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KVALITNÉ A KOMPLEXNÉ 
VZDELANIE PRE PRAX
Súkromná stredná umelecká škola 
dizajnu (SSUŠD) sa zameriava na 
dôsledné prepájanie umenia a remes-
la, na syntézu výtvarných zručností 
a práce s technológiami a na spojenie 
teórie a praxe v oblasti dizajnu.
Po ukončení štúdia na základnej škole 
môžu študenti na SSUŠD získať na jed-
nom mieste ucelené a kvalitné vzde-
lanie, ktoré ich pripraví na okamžitý 
vstup do praktického života, štúdium 
na vysokej škole, alebo úspešné uplat-
nenie sa na trhu práce.

MATURITNÉ ŠTÚDIUM

Súkromná stredná umelecká škola 
dizajnu zabezpečuje štvorročné 
maturitné štúdium v odboroch: 
8296 M  –  grafický dizajn 
8298 M  –  odevný dizajn 
8221 M 05 – dizajn – priemyselný dizajn 
8297 M  –  fotografický dizajn

Absolventi a absolventky všetkých 
odborov majú predpoklady na ďalší 
odborný, profesionálny i osobnost-
ný rozvoj. Sú pripravení na úspeš-
né uplatnenie sa v podmienkach 
kreatívnych odvetví pracovného trhu, 
umeleckej praxe a na vysokoškolské 
štúdium výtvarného a výtvarno-tech-
nického zamerania.



Fotografický dizajn

Ťažiskom odboru je fotografická 
tvorba so zreteľom na všetky 
druhy a aspekty fotografie. 

Prostredníctvom kreatívnych 
riešení jednotlivých zadaní 
získavajú študenti a študentky 
teoretické vedomosti a praktické 
skúsenosti z oblasti reklamnej, 
produktovej, módnej, portrétnej, 
výtvarnej/umeleckej, dokumen-
tárnej, žurnalistickej, inscenova-
nej a manipulovanej fotografie, 
ale aj z fotografie architektúry
či krajiny. 

Oboznamujú sa tiež s uplatne-
ním typografie, navrhujú gra-
fické riešenia a realizujú jednot-
livé formy grafického dizajnu, 
v ktorých fotografia nachádza 
uplatnenie (vizuálna komuniká-
cia a reklama, obrazová publiká-
cia, periodická tlač, plagát, obal 
výrobku atď.). 

Výučba fotografickej tvorby 
a videotvorby je založená aj na 
vedomostiach o fotografickej 
a audiovizuálnej technike. Vo 
vyšších ročníkoch je vzdelávanie 
zamerané aj na osvojovanie si 
základov, princípov a technológií 
tvorby audiovizuálneho diela 
a realizovanie vlastných fotogra-
fických projektov alebo videí. 

Počas štúdia sa dôraz kladie rov-
nako na schopnosť spracovania 
klasických fotografických materi-
álov i digitálneho obrazu. Rozvíja 
sa zručnosť v ovládaní grafických 
programov, softvérov určených 
na úpravu fotografií a progra-
mov na spracovanie videozázna-
mu či tvorbu animácií.



Grafický a priestorový 
dizajn

Študijný program si kladie za 
cieľ kultivovať osobnosť študen-
tov a študentiek, rozširovať ich 
prehľad v oblasti kultúry s upria-
mením pozornosti na výtvarné 
umenie a schopnosť riešiť úlohy 
v odbore grafického a priestoro-
vého dizajnu. 

Absolventi a absolventky odboru 
majú vedomosti, zručnosti a prak-
tické skúsenosti z oblasti grafic-
kých techník, kresby, typografie, 
dejín umenia, ale aj informatiky, 
počítačovej grafiky, fotografie 
a špecifických aspektov grafické-
ho a priestorového dizajnu. 

Teoreticky a prakticky sa počas 
štúdia riešia zadania ako návrh 
plagátu, reklamná tlačovina, ná-
vrh prvkov firemnej identity 
(logo, logotyp, vizitka, hlavičkový 
papier atď.) a jej použitia (dizajn-
manuál), knižný dizajn, obalový 
dizajn, dizajn orientačných systé-
mov, architektúra a dizajn výstav, 
interiérový dizajn, exteriérové 
riešenia alebo 3D objekty.

Štúdiom grafického a priestoro-
vého dizajnu rozvíjajú študenti 
a študentky okrem iného aj svoju 
kreativitu, samostatné myslenie 
a rozhodovanie, schopnosť spolu-
práce a schopnosť získavať, inter-
pretovať a využívať informácie.



Grafický a priestorový 
dizajn

Študijný program si kladie za 
cieľ kultivovať osobnosť študen-
tov a študentiek, rozširovať ich 
prehľad v oblasti kultúry s upria-
mením pozornosti na výtvarné 
umenie a schopnosť riešiť úlohy 
v odbore grafického a priestoro-
vého dizajnu. 

Absolventi a absolventky odbo-
ru majú vedomosti, zručnosti 
a praktické skúsenosti z oblas-
ti grafických techník, kresby, 
typografie, dejín umenia, ale aj 
informatiky, počítačovej grafiky, 
fotografie a špecifických aspek-
tov grafického a priestorového 
dizajnu. 

Teoreticky a prakticky sa počas 
štúdia riešia zadania ako návrh 
plagátu, reklamná tlačovina, 
návrh prvkov firemnej identity 
(logo, logotyp, vizitka, hlavičkový 
papier atď.) a jej použitia (dizajn-
manuál), knižný dizajn, obalo-
vý dizajn, dizajn orientačných 
systémov, architektúra a dizajn 
výstav, interiérový dizajn, exte-
riérové riešenia alebo 
3D objekty.

Štúdiom grafického a priestoro-
vého dizajnu rozvíjajú študenti 
a študentky okrem iného aj svo-
ju kreativitu, samostatné mysle-
nie a rozhodovanie, schopnosť 

Priemyselný dizajn

Cieľom výučby je rozvíjať vedo-
mosti študentov a študentiek 
o všetkých oblastiach priemysel-
ného dizajnu.

Základ štúdia tvorí oboznáme-
nie sa s klasickými výtvarnými 
postupmi a technikami, ktorých 
osvojením sa otvára široké spek-
trum možností ich využitia pri 
realizácií najrôznejších návrhov. 
V tvorivej atmosfére priestorov 
ateliérového typu študenti a štu-
dentky kreslia a rysujú, mode-
lujú a odlievajú, režú a spájajú, 
lepia, brúsia, počítajú, diskutujú, 
analyzujú a podrobujú svoje 
zistenia kritike. 

Počas štúdia skúmame  
možnosti využitia 3D grafických 
programov. Študenti a študentky 
modelujú svoje návrhy v priesto-
re s neobmedzenými možnosťa-
mi ich vizualizácie.  
Pracujú s povrchmi, materiálmi 
či štruktúrami, menia ich vlast-
nosti a charakter, umiestňujú ich 
do najrozmanitejších scén. 

Navrhujú produkty pre rôzne 
odvetvia dopravy (kolobežka, 
bicykel, automobil), nábytkárske-
ho priemyslu (svietidlo, stolička, 
vešiak, zrkadlo, stôl) alebo spot-
rebného priemyslu (kuchynské 
spotrebiče, príbor, nádoby, fľaše, 
doplnky, hodiny atď.) 

Poslaním odboru je v indivi- 
duálnom tvorivom dialógu rozví-
jať kreatívne myslenie a výtvar-
né cítenie všetkých študentov 
a študentiek. Cieľom je naučiť 
ich koncepčne myslieť a ponúkať 
prekvapivé riešenia, ktoré sú za-
ložené na súčasných postupoch, 
využívaných pri tvorbe priemy-
selne vyrábaných výrobkov.



Odevný dizajn

Odevný dizajn rozvíja kreatívne 
myslenie, ktorého výsledkom je 
napokon tvorba odevu. Študent-
ky a študenti sa učia zvládnuť 
prácu odevného návrhára od 
inšpirácie a návrhu až po samot-
nú realizáciu a dokumentáciu. 

Proces štúdia spočíva v postup-
nom osvojovaní si základov 
kresby, maľby, práce s tvarom, 
materiálom, priestorom 
a farbou. Študentky a študenti 
získavajú prehľad v histórii módy 
i jej súčasných podobách, osvo-
jujú si technologické vedomosti 
z odevnej praxe, učia sa vytvo-
riť strih a zhotoviť odev podľa 
návrhu. Obsahom štúdia je aj 
práca s výšivkou, čipkou, maľba 
na textil a osvojovanie si rôz-
nych techník farbenia textilných 
materiálov. 

Pozornosť sa venuje i príprave 
portfólia, prezentácii modelu 
vo forme módnej prehliadky 
i záverečnej fotodokumentácii. 
Študenti a študentky sa zúčast-
ňujú odevných workshopov, 
seminárov a prednášok o móde. 
Dôraz sa kladie na rozvoj tvori-
vosti a originality.



Kontakt: 
Súkromná stredná umelecká 
škola dizajnu
Ivanská cesta 21
Bratislava

+421 2 43 41 08 02 
ssus@ssus.sk

www.skoladesignu.sk
www.galeriasumec.sk

AKO SA STAŤ NAŠÍM
ŠTUDENTOM

Prijímacie skúšky na maturitné 
štvorročné štúdium v školskom 
roku 2017/2018 v odboroch 

8296 M grafický dizajn 
8298 M    odevný dizajn 
8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn  
8297 M     fotografický dizajn 

sa konajú dňa 21. 6. 2017.

Prijímacou talentovou skúškou 
sa overujú zručnosti a nadanie 
uchádzača. Pri rozhodovaní 
o prijatí na štúdium sa berú do 
úvahy aj študijné výsledky 
dosiahnuté na základnej škole. 

Talentová skúška pozostáva 
z troch častí: 

1. Kresba zátišia – 15 bodov 
2. Výtvarné spracovanie zadanej 
témy – 15 bodov 
3. Pohovor s uchádzačom –  
prezentácia domácich prác 
(portfólio) – 10 bodov 

Minimálny počet bodov 
na prijatie je 15 bodov.
 
Prihlášku na štúdium a viac 
informácií nájdete na stránke 
www.skoladesignu.sk
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