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Niekedy z času na čas si ľudia plnia 
svoje sny. Sny prichádzajú neustá-
le a v snoch snívame o lepších zajtraj-
škoch. Napríklad pilot sníva, že bude raz 
navigátor a jedného dňa príde ten čas 
a on poletí  voľne a samostatne. Máme 
sny, pokúšame sa ísť tou cestou a je to 
dobre. Mojím dávnym snom bolo praco-
vanie so žiakmi aj inak ako len v škole. 
A jedného dňa prišlo to, že učím mojich 
žiakov na diaľku. Vytvorili sme si nový 
vzťah a ja si užívam vaše reakcie, ktoré 
máte popri vytváraní. Ste doma v priro-
dzenom prostredí, cíti te sa dobre a na 
vašich prácach sa to odzrkadľuje.
Majme sny, prinúti a nás rásť.
Sledujte našu prácu na Instagrame 
sospolygrafi cka_grafi ka. 

Mgr. art B. Molnárová

v mojom online svetev mojom online svete
VITAJTEVITAJTE
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EDITORIÁL                                                                             Spolu to dáme

V týchto netradičných časoch som bola oslovená, aby som sa vám prihovorila a po-
vedala zopár úprimných slov. Prišla jar a každý z nás sa tešil na začiatok niečoho nového, 
v prírode aj v našich životoch... Chceli a mali sme sa tešiť z dlhších slnečných dní, naberať 
novú energiu na zvládanie nových výziev  (maturita) a miesto toho prišlo niečo, o čom 
sa nám nezdalo ani v najhorších snoch, epidémia koronavírusu a naše „odstrihnutie“ od 
bežného života. Počiatočná radosť z toho, že máme „voľno“, postupne prešla do pocitu 
osamelosti a izolácie (a to sme netušili, ako a kedy sa to skončí). 
Psychológovia nám na rôznych fórach radili, ako sa s úplne novou situáciou vyrov-

nať... Prežiť ju aj v duševnom zdraví bolo a je však na nás. To my sme museli nájsť spôsob, 
ako to prežiť a nezblázniť sa... Takže... ako radili v týchto časoch psychológovia, nesle-
dovali sme od rána do večera správy plné negatívnych informácií, obmedzili sme počet 
zlých správ valiacich sa na nás  z každej strany, snažili sme sa zachovať si aspoň aký-taký 
denný režim (kedy vstať, kedy pracovať, kedy relaxovať),  ale nezabúdali sme ani na svoje 
koníčky a venovali  sa  im v  rámci možností aj naďalej  (ja  som objavila čaro maľovania 
podľa čísel a už mám na stene aj prvý obraz). Niekedy, keď sme to potrebovali, sme boli 
sami, lebo „ponorka“ je v týchto časoch úplne normálna a každý s ňou skôr či neskôr bol 
konfrontovaný. Keď sme cítili potrebu socializácie – boli sme spolu s rodinou,  komuni-
kovali  cez sociálne siete s tými, s ktorými sme sa  nemohli  vidieť. Ale venovali sme sa aj 
svojim POVINNOSTIAM. Nemáme predsa prázdniny. Postupne sme si na novú situáciu 
zvykali, naše dni vyzerali  inak ako predtým, ale  ľudia sú tvory prispôsobivé. Prijali sme 
túto situáciu ako výzvu, ktorá nám môže otvoriť aj nové možnosti. Všetci sme sa naučili 
pracovať iným spôsobom. Zistili sme, že písomky  a testy sa dajú písať aj z domu, že učiteľ 
môže učiť priamo zo svojej obývačky... Najskôr to pre nás bolo zvláštne, ale dnes už úplne 
normálne. Niektorí z nás by pri takomto fungovaní školy ostali, no myslím si, že väčšina 
z nás sa teší na „starý dobrý život“ a počíta dni, kedy sa naše životy vrátia do normálu.
Máme pred sebou leto a prázdniny. Verím, že sa už situácia bude iba zlepšovať, že si 

všetci v rámci možností užijeme prázdniny a v septembri sa znovu stretneme v ŠKOLE.  
Posledná vec... Neuveríte mi, ale teším sa, že sa spolu opäť uvidíme naživo, stretneme 
sa v jedálni alebo na chodbe, že vás budem môcť vykarhať za čiapku na hlave a neskorý 
príchod na hodinu. 

Mgr. Gabriela Koteková
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Na túto otázku je ťažké odpovedať, 
kým také ohrozenie nezažijeme. Aj po-
tom od toho závisia rôzne okolnosti. 
Povahy osôb, hĺbky vzťahov, dostupnosť 
potrieb, finančné zabezpečenie...

Povedzme, že máme menej financií. 
Je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako 
ich čo najlepšie využiť. Treba zhodno-
tiť tie najzákladnejšie potreby človeka: 
jedlo, pitie, spánok. Bez toho neprežije-
me. 

Začnem jedlom. Zamysleli ste sa nad 
tým, čo jete, koľko to stojí a akú výživovú 
hodnotu to má pre naše telo? 

Sladkosti. Sú to cukry, ktoré naše 
telo nepotrebuje a v porovnaní s inými 
potravinami sú drahé. Tie by sme v čase 
nedostatku financií kupovať nemali. 
Chuť na sladké po pár týždňoch prejde. 
Potrebný cukor získame z iných potra-
vín, napríklad z mlieka. 

Aj bežná potravina, akou je chlieb, sa 
môže vymeniť niečím iným, sýtejším, vý-

živnejším. Mám na mysli ovos. Ovsená 
kaša dokáže zasýtiť až na šesť hodín (as-
poň mňa na takýto dlhý čas), dodá telu 
dôležité živiny, ktoré vám chlieb nedá, 
a jej cena je vzhľadom na čas, za ktorý ju 
zjeme, nižšia ako chlieb.

Týmto spôsobom sa môžeme zamys-
lieť aj nad inými potravinami.

Konzumácia nápojov sa tiež dá ob-
medziť. Najpotrebnejšia je pre nás voda 
a zároveň je aj najlacnejším nápojom. Tá 
z vodovodu je lacnejšia ako balená vo 
fľašiach (logicky). Ostatné nápoje môže-
me úplne vylúčiť alebo aspoň znížiť ich 
spotrebu, napríklad kávu. 

Doprajete si dostatok spánku? Ak 
áno, je to to najlepšie pre vaše telo. Keď 
máte dostatok spánku, nepotrebujete 
toľko jedla, cukru, kofeínu. Energiu vám 
dá spánok. No ak ho nemáte dostatok, 
vaše telo nie je oddýchnuté a vy ste 
unavení s menším množstvom energie. 
Takže nakupujete zbytočné jedlo a ná-
poje, čo neprospieva vašej peňaženke. 

Namiesto zbytočných činností môžeme 
ísť skôr spať. Spánok nás nestojí ani cent.

Teraz druhoradé potreby. Je jasné, že 
bývanie potrebujeme. Takisto aj elektri-
nu a plyn. Do toho zvyknú ísť naše fi-
nancie a nedá sa s tým nič robiť.

V čase finančnej krízy určite ne-
budeme kupovať oblečenie, keďže to 
máme, a ani zbytočné haraburdy, ktoré 
nás spravia šťastnými tak na päť minút, 
či iné nepotrebné veci do domácnosti. 
Lebo euro tu, euro tam a zrazu je z toho 
dvesto eur. Radšej si treba nechať niečo 
v rezerve, keby sa pokazil spotrebič, bez 
ktorého sa zle funguje.

Určite sa nájdu ďalšie veci, ktoré pro-
spejú vášmu rodinnému rozpočtu.

Ako by sa zmenil život v prípade 
iného existenciálneho ohrozenia, nie 
finančného? Morálne ohrozenie krajiny 
a rodiny môže mať deštruktívnejšie ná-
sledky ako pád ekonomiky. Na Sloven-
sku sa to, našťastie, nedeje, aj keď neja-
ké pokusy tu sú.

Ako by sa zmenil váš život v prípade existenciálneho 
ohrozenia rodiny alebo krajiny?
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Coronavirus disease is an infec-
tious disease caused by a new virus. 
It is usually spread through a con-
tact with an infected person when 
they sneeze or cough or by objects 
touched by the infected person. The 
main symptoms are fever, headache, 
muscle pain, loss of taste and smell, 
cough, difficulty breathing, tiredness, 
and dizziness. 

The best way to prevent yourself 
from getting COVID-19 is to stay 
home and leave only in unavoidable 
circumstances. One should also try to 
avoid contact with other people and 
touching their face. Washing hands is 
also recommended after coming back 
home. 

The outbreak of the pandemic 
was in China. At the time of writing 
this essay, there are 1 807 939 peo-
ple infected by this disease all around 
the world, and 742 of them are peo-
ple living in Slovakia.

Because of this disease, we were 
forced to stay at home and self-study. 
It became the biggest obstacle I have 
had to deal with. Lately, I have had 
a hard time focusing on my studies.  
I am used to the school being a place 
where I focus mainly on studying and 
my home being a place where I rest 
and relax. Now, I spend about 4 to 
6 hours studying or doing my home-
work a day. Even though I am trying 
to do my best, I still sometimes get 
a bad mark and I am just exhausted. 

My social life has not changed 

a lot. I am used to be a loner being 
bottled in my room drawing or stud-
ying. However, my family is not used 
to it so I have to spend more time 
with them. But I will not complain be-
cause at the end of the day they are 
my family and I love them. 

The Internet has also been of a 
huge help lately, either keeping me 
in contact with my teachers, friends, 
and family or entertaining me. For 
the sake of looking at tasty-looking 
recipes I found on the Internet I have 
started wanting to learn cooking so 
I have been helping my mom in the 
kitchen. Although the Internet has 
been of a huge help lately, I have not 
been able to bring myself to sleep 
properly. I am watching videos, chat-
ting with friends and reading manga 
until dawn and sleeping until noon. 

The thing I miss the most is 
school. I miss my friends, teachers, 
cooks, my cactus Georgy I left at 
my dormitory. I cannot wait to go 
back and learn new things. Honestly,  
I miss school. This is very bad for my 
motivation and my mental health.  
I really like that I can focus on myself 
and on my hobbies (arguably) but it is 
very depressing to see all the horri-
ble news about this pandemic every 
day. At first, I liked the idea of staying 
home but now I think I would rather 
go back to school. 

Katarína Masareová, II. GMB, 
15. 4. 2020

CORONA QUARANTINE 
HAS COMPLETELY CHANGED MY LIFE

Rodina je základnou bunkou spo-
ločnosti. Svedčia o tom viditeľné fakty. 
Zdraví jedinci vyrastú jedine v dobre 
fungujúcej rodine a v dospelosti môžu 
pomôcť spoločnosti rásť, lebo nema-
jú psychologické zábrany z detstva. Na 
druhej strane, v takej rodine, kde ne-
funguje rodičom manželstvo, ich vzťah 
je zlý alebo sa dokonca rozvedú, to má 
zlý vplyv na deti. Môže to dôjsť až do 
takého štádia, že sa budú báť s niekým 
si založiť rodinu alebo budú mať strach 
z opačného pohlavia.

Aj tieto veci môžu viesť k rozpadu 
ohrozenej spoločnosti.

Napriek psychologickým štúdiám, 
zdravému rozumu a tomu, čo je človeku 
od začiatku prirodzené, sa niektorí jedin-
ci snažia pretlačiť do popredia ideológie, 
rasizmus, diskriminácie.

Ideológia pretvára myslenie človeka. 
Už nerozlišuje, či je konanie správne ale-
bo nie. Jej sympatizant má niečo zafixo-
vané a tým sa riadi. Chce podľa svojho 
presvedčenia meniť iných, aby boli ako 
on. Rozumný človek sa vždy zamyslí nad 
tým, čo mu niekto podsúva ako najlepšiu 
vec. Ktosi mu povie nejaké výhody, ale 
zamlčí množstvo nevýhod a komplikácií, 
ktoré so sebou prinášajú. Tým sa naruší 
ľudské bytie. Našťastie je presadzovanie 
ideológií na Slovensku zakázané.

Nenávisť k iným na základe farby 
pleti? Je to hlúpe. Farba pleti nikdy neur-
čovala hodnotu človeka. Všetci dokáže-
me tvoriť plnohodnotné veci, viesť ľudí, 
máme ciele. Rasizmus rozdeľuje ľudí úpl-
ne zbytočne. Nemusím nenávidieť nie-
koho len preto, lebo má viac pigmentu 
ako ja. Čím viac rozdelení v spoločnosti 
bude, tým bude nestabilnejšia. Takýto 
národ si iné národy ľahšie podmania.

Znevýhodňovať druhých, lebo majú 
iné pohlavie, vierovyznanie, rodinný 
stav, etnickú príslušnosť, jazyk, rod atď. 
Toto určite nikomu neprospieva a exis-
tenciálne ohrozuje spoločnosť. Je choré 
si takýmto spôsobom hladiť ego.

Každý človek sa musí poznať, musí 
sa mať rád. No na to potrebuje vytvá-
rať plnohodnotné vzťahy s inými ľuďmi. 
Marcus Aurelius povedal: „Len ak bude 
mať človek blízko k iným ľuďom, priblíži 

sa sám k sebe.“ Toto je stáročia platné. 
Krajina nie je ohrozená len pandémiou, 
ohrozenia súvisia navzájom.

Čo pomôže v ťažkých chvíľach? Se-
demdesiatpäť percent obyvateľov bude 
určite so mnou súhlasiť, že je to modlit-
ba. Nie je to niečo vymyslené, je to čosi 
skutočné. Dáva životu radosť, silu na 

prežitie, trpezlivosť, vytrvalosť... Fámy 
nikdy neprežili tisíce rokov. Viera áno, 
lebo nie je fámom. 

Buďme súdržní. Pred činom rozmýš-
ľajme. Nebojme sa iných. Takto predíde-
me existenciálnemu ohrozeniu. A preži-
jeme.

Zuzana Banasová, III. GMB



V pondelok 25. mája 2020 sa opäť 
do našej školy na pár hodín vrátil život. 
Do okien narážali krúpy, vonku občas 
zahrmelo a aj napriek tomu sa chodby 
rozozvučali smiechom a angličtinou. 
Osem odvážlivcov sa totiž rozhodlo 
dobrovoľne podstúpiť svoju prvú skúšku 
dospelosti, a to z angličtiny na jazykovej 
úrovni B2. Všetci postupne predstúpili 
pred trojčlennú maturitnú komisiu, ktorú 
tvorili Mgr. Katarína Prívozníková, Mgr. 
Erika Belická a predseda Mgr. Marek 
Ivan. Žiaci prezentovali to, čo sa za štyri 
roky naučili, a náladu im nepokazili ani 

protiepidemické opatrenia: odmeranie 
teploty, dezinfekcia rúk, rúško, sedenie 
za plexisklom a vlastné pero! Odpovede 
cez rúško a plexisklo boli občas kompli-
kované a niekedy sa postarali aj o vtipné 
situácie, ktoré všetkých pobavili. Tento 
deň bol úspešný a všetkým maturantom 
sme spolu s pánom riaditeľom Ing. Ro-
manom Šípom, PhD., a zástupcom riadi-
teľa školy Mgr. Martinom Švorcom mohli 
zagratulovať. Samozrejme, bezpečne 
bez podania rúk.

Erika Belická

Tí, ktorí aj tento rok maturovali...

Módne trendy – Covid 19

6

Dúšok čerstvého vzduchu

Desať hodín večer. Ďalší deň za 
mnou, pomyslím si a ukladám sa do po-
stele. Vezmem do ruky mobil, pozriem na 
instagrame najnovšie fotky, ktoré pridali 
kamoši z ďalšieho dňa našej uzavretej, 
vírusom zamorenej krajiny. Každá druhá 
veta začína slovom pandémia... 

„Kedy sa toto skončí?” pýtam sa sám 
seba. Vstanem z postele, siahnem po 
tričku a nohaviciach, ktoré mám hodené 
vedľa postele, prehodím na seba bundu, 
schytím skate a tresknem dverami. 

Mesto dýcha úplne potichu. Len 
osvetlenie nočných lámp mu dáva akési 
zvláštne čaro. Nikto na mňa nehuláka, 
nikto ma nepoučuje, len si jazdím, ako 
chcem, a cítim sa neskutočne slobodne. 

Poobzerám sa okolo seba, nikde nikoho - 
až sa mi to zdá neuveriteľné. 

„Hej, mladý, kde máš rúško?” ozve sa 
mi niekto za chrbtom a mne stiahne ža-
lúdok. Otočím sa a za mnou stojí unifor-
movaný.

„No, myslel som, že keď tu nik nie je, 
môžem byť bez neho. Lepšie sa mi dý-
cha,” odpovedal som mu trochu vystraše-
ne. Hneď mi hlavou prebehol film: moja 
hysterická matka a policajt, ktorý ma pri-
vedie domov o polnoci. 

„Tak, mladý, pôjdeš pekne so mnou,” 
povedal mi uniformovaný s rukami prekrí-
ženými na prsiach. 

Ťažko som si povzdychol. Presne som 
vedel, čo bude doma nasledovať. Samé 
kázania o tom, že mám byť zodpovedný, 
veď som už dospelý a bla-bla-bla.

„A nedalo by sa nejako dohodnúť?” 
spýtal som sa nesmelo  s malou dušičkou. 

„A ešte si aj drzý!” zhúkol na mňa  po-
licajt, evidentne podráždený, že namiesto 
teplej postele musí „trajdať“ po meste 
a sliediť po ľuďoch, ktorí sa chcú aspoň  
v noci slobodne nadýchnuť. 

“ Nie, nie som drzý... to by som si v ži-
vote nedovolil,” odpovedal som s mierne 
sarkastickým podtónom. 

A to som celý ja! Ani som sa nenazdal 
a sedel som v policajnom aute. Predo 
mnou plexisklo. Policajt, očividne premo-
tivovaný, si stále niečo mrmle popod nos 
a ja rozmýšľam, ako toto budem vysvet-
ľovať doma. 

Auto zrazu prudko zastalo a policajt 
mi kázal vystúpiť. 

„Kde sme?” položím mu otázku neis-



Piatok v prvom marcovom týždni 
bol bežný školský deň. Z tried sa ozý-
valo klasické skúšanie a vysvetľovanie 
učiteľov, žiaci písali písomné práce, pra-
covali na zadaných úlohách a štvrtáci 
sa už pomaly chystali na blížiace sa pí-
somné maturity. Vtedy ešte nik netušil, 
že si už nesadnú spoločne do školských 
lavíc. 

Na Slovensku sa v tom čase začal 
šíriť nebezpečný vírus a v priebehu jed-
ného dňa nastala mimoriadna situácia. 
Všetko sa zrazu zmenilo. Zostali sme 
doma a vyučovanie prebiehalo netra-

dične. Na diaľku. Štvrtáci po dvoch 
mesiacoch ukončili svoje štúdium a ich 
maturitná skúška sa vykonala admi-
nistratívne. Osem z nich sa ešte v po-
slednej chvíli rozhodlo predstúpiť pred 
komisiu a maturovať ústne z anglického 
jazyka na jazykovej úrovni B2. Všetci na-
pokon úspešne uzavreli ďalšiu kapitolu 
svojho života. V stredu 27. mája a vo 
štvrtok 28. mája 2020 sa opäť vrátili do 
školy. Tento raz naposledy a s ochran-
nými rúškami na tvárach si od triednych 
učiteľov prevzali svoje vysvedčenia.

(mš)

Maturanti si prevzali vysvedčenia
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tým hlasom. Predo mnou stojí malá dre-
vená búdka. Okolo les, ticho a strašidelná 
tma. 

„Veď sa ty naučíš byť zodpovedný!” 
zazerá na mňa policajt a posotí ma vpred, 
až  zakopnem o prvý schod. 

Otvoril dvere na búdke a hneď som 
vedel, čo ma čaká. Uprostred bol malý 
stôl, na ňom šijací stroj a okolo asi tisíc 
balíčkov s farebnými látkami. Oblial ma 
studený pot a pred očami sa mi zjavila 
moja babka, ktorá na začiatku pandémie 
šila rúška celé dni.

„To nemyslíte vážne, však?” otočím sa 
s vypleštenými očami a neveriacky krú-
tim hlavou. 

„Ale áno, myslím, mladý. Myslíš, že si 
hrdina bez rúška? Nie, nie... teraz ešte len 
budeš hrdina!” 

Stál som pred ním ako obarený a ne-
veril vlastným ušiam.

 „To mám akože šiť? Ste sa zbláznili? 
Ja to neviem!”

 Policajt si opäť založil ruky na prsia, 
pohŕdavo na mňa pozrel a odvetil: „Ná-
vod si vygúgliš, hrdina!”

 V momente, keď som si sadal za šijací 
stroj, som v duchu videl svojich kamošov, 
ktorí sa od smiechu váľajú po zemi. Na-
padlo mi zavolať babke, ale asi by to nebol 
o jednej v noci dobrý nápad. A tak som 
otvoril Google. Teda, pokúšal som sa. Ne-
napadlo mi, že som  v lese a so signálom 
to nebude žiadna výhra. Policajt odišiel so 
slovami, že si ma vyzdvihne ráno. 

Zostal som sám v lese, v nejakej búd-
ke so šijacím strojom a kúskami látky, 
bez signálu a s pocitom úplnej bezmoc-

nosti. A tak som pod vplyvom predstavy 
„výchovného cirkusu“, ktorý by ma čakal 
doma, vznietil svoju predstavivosť a začal 
strihať. Zrazu som vedel šiť. Šliapal som 
na pedál ako šialený a išlo mi to neuveri-
teľne dobre. Čas sa zastavil. 

 Zrazu sa otvorili dvere. Stál tam uni-
formovaný, moja mama, babka, triedna 
učiteľka, pár kamošov a ja som mal uši-
tých snáď tisíc rúšok. 

A len tam stáli, tlieskali a kričali: „Hrdi-
na, hrdina, hrdina!”

Niečo mi buchlo do čela. Mobil mi 
spadol z výšky, kde som ho držal, keď 
som čítal článok o pandémii a zaspal. 

Prehodím sa na druhý bok, povzdych-
nem si a usmejem sa: „Krajčír zo mňa nik-
dy nebude.” A spokojne spím ďalej.

Tomáš Varga, III. GMA



8

Svetová epidémia ovplynila všetko, prácu ľudí, všetky podujati a, akti vity, zvyky aj 
životosprávu ľudí, a, žiaľ, ani vzdelávací proces nebol výnimkou. Správa o kompletnom 
zrušení maturitnej skúšky niekoho potešila, niekoho až urazila. Žiaci štvrtého ročníka, 
ktorí si zvolili z prakti ckej časti  odbornej zložky MS formu B, dlhodobý projekt s obha-
jobou, boli tou svetlou výnimkou. Vďaka charakteru práce mali možnosť svoje pro-
jekty dokončiť a prezentovať svoje znalosti  a zručnosti , možno aj postoje na konci 
štvorročného odborného vzdelávania aspoň v digitálnej forme. 

Pozrite si zopár príkladov z ich dlhodobých prác. (mk)

Nicola Šarmírová, IV. G, odbor polygrafi a, 
zameranie grafi ka tlačovín. Nicola počas 
štúdia pravidelne prispievala aj do školského 
časopisu svojimi fotografi ami, teraz ich 
využila v cestovateľskom diári.

Klaudia Deglovičová, IV. GMB, 
odbor grafi k digitálnych médií.
Klaudia si splnila svoj sen, navrhla 
zaujímavú  počítačovú hru.

Naše maturitné
projektové práce

David Žužkovič, IV.GMB, odbor grafi k digitálnych médií. David si zvolil komplexnú 
tému spracovania vizuálu pre Medzinárodný fi lmový festi val dokumentárnych fi lmov.
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Natália Tornócziová, IV. G, odbor polygrafi a, zameranie grafi ka tlačovín, šikovne 
spracovala aktuálnu tému.

Emma Mészáros, IV. G, odbor polygrafi a, zameranie grafi ka tlačovín. 
Emma, ako obvykle, ani teraz nesklamala svojimi knižnými ilustráciami.

Nina Bandžejová, IV. TMT,
odbor grafi k tlačových médií. 
Nina sa zamerala na hudobnú kaviareň.

Šimon Jucha, IV. G, 
odbor polygrafi a, zameranie 
grafi ka tlačovín.
Šimon má záľubu v počítačovej 
grafi ke, preto si zvolil tému 
komiksu.
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Čo ťa priviedlo k polygrafii? 
Po skončení ZDŠ som chcel ísť štu-

dovať na Školu umeleckého priemyslu. 
Ochorel mi otec na nevyliečiteľnú cho-
robu a situácia sa razom zmenila. Moja 
matka pracovala v tlačiarni a usúdila, že 
remeslo bude pre mňa lepšie.

Ale skúsme po poriadku. Tvoja cesta 
k polygrafii začala štúdiom na Odbornom 
učilišti Polygrafických závodov. Štúdium 
podľa ročenky si skončil v roku 1968. 

Po prijímacích skúškach som ako 15- 
ročný nastúpil do učilišťa – odbor ručný 
sadzač. Mal som smolu, lebo to bol po-
sledný ročník s 3-ročnou učebnou do-
bou a bez maturity.

V tom čase sme sa učili pre nejaký 
podnik. Ty si sa učil pre ktorý?

Ja som sa učil pre Pravdu – Tlačový 
kombinát KSS.

Spomenieš si, ako ste vytlačili „na-
čierno“ vstupenky na Slovan a nasledo-
val problém? Z dnešného pohľadu PC 
a možností publikovania ide o banalitu. 
Čo to bolo?

No tak na toto nie som práve hrdý. 
S chlapcami z našej ulice sme načierno 
chodili na hokej na Slovan. Nie vždy sa 
nám podarilo dostať sa na štadión. Chcel 
som sa ukázať tak, že vyrobím falošné 
lístky. Prichytil ma pri tom môj majster 
o. v. a mal som problém. Skončilo sa to 
dvojkou zo správania, riaditeľským po-
karhaním a podmienečným vylúčením 
zo školy. Výstraha pre ostatných.

Kam viedli tvoje ďalšie kroky?
Po skončení školy som nastúpil do 

Pravdy na oddelenie mono sadzba. Za-
čiatok bol ťažký. Vtedy sa ešte normo-
valo. Nikdy nezabudnem na svoju prvú 
zákazku. Šéf mi dal pracovné vrecko – 
kniha o kaktusoch, formát A5, 144 strán 
s množstvom obrázkov. Cítil som sa 

stratený. Našťastie tam bol dobrý kolek-
tív a ujali sa ma starší kolegovia.

Čo si robil v Pravde – tlačovom kom-
bináte – a čo ti najviac pomohlo? 

Rok som pracoval, potom som naru-
koval do vojenskej tlačiarne v Topoľča-
noch. Po návrate som ešte chvíľu praco-
val v ručnej sadziarni. Vtedy sa už začala 
formovať skupina pracovníkov, ktorí by 
sa ako prví mali preškoliť na fotosadzbu. 
Robil sa výber a do skupiny 8 vybraných 
som sa dostal aj ja. Určite mi pomohla aj 
moja znalosť nemčiny. Pochádzam z kla-
sickej bratislavskej rodiny, kde sa hovorilo 
tromi jazykmi. Po rôznych stážach a ško-
leniach v zahraničí sme začali experimen-
tovať doma v Pravde na Štúrovej ulici. Po 
dobudovaní nového závodu Pravda 02 na 
Martanovičovej ulici (terajšia Pribinova) 
sme sa presťahovali do nových priestorov 
a začali sme s postupným preškoľovaním 
pracovníkov zo Štúrovej na novú techniku 
– fotosadzbu. Začal sa koniec éry olova  
v Pravde. Pre mňa to bolo náročné obdo-
bie, lebo som začal diaľkové 5-ročné štú-
dium na Strednej priemyselnej škole gra-
fickej na Kadnárovej ulici v Krasňanoch. 

V roku 1979 si sa vrátil do školy. Re-
gistrujem ťa ako hlavného majstra, kto-
rý na tejto pozícii vystriedal Alexandra 
Kurtanského. Spomínaš si ešte? Čo sa 
v tebe zlomilo, že si sa objavil v škole? 
Vtedy ešte na Kolárskej v sadziarni na  
2. poschodí (mal si ultramarínový pra-
covný plášť, ktorým si sa odlišoval od 
ostatných).

Pre rôzne názorové nezhody, hlav-
ne politické s mojím šéfom, som po 10 
rokoch, z toho 7 rokov som pracoval 
vo fotosadzbe a na pozícii technológa, 
z Pravdy odišiel. So mnou ale išiel aj 
kádrový posudok a mal som problém. 
Nevedel som sa v Bratislave zamestnať. 

Rok predtým som sa oženil a dcéra bola 
na ceste. V beznádejnej situácii som išiel 
tam, odkiaľ som vyšiel, na Kolársku 8 do 
našej školy. Na pohovore u pána riadi-
teľa Tibora Kertésza mi bola ponúknutá 
funkcia hlavného majstra sadzby. Stratil 
som reč. Bolo mi pánom riaditeľom vy-
svetlené, že dlhoročný hlavný majster 
pán Kurtanský odchádza do dôchodku 
a vzhľadom na moje vzdelanie (končil 
som SPŠG) a znalosti z fotosadzby sa 
celkom hodím do koncepcie školy. Tak 
som okrem vykonávania funkcie hlav-
ného majstra o. v. učil aj technológiu 
fotosadzby. Chýbalo mi pedagogické 
vzdelanie, tak som musel absolvovať  
2 roky diaľkovo – doplnkové pedagogic-
ké štúdium na fakulte v Nitre.

Bol som sadzač, druhák, a mal som 
zalomený plagát pre kino OBZOR. Ty si 
mi povedal, aby som z neho urobil kefo-
vý obťah. Nechápal som...

Ha–ha. Máš dobrú pamäť. Kefový 
obťah bol špecialita. Veľkorozmerná sa-
dzba, ako napr. plagát pre kino, sa ne-
zmestila do žiadneho obťahovacieho 
lisu. Pre potreby korektúry sa musel 
urobiť obťah. Tak sa robil tzv. kefový ob-
ťah. Gumeným valčekom sa na sadzbu 
naváľala (naniesla) farba. Savý papier 
príslušnej veľkosti sa špongiou navlhčil, 
potom sa opatrne položil na sadzbu a 
jemným priťukávaním kefy na papier sa 
dosiahol požadovaný výsledok – obťah. 
Ono to nebolo také jednoduché, ako sa 
zdá. Papier nesmel byť ani suchý, ani veľ-
mi mokrý. Priťukávať sa muselo opatrne, 
aby sa papier neroztrhol a aby sa farba 
zo sadzby obtlačila.

Keď som sa v druhej polovici osem-
desiatych rokov vrátil do školy, s úža-
som som zaregistroval Jaroslava Orlíčka 
ako spoluautora. Publikoval si?

Gratulujeme! Naším čerstvým oslávencom je Jaroslav Orlíček. Rád by som 
našim čitateľom predstavil všestranného odborníka – polygrafa.

ROZHOVORROZHOVOR  
s Jaroslavom Orlíčkom



11

Tak na toto som hrdý. Celé to ,,spís-
kal” môj priateľ Miro Bernáth. Nastúpil 
do Pravdy ako elektronik pre fotosádza-
cie zariadenia. Z množstva stáží, školení 
a sympózií sme mali hŕbu textového a 
obrazového materiálu. Prišiel s myšlien-
kou, že by sme mohli z toho urobiť sú-
borný materiál – publikáciu, ktorá by pri-
blížila problematiku fotosadzby širokej 
polygrafickej spoločnosti. Oslovili sme 
aj nášho priateľa z Prahy Olda Hrádeka, 
a tak sme každý do toho nášho spoloč-
ného ,,dieťaťa“ dali to najlepšie. Podarilo 
sa nám v roku 1983 cez vydavateľstvo 
ALFA vydať knihu FOTOSADZBA. V tom 
čase a na tú dobu to malo obrovský vý-
znam. Nebolo tu nič, čo by sa tak kom-
plexne venovalo tejto problematike aj 
u nás. Naša kniha mala veľmi pozitívny 
ohlas, pretože fotosadzba mala už svoje 
pevné miesto aj v učebných osnovách. 
Rozhodli sme sa s Mirom Bernáthom na-
písať knihu špeciálne určenú pre výučbu 
polygrafického dorastu. Tak sme v roku 
1985 vydali učebnicu Technológia foto-
sadzby pre 2. až 4. ročník SOU.

Následne sa naše cesty prelínali a ty 
si mi dal podnet k redakčnej práci. Vy-
užil si svoje vedomosti a robil si tech-
nického redaktora pre viaceré časopisy.

Polygrafia ma bavila a svoje vedo-
mosti som uplatnil pri práci technické-
ho redaktora, grafických úpravách, ná-
vrhoch obálok kníh a pri akcidenčných 
tlačovinách. Bolo toho dosť. Popri tom 
som sa venoval môjmu koníčku, kresle-
nému humoru a karikatúre. Prispieval 
som do rôznych novín a časopisov. Spo-
lu s ďalšími 5 karikaturistami sme založili 
KBK (Klub bratislavských karikaturistov). 
Zastrešilo nás Kultúrne stredisko v Petr-
žalke. Náš klub mal obrovský úspech. 
Hlásili sa ďalší, až nás bolo 26. Robili 
me výstavy, posielali naše kresby na sú-

ťaže doma aj v zahraničí a žali úspechy  
v podobe rôznych cien a ocenení.

V deväťdesiatych rokoch si nezavá-
hal a začal si spolu s Jozefom Kováčom 
podnikať. Začínali ste kníhtlačou...

Hneď po otvorení hraníc v roku 1990 
sme s kamarátom priviezli z Viedne starší 
príklopový stroj VIKTORIA s ručným na-
kladaním. Ponúkali ho v tamojších novi-
nách za odvoz. Nemal som ho kde dať, tak 
stál dočasne u nás v škole v mechanickej 
dielni. Tam ho videl môj kolega a priateľ 
Jozef Kováč, hlavný majster tlače. Pýtal 
sa ma, že čo s tým strojom plánujem. V 
našom rozhovore sme prišli na to, že oba-
ja nosíme v hlave rovnakú myšlienku, a to 
„skúsiť vlastné krídla“ a začať podnikať. Ja 
som odišiel zo školy v roku 1991 a kole-
ga rok po mne. V roku 1992 sme spolu 
založili firmu RYAL PRINT, spol. s r. o. Po-
stupne sme sa rozrástli, prijali ďalších za-
mestnancov, dokúpili sme potrebné stro-
je, zariadenia a vybudovali celkom slušnú 
malú firmu zameranú na ofsetovú tlač a 
výsek. Dôraz sme kládli na kvalitu výrob-
kov, dodržiavanie dohodnutých termínov 
a celkovú spokojnosť našich zákazníkov.

Záver tvojej aktívnej pracovnej ka-
riéry si ukončil ako spolumajiteľ tlačiar-
ne RYAL. Čo by si k tomu povedal?

Po 25 rokoch úspešného fungovania 
našej firmy som sa rozhodol, že stačilo. 
Mal som na to aj vek a chcel som si užiť 
viacej pokoja, bez stresu a starostí, ktoré 
so sebou podnikanie prináša.

Nezanedbateľnou časťou tvojho ži-
vota je olejomaľba. Pomáha ti spríjem-
niť dôchodok?

Po Nežnej revolúcii sa všeličo zme-
nilo. Nebol záujem o humor. Zanikol ča-
sopis Roháč a zanikol aj náš klub KBK. 
Ja som sa naplno venoval podnikaniu. 
Nové milénium nakoplo aj mňa. Podve-
dome som cítil, že mi niečo chýba. Kres-

liť humor do ,,šuplíka“ ma nebavilo. Tak 
som experimentoval, až som skončil pri 
olejomaľbe. Maľujem krajinu, pretože tá 
je cestou k emóciám a vždy sa prihovára  
srdcu. Teraz som si vymyslel takú špecia-
litu. Spojil som moju profesiu so záľubou 
a maľujem prírodu na drevené plagátové 
písmo. Maľovanie je pre mňa relax, zába-
va a výzva. Bývam v obci neďaleko Senca 
a krajina pri Čiernej Vode a Malom Du-
naji je nevyčerpateľná inšpirácia.

Ako vidíš budúcnosť polygrafie zo 
svojho pohľadu?

To, čo sa udialo v polygrafii za po-
sledných 50 rokov, je priam neuveriteľ-
né. Čo bude o ďalších 50 rokov? Bude 
dieťaťu na dobrú noc hovoriť rozprávku 
robot, na ktorom stlačením gombíka ne-
jakú vyberieme? Zostane kniha knihou a 
prežije tlačené slovo? Veľa otáznikov. Ja 
verím, že áno.

Priznaj sa čitateľom, padá povestné 
jablko ďaleko od stromu?

V mojom prípade padlo ďaleko. Moja 
dcéra vyštudovala grafickú priemyslov-
ku, ale ťahalo ju to inde. Začala sa ve-
novať účtovníctvu, vrhla sa na jazyky 
(angličtina, ruština), vyštudovala Bc. a 
Mgr. V súčasnosti pracuje v SBA (Slovak 
Business Agency) – Slovenská agentúra 
pre rozvoj podnikania. Mám z nej radosť.

Ďakujem ti za rozhovor. Prajem ti 
silné zdravie a veľa maliarskeho plátna.

Ďakujem pekne. Aj ja prajem tebe 
dobré zdravie, pevné nervy a nech sa 
darí škole pod tvojím vedením. 

(RŠ)



„Predtým ako sa rozhodnete, mu-
sím vám povedať, čo sa v tomto dome 
odohralo,” začal realitný maklér. „Pred 
tridsiatimi rokmi tu žil jeden veľký sa-
motár, nechodil von a nestretával sa so 
susedmi, nikto o ňom nič nevedel. Mal 
ale krásnu ženu, ktorá záhadne zmizla. 
Hovorilo sa o ňom, že svoju ženu zabil 
sekerou a krvou jej na telo nakreslil mo-
týľa smrtihlava.” Odmlčal sa a čakal na 
reakciu manželov. 

Dávid sa pousmial a povedal: „Ja ta-
kýmto príbehom neverím.” 

„Si si istý ?” opýtala sa ho žena Da-
niela.  

O týždeň sa manželia do domu na-
sťahovali. Boli veľmi šťastní, obaja mali 
dobrú prácu a plánovali si založiť rodinu. 
Dom im úplne vyhovoval. Bol priestran-
ný a svetlý, z okien mali výhľad na krás-
nu záhradu. Na konci záhrady bol starý 
záhradný domček. Záhrade sa Daniela 
venovala veľmi rada.

„Dávid, videl si, ako nádherne vykvitli 
tie ruže?” opýtala sa Daniela. 

„Ja sa viac teším z našich ovocných 
stromov,” povedal Dávid. 

„Jedna vec ma znepokojuje,” poveda-
la Daniela. „V našej záhrade často vidím 

lietať motýľa smrtihlava. Nemyslíš si, že 
je to zvláštne?” 

„Hádam neveríš tým hlúpym príbe-
hom?” 

Danielu zamrazilo, ale napokon sa na 
manžela upokojujúco usmiala.  

V noci bola veľká búrka. Dávid zle 
spal. Nadránom vstal z postele a zišiel 
po drevených schodoch do tmavej ku-
chyne. Do okien stále udieral silný dážď. 
Dávid si napustil vodu a mimovoľne sa 
zahľadel z okna do tmavej noci. 

Tresk... pohár je na márne kúsky... 
Dávid bez slova hľadí na okno, do kto-
rého neúnavne naráža motýľ smrtihlav. 
„Och, to nič neznamená,” povie si Dávid 
a ide si ľahnúť naspäť do spálne.  

Ďalšie ráno Dávid odchádza na nie-
koľkodňovú služobnú cestu. 

„Ahoj, miláčik. Myslíš, že to sama 
zvládneš?” spýtal sa. 

„Samozrejme, nerob si starosti a dá-
vaj na seba pozor,” odpovie Daniela. 

Dávid naštartuje auto a obzrie sa za 
svojou ženou. Zbadá, že okolo nej lieta 
motýľ smrtihlav.  

Po dvoch dňoch sa Daniela začala 
nudiť, tak k sebe na návštevu pozvala 
priateľku Zuzanu. 

„Ako sa vám tu býva? Ste spokojní?” 
pýta sa Zuzana. 

„Áno, sme tu šťastní, avšak občas 

mám čudný pocit, ktorý si neviem vy-
svetliť. Týka sa toho príbehu, ktorý sa tu 
vraj odohral, ale Dávid mu neverí a stále 
ma upokojuje,” zdôverila sa Daniela.

„Niečo som o tom príbehu počula, 
ale hádam by si niečomu takému neveri-
la?” opýta sa Zuza.  

V tú noc sa Daniela zobudí na buchot, 
ktorý vychádza zo záhradného domčeka 
na konci záhrady. Dlho zbiera odvahu, 
až sa napokon odváži zistiť, čo ho spô-
sobuje. Postaví sa z postele, oblečie si 
bundu a zo zásuvky vyberie baterku. 
Otvorí zadné dvere do záhrady a vkročí 
do tmavej noci. Čudné zvuky z domčeka 
na konci záhrady pripomínajú stále viac 
a viac trepot krídel... Daniela sa priblíži 
k domčeku, chytí studenú kľučku, otvorí 
dvere a zhrozene vykríkne... 

Dávid sa vrátil z dlhej služobnej 
cesty. 

„Zlatko, som doma! Zlatko? Haló!” 
Žiadna odpoveď. Dávida zamrazilo. 

Začal prehľadávať všetky izby v dome. Ni-
kde nikoho. Až keď sa pozrel z okna, uvidel 
pri domčeku v záhrade poletovať motýľa 
smrtihlava. Premkol ho obrovský strach.  

Ako bez duše uteká cez záhradu  
k domčeku, chytí kľučku, otvorí dvere a 
zhrozene vykríkne... 

Ondrej Zachar, III. GMA

The Earth is a wonderful place for 
life and we know so far it is the only 
planet where we can survive. And yet 
it does not seem that we have realized 
this. We as a human race have de-
stroyed many beautiful places on Earth 
and only few are left untouched by hu-
man hands. 

We pollute reservoirs of fresh water, 
rivers, oceans, kill innocent animals, de-
stroy natural habitats of many species 
and it is getting worse because there 
are more and more humans every day. 
There are many issues in the world now-
adays, for example, global warming, ice 
caps melting or natural disasters. Sadly, 
in many of these, humankind has played 

a big role. Because of this, one of the 
most serious concerns of the 21st cen-
tury is overpopulation. 

In rich countries such as the USA, 
the UK, Germany and France the birth 
rate is huge because the living con-
ditions are more than decent for big-
ger families. However, the birth rate in 
countries with an enormous population 
of people such as India or China is also 
huge. This shows us that money is not 
the only factor that matters whether 
there are more members of the family 
but the culture as well. 

Overpopulation is such a serious is-
sue that in the next few decades it may 
lead to depletion of fresh water, trou-

ble to sustain enough food for every-
one which is already a massive problem 
and also a struggle to have decent living 
conditions. 

At this time there are 7.8 billion peo-
ple with the most numerous group be-
ing the poor ones. If mankind spreads at 
this rate, and it will, the conditions not 
only for humans but also for all fauna 
and flora will get worse. 

From my point of view, there is only 
one realistic solution to overpopulation, 
that being raising our attention for the 
stars and consider colonizing other plan-
ets as it is an inevitable step in the fu-
ture of mankind.

Adrián Pavlačič, IV. GMB

Can We Blame Overpopulation for the State of the environment?

Motýľ smrtihlav
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Toto o ňom napísali:

Víťazné dielo Sliusara Mykhaila  
(Bratislava) je tiež plagát. Z hľadiska 
formy tu uvádzame extrémny minima-
lizmus v podobe citátu. Komponenty 
tohto zloženia stavili na to, ako dobre a 
blízko je pre každého príjemcu grafický 
dizajn všadeprítomných internetových 
poslov. Tento temný virtuálny svet, kto-
rý zahŕňa takmer celý formát, sa zrazí  
s marginalizovaným skutočným živo-
tom a... vyhráva. Takto sa forma diela 
spája s jeho obsahom – a tak aktuálna 
je pre nás všetkých.
https://zspm.ovh/konkurs-graficzny/

MEDZINÁRODNÁ  GRAFICKÁ SÚŤAŽ
Od našich susedov Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemen-

siewicza v Krakove prišla lákavá ponuka, a to zapojiť sa do medzinárodnej súťaže  
v tvorbe plagátu. Najväčším lákadlom okrem výhry, ktorou bol balík Adobe progra-
mov, bol názov témy. Žiaci IV. GMB s Ninou Tessedikovou z II. G, Nicolou Šarmírovou  
a Emmou Mészáros zo IV. G vytvorili plagáty na tému TOO MUCH, TOO LITTLE – 
PRÍLIŠ VEĽA, PRÍLIŠ MÁLO. 

Názov žiakov okamžite zaujal a každý sa zhostil spracovania podľa svojho gusta. 
Zo začiatku sa zdalo, že je to ľahká téma. Každému sa hneď vynorilo množstvo myš-
lienok a asociácií na dnešnú dobu a na to, čoho máme veľa a čoho málo. Umenie po-
tom bolo zvoliť si tú správnu cestu a správne spracovať svoje myšlienky a predstavy 
do finálnej podoby. Môžeme sa pochváliť, že z celého množstva súťažných prác sa 
organizátorom páčil návrh od žiaka zo IV. GMB M. Sliusara, ktorý svoj návrh spraco-
val minimalisticky, ale s obrovským významom. A tento plagát sa stal víťazným. (bm)

3

4
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Súťažné návrhy žiakov:
1/ Marietta Brandisová, 2/ David Žužkovič, 3/ Leonard Priesol, 
4/ Nina Tessediková, 5/ Adrián Pavlačič, 6/ Emma Mészáros, 7/ Nicola Šarmírová,
8/ víťazný návrh od Mykhaila Sliusara,  9/ Jasmína Straňovská (na titulnej strane).

5
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14. mája 2020 sa zúčastnili majstri 
odborného výcviku ukážkového škole-
nia na novom digitálnom tlačovom stroji 
Roland.

Počas školenia sme sa dozvedeli 
množstvo užitočných informácií a tech-
nických „vychytávok“ od školiteľa z firmy 
ALPHASET spol. s r. o. 

Roland SG2-540, inkjetový veľko-
formátový tlačový a kontúrový vyre-
závací ploter, tlačí na papier, plastovú 
fóliu, textil, vytlačí a vyreže aj samo-
lepky s 1200 DPI rozlíšením. Ploter 
tlačí predovšetkým na materiály urče-
né pre exteriér, ale aj pre interiér. UV 
žiarenie a teplotné zmeny máme aj  

v uzavretých budovách. Pri demonštrač-
nej testovacej tlači naostro sme použili 
„priesvitnú – priehľadovú”, perforovanú 
samolepiacu fóliu One Way Vision (OWV 
Vinyl), určenú na polep okien budov a 
dopravných prostriedkov. Náš ostrý tla-
čový test bol určený na sklenené dvere 
– staronový, pôvodný vchod do budovy 
SOŠ polygrafickej. 

Po úspešnej potlači perforovanej sa-
molepiacej fólie prišiel na druhý deň ško-
liaci pracovník dodávateľskej firmy AL-
PHASET spol. s r. o., nalepiť – aplikovať 
– potlačený materiál na sklo vchodo-
vých dverí. Technológia lepenia sa nija-
ko nelíši od lepenia iných samolepiacich 

materiálov na rovné, hladké povrchy. 
Používa sa „jarová voda”, na očistený, od-
mastený povrch sa nastrieka – aplikuje – 
tekutina a vyškolený pracovník postupne 
zhora nadol nalepí samolepku pomocou 
filcovej rakle/stierky na vytlačenie vzdu-
chových bublín a prebytočnej kvapaliny 
spod vnútornej časti fólie na skle. Pod-
robné a názorné video od m. o. v. Štefana 
Hricišina si môžete pozrieť na školskom 
Facebooku https://www.facebook.com/
polygrafka/videos/706823963483284/. 
Grafiku, vytlačenú a nalepenú, vytvoril 
žiak Tomáš Otrubčák zo IV. GMA.      

Martin Petrík

Roland SG2-540
– nový digitálny tlačový a rezací ploter na našej škole

Tlač na „nekonečnú“ rolu tlačového materiálu a viacstupňová, takmer anonymná výstupná kontrola. Viac očí viac vidí.

Tlač a súčasné UV sušenie 
atramentu na fólii
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Kontrola zarovnania tlačového média – perforovanej samolepky, pracovníkom ALPHASETU spol. s r. o.

Začiatok lepenia prvej časti 
samolepiacej fólie na sklo zhora.

Vytláčanie prebytočného saponátu a 
vzduchových bublín filcovou stierkou.

Príprava polepovaného 
skleneného povrchu, odmasťovanie, 
odstraňovanie mechanických nečistôt 
a aplikácia „jarovej vody”.

Presné nasadzovanie druhej časti 
samolepky na prvú, s potrebným 
prekryvom 1cm kvôli teplotnej 
rozťažnosti materiálu.

Lepenie druhej časti nálepky  
s povinným prekrytím cez seba.

Pokračovanie lepenia fólie podľa čiernej 
linky.

Posledné orezanie zvyškov nepotrebnej 
fólie.



Už je to 10 rokov, čo SOŠ polygrafická organizuje súťaž pre 
základné školy. Zapájajú sa do nej nádejní uchádzači o štú-
dium na našej škole. Za svoje práce môžu získať až 5 bodov 
a vylepšiť si tým bodové hodnotenie na prijímacích pohovo-
roch. Každým rokom sa obmieňa téma komiksu a teraz to 
bolo zadanie s názvom SPIDERMAN JE MÔJ SPOLUŽIAK. 
Tento rok sme sa mohli tešiť z rôznych výtvarne stvárnených 
komiksov. Veľa z nich nám vyčarilo úsmev na tvári a už sa 
tešíme na našich prváčikov.

10. ROČNÍK
SÚŤAŽE 
KOMIKS


