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Priestory Mestského kultúrneho strediska, Svidník

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

24 11 2016

Dátum podujatia - koniec

09 01 2017

Miesto podujatia
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Úroveň podujatia



Výstava nazvaná "10 rokov priateľstva SPŠ s EU" s o韛�ciálnym otvorením 24. novembra 2016 
bola zorganizovaná s cieľom predstaviť širokej verejnosti nie len  výsledky práce Strednej 
priemyselnej školy na projektoch Európskej Únie, ale aj zameranie a budúcnosť odborov 
vyučovaných na danej škole, konkrétne odbor Propagačná gra韛�ka a Odevný dizajn. Zároveň 
sme touto akciou chceli predstaviť aj nový odbor Reklamná tvorba.  
Otvorenia akcie sa zúčastnilo viac ako 300 ľudí, kde nechýbali študenti a pedagógovia našej 
školy, rodičia, žiaci základných škôl, podnikatelia a poslanci mesta Svidník, ako aj ľudia z 
rôznych iných oblastí, ktorí prejavili záujem o otvorenie našej výstavy spojenej s módnou 
prehliadkou z tvorby našich študentov.  
Keďže výstava je nainštalovaná vo vstupných priestoroch Mestského kultúrneho strediska, 
v ktorom sa konajú rôzne kultúrne podujatia, predpokladáme, že uvedené číslo 
zúčastnených osôb bude oveľa vyššie do konečného uzavretia tejto výstavy.  
Hlavným prínosom tejto akcie by pre nás bolo vzbudenie širšieho záujmu o štúdium na 
našej škole u žiakov v posledných ročníkoch základných škôl, ktorí majú často veľmi 
nejasnú predstavu o stredoškolskom vzdelávaní. Zároveň dúfame, že týmto spôsobom 
upútame pozornosť aj ich rodičov. Ďalšou skupinou sú, samozrejme, pedagógovia iných 
škôl, u ktorých by sme touto výstavou chceli vzbudiť záujem o zapojenie sa do projektov 
podporovaných Európskou Úniou s ktorými má naša škola už 10 ročné skúsenosti.  

Fotogaléria z otvorenia výstavy: http://www.spssvidnik.sk/sk/multimedialna-
zona/fotogalerie/2016-10-rokov-eu-a-sps/?pg=1

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.
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