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Stredná odborná škola na Gemerskej ul. č. 1 v Košiciach v spolupráci s Magistrátom mesta 
Košice, pod záštitou námestníčky primátora mesta Košice 

vyhlasuje súťaž 
pre žiakov základných škôl 

ŠKOLA MÓDY 2016 

Súťažné kategórie:  kategória I –  žiaci 1. – 4. ročník ZŠ 
            kategória II – žiaci 5. – 9. ročník ZŠ 

Téma:  Z  ROZPRÁVKY  DO  ROZPRÁVKY 

Súťažné disciplíny: 
súťažná disciplína A -  Výtvarné práce žiakov ZŠ – výstava prác 
súťažná disciplína B -  Prezentácia modelov navrhnutých a zrealizovaných žiakmi ZŠ – 
módna prehliadka 

Poslanie súťaže:   
 -  zaujať žiakov v oblasti odevného dizajnu a tvorby odevov, získať budúcich módnych 
návrhárov pre štúdium odevného dizajnu 
 -  posilniť ich tvorivosť a kreativitu 
 -  podchytiť talent a nápaditosť žiakov 
 -  rozvíjať ich fantáziu a zručnosť 
 -  vymieňať si pedagogické skúsenosti z tejto oblasti 

Súťažné podmienky: 
Pri tvorbe modelov sa inšpirovať rozprávkovou postavou alebo vymyslieť vlastnú 
rozprávkovú bytosť. Pri realizácii využiť tradičné aj netradičné materiály s dôrazom na 
enviroment a recykláciu. Hľadať nové možnosti spájania materiálov a realizácie odevov. 
Prezentovať modely nielen ako odev a módne doplnky, ale aj ako výtvarný objekt.  

Súťažná disciplína A: výtvarné práce vo formáte A4, A3 môžu byť aj návrhy modelov alebo 
ľubovoľná technika výtvarného prejavu kresba, maľba, gra韛�ka, pastel, kombinované 
techniky...., práce inšpirované módou, vytvorené ľubovoľnou technikou. 
Súťažná disciplína B: hotové modely zrealizované na rôznu príležitosť, napr. karneval, ples, 
divadelné predstavenie,... Modely môžu byť aj z papiera a iných netradičných recyklovaných 
materiálov. Modely si môžu žiaci predviesť sami, alebo budú predvedené našimi 

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



modelkami. 

Termín uzávierky súťaže: 
- výtvarné práce označené prihláškou do 28. októbra 2016 
 doručiť na adresu: Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 KOŠICE 
- modely označené prihláškou  do 28. októbra 2016 
 doručiť na adresu: Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 KOŠICE 

Prihlásené práce ostávajú majetkom vyhlasovateľov. 

Termín a miesto konania prezentácie súťažných prác – výstavy a módnej  prehliadky: 
10.11.2016 
(miesto akcie Kulturpark) 

Odborný garant a informácie:  
Mgr. art Gajdošová Štefánia,  gajdosova.stena@atlas.sk , t.č.0905 797 645 

informácie na školskej www stránke www.sosgemke.sk
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