Výnimočnosť sklárskej ceny JTF
Aj tento rok v spolupráci so SOŠ sklárska a Slovenskou sklárskou
spoločnosťou udelila firma JTF partnership už v poradí jedenástu
Sklársku cenu pre výborného absolventa Lednicko-rovňanskej sklárskej
školy. Tohtoročné podujatie bolo nadväzné na oslavy 125. výročia
vzniku sklární v Lednických Rovniach, dnes
nesúcich značku RONA. Slávnostný akt
odovzdávania ceny bol spojený i s výstavou
prác študentov tunajšej školy, ale i z vysokých
škôl z Česka a Poľska, ktorá sa konala v rámci
Medzinárodného študentského sklárskeho
sympózia 2017. Všetci návštevníci si mohli
pozrieť okrem vystavených prác žiakov aj
hutné tvarovanie skla na školskej huti.
Po slávnostnom príhovore riaditeľky školy si Sophia Čachová prevzala Sklársku cenu JTF pre
najúspešnejšieho absolventa za úspešnú reprezentáciu na domácich a zahraničných podujatiach
v tomto školskom roku.
Z minulých rokov...
Vernisáž 2016
Dňa 23.6.2016 sa konala Vernisáž maturitných a absolventských prác.
V úvode vernisáže sa svojím hudobným programom predviedli
pedagógovia ZUŠ Lednické Rovne a Púchov. Po príhovore p. riaditeľky Ing.
A. Krupičkovej nás prierezom celej tvorby, úspechmi jednotlivých žiakov
počas štúdia oboznámila Mgr. M.Liščáková. Cenu JTF - sklár roka si
prevzala Martina Bulková za úspešnú reprezentáciu školy.
Po skončení oficiálnej časti si hostia prezreli všetky exponáty výstavy,
pričom im výklad k jednotlivým prácam podali aj samotní autori.
Vernisáž ako už tradične bola doplnená aj ukážkami práce v školskej hute.
Vernisáž 2015
Dňa 23.6.2015 sa vo výstavných priestoroch Strednej školy sklárskej
v Lednických Rovniach konala Vernisáž maturitných a absolventských prác. Na
vernisáži sa v úvode predstavili pedagógovia a žiaci hudobného odboru v ZUŠ
Púchov. V príhovore p. riaditeľka Ing. Anna Krupičková zhodnotila úspechy školy
v šk.roku 2014/15 a predstavila absolventov pomaturitného štúdia. Za svoju
prácu boli ocenení absolventi Marianna Romanová, Matúš Tománek, Lucia
Dianová a Barbora Rácová. Tento rok si cenu JTF Sklár roka z rúk p. Tarkovského
prevzal Radoslav Šinal. Návštevníci mali možnosť si pozrieť krásne práce našich
absolventov, ktoré vytvorili počas štúdia na škole, ale aj prierezové prezentácie
v PPT, ktoré im odprezentovali samotní žiaci. Vo výstavných priestoroch boli
vystavené aj práce žiakov nižších ročníkov. Návštevníci mali možnosť si pozrieť aj ukážky hutného
tvarovania skla na školskej hute.
Našim prianím je, aby sa heslo „Srdcom a mysľou“, uvedené v logu diplomu, doplneného skleneným
artefaktom a darčekom, pretavilo do ďalšieho rozvoja slovenského sklárstva.
www.jtf.sk

