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Prijímacie talentové skúšky
informácia pre uchádzačov o štúdium od akademického roka 2022/2023
Termín konania prijímacej talentovej skúšky (PTS): 28. alebo 29. apríla 2022 (podľa počtu
prihlásených uchádzačov). PTS je jednodenná.
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 pre štúdium.
Pre podporu a zvýšenie možností prijatia sa dňa 21. alebo 22. apríla 2022 (podľa počtu záujemcov)
pre uchádzačov zrealizuje celodenný prípravný kurz kreslenia, na ktorý je potrebné prihlásiť sa
(podrobné informácie dostane uchádzač formou návratky po doručení prihlášky na štúdium – termín
podania prihlášky je 1. kolo do 28. februára 2022 a 2. kolo do 31. apríla 2021). Počet absolventov
prípravného kurzu je max. 24 - z organizačných dôvodov. Pri väčšom záujme bude vytvorený ďalší
termín.
Prijímacia talentová skúška a prípravný kurz sa budú konať na Tulipánovej 7, 949 01 Nitra v budove
Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre. Bližšie inštrukcie dostane uchádzač po zaevidovaní
jeho prihlášky na Študijnom oddelení FZKI SPU v Nitre.
Popis prijímacej talentovej skúšky:
1. Kresba - INTERIÉR, 120 min. (Štúdia zátišia s perspektívnym vyjadrením priestoru, používanie
vizovania v praxi, zjednodušovanie objektov na základné geometrické tvary a lineárna modelácia
svetla/tieňa).
2. Tvorba vlastnej kompozície, 120 min. (Riešenie priestoru úpravami štruktúry plochy papiera).
3. Osobný pohovor zameraný na všeobecný prehľad uchádzača spojený s jeho doterajšími aktivitami
súvisiacimi so študijným programom Krajinná a záhradná architektúra. Predloženie portfólia prác
uchádzača je dobrovoľné.
Bodová dotácia:
I.
Kresba
II.
Kompozícia
III.
Osobný pohovor
Celkový počet

max. 25 bodov
max. 25 bodov
max. 5 bodov
max. 55 bodov

Minimálny počet bodov na úspešné zvládnutie talentovej skúšky je 36 bodov. Získané bodové
hodnotenie z PTS bude zaslané uchádzačovi. Prijímacia komisia pri záverečnom vyhodnotení (do 13.
mája 2022) stanoví poradie uchádzačov v zmysle „Podmienok prijímacieho konania na I. stupeň
štúdia na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2022/2023“, kde sa okrem hodnotenia PTS vyhodnotia
aj dosiahnuté výsledky zo strednej školy.
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude každému uchádzačovi zaslané najneskôr do 30
dní od overenia splnenia všetkých podmienok prijatia na štúdium.
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