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Zhrnutie udalosti „Carpathian Art of Fashion”. 
 

Dňa 15.09.2017 sa konala udalosť Carpathian umenia módy na nádvorí paláca a Wodzicki v Tyczyn, 

ktorého ústredným bodom bola zakončená ohňostrojom módna show za účasti 20 modelov, predstavovať 

špeciálne pre túto príležitosť návrhárom kostýmov v prihraničnej oblasti s uznávanými úspechmi 

polskosłowackiego , Zbierka sa týka kultúrneho a prírodného dedičstva Rzeszów poviat a mesta Świdnik. 

Okrem toho sa počas súťaže uvádzali súťažné príspevky víťazov, ako aj tričká s výtlačkami jedinečnej 

grafiky, a to ako deťmi župy Rzeszów a ich opatrovníkmi. Akcie sa zúčastnili zástupcovia regionálnych 

médií, provinčné úrady, kraje a miest a obcí, ako aj pozvaných hostí slovenským partnerom, vrátane 

orgánov Swidnik a víťazov. Celkovo bolo zaslaných 180 pozvánok, z toho 50 zo Slovenska. Na podujatí 

sa zúčastnilo 50 ľudí zo Slovenska a 95 hostí z Poľska. Podujatie sa uskutočnilo podľa plánovaného 

programu: 

 

17:50 - prezentácia školského komplexu v Tyczyn 

18.00 - privítanie hlásateľom 

18.05 - pozdravní hostia - Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, otvorenie galérie "Karpatské umenie 

módy" 

18.15 - reč starostu mesta Svidník na Slovensku - Jan Holodnak, 

18.20 - prehliadka detských a mládežníckych tričiek (živá hudba) 

Prezentácia tričiek: detské projekty - deti zamestnancov firmy Poviat Starosty v Rzeszowe, mládežnícke 

projekty: mládež a dospelí spriaznení s povijou z Rzeszów 

18.25 - odovzdávanie cien za účasť v súťaži o najlepší návrh a výkon kostýmového prvku 

Prezentácia cien od Starosta Rzeszowa - Józefa Jodłowského a Primátora mesta Svidník - Ján Holodnak 

Udelené osoby. 

 

Webová stránka SŁOWACKA: 

 

1. Victory: Zuzana Los Božíkov - cena bola profesionálne fotenie víťazných prác spolu s tlač fotografií a 

výkonu portfólia, rovnako ako prezentovať svoju prácu na gala, 

2.  Čestné uznanie: Marian FRANKOVÁ 

3.  Čestné uznanie: Katarína ZÁPOTOCKÁ 

4.  Čestné uznanie: Veronika BEZECNÁ 

5.  Čestné uznanie: Nikola SOVIČOVÁ 

6. Čestné uznanie: Damian HOLOD 

 

Internetová stránka Poľska: 

1. Victory Magdalena Bukowska - cena bola profesionálne fotenie víťazných prác spolu s tlač fotografií a 

výkonu portfólia, rovnako ako prezentovať svoje práce na dnešnom ceremoniáli, 

2.  Čestné uznanie: Marta KWOLEK 

3. Čestné uznanie: Sebastian PLĘS 

4.  Čestné uznanie: Anna SMULSKA 

5.  Čestné uznanie: Krzysztof PALUCH 

6. Čestné uznanie: Sabina JURASZ 

7. Čestné uznanie: Sabina GŁOWACZ 

8. Čestné uznanie: Kamil BŁAKAK 

9. Čestné uznanie: Alicja KALANDYK 
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18:45 - prehliadka zbierky udeľovanej v Poľsku (živá hudba) 

• Návrh a realizácia zbierky: Magdalena BUKOWSKA 

• Účesy a make-up: žiaci a opatrovatelia kaderníckeho profilu Komplexu technickej a veterinárnej školy v 

Trzciane 

18.55 - hudobné vystúpenie 

19:10 - multimediálna prezentácia dizajnérskej kolekcie Marta Kwoleka 

19.25 - prehliadka zbierky udelenej na súťaži zo Slovenska (živá hudba) 

• Návrh a tvorba zbierky: Zuzana ĽOS BOŽIKOVÁ 

• Účesy a make-up: žiaci a opatrovatelia kaderníckeho profilu Komplexu technickej a veterinárnej školy v 

Trzciane 
19:30 - prezentácia fotografií z fotografickej relácie v Rzeszów Poviat a mesto Svidník. Na fotografiách 

sa nachádzajú stylizácie hviezdy večera - Magdalény Wilk-Dryło. 

19.35 - hudobné vystúpenie (živá hudba), 

19.50 - prehliadka večerných hviezdnych zbierok MAGDALENA WILK - DRYŁO (živá hudba) 

• Účesy a make-up: žiaci a opatrovatelia kaderníckeho profilu Komplexu technickej a veterinárnej školy v 

Trzciane 

20.00 - koniec slávnosti s ohňostrojom. 

Celý bol vedený súťažou a texty preložené do slovenčiny. Hostia boli pozvaní na party stan, obdržali tiež 

gadgety s programovými logami (vrátane regionálnych sladkostí v balíkoch, košele, kalendáre a hádanky 

špeciálne navrhnuté pre túto príležitosť). Na zabezpečenie správneho nastavenia udalosti bolo 

zabezpečené dostatočné osvetlenie a zvukový systém. Nahrávanie udalosti umožní jeho neskoršie 

použitie v propagačnej akcii. Informácie o udalosti boli zverejnené na webovej stránke projektu. Na 15-

16.09.2017 r 50 -. Päť hostia zo Slovenska za predpokladu, ubytovanie s raňajkami a dopravy z 

ubezpieczenniem na oboch stranách, rovnako ako v deň konania akcie pre pozvaných hostí zo Slovenska 

a zástupcovia poľského partnera - hostiť večeru pre 55 osôb. V stane boli 2 roll-up predmety a neďaleká 

propagačná stena obsahujúca všetky požadované logá a fotografickú kompozíciu s kolekciou večerného 

dizajnéra. 

 


