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Talentová skúška – Textilná technológia
a návrhárstvo
Talentová skúška sa koná dňa 25.3.2014 na OPD KMI FPT. Všetci uchádzači o štúdium
predkladajú prihlášky na predpísanom tlačive do 28.februara 2014 na FPT Púchov.
Študenti si so sebou prinesú: 10ks domácich výtvarných prác, uhlík, rudku, plastickú gumu,
lepiacu pásku, pripinačky, dosku A2, temperové farby, štetce, nádoba na vodu, farebné papiere,
nožnice, lepidlo.
Talentová skúška je dvojkolová:
Prvé kolo pozostáva z písomných testov zameraných na celkovú orientovanosť uchádzača
v problematike dejín umenia a kultúrnej histórie, na znalosť svetového jazyka /jazykový pohovor
je iba pomocným kritériom hodnotenia/. Ďalšou súčasťou prvého kola je hodnotenie domácich
prác a napokon hodnotenie úloh zadaných počas prvého dňa. Po zhodnotení výsledkov z prvého
kola sa vyradia najmenej talentovaní uchádzači. Proti rozhodnutiu o vyradení z prvého kola
skúšky sa nemožno odvolať.
Komisiu v oboch kolách talentovej skúšky tvoria štyria členovia KPD, na ktoré sa uchádzač hlási.
Hodnotí sa bodovým systémom v päťbodovej stupnici. Každá riešená úloha sa boduje samostatne,
t.j. každá úloha môže získať spolu maximálne 5 bodov. Podmienkou pre postup do druhého kola
je získanie najmenej 50 % z maximálneho počtu bodov. Mená uchádzačov, ktorí postupujú do 2.
kola talentovej skúšky, sú zverejnené po uzavretí 1. kola talentovej skúšky písomnou formou
v priestoroch školy, kde sa talentová skúška koná.
V druhom kole uchádzači pracujú na zadaných témach, na základe ktorých musia
preukázať kreativitu a talent ako základný predpoklad štúdia na KPD FPT. Každá riešená úloha
sa boduje opäť samostatne rovnakým spôsobom ako v prvom kole. Súčasťou talentovej skúšky
v druhom kole je dialóg medzi uchádzačom a pedagógmi s cieľom získania celkového obrazu o
rozhľadenosti uchádzača v oblasti kultúry, estetiky a spoločenského prehľadu.
Práce vytvorené počas talentových skúšok sa uchádzačom o štúdium nevydávajú ani nearchivujú.
Záverečné rozhodnutie o talentovej skúške uchádzača o štúdium vykoná dekan školy na
návrh ním menovanej komisie zloženej z vedenia KPD a pedagógov KPD. Rozhodnutie zašle
študijné oddelenie FPT poštou najneskôr do 30 dní od ukončenia talentových skúšok. Počet
študentov prijímaných na štúdium je stanovený koncepciou výučby, ekonomickými a kapacitnými
možnosťami školy. Na niektorých zameraniach je preto počet prijatých študentov mnohonásobne
nižší oproti počtu uchádzačov. Počet prijatých študentov na štúdium zamerania „Textilná
technológia a návrhárstvo“ sa predpokladá 20.
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