
ČASOVÝ HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK pre štúdium  

v akademickom roku 2020/2021  v študijnom programe 

 „DIZAJN NÁBYTKU A INTERIÉRU“  

           
 

1. deň – 21. január 2020 

 
9.00 –   9.30  Otvorenie, zadanie úlohy č. 1- Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra, ul. Študentská č. 17, Zvolen 

  9.45 – 11.45  Úloha č. 1 – Kresba podľa skutočnosti (zátišie) – Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra 

11.45 – 12.45 Obedňajšia prestávka 

12.45 – 13.00 Zadanie úlohy č. 2 - Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra 

13.00 – 17.00 Úloha č. 2 – Návrh tvarového a technického riešenia nábytkového prvku (návrh, kresba, základné 

technické zobrazenie, model v mierke) – Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra 

       

 

2. deň – 22. január 2020 

 
8.00 –   8.15  Otvorenie - Kongresové centrum ŠD Ľ.Štúra, ul. Študentská č. 17, Zvolen 

8.15 –   9.15 Úloha č. 3 - Test vedomostí z výtvarného umenia, architektúry, dizajnu a vizuálno-priestorovej 

predstavivosti – Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra 

9.15 –   9.30  Zadanie úlohy č. 4 - Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra 

9.30 – 13.30 Úloha č. 4 - Návrh riešenia interiéru (návrh, kresba, základné technické zobrazenie, hmotový 

priestorový model) - Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra 

 

         

 



 

Pomôcky, potrebné k prijímacej skúške – zabezpečuje si ich uchádzač vo vlastnej réžii: 
 

Dizajn nábytku a interiéru 
 

Talentová skúška 

Úloha č.1: doska A2, papier na kreslenie A2 (baliaci), uhlík, hrudka, plastická resp. mäkká guma, ceruzky 2-6B, (príp. fixatív a fixírka), lepiaca 

páska alebo pripínačky. 

Úloha č.2  a úloha č.4: doska A2, papier na kreslenie (grafický, kladivkový, rysovací), farebné fixky alebo suchý pastel alebo tempery alebo 

akvarelové farby alebo iné farby, plastická resp. mäkká guma, ceruzky mäkké (typ B) aj tvrdé (typ H), lepiaca páska, pripínačky, rysovacie 

pomôcky, materiály na výrobu jednoduchého pracovného modelu, napr.: kartón, lepenka, HPS-tvrdený polystyrén, polystyrén, florex, modurit, 

špajdle, korok, drevená dýha, plech (aj perforovaný), plexisklo, textil a iný materiál použiteľný na výrobu modelu, drôty, lepidlá na spájanie 

použitých materiálov (napr.: disperzné, sekundové...), náradie na opracovanie použitých materiálov napr. orezávač, kliešte, pilníky, nožnice, 

pravítka, kladivko, pílka, lepiaca páska, pripínačky. 

 
 

Úloha č.3: Test vedomostí z výtvarného umenia, architektúry, dizajnu a vizuálno-priestorovej predstavivosti: písacie potreby 
 

 

 

 

Upozornenie: oboznámte sa prosím so spôsobom práce a bezpečnosťou pri práci s Vami použitými materiálmi a nástrojmi! Odporúčame Vám 

priniesť si ochranný plášť a hygienické potreby. 
 

 

 

 

 
 


