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Trenčín, 8. február 2016    
Stredná umelecká škola v Trenčíne oslávila prvé desaťročie svojho vzniku. Pozrite 
si diela žiakov na výstave 
 

Stredná umelecká škola existuje ako priame pokračovanie Strednej priemyselnej 
školy odevnej od 1. 1. 2006. Nadviazala tak na takmer 50 - ročnú históriu odevnej tvorby na 
škole a dnes je modernou školou, jedinou svojho druhu, ktorú zriaďuje Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK). Vychovala viaceré známe osobnosti módneho sveta a vo štvrtok 
4.2.2016 otvorila v galérií M.A. Bazovského (GMAB) v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 
jubilejnú výstavu určenú širokej verejnosti, žiakom a pedagógom na rôznych stupňoch 
vzdelávania. Výstava  predstavuje najlepšie výstupy prác a projektov žiakov, poukazuje na 
rozvoj ich špecifických záujmov a môžete si ju pozrieť do 13.3.2016.  
 

Začiatok programu k 10. výročiu Strednej umeleckej školy (SUŠ) v Trenčíne otvoril 
na vernisáži výstavy prednes prózy Petra Zvona: „Modlitba k umeniu“. Privítania 
návštevníkov sa zhostil Ľuboš  Hamaj, poverený riadením GMAB. Za TSK sa v mene 
vedenia kraja zúčastnila Miroslava Mazánová, z odd. kultúry Úradu TSK, riaditeľka Krajskej 
organizácie cestovného ruchu Trenčín región Eva Frývaldská, prišli zástupcovia 
z družobných škôl z Čiech, partneri z Maďarska, vzácni výtvarníci a umelci z kraja, bývalí aj 
súčasní zamestnanci školy, absolventi. Súčasná riaditeľka SUŠ Trenčín Mária Vilkovská 
previedla prítomných históriou školy, vyzdvihla prítomnosť predchádzajúcej riaditeľky Oľgy 
Papúchovej, ktorá stála pri zrode umeleckých odborov propagačnej grafiky a propagačného 
výtvarníctva. Spomedzi známych absolventov spomenula napríklad módnu návrhárku Beátu 
Rajskú. Zároveň poďakovala všetkým priaznivcom školy vrátane terajšieho zriaďovala, 
u ktorého našla podporu a tým, ktorí prispeli k organizácii podujatia.  
 

Prítomným sa prihovorila Miroslava Mazánová, z odd. kultúry Úradu TSK. V mene 
predsedu TSK Jaroslava Bašku odovzdala súčasnej riaditeľke kyticu kvetov a darček od 
zriaďovateľa v podobe rámu na obrazy: „Rám, ktorý drží dielo pohromade, ako symbol toho, 
že zriaďovateľ stojí pri svojej škole. Je len na vás, čím ten rám vyplníte.“ Vo svojom 
príhovore zároveň vyjadrila potešenie, že umelecká škola vystavuje v galerijných priestoroch 
M.A. Bazovského. (SUŠ v Trenčíne pravidelne vystavuje v GMAB aj maturitné práce). 
Vernisáž výstavy príjemne doplnila hudba skupiny Kvit a hudobný vstup skladateľa, 
interpreta a pedagóga školy Jána Ančica.  
 

SUŠ v Trenčíne v školskom roku 2015/2016 navštevuje 517 žiakov a škola 
poskytuje 10 študijných odborov.  Krajská rada pre odborné vzdelávanie schválila na budúci 
školský rok 2016/2017 škole nový študijný odbor grafický dizajn a experimentálne „digitálna 
maľba-koncept art“. Novými odbormi chce škola reagovať na požiadavky dynamicky 
rastúceho segmentu v oblasti tvorby multimediálnych diel a mobilných hier, ktoré sa stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania na všetkých úrovniach a  sú významným prvkom 
životného štýlu a kultúrneho rozvoja spoločnosti. 
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