľahkosť! 
- mala by sa  vyznačovať, pre Vás charakteristickým výtvarným výrazom, 
- tieňovaná ideálne pomocou  šrafúry,  nevytvárať tiene prstom (!) 
- okrajov materiálu, ktorý ňou spracovávate a jeho charakteristické vlastnosti môže nahrávať    
- kompozičnému zámeru a vlastnej umeleckej invencii 
- by mala byť originálne výtvarne spracovaná, sebe vlastným rukopisom. 
 

Kresba, ktorá bude skopírovaná z internetu, stiahnutá, bude bez hodnotenia automaticky vyradená z       
prijímacej skúšky!  
 
Portfólio uchádzači pošlú pod svojím menom na adresu študijného oddelenia – termín do kedy 
a daľšie inštrukcie dostanú záujemci na základe doručenej prihlášky na štúdium študijného programu 
Krajinná a záhradná architektúra. 
 
Spôsob hodnotenia - Bodová dotácia: 

I. Kresba - zátišie                          max. 20 bodov 
II. Kresba - rastlinný motív                       max. 20 bodov 
III. Voľná téma/spracovanie portfólia      max. 15 bodov 

 Celkový počet     max. 55 bodov 
 
Minimálny počet bodov na úspešné zvládnutie talentovej skúšky je 36 bodov.  
Prijímacia komisia pri záverečnom vyhodnotení stanoví poradie uchádzačov v zmysle „Podmienok 
prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2020/2021“, kde sa 
okrem hodnotenia PTS vyhodnotia aj dosiahnuté výsledky zo strednej školy. 
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude každému uchádzačovi zaslané do 30 dní 
od overenia splnenia všetkých podmienok prijatia na štúdium.  
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