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Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina
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Európsky týždeň odborných zručností predstavuje príležitosť pre Súkromnú strednú 
umeleckú školu v Žiline prezentovať netradičné vzdelávacie aktivity, ktoré sú zameraná na 
zvýšenie záujmu mladých ľudí o odborné vzdelávanie a prípravu umeleckého zamerania s 
využitím moderných 3D-technológií. Výchovno-vzdelávací proces na našej škole 
zabezpečujú kvali梺kovaní odborníci, medzi ktorých patrí aj Mgr. art. Martin Záhumenský, 
absolvent študijného odboru dizajn na Fakulte umenia Technickej univerzity v Košiciach. Vo 
výchovno-vzdelávacej činnosti sa venuje aktívnemu využívaniu moderných 3D-technológií a 
tvorbe didaktickej techniky a učebných pomôcok, medzi ktoré patrí prototyp vákuového lisu, 
ktorý zhotovil pre žiakov študijného odboru 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn.  
Interaktívny workshop „3D deň“ je zameraný na prezentáciu a praktické využitie moderných 
3D-technológií v praxi. Hlavným cieľom plánovaného podujatia je 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 patria: 1. beseda s Mgr. art. Martinom 
Záhumenským o využívaní 3D-technológií vo výchovno-vzdelávacom procese, zameraná na 
3D-skicovanie prostredníctvom softvéru sketchup 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 Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.  

Cieľovou skupinou podujatia, ktoré nadväzuje na predchádzajúce aktivity školy (Metodický 
deň pre učiteľov základných umeleckých škôl – 20. 10. 2016 a Deň otvorených dverí – 08. 
11. 2016), sú 50-ti  žiaci základných umeleckých škôl výtvarných odborov a žiaci končiacich 
ročníkov základných škôl, ďalšiu cieľovú skupinu tvoria pedagogickí zamestnanci 
základných škôl a rodičia žiakov.  
Účastníci podujatia získajú základné informácie o možnostiach využitia 3D-technológií v 
praxi a získané teoretické vedomosti si overia v praktickej činnosti pri tlači 3D-modelov. 
Podujatie bude prezentované prostredníctvom internetovej stránky školy, lokálnych médií a 
prezentáciou v Učiteľských novinách.  
Zámerom vedenia školy je preniesť 3D-technológie do výchovno-vzdelávacieho procesu 
všetkých študijných odborov, modernizovať výchovno-vzdelávací proces (inovácia prototypu 
vákuového lisu a zakúpenie CNC stroja) a pripraviť žiakov na praktické odborné činnosti, 
ktoré prispejú k ich úspešnému uplatneniu na európskom trhu práce. Podujatie bude 
organizované pod záštitou zriaďovateľa školy, ktorým je Inštitút vzdelávania a starostlivosti, 
s.r.o. v Žiline. 

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov



Súkromná stredná umelecká škola v Žiline má záujem zintenzívniť spoluprácu s Národnou 
agentúrou programu Erasmus+ pri realizácii mobilitných projektov žiakov, prostredníctvom 
ktorých sa zúčastnia výkonu odbornej praxe v zahraničí a využijú získané 3D-odborné 
kompetencie v praxi. Odborná prax a požiadavky zamestnávateľov potvrdzujú, že vyučovací 
proces priemyselného dizajnu nie je možné uskutočniť bez využitia moderných 3D-
technológií a vizuálnych učebných pomôcok. 
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