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Trenčín, 24. február 2017 
Študenti odevného dizajnu zo SOŠ OaS v Prievidzi predviedli svoju prácu aj v duchu 

Zelenej župy 

Ich šikovnosť prišiel oceniť aj podpredseda TSK Richard Takáč a primátori okolitých miest. 

Priestory Kultúrneho centra v Bojniciach, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, sa v utorok 21. februára 2017 zaplnili prácami študentov z prievidzskej 

Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Vystavované kúsky boli inšpirované nielen 

významnými svetovými maliarmi a historickými návratmi, ale tiež prírodou. Zvyšovať 

environmentálne povedomie  obyvateľov kraja sa tak darí nielen prostredníctvom projektu 

TSK Zelená župa, ale tiež kúskami umenia.  

„Absolventi študijného odboru odevný dizajn sú pripravení pre uplatnenie sa  v odevnej, 

divadelnej, filmovej a reklamnej tvorbe. Vzťah majú ku všetkým formám umenia a orientujú 

sa v oblasti odevného dizajnu,“ vyslovila Darina Krčíková, učiteľka SOŠ OaS, poukazujúc 

na šikovnosť študentov. Tí, ktorí prezentovali svoje práce na výstave, sa inšpirovali prírodou, 

dielami významných svetových maliarov a historickými návratmi. Najväčšie zastúpenie mali 

práce maturantov, pod vedením pedagógov Kataríny Ďurišovej,  Viery Vatrtovej a Natálie 

Caňovej, pre ktoré boli inšpiráciou architektonické diela preslávené svojimi autormi.  

Špeciálnu kolekciu šiat predstavila absolventka odboru Žaneta Húsková.  Tá sa inšpirovala 

tvorbou amerického predstaviteľa pop artu  Roya Lichtensteina, ktorý vychádza 

z obrázkových seriálov na spôsob komiksov. Mladá návrhárka tieto obrazy prenášala na látku 

technikou sieťotlače a vytvorila tak jedinečné kúsky. 

Vernisáže sa nezúčastnil len pedagogický zbor SOŠ OaS v Prievidzi a priatelia 

vystavujúcich, ale i niekoľko vzácnych hostí.  Mladých umelcov prišiel podporiť podpredseda 

TSK Richard Takáč, Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza, František Tám, 

primátor Bojníc, členovia rady školy a starostovia obcí okresu Prievidza. Spomenutí hostia si 

okrem prác študentov odevného dizajnu mohli pochutiť na gastronomickom umení spod 

šikovných rúk študentov z odborov kuchár, čašník, cukrár – pekár, a prezentovali sa aj 

ostatné odbory. 

Výstava v KC Bojnice potrvá do 24. marca 2017 a je prístupná pre širokú verejnosť.    
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