
 
 

 

Európsky týždeň odborných zručností 
na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline 

 

3D deň 
Termín: 06. 12. 2016 
Popis: Interaktívny workshop bol zameraný na prezentáciu a praktické využitie moderných 3D technológií v 
praxi. Hlavným cieľom bolo objasniť princípy fungovania a využitia 3D technológií v praxi (3D tlačiareň, 
vákuový lis), prepojiť teoretické poznatky s praktickou činnosťou a motivovať žiakov základných škôl do 
stredoškolského odborného vzdelávania umeleckého zamerania.  
Medzi hlavné aktivity interaktívneho workshopu patrili: 1. beseda o využívaní 3D technológií vo výchovno-
vzdelávacom procese, zameraná na 3D skicovanie prostredníctvom 3D grafického softvéru a prenos 3D 
technológií do života, 2. praktické ukážky 3D technológií – využitie 3D tlačiarne a vákuového lisu s využitím 
HPS materiálu rôznej hrúbky na zhotovenie časti svietidla a modelovanie navrhnutých 3D objektov, 
3. prehliadka školy a účasť žiakov na otvorených vyučovacích hodinách v sprievode žiakov školy. 
Účastníci podujatia získali základné informácie o možnostiach využitia 3D technológií v praxi a získané 
teoretické vedomosti si overili v praktickej činnosti pri tlači 3D modelov. 
 

Kultúrno-historické objekty Žiliny očami mladých fotografov  
Termín: 01. 10. 2017 – 30. 11. 2017  
Popis: Zámerom aktivity bolo prezentovať nadanie mladých ľudí so záujmom o výtvarné umenie a rozvíjať 
ich kultúrno-historické povedomie o dejinách Žiliny prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania, 
workshopov a netradičného umeleckého spracovania fotografií vybraných pamiatok mesta. Vzájomná 
spolupráca žiakov školy so žiakmi zo Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline prispela k rozvíjaniu 
vzájomnej spolupráce a vytvoreniu komunity mladých umelcov.  
Hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o kultúrne a historické pamiatky Žiliny a prezentovať 
autorské fotografie širokej verejnosti prostredníctvom výstavy v priestoroch Mestského divadla v Žiline. 
Inováciu predstavovalo využitie rôznych grafických techník pri úprave fotografií. Fotografovanie objektov 
prispelo k rozvíjaniu odborných zručností a profesionalizácie práce žiakov. Organizačné zabezpečenie 
fotografickej vernisáže a technická príprava výstupných propagačných materiálov (navrhovanie, grafické 
spracovanie, tlač materiálov) podporilo u žiakov ďalšie odborné zručnosti a prispelo k rozvíjaniu tímovej 
spolupráce.   
Aktivita zvýšila záujem mladých ľudí o výtvarné umenie a podporila nadanie žiakov základných umeleckých 
škôl, mladí ľudia získali novú životnú skúsenosť, ktorú využili v budúcnosti vo svojej umeleckej praxi. 
 

Modrotlač a výroba drevených hračiek  
Termín: 01. 11. 2017 – 30. 11. 2017  
Popis: Zámerom aktivity bolo predstaviť žiakom a širokej verejnosti tradičné postupy pri výrobe drevených 
hračiek a možnosti uplatnenia modrotlače v textilnom dizajne prostredníctvom workshopov a výstav. 
Hlavným cieľom bolo rozvíjať vzťah žiakov školy a verejnosti ku kultúrnemu odkazu našich predkov a 
prezentovať tradičné techniky v súčasnom umení a dizajne. Žiaci získali nové vedomosti a praktické 
zručnosti z uvedených oblastí a využili ich vo svojej umeleckej praxi. Aktivita prispela k lokálnemu rozvoju 
tradičného umenia a zvýšila konkurencieschopnosť cieľovej skupiny na trhu práce.  
Realizáciou aktivity sa zvýšilo povedomie žiakov a širokej verejnosti o kultúrnych tradíciách a zanikajúcich 
remeslách. Vzdelávanie žiakov a verejnosti bolo realizované pod vedením profesionálov a odborníkov z 
praxe v oblasti dizajnu. Workshopy boli zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, precvičenie 
kreativity a aplikovanie tradičných remeselných techník a technologických postupov do podôb súčasného 
umenia.  
 


