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� individuálny prístup k štúdiu potrebný pre váš umelecký
a osobný rozvoj
� študijné programy prispôsobené súčasným
požiadavkám národného i medzinárodného trhu práce
� podporu umeleckej práce modernými informačnými
technológiami (bitmapová a vektorová grafika, 3D, vizualizácie
a prezentácie vlastných návrhov)
� výraznú podporu vašej samostatnej výtvarnej práce
v ateliéroch a plne vybavených umeleckých dielňach počas
vyučovania, ale aj mimo neho, čím získate veľkú mieru
samostatnos� a invenčnos�
� vedenie k vysoko umeleckému prejavu, mysleniu
a cíteniu tak, aby ste mohli prostredníctvom výtvarných médií
a technológií op�málnym spôsobom nachádzať svoju vlastnú
ľudskú a umeleckú iden�tu
� možnosť vytvárať reálne komunikačné situácie, ktoré
vás naučia používať vaše teore�cké vedomos� v reálnom
pracovnom svete. Ako jedna z mála škôl využívame nový
prostriedok v našom školstve – tzv. prípadovú štúdiu, na ktorej
budete spolupracovať s externými umelcami, odborníkmi
a firmami

Grafické programy

Aj napriek tomu, že SŠUP v Kremnici je zameraná na umenie
a tradičné remeslo, naučíte sa počas svojho štúdia pracovať
s najmodernejšími grafickými programami, akými sú napríklad
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Rhinoceros a iné. Nezáleží
na tom, pre aký odbor sa rozhodnete, určite sa počas štúdia
stretnete s každým z nich.

Súkromný školský internát

Priestory nášho školského internátu sa nachádzajú približne 1 km
od našej školy s kapacitou cca 100 študentov. Na zabezpečenie
výchovno-vzdelávacej činnos� máme počítač, Wi-Fi pripojenie na
internet, telovýchovné náradie a náčinie, odbornú literatúru,
televízory, domáce kino, DVD, HI-FI vežu. Ponúkame množstvo
záujmových ak�vít -športových, kultúrnych i zábavných.Využi�e
voľného času: fitness centrum, kolek�vne loptové hry, vychádzky
do krásnej okolitej prírody, besedy s odborníkmi z rôznych oblas�.
V prostredí krásnych Kremnických vrchov sa nachádza Relax
centrum, termálne kúpalisko, ktoré je možné navštevovať. V
zimnom období sú bohaté možnos� lyžovania, snowboardovania,
korčuľovania, prechádzok krásnou zimnou prírodou.

Internát sa skladá z dvoch prepojených budov – jedna pre dievčatá,
druhá pre chlapcov, pričom spoločné miestnos� sú rovnaké pre
obe budovy. Pre viac informácií o internáte navš�vte našu webovú
stránku www.ssup-kremnica.sk.
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Plošné a plas�cké ry�e kovov je v podstate dnešná propagačná grafika. Naučíte sa techniky tlače z hĺbky,
z výšky a svoje návrhy doplníte výstupmi v počítačových grafických programoch (Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator).

Osvojíte si techniky, akou je plošná zlatotlač, ktorá sa do dnes využíva ako logo firiem, škôl, na obaly kníh.
Ďalej spoznáte grafickú techniku mediry�ny a oceľory�ny. Mediry�na môže fungovať aj ako samostatný
grafický list – ex libris, ilustrácia, novoročenka či voľná grafika. Oceľory�na je svojim využi�m známa ako
poštová známka, ale rovnako môže mať charakter jemnejšej mediry�ny.

K dispozícií vám budú jedinečné tradične
vybavené dielne, ktoré nikde inde
nenájdete, a ktoré vám umožnia priamu
profesionálnu realizáciu vlastných
návrhov.

Naučíte sa techniky plas�ckého charakteru, akým je ry�e plas�ckých
razidiel na medaily, šperky a bižutériu, frézovanie plakiet atď.
Konečným produktom je štočok alebo razidlo, pomocou ktorých sa
realizujú hotové artefakty.
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Na oddelení dizajnu sa budete venovať
navrhovaniu nových zaujímavých riešení
od elektroniky a veci dennej potreby až
po výrobky slúžiace na transport
a automobily. Tvoriť ich budete
v najmodernejších programoch (Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, 3D
Rhinoceros), v ktorých sa u nás naučíte
pracovať.

Tieto programy, ako aj dizajnérske myslenie, vám otvárajú široké
možnos� uplatnenia a ďalšieho štúdia na vysokej škole. Naši absolven�
pracujú v grafických a interiérových štúdiách, niektorí dokonca pod
svojou vlastnou značkou. Na praxi sa naučíte realizovať svoje nápady z
dreva, kovu či plastu
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Kováčske remeslo bolo od nepamä� synonymom poc�vej práce, vysokej remeselnej zručnos�
a kvality. V odbore umelecké zámočníctvo a kováčstvo sa naučíte ovládať všetky techniky potrebné
pre tvorbu historických kópií a moderných kovaných výrobkov. Zvládnete prácu nielen s rôznymi
kovmi, ale poradíte si aj s drevom, sklom či kameňom.

Krea�vne priestorové myslenie absolventa umeleckého kováčstva je predpokladom
ďalšieho vysokoškolského štúdia sochy, šperku alebo aj súčasného dizajnu.

Umelecké kováčstvo je šperkom každej architektúry, ktorú
dopĺňa svojimi charakteris�ckými linkami mreží, plotov alebo
brán. V každom Vami vytvorenom diele bude cí�ť príjemné
teplo, krásu a silu človeka, aj keď je z chladného kovu.
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Šperk je ozdobou nielen človeka, ale rovnako aj našej kultúry
a spoločnos�. Môžeme vďaka nemu ozdobiť telo, alebo �ež
potešiť oko a ducha. Je to médium znázorňujúce krásu života
a okolitého sveta, ktorú my – umelci – vidíme, vnímame
a dokážeme sprostredkovať ostatným, a to zosobnením
všetkých zážitkov, podnetov a vnemov v samotnom objekte –
v šperku. Kultúra, umenie a remeslo je to, čo má silu zotrvať
aj �sícročia, a my sme jej tvorcami.

Zlatníctvo a strieborníctvo je výnimočné najmä tým, že dokáže pracovať s každým druhom umenia.
Šperk môže byť čímkoľvek – šperk je socha, grafika, maľba, architektúra... Osvojíte si klasické techniky
zlatníctva (cizelovanie, smaltovanie, granulácia, filigrán, zasadzovanie kameňov a iné), ktorých
základom je dobré zvládnu�e remesla (pilovanie, pílenie, spájkovanie).

Naučíte sa dokonale zvládnuť remeslo, uplatniť tvorivosť vo
výtvarných návrhoch a vypestujete si také individuálne
vlastnos� a schopnos�, ktoré využijete vo svojej celoživotnej
tvorivej práci. Uplatnenie našich absolventov je možné nielen
v odvetví šperkárstva, ale aj v ostatných umeleckých sférach.
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Súkromná škola umeleckého priemyslu

ul. Pavla Križku 390 / 4

967 01 Kremnica

+421 45 674 35 67

+421 949 875 737

sekretariat@suvkremnica.edu.sk

riaditel@segroup.sk

Zriaďovateľ:

Swedish Education Group, s.r.o.

ul. Pavla Križku 390/4, 96701 Kremnica


