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30 ROKOV 
OD ZALOŽENIA NAŠEJ 

ŠKOLY

30

 Uplynulo už 30 rokov odo dňa, kedy sa 
prvýkrát otvorili brány našej školy. 1. 9. 1985 sídlila 
naša škola pod názvom Stredné odborné učilište 
miestneho hospodárstva v historickej budove 
na terajšej Hlavnej 22 v Prešove. Štúdium začalo 
310 študentov. 
 Vplyvom spoločenských a historických 
zmien prešla škola pod MŠ SR a k 1. 1. 1991 sa 
zmenil jej názov na Stredné odborné učilište 
služieb. Od 15. marca 1999 sa zmenila adresa školy 
na Košickú 20.
 Keďže život sa stále mení, aj naša škola 
časom zmenila názov na Združenú strednú školu 
služieb ku dňu 1.1 2003. V tejto dobe  sme už 
ponúkali aj známe odbory:
fotograf
kozmetička
vlasová kozmetika
ekonomické služby
 A keďže sa  život  rýchlo mení, zmenil sa aj 
názov školy k 1. 9. 2008 na Stredná odborná škola.
Samozrejme, že pribudli aj nové odbory:
kozmetička a vizážistka
propagačná grafika
fotografický dizajn
podnikanie v remeslách a službách.
 V priebehu dejín sa menil názov školy 
a sídlo. Boli tu však stále riaditelia a zamestnanci, 
ktorí sa snažili vzdelávať a vychovávať svojich  
študentov. Takých,  ako ste  vy teraz. Raz lepší, raz 
horší. Pamätajte však na to, že o pár rokov budú 
o Vás písať noví žiaci a noví učitelia. Snažte sa, aby 
bolo viacej toho pozitívneho, aby sa ku všetkým  
súťažiam a aktivitám našich doterajších študentov 
pridali aj tie Vaše. Vždy je dôvod ísť dopredu, vždy 
je dôvod sa o niečo snažiť.

ÚSPECHY
Školský rok 2014/15
• JUVYR 2014 – disciplína NEVESTA JARI - 1. miesto 
v dekoratívnom líčení – V. Bedečová, IV.A 
• Deň podpory remesiel Trenčín 2015 - 2. miesto v súťaži kaderníkov 
v disciplíne Grécka bohyňa - Monika Frajštáková
• Ocenenie za najlepšiu prácu a 1.miesto v umeleckej súťaži Hodnoty 
človeka organizovanej Internacional School of Management 
Slovakia, VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Alena Jarčušková, IV. E
• 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave, organizovaný 
ŠIOV v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, Nadáciou na podporu odborného vzdelávania 
a prípravy, Ekonomickou univerzitou v Bratislave - najlepší katalóg  
(Cvičná firma TOP – FOTO, s.r.o.), II.G odbor podnikanie 
v remeslách a službách
Školský rok 2013/14 
• JUVYR  Bratislava 2013 - 2. miesto Klaudia Žihalová, III.A, 
v kategórii Nevesta Orientu
• Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe – medzinárodná 
súťaž v Nových  Zámkoch, 1. miesto Stage make-up Klaudia 
Žihalová, Gabriela Bednárová, III.A
• Červené stužky - celoslovenská kampaň zameraná na problematiku 
boja proti AIDS, 1. miesto vo výtvarnej súťaži stredných škôl - Maroš 
Jamrich 
•16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 
v Bratislave - najlepší slogan  (TOP – FOTO, s.r.o.) - 2. miesto 
za elektronickú prezentáciu (TOP – FOTO, s.r.o.) I.G odbor 
podnikanie v remeslách a službách
• Vianočný veľtrh cvičných firiem vo Vranove nad Topľou: cena 
za „Najlepšie logo“
Školský rok 2012/13
• INTERBEAUTY TROPHY 2013 Bratislava celoslovenská súťaž 
v dekoratívnom líčení – 1. miesto Veronika Liščinská v kategórii 
„Africká žena“
• KARNAWALOWA AWANGARDA 2013 Sanok (Poľsko) 
medzinárodná súťaž kaderníkov - 1.miesto Tomáš Čepiga, II.G  
a  Cena za najúspešnejšiu školu
• ZELENÝ OBJEKTÍV 2012  celoslovenská súťaž mladých fotografov, 
kategória : študenti stredných škôl - 1. miesto  Jana Kotlárová, III.C
• 16. Medzinárodný  veľtrh cvičných firiem: cena za  „Najlepší 
slogan“ a 2. miesto za elektronickú prezentáciu. 
• 15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2012 v Bratislave: 
cena za  „Najlepší podnikateľský nápad“. O túto cenu bojovali 
v konkurencii  69 cvičných  firiem z 5 krajín. Novozaloženú cvičnú 
firmu JOB4YOU, s. r. o. reprezentovali na súťaži študenti: Veronika 
Mariňáková, Veronika Jurašková, Adriána Poráčová, Kamil Gardoš, 
Patrik Godla
Školský rok 2011/12
• VII. Golden rose Košice - celoslovenská súťaž v dekoratívnom 
líčení – 1. miesto – fantazíjne  líčenie na tému “LOVE STORY -  
BATHORY“
• Medzinárodná súťaž Fotografia 2012 vyhlasovateľ ZSOiT Tarnow 
(Poľsko) – 2. miesto – Technika „High Key“
Školský rok 2010/11
• Ocenenie Lux mentium za najúspešnejšieho žiaka stredných škôl 
Prešovského samosprávneho kraja 2011 - Lucia Regrútová, IV.A – 
odbor kozmetička a vizážistika. 
• HAIR CUP 2011 INCHEBA EXPO Bratislava – 3. miesto „HAIR 
– WHITE COUTURE“ Martina Novotná, I.G
• Grant Pierot 2011 - 1. miesto – súťažný tím II.D 
• VIII. ROLANDOV HREBEŇ Bardejov - 1. miesto „Návšteva 
kráľovského dvora“ Monika Ľachová, II.C



 Malé pripomenutie 2. miesta v súťaži 
kaderníkov za minulý školský rok... 
 Ani skoré vstávanie nemohlo byť prekážkou 
na výlet autobusom do Trenčína, kde sa uskutočnil 
DEŇ PODPORY REMESIEL stredných odborných 
škôl. Táto prehliadka sa samozrejme nezaobišla ani 
bez súťaženia, a teda naša škola si takúto príležitosť 
nemohla nechať újsť. V snahe získať prvenstvo 
v  kategórii Grécka mytológia  nás reprezentovala 
žiačka  III.D Monika Frajštáková s trpezlivou 
modelkou Bibiánou Chovanovou ( III.D). Podporiť 
ich prišli žiaci 1. – 3. ročníka v odbore kaderník.
 Cestou do Trenčína nás sprevádzalo 
napätie ale aj očakávania. Atmosféra v autobuse 
bola výborná, počasie nám prialo, a tak nám cesta 
plynula rýchlo.
 Keď sme dorazili do Trenčína, v areáli  
Expo centra  boli pripravené rôzne prezentácie  
remeselných činností v odboroch: murár, cukrár, 
maliar či barman. Najviac sme sa tešili na súťažnú 
disciplínu, kde súťažila Monika. Držali sme jej 
prsty a povzbudzovali transparentom, ktorý sme si 
pripravili. S nedočkavosťou sme sledovali porotu, 
ktorej súčasťou bol aj Maroš Kočišík – odborník 
na módu a krásu, a verili, že Monikina Grécka 
bohyňa ho zaujala. Chvíle napätia vystriedala 
zábava, o ktorú sa postarala známa speváčka Dara 
Rolins a taktiež rapper Rytmus. Záver skvelej 
nálady umocnili výsledky súťažných častí, keď 
zaznelo z úst organizátora, ktorý túto myšlienku 
propagácie remesiel medzi mladými zrealizoval  -  
Braniho Gröhlinga, meno našej žiačky. V tej chvíli 
nikto z nás neskrýval radosť z úspechu. Prejavili 
sme to výkrikom, smiechom a gratuláciou, no 
nechýbali ani slzy šťastia. Úspech sme jej všetci 
úprimne želali. „ Monika a Bibka ešte raz Vám 
srdečne blahoželáme!“
 Na ceste domov napätie vystriedala 
radosť a skvelá nálada z krásne stráveného dňa. 
 Strávili sme veľmi príjemný deň aj 
vďaka našim majsterkám, ktoré nám dali šancu 
zúčastniť sa takejto akcie, ďakujeme za ich ochotu 
a trpezlivosť počas celého dňa, z ktorého sme 
si odniesli neopakovateľný zážitok so sebou domov.

                    kolektív zúčastnených žiakov
 a majsteriek z kaderníctva Centrum

DEŇ PODPORY 
REMESIEL TRENČÍN

KLASICI V KOMIXE

MLADÁ SLOVENSKÁ 
POVIEDKA 2015



 Už tradične sa domov vrátili s palmou 
výťazstva. Tentokrát si priniesli striebro. 
 JUVYR 2015, Bratislava   - 24. ročník 
Celoslovenského školského podujatia žiakov 
základných a stredných škôl 24. 11. 2015
 V rámci podujatia JUVYR sa konali 
odborné súťaže: 1. ročník celoštátnej súťaže 
v odbore KOZMETIČKA a VIZÁŽISTKA                                            
a  5.ročník národnej súťaže Skills Slovakia v odbore 
KADERNÍK. 
 Našu školu reprezentovali na súťažiach 
žiačky – kozmetičky Zuzana Semanová (súťažiaca) 
a Laura Tomášová (modelka), ktoré predviedli 
svoju predstavu na tému „Jesenné variácie“ . Žiačky 
pripravovala na súťaž Bc. Anita Blizmanová. 
Žiačky študijného odboru vlasová kozmetika 
Monika Frajštáková (súťažiaca)                                   a 
Bibiana Chovanová (modelka) súťažili v kategórii 
„Svadobný účes“ , pripravovali ich Mgr. Ľubica 
Žuravľovová a Bc. Martina Salanciová. V kategórii 
„Svadobný účes“ obsadila v silnej konkurencii 
Monika Frajštáková  2.miesto.

STRIEBORNÝ
SVADOBNÝ ÚČES

  14. 11. 2014



AMFO 2016 
44. ročník celoštátnej postupovej súťaže 

a výstavy amatérskej fotografie

 AMFO je najstaršia a najprestížnejšia 
celoštátna súťaž v oblasti amatérskej fotografickej 
tvorby na Slovensku. Nadviazala a pokračuje 
v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala 
v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého 
storočia spoločne s českou súťažou.
 Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové 
centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
Odborným garantom celej súťaže je Národné 
osvetové centrum.
 Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž 
koná v troch základných kategóriách: čiernobiela 
fotografia, farebná fotografia a multimediálna 
prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematicky 
zamerané ani žánrovo vymedzené. V kategórii 
čiernobiela fotografia vyhrala 1. miesto naša žiačka 
Eliška Konkoľová. Gratulujeme. 

Maroš Jamrich

Kornélia Šoltésová

Eliška Konkoľová

Michaela Kostiková

Katarína Sabolová

PRESTÍŽNA CENA
 OCENENIE ZA PODPORU 
KARIÉROVEJ VÝCHOVY A KARIÉROVÉHO 

PORADENSTVA  

 Odborná porota zložená zo zástupcov 
rôznych organizácií zameraných na karierové 
poradenstvo na svojom zasadnutí dňa 16. 8. 2016 
vyhodnotila príspevky súťaže NÁRODNÁ CENA 
KA R I É ROV É HO  P OR A DE N ST VA  2 0 1 6 
a rozhodla sa udeliť :
 OCENENIE ZA PODPORU 
KARIÉROVEJ VÝCHOVY A KARIÉROVÉHO 
PORADENSTVA pre študentov Strednej odbornej 
školy, Košická 20 v Prešove za príspevok Školské 
centrum kariérového poradenstva (ŠCKP). ŠCKP 
vzniklo ako súčasť realizácie projektu „Komplexný 
rozvoj osobnosti - efektívny vyučovací proces 
- úspešne na trhu práce“, ktorý sa zameriava 
na inováciu obsahu vzdelávania a prostriedkov 
kariérového poradenstva využívajúc metodiku 
„Navigácia žiaka SOŠ pre úspešnú profesijnú 
dráhu“.
 Príspevok zdôrazňuje cielenú inováciu 
obsahu vybratých modulov vzdelávania v rámci 
jednotlivých  predmetov, prepája moderné IT 
  
a skupinového poradenstva, pričom je založený 
aj na spolupráci s externým prostredím.  
 29. septembra 2016 v Bratislave, prevzali 
udelené ocenenie PhDr. Ľubomíra Bujňáková, 
garant projektu, a PhDr. Daniela Hermanovská, 
pedagógovia školy.  Školské centrum kariérového 
poradenstva, jeho realizácia a činnosť, ako 
aj metodika kariérového poradenstva študentom 
SOŠ, Košická 20 v Prešove, oslovilo odborné 
publikum konferencie a projekt získal 
aj OCENENIE PUBLIKA.



KNIHA V PRVEJ LÍNII 
12. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu 

školských knižníc na našej škole

 Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod 
záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky Petra Plavčana.
 Medzinárodný deň školských knižníc 
(International School Library Day) prvý raz vyhlásila 
Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej 
asociácie školského knihovníctva
(International Association of School Librarianship), 
v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý 
októbrový pondelok. 
 Tohoročnou témou Medzinárodného dňa 
školských knižníc je Vzájomné učenie sa žiakov
vo dvojiciach alebo v malých skupinách (Within the 
school – peer to peer collaborative learning).  
Naše podujatie nesie názov JA,TY,MY - hrdinovia, 
príbehy a poznanie. 
 Školská knižnica pri strednej odbornej  škole, 
flexibilne reaguje a zabezpečuje sprostredkovávanie 
výpožičiek knižných titulov odbornej,  krásnej 
literatúry a periodík, ale rozvíja aj osvetovú činnosť 
formou zaujímavých stretnutí, besied, v spolupráci 
s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry, ako 
napr.: „Knižný hrdina a ja“, Bleskosvetlo/bleskotma 
(čítanie s porozumením)  - PaedDr. Haganová, “ Túra 
za poznaním slovenskej a svetovej literárnej tvorby“ - 
Mgr. Badžanová, návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava 
v Prešove spojená s poznávaním domácej a zahraničnej 
literárnej tvorby -   Mgr. I. Rošková, PhDr. Ľ. Štefanová.
 V tomto školskom roku sme sa sústredili 
na  tému spoločného čítania, čítania vo dvojiciach 
a skupinkách našich žiakov, ale aj našich milých hostí 
- budúcich školákov, súčasných predškolákov z MŠ 
sídliacej na Važeckej ulici v Prešove. 
 Spolupráca pedagógov našej školy a učiteliek 
materskej školy umožnila vytvoriť priateľské, nežné 
a inšpirujúce stretnutie s knihou. Podujatie prebiehalo 
vo vestibule školy, školskej knižnici a pripravenej 
učebni, čo dokumentujeme aj fotografiami. Spoločné 
čítanie vyvolalo aj záujem o výtvarné vyjadrenie zážitku. 
 Aktivity tohto dňa nám potvrdili, že KNIHA 
má neopakovateľný význam a s ňou spojený akt 
čítania prináša estetický účinok so silným výchovným 
akcentom, o čom nás presvedčili aj reakcie zúčastnených.
 Účastníci podujatia: žiaci I. A, III. A, IV. B, 
IV. A, III. A, II. D tried, pedagógovia školy - Mgr. I. 
Rošková, PaedDr. I. Haganová, Mgr. M. Mišíková, 
PhDr. Ľ.  Bujňáková, 40 škôlkarov - predškolákov z MŠ 
Važecká v Prešove a ich učiteľky.

KNIHA V DRUHEJ 
LÍNII ...

 Na základe výzvy Slovenskej pedagogickej 
knižnice v Bratislave sme sa pri príležitosti 
Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2016 
zapojili do 5. ročníka celoslovenského projektu 
pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské 
školy: Knihy rozprávajú príbehy.
 Každoročným cieľom celoslovenského 
projektu Záložka do knihy spája slovenské školy 
je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými 
strednými školami a podpora čítania 
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. 
 Našou partnerskou školou sa stala Stredná 
odborná škola, V. P. Tótha 31/5, Senica. 
 Záložky do knihy pripravovali žiaci 
umeleckých odborov pod kreatívnym vedením 
v y u č u j ú c e j  o d b o r n ý c h  p r e d m e t o v 
Mgr. M. Čuchranovej. 
 Výmenou záložiek  sme nadviazali 
spoluprácu s partnerskou školou a vytvorili 
priestor pre našu ďalšiu spoluprácu.



Výstava fotografií v 
KRAJSKEJ HVEZDÁRNI 

A PLANETÁRIU  
v Prešove

 TIME....Čas..... - tak často skloňovaný pojem, 
fenomén dnešnej doby.....Odborník by povedal – je to pojem 
relatívny. Filozof doplní – „panta rhei“, všetko plynie a bežný 
smrteľník zo svojho každodenného uhla pohľadu, že je ho 
čím ďalej, tým menej.
  Čo je však čas z pohľadu umelca...? Ako pojem je 
naozaj relatívny, je to  veličina, ale v tom najpozitívnejšom 
zmysle slova, ktorú život, ako tá najvyššia umelecká hodnota, 
ponúka. Je to aj príležitosť zastaviť sa, vnímať ČAS ako šancu 
zachytiť okamih, drobnú i väčšiu zmenu na miestach a 
udalostiach, ktoré sú našimi tichými spoločníkmi, a ktoré pre 
nedostatok času možno nepoctíme dostatočným obdivom 
a vďakou.
 Čas, to je nastavené zrkadlo tých najúžasnejších 
zmien, ktoré jeho plynutie ponúka. Sú to stopy, ktoré 
dokazujú, že sme časťou veľkého žijúceho, meniaceho sa 
celku....
Sme mysliacou časťou obrovského zmysluplného celku a 
ako mysliace bytosti vnímajme výnimočnosť,  jedinečnosť 
každého okamihu ako neopakovateľnú príležitosť....
 Uvedené vnímanie skutočnosti a hodnoty času 
približujú širokej verejnosti študenti a pedagógovia výstavou 
fotografií 



VÝSTAVA 
UNIVERZUM

AKTUÁLNA VÝSTAVA
V PLANETÁRIU PREŠOV

 

 Pre umelca je UNIVERZUM kolíska 
myšlienky, múzy, inšpirácie.... skrytý prameň 
skutočností i „nadrealít“, ktoré sa dotknú, oslovia, 
zanechajú stopu, pokúšajú, nedajú spávať ....a 
v konečnom dôsledku vyústia do „reality“, 
vizuálne jedinečnej a originálnej skutočnosti, ktorá 
je venovaná ostatným pre potešenie oka, možno 
pohladenie duše, zastavenie sa, zamyslenie sa 
nad pominuteľnosťou i nemennosťou, nad trvalými 
i relatívnymi hodnotami, ale hlavne nad unikátnym 
zmyslom existencie „mikrouniverza“ každého 
jedného z nás....
 Vstúpte teda do UNIVERZA pripraveného 
fotografovaním s použitím mikroskopu študentmi 
umeleckých odborov FOTOGRAFICKÝ DIZAJN 
a PROPAGAČNÁ GRAFIKA. 



PROJEKT 
„Životné hodnoty stredoškolákov „live“

 V mesiacoch september až december 
2016 na škole prebiehal projekt s názvom Životné 
hodnoty stredoškolákov „live“ v rámci  rozvojového 
projektu Zdravie a bezpečnosť na školách 2016.  
 Cieľom projektu je formovanie kvalitného 
postoja žiakov k  základným životným hodnotám - 
zdravie, sloboda a  nezávislosť, uznanie 
a  sebarealizácia so zameraním na propagovanie 
zdravého spôsobu života. Súčasťou projektu 
je aktívne zapojenie učiteľov, školského 
psychológa, koordinátorov prevencií a  iných 
odborných pracovníkov školy so  spolupracujúcimi 
pracovníkmi špecializovaných pracovísk priamo 
do projektu a zlepšenie  ich vzájomnej spolupráce.  
 Zážitkovou formou, interaktívnymi 
stretnutiami, sprostredkujeme informácie, ale 
predovšetkým vedomosti a  zručnosti využiteľné 
v  reálnom živote a  šíriteľné v  okolí, so zameraním 
na základné životné hodnoty. Súčasťou aktivít 
projektu bude aj tvorba videozáznamov a  spotov 
(žiakmi študijných odborov fotografický dizajn 
a propagačná grafika), ktoré budú pravidelne 
prezentované na LCD monitore vo vestibule školy.

Hlavné ciele projektu sú zamerané na tri okruhy:

Zdravie  - starostlivosť o  duševné a  telesné zdravie
Sloboda a  nezávislosť - prevencia pred 
negatívnymi celospoločenskými javmi
Úspech - uznanie a sebarealizácia

 Od 19. 10. 2016 - 21.10. 2016 sa vo vestibule 
školy uskutočnila výstavka spojená s ochutnávkou 
pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy 
v rámci projektu Zdravie a bezpečnosť na školách 
2016.

ZLATO 
Z INTERBEAUTY

 Kto nezažil atmosféru súťaží, ten nepochopí ich 
príťažlivosť, silu nadšenia, plodnosť vytrvalosti, umenie 
prehrávať a radosť z víťazstva...
Každá súťaž si vyžaduje tímovú prácu, ktorú zabezpečuje 
súťažiaca kozmetička - vizážistka, kaderníčka, nechtová 
dizajnérka, modelka, majsterka OV a ďalší, ktorí pripravujú 
celú tú šou.
 Samotná príprava na súťaž pohltí nemálo energie: 
od tréningových cvičení, cez vzájomné konzultácie, k tomu 
pripočítajme nákup a výber vhodných líčidiel, štetcov, 
umelých mihalníc, telových a vlasových prípravkov, ale aj 
návrh a realizáciu vhodného oblečenia, doplnkov, úpravu 
vlasov, nechtov...
 Počas prípravy je potrebné stretnúť sa, vypracovať 
stratégiu, využiť všetku svoju energiu, schopnosti, talent a 
vkus k dosiahnutiu cieľa. 27. medzinárodný veľtrh kozmetiky 
INTERBEAUTY v areáli výstaviska Incheba Expo Bratislava 
sme navštívili aj my a nenechali sme si ujsť skvelú veľtržnú 
atmosféru. Sledovali sme  prácu profesionálov 
v oblasti krásy a nechali sa inšpirovať ich filozofiou. 
Zúčastnili sme sa celoslovenskej súťaže v účesovej tvorbe a 
dekoratívnej kozmetike INTERBEAUTY TROPHY 2014. 
Našu školu reprezentoval tím študentiek:
                Veronika Bedečová - IV. A
                Lívia Peľáková - IV. A
                Anna Knapíková - II. G
                Bibiana Chovancová - III. D

 Súťažiaci mali v časovom limite 180 minút premeniť 
svoju modelku na Lesnú vílu. Odborná porota hodnotila 
celkový vzhľad modelky, účes, líčenie s čiastočnou maľbou 
na telo a nail-art. Náš tím dokázal v silnej konkurencii 
obsadiť vynikajúce 1. miesto a posilnil tak dobré meno 
našej školy v profesionálnych kruhoch.

Ria Laputková



CVIČNÉ FIRMY

 V  školskom roku 2014/2015 sa cvičná 
firma TOP FOTO, s. r. o  zúčastnila na viacerých 
veľtrhoch cvičných firiem. Prvýkrát sa predviedli 
v Košiciach 5.11.2014, kde získali cenu za Najlepší 
katalóg. 25.11 – 26.11.2014 sa konal v Bratislave 
17. ročník  medzinárodného veľtrhu cvičných 
firiem, kde získali ďalšie ocenenie za Najlepší 
katalóg v konkurencii 69 domácich a zahraničných 
firiem. Ďalšia súťaž bola vo Vranove nad Topľou 
(10.12.2014), kde získali ocenenie v kategórii 
Najlepší katalóg.

I.G

II.G

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
NEBUĎ OTROK DROG!

 
 Tlačová agentúra (TASR) a portál www.
skolskyservis.sk pod záštitou Ministerstva 
zdravotníctva SR vyhlásili celoslovenskú súťaž 
„Nebuď otrok drog.“ Súťaž bola zameraná na 
prevenciu drogových závislostí mladých ľudí. O 
súťaž bol veľký záujem (643 prihlásených prác), 
preto odborná porota mala veľmi ťažkú úlohu 
vybrať víťazov. 
 V Roku 2014 vyhrali Maroš Jamrich, 
Michaela Kostiková a v roku 2015 to bola Simona 
Hvizdová, Kornélia Šoltésová a Darina Vašková.



VÝTVARNÉ
SÚŤAŽE 

1. miesto v krajskom kole súťaže EURÓPA V ŠKOLE

Maroš Jamrich získal 1. miesto v krajskom kole 
súťaže „EURÓPA V ŠKOLE“ za počítačovú 
grafiku „All together now I., II.“ Charakteristika 
tejto práce: Tak, ako pojem „európsky“ pozostáva 
z množstva aspektov v živote každého z nás, tak 
človek samotný je imaginárnym množstvom 
aspektov, ktoré ho robia jedinečným, ale zároveň 
schopným etablovať sa a rozmýšľať v kontexte 
veľkého „celku“. Maroš Jamrich kolekciou prác  
technikou počítačovej grafiky vyjadril túto 
„obojživelnosť“ a zároveň jedinečnosť  člena 
akejkoľvek imaginárnej európskej komunity.



VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V KRAJSKEJ 

HVEZDÁRNI A 
PLANETÁRIU  

v Prešove
„SPACES“

(PRIESTORY)

 Priestor je podľa všeobecne dostupných zdrojov 
akási entita alebo aspekt nabádajúci človeka k skúmaniu, 
poznávaniu, ktorého výsledkom sú rôzne filozofické, 
mytologické, či vedecké významové útvary... Už starý grécky 
mýtus prezentoval priestor ako najzákladnejšiu a prvú vec, 
ktorá vôbec existovala.
 Priestorom sa zaoberalo množstvo slávnych 
i menej známych osobností a každý sa snažil vysvetliť ho 
po svojom a presvedčiť zvyšok sveta o tej svojej pravde ako 
o jedinej možnej.
 Podľa Platóna je priestor nepodrobený zániku, 
ale poskytujúci miesto všetkému, čo vzniká; sám zmyslami 
nevnímateľný,  pochopiteľný akýmsi nejasným usudzovaním 
a nie spoľahlivo určiteľný, vidíme ho ako vo sne a hovoríme, 
že všetko, čo je, musí byť na nejakom mieste a zaberať nejaký 
priestor...
 A čo je priestor pre umelca? V prvom rade 
pokušenie, energia, neutíchajúca túžba spoznávať jeho hĺbku 
a všetky utajené možnosti. Priestor umelca neobmedzuje, 
ale paradoxne ho obdarí slobodou zážitku, pocitu, vnemu...
Ako taký je určite veličinou neohraničenou, ponúkajúcou 
šance poznať, vidieť neviditeľné, preskúmať mystické, precítiť 
utajované a hlavne...vyjadriť sa.
 Študenti, ktorí stvárnili priestor na svojich 
fotografiách a grafických prácach: Patrik Zahurák, Adriana 
Birošová, Maroš Jamrich, Nikola Vardžíková, Michaela 
Verčimáková, Lenka Poniková, Kristína Porvažníková, 
Kornélia Šoltésová,  Slávka Šoltysová, Dominika 
Wagneterová, Eliška Konkoľová.


