
Dielňa starých remesiel 

 

     V stredu 30. 09. 2020 sa na našej škole na pracovisku Kapušianska uskutočnila milá 

slávnosť – otvorenie Dielne starých remesiel. 

       Slávnostného otvorenia Dielne sa zúčastnili zástupcovia spotrebného družstva  COOP 

Jednota Michalovce, Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce, vedenie našej školy, 

kolegovia učitelia a majstri odborného výcviku, vybraní žiaci a pozvaní hostia. 

      Členky folklórnej skupiny Bežovčanky svojím spevom, hrou na husliach, ale i hovoreným 

slovom nám priblížili každodenný život našich starých a prastarých rodičov  na gazdovstve 

počas celého roka, ich ťažkú prácu, ale aj ich remeselné zručnosti a radosti. 

       Projekt vznikol na základe výzvy Nadácie Coop Jednota Slovensko v rámci Programu 

podpory lokálnych komunít, cieľom ktorého je najmä finančná podpora a pomoc pri realizácii 

projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, rozvoja športu 

a tvorby životného prostredia. 

      Jedným z dôvodov, prečo je náš projekt zameraný na podporu a propagáciu tradičných 

remesiel je jednak spoločenská požiadavka, aby nezanikli remeslá, ktoré majú tradíciu, aby sa 

nevytratili z povedomia mladých ľudí. Ďalším dôvodom je, že naša škola – Stredná odborná 

škola technická v Michalovciach, poskytuje vzdelávanie technického zamerania. 

      Aj touto formou by sme radi pripútali pozornosť mládeže k našej škole a propagovali ju 

v širokej verejnosti. 

       V Dielni starých remesiel sme zriadili 5 pracovísk - stanovíšť: 1. remeslo – tokárstvo , 2. 

hrnčiarstvo 3. tkáčstvo, 4. krajčírstvo, 5. slamienkárstvo-košikárstvo,  ktoré sme vybavili 

materiálno-technickým zabezpečením  z finančných prostriedkov 6 tis. eur od Nadácie COOP 

Jednota. 

       Vedenie našej školy nám ochotne poskytlo priestory bývalej zborovne a bývalého 

školského bufetu. Škola financovala náklady súvisiace s výmenou a rekonštrukciou podlahy, 

vymaľovania, s rekonštrukciou elektroinštalácie a poskytla nám aj inventár. Tieto činnosti sme 

zabezpečovali svojpomocne. Vykonali ich naši šikovní majstri odborného výcviku spolu so 

svojimi žiakmi. 

      Dnešný  život poznačený vedecko-technickým pokrokom a rýchlym vývojom nových 

technológií zatláča remeslá do zabudnutia. Mnohé z nich pretrvávajú dnes už len vďaka starým 

majstrom, ktorí ich ešte  ovládajú a tiež  nadšencom, ktorí ich uchovávajú a majú snahu ich 

odovzdať  ďalším generáciám. 

      K takým patrí aj remeselný prútkar p. Tibor Dančo, s ktorým naša škola už dlho 

spolupracuje ako aj p. Štefančíková, vychírená tkáčka, s ktorou chceme nadviazať užšiu 

spoluprácu a tak obdivovať jej tkáčske umenie. 

Obidvaja predvádzali svoje umenie priamo počas otvorenia a oboznámili prítomných 

s technologickým postupom prác a súčasne predviedli svoje výrobky. 

 



       K  zanietencom sa chcú pridať aj niektorí naši učitelia a majstri odborného výcviku. 

      Projekt je zameraný na voľnočasové (krúžkové) aktivity študentov  SOŠT Michalovce  

z obidvoch našich pracovísk na ulici Partizánskej a Kapušianskej. Rovnako tiež pre záujemcov  

iných škôl, ktorí odovzdajú vzdelávací poukaz našej škole. 

      Veríme, že sa nám podarí udržať staré tradičné remeslá a sprístupniť ich našim žiakom, aby 

ich nemuseli obdivovať len v múzeách a skanzenoch. 

 

                                „Co stare pametaju, naj mlade utrimuju!“ 

 

Ing. Jaroslava Kizivatová 

 

 


