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    Keď prišiel ta, už vtedy slnce na lone svojej mamičky oddycho-
valo si. Poklonil sa pekne, aj pekne mu zaďakovali. Začal rozprávať, 
a počúvali ho. Spýta sa:
    „Ej, moježe ty milé slniečko, povedzže ty mne, ako je to, že ty do 
poludnia vše hore a hore ideš a vše väčšmi a väčšmi pripekáš a od 
poludnia dolu sadajúc, už len slabneš a slabneš?“
     I povie mu slnce:
    „Hja, braček môj zlatý, spýtajže sa ty tvojho pána, ako je to, že on 
od narodenia vše len rástol na tele a na moci, a teraz na starosť pre-
čože i on schyľuje sa k zemi a slabne? I so mnou je to tak. Mňa moja 
mamička každé ráno, ako pekného chlapčeka, znovuzrodí, a každý 
večer, ako slabého starčeka, do svojho lona prijíma.“
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Všetky informácie nájdeš na webovej stránke 
www.polygraficka.sk. 

SOŠ polygrafická organizuje súťaž 
MOJA  ILUSTRÁCIA

Nakresli kresbu inšpirovanú tvojou 
obľúbenou knihou.

Prácu pošli do 20. apríla 2021 na adresu: 
SOŠ polygrafická,

s názvom SÚŤAŽ alebo 
na e-mail: molnarova@polygraficka.sk.

Napíš základné informácie: meno, vek a ZŠ. 
Súťaž je určená pre 9. ročník ZŠ.  

Za účasť na súťaži získaš body 
do prijímacieho konania.

MOJA ILUSTRÁCIA
INŠPIROVANÁ TVOJOU
OBĽÚBENOU KNIHOU  

,

SÚŤAŽ

nová publikácia
Úvod do papierových konštrukcií

Táto učebná pomôcka vznikla ako úvod do konštrukcie obalov pre 
žiakov Strednej odbornej školy polygrafickej. Cieľom autorov bolo 
priblížiť jednoduchým spôsobom tvorbu a základné konštrukčné 
možnosti, s ktorými sa dennodenne stretávame. Súčasne na názor-
nosť využívame reálne vzory, a tak čitateľovi približujeme ich prak-
tické využitie. Cestou pokusov a omylov, konzultácií s výrobcami 
výsekových foriem, možností otestovať si výrobu od návrhu až po 
finálny výrobok sme dospeli k presvedčeniu, že sa môžeme podeliť  
s našimi skúsenosťami a logicky očakávať pripomienky. 

Konštrukciu obalov vnímame ako schopnosť priestorovej pred-
stavivosti a elementárnej stereometrie. Nadanie na uvedomenie si 
možnosti spracovania materiálu, správneho umiestnenia ryhy, ohybu, 
perforácie a presnosti situovania výseku. V tejto súvislosti chceme 
upriamiť pozornosť na medzinárodnú súťaž PRINT STAR, na príprave 
ktorej sa podieľajú grafici školy pod vedením majstrov odbornej vý-
chovy pri spracovaní tlačových podkladov, ktorými sú obaly.

Uvedomujeme si formu, akou tento študijný materiál čitateľovi 
ponúkame, čo súvisí s pragmatickou možnosťou stáleho doplňovania 
voľných listov v podobe nových konštrukcií. Je to rovnako výzva pre 
nadšencov v tejto oblasti, ktorí sa môžu k nám pridať a postupne do-
plňovať chýbajúce časti tejto učebnej pomôcky.                             RŠ

Foto: Martin Petrík
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EDITORIÁL                                                        

Milí žiaci!
Aj keď náš štart v septembri vyzeral sľubne, opäť ho pribrzdil návrat dlhotrvajú-

cej pandémie. Tá udrela dokonca ešte väčšou silou. Do našich životov sa vkradla neistota 
a aj plány do budúcna sa rodia akosi ťažšie. Ísť na čaj, dobré jedlo do reštaurácie v spo-
ločnosti priateľov alebo ísť do divadla, prípadne kina na výborný film, zašportovať si  
v kolektíve a aspoň na chvíľu zabudnúť na náročnú realitu dnes vyznieva ako fantasy.

Sám som patril medzi tých, ktorí optimisticky verili, že po vianočných sviatkoch príde zme-
na, konečne sa slobodnejšie nadýchneme a život bude taký, aký bol ešte pred rokom. Návrat 
do školských lavíc sa znova oddialil a krajina je naďalej zovretá v ostrých pazúroch zákerného 
vírusu. Mnohé aktivity, ktoré boli počas iných školských rokov samozrejmosťou, sa pravde-
podobne už nebudú môcť uskutočniť. Hoci plán bol iný. Oveľa viac si však uvedomujeme 
hodnotu svojho zdravia a aj našich blízkych.  

Všetci vieme, že nielen zdravie, ale aj vzdelanie je mimoriadne dôležité. Tomu podriaďu-
jeme našu snahu. Školský život a väčšinu našich aktivít sme boli nútení presunúť do online 
priestoru. A zvykli sme si naň. Počítač je momentálne asi najdôležitejším nástrojom komuniká-
cie každého z nás. Myslím si, že tieto neľahké časy všetkých prinútili k oveľa väčšej tvorivosti. 
Spolu s kolegami vytvárame študijné materiály a snažíme sa o to, aby boli online hodiny za-
ujímavejšie. Viacerí ste sa mohli zúčastniť na online prednáškach, úspešne ste sa zapojili do 
rôznych súťaží a projektov. Vidno, že aj tento priestor ponúka jedinečné príležitosti a možnosti 
sebarealizácie. Aj tu môžeme spoločne produkovať nové nápady, riešenia a prichádzať na 
originálne myšlienky, ktoré sú pre nás prospešné.

O všetkom podstatnom, čo sa doteraz v škole udialo počas dištančného vzdelávania a ta-
kisto aj v našom online priestore, sa dočítate v novom vydaní časopisu. S jeho tvorbou to tiež 
bolo oveľa zložitejšie ako kedysi. Nájsť vhodné námety je v súčasnosti náročnejšie, keďže v na-
šej spoločnosti výrazne rezonuje len jedna téma. Aj napriek tomu je školský život vždy pestrý. 
Opäť ponúkol aj iné témy, vďaka ktorým sa podarilo vytvoriť časopis. Pravdepodobne si ho 
tiež najskôr prečítate v spomínanom online priestore, kým sa vám dostane do rúk a budete 
v ňom môcť listovať.

Verím však, že časopis spolu s prichádzajúcou jarou a následne aj letom prinesú do na-
šich životov viac pozitívneho svetla a energie. Nepopieram význam a dôležitosť počítačov, 
telefónov, webových kamier, mikrofónov a iných výdobytkov novej techniky, ale nikdy nám 
nenahradia bezprostredný kontakt s ľuďmi. Nikdy. Úprimne sa už teším na to, že ich v rámci 
dištančného vzdelávania vymeníme za osobné stretnutia v triedach, na chodbách našej školy 
a že sa čoskoro vrátime späť do bežného života. Do života, na ktorý sme boli zvyknutí a ktorý 
je pre nás prirodzený.  

 Martin Švorc
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Have you ever heard of Chattanooga 
in Tennessee? It’s the 36th largest and 
16th most populous of the 50 states 
of the USA bordered with 8 states, 
The Mississippi River creating a natural 
border with Arkansas. The Appalachian 
Mountains dominate the eastern part 
of it and The Great Smoky Mountains 
renowned for its diversity of plant and 
animal live is America’s most visited na-
tional park. Nashville, the capital of the 
state is home to Nashville Predators 
hockey team and Memphis, the second 
largest city was once the homeland of 
the King of the rock’n’roll, Elvis Presley. 

Graceland Mansion, where Elvis lived 
for 20 years, is the second most visit-
ed residence being beaten just by the 
White House in Washington D.C. Dolly 
Parton, a famous country singer who 
founded Dollywood theme park and 
Imagination Library which helps fight 
illiteracy by sending children age-ap-
propriate books directly to their homes 
from their birth up to fifth birthday each 
month is just one of a vast number of 
celebrities hailing from Tennessee. 
Chattanooga, the city located in the 
southern part is known for its aquarium 
where you can explore both fresh water 

and sea world. We learnt a lot about the 
country, people, educational and health 
care system from a native American, 
31 years old mother of 3 kids, Kayla on 
December 17th 2020. One of her sons 
is autistic and she works as a certified 
nursing assistant. She would love to vis-
it Europe, especially Slovakia one day. 
Kayla also told us about the culture and 
traditions in the United States and an-
swered all the questions our students 
had. It was a very cool meeting and we 
would like to repeat it one day for sure.

Michaela Glasnáková, III. GMB

Kayla – a girl next door from Tennessee

We had a meeting with my friend 
Anna Kozlova. She is an Artificial 
Intelligence engineer who lives in Finland 
but she was born in Russia. We were talk-
ing mainly about AI and her work. We also 
dealt with the topic of safety on the inter-
net, and talked about it for a few minutes. 

I learned some new information about 
AI engineering - it can learn depending 
on its algorithm, for example like Google 
personalized adds. One specific question 
that was brought up during the session 
was if the AI could in some time rise and 
destroy the humanity as in the movie 

Terminator, but Anna calmly replied that it 
can´t happen in the next 100 years or so. 
AI is a very interesting topic and we had a 
conversation for almost 2 hours. It was a 
lot of fun and educative at the same time. 
I really enjoyed it.     

Viktor Kiš, III. TMT 

Tekoäly – AI – Искусственный Интеллект
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Requiem 
za legendou školy
Vážení čitatelia, kolegovia, ab-

solventi  školy. So zármutkom v srd-
ci venujte, prosím, ti chú spomienku 
nášmu kolegovi, pedagógovi Anto-
novi Záhradníkovi, ktorý nás opusti l 
2. 11. 2020. Patril medzi dlhoroč-
ných členov pedagogického zboru. 
Dňa 3. 12. 2020 by sa dožil okrúhle-
ho jubilea osemdesiatych rokov.

Venujte mu ti chú spomienku.

Tóny bol legenda. Učil nás sloven-
ský jazyk. Nezaprel v sebe spomienky 
na rodnú Banskú Šti avnicu. Rád sa vra-
cal k básni Marína. Bol nesmierne dob-
rosrdečný priateľ, kolega a kamarát.

Roman Šíp

Ako spolužiakov a dlhoročných 
priateľov nás zasiahla správa o úmrtí  
nášho profesora Záhradníka. Okam-
žite sa nám vybavili veselé príbehy 
z občianskej náuky či suplovaných ho-
dín telesnej výchovy. Viedol nás ti ež 
na lyžiarskom výcviku spolu s pánom 
profesorom Čapkom či dozoroval na 
adrenalínových zemiakových brigá-
dach. Budeme na neho spomínať s úc-
tou, láskou a úsmevom na perách. Bol 
a bude súčasťou histórie našej školy!

Braňo a Tibor

Z gratulácie k osemdesiatke je kon-
dolencia. Prijmite úprimnú sústrasť.

Božka Králová a Yvonna Hanáková

V súčasnej situácii, keď sme sa všetci  
uti ahli do svojich domovov a sociálne 
kontakty sme znížili na minimum, sa 
domov stal útočiskom. Mnohí z nás 
si uvedomujú jeho hodnotu. Prináša-
me preto jeden žiacky opis takéhoto 
miesta.

Nemám len jedno mesto, v ktorom 
žijem. Bývam vo Vrútkach, ale momen-
tálne žijem v Brati slave. Ale v tejto práci 
budem opisovať svoje rodné mesto, lebo 
poznám jeho zákuti a a malebné miesta, 
ktoré stoja za povšimnuti e.  

Vrútky majú okolo 7 700 obyvateľov 
a nachádzajú sa v Turčianskej kotline na 
sútoku riek Turiec a Váh. Je to mesto spo-
jené s Marti nom, časťou Priekopa, tak-
že vlastne ani nepostrehnete, kedy ste 
prešli z Vrútok do Marti na. Nachádza-
jú  sa v Turci, ktorý je obklopený Malou 
a Veľkou Fatrou, pohoriami s nádhernými 
dolinami a ešte krajšími kopcami.

Vo Vrútkach mám niekoľko obľúbe-
ných miest, ktoré sa spájajú s určitými 
spomienkami z detstva, a budem ich 
vždy rada znova navštevovať. 

Milujem našu gaštanovú aleju, ktorá 
sa vinie popri Turci a má svoje čaro v kaž-
dom ročnom období. Na jar môžeme 
pozorovať, ako pučia a kvitnú gaštany, 
ako sa na rieke objavujú kačky.  Ranné 
prechádzky za jarného slnečného svitu 
stoja za to. Fascinujúci je  lom slnečného 
svetla na hladine vody. Pri tomto divadle 
svetla a ti eňa si kačky šuchoria perie, 
a keď rozprestrú krídla, vo vode sa odrá-
ža ich farebná škála.

Leto prináša do aleje veľa návštev-
níkov. Je úžasné pozorovať, ako kačky 
vodia svoje mladé k rieke, deti  ich cho-
dia kŕmiť, starší ľudia posedávajú na la-
vičkách, zohriatych od slnečných lúčov, 
kochajú sa pohľadom na okolité hory 
a aleja žije od skorého rána do neskorého 
večera. V sparnom letnom počasí tu rád 
trávi čas každý, lebo stromoradie vytvára 
príjemné ti enisté miesta vhodné na od-
dych aj na zábavu. 

Keď nadíde september a prvé listy za-
čnú padať, je skvelé prechádzať sa alejou 
a počúvať šuchot opadaného lísti a, ktoré 
jeseň nádherne sfarbila do odti eňov žltej, 
hnedej, zelenej a oranžovej. Deti  chodia 
zbierať gaštany, vo vzduchu cíti ť koniec 
leta a neskôr zase prichádzajúcu zimu.

V zime zahalí stromoradie snehová 
pokrývka a my sa radi chodíme prechá-
dzať týmito zasneženými miestami. Sneh 
nám vŕzga pod nohami a deti  stavajú 
snehuliakov. Stromy sú holé, bez lísti a, 
odpočívajú a rieka pokojne plynie. Občas 
primrzne a na moste môžeme obdivovať 
dlhé cencúle, ktoré sa trblietajú v slneč-
nom jase a nad vodou vytvárajú maleb-
ný záves. Na stromoch je mrazivá srieň. 
Vždy, keď nasneží a je jasný slnečný deň, 
na  stromoch možno vidieť rozpúšťajúce 
sa vločky snehu.

Hneď kúsok od aleje sa nachádza 
vrútocký katolícky kostol. Je vysoký a na 
miernom kopci pôsobí majestátnym doj-
mom, akoby chránil všetkých obyvateľov 
nášho mestečka.  Pred kostolom stojí 
urastený košatý dub, krásny mohutný 
strom, ktorý je takmer taký veľký ako sa-
motný kostol. Keď na jeseň prídu ranné 
hmly, kostol sa do nich ponorí a vytvorí 
čarovné zákuti e, ktoré by šikovný maliar 
rád zvečnil na plátno. 

V našom meste sa nachádza železnič-
ná a autobusová stanica, školy, škôlky, 
obchody a obchodíky, ale najzaujímavej-
šia je práve príroda a jej farebná rozma-
nitosť. Zurčiaci potok a vtáky štebotajúce 
na stromoch tvoria najpríjemnejšiu meló-
diu lahodiacu uchu každého človeka. 

Moje rodné mestečko je malé, pokoj-
né, ale má svoje nezameniteľné čaro.

Emma Semanková, II. GMB

Mesto,
v ktorom žijem

Ilustrácia: Emma Semanková
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Do veľkého mesta si prišla z ...?
Do veľkého mesta som prišla z Ko-

šíc. To je moje rodné mesto, ale vyras-
tala som v malej dedinke v Haniske pri 
Košiciach. 

Kde si študovala, pracovala?
Študovala som jazyky – ruský a ne-

mecký – na Filozofickej fakulte v Prešo-
ve Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. 
Tesne pred ukončením štúdia som sa 
vydala a „zakotvila“ v Blatnom pri Sen-
ci. Manžel pracoval na výstavbe dielne 
Polygrafického učilišťa. Počas prázd-
nin som mu pomáhala s tlmočením pri 
montáži ruských sádzacích strojov, a tak 
som sa prvýkrát ocitla v mojej osudo-
vej škole netušiac, že sa stane jediným 
pracoviskom v mojom živote. Úprimne 
musím priznať, že som vôbec netúžila 
učiť „učňov“. Ako úspešná absolventka s 
červeným diplomom som snívala o žia-
koch, ktorí mi budú „visieť na perách“ a 
nasávať vedomosti. Moja životná cesta 
pokory nakoniec začala hodinami ruské-
ho jazyka práve v Polygrafickom učilišti, 
jedinečnom svojho druhu na Slovensku, 
v ktorom nebola ruština ani maturitným 
jazykom (v ére socializmu bola všade 
povinná) a nemčina ani len povinným 
predmetom. Prvý rok na škole som 
bola veľmi, veľmi nešťastná, duša plaka-

la... Ale ku koncu školského roka nastal 
zlom. Láska zvíťazila vo vzťahu k žiakom 
i ku kolegom. Ukázalo sa, že som našla  
v škole výnimočných ľudí, s ktorými som 
prežila úžasných 38 rokov. 

Ja sa v roku 1980 pamätám na mladú 
sebavedomú učiteľku jazykov, z ktorej vy-
žarovala pozitívna energia.

Zaujímavé je, že i ja som si ťa ucho-
vala v pamäti spomedzi toľkých žiakov. 
Živo si viem predstaviť umiestnenie tvo-
jej triedy i miesto, kde si sedel. A spo-
mienky na spoločný družobný pobyt  
v Rige sú skutočne krásne.

Katka, s láskou si nás mimo vyučova-
nia učila nemecký jazyk. Udržiavala si sa 
v kondícii alebo už v tom čase si verila, že 
raz budeš nemčinu učiť v úväzku?

Tvoje slová ma veľmi potešili, lebo ja 
som na tej nemčine veľmi trpela. Bol to 
dobrovoľne voliteľný, nepovinný pred-
met po vyučovaní, ktorý sa ani neznám-
koval. Najprv tam bol veľký nával, ale 
keď prišli zložitejšie úlohy a bolo treba 
niečo aj zo strany žiakov urobiť, rýchlo 
záujem upadal. 

Učiť obidva jazyky v úväzku som 
vždy túžila. Cítila som sa taká jednoru-
ká, v socialistickej dobe som učila len 
ruštinu a po nežnej revolúcii zo dňa na 

deň zas len nemčinu. Ale v hĺbke svojho 
vnútra som bola šťastná, že učím, že sa 
mi napĺňa môj sen z detstva. Môj životný 
príbeh sa vyvinul tak, že ma prehovorili 
preložiť knihu UJKN do ruského jazyka a 
niečo som pomohla aj s nemeckou ver-
ziou. Teraz prežívam hlboké naplnenie 
svojho učiteľského povolania, ktoré ko-
rešponduje s mojím poslaním. 

Mladým ľuďom by som chcela odká-
zať, aby sa nebáli, aby nezostali stáť na 
ceste za svojím cieľom. Ak je ich život-
ný cieľ dobrý a harmonizuje s poslaním,  
s ktorým prišli na túto planétu, verte, 
niet prekážky ani vnútornej, ani vonkaj-
šej, ktorú by neprekonali. A pamätajte, 
že najťažšie životné situácie sú pre člo-
veka, pre jeho duchovný vývin najdôle-
žitejšie. Preto sa nevzdávajte pri prvých 
neúspechoch. Tie sú potrebné, aby sa 
naša pýcha a domýšľavosť okresala a náš 
charakter sa prejavil vo svojej originalite 
a jedinečnosti.

Ja som práve v škole, v triede s naj-
problémovejšími žiakmi prežila znovu-
zrodenie svojho „ja“. Som veľmi rada, 
že sa tak v mojom živote stalo (viac na 
www.ujkn.sk).  

Celou svojou dušou si sa odovzdala 
žiakom. Robila si aj výchovnú poradkyňu 
a žiaci sa obracali na teba so svojimi prob-
lémami. Ako si ich dokázala motivovať?

Výchovné poradenstvo bolo mojou 
„srdcovkou“. Boli to najkrajšie chvíle  
v mojom kabinete, keď sme našli výcho-

Katka, uplynulo už zopár rokov, keď si odišla zo školy. Podotýkam, do dôchodku. 
Stále máš mladej generácii čo ponúknuť. Hlavne optimizmus a pokoj, ktorý z teba 
vyžaruje. Skúsme si spoločne zaspomínať na začiatky.

Učiteľka so srdcom

Foto: Štefan Hricišin a archív
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disko z problému, hoci často stačilo len 
s láskou vypočuť si toho druhého, keď 
sa zotierali slzy dojatia a vďačnosti, keď 
sme sa objatím povzbudzovali... A veru 
ťažko povedať, kto komu viac dal...

Pamätáš si aj na úsmevnú príhodu po-
čas pôsobenia v škole?

Práca v škole je úžasná v tom, že so 
žiakmi zažíva učiteľ stále niečo nové, 
živé, neopakovateľné... Dlho som zva-
žovala, čo vyberiem. Na konverzačných 
hodinách sme pred Veľkou nocou roz-
právali o zvykoch, šibačke, oblievačke... 
V čisto chlapčenskej triede tlačiarov, 
ktorá mi zvlášť prirástla k srdcu, mož-
no aj týmto zážitkom, niekto nadšene 
vykríkol: „ Súdružka profesorka, my vás 
prídeme vyšibať.“ Ja na to: „Takých tu už 
bolo, nasľubovali, ale skutek utek.“ Pred 
sviatkami si predseda triedy vypýtal ad-
resu, tiež podrobné informácie, ako a 
ktorým autobusom sa dostanú do Blat-
ného. Dozvedela som sa, že sa chystá 
celá trieda. Začala som pociťovať vnú-
torné chvenie pri pomyslení na to, čo 
má čaká. Ako východniarka som zažila 
poriadne oblievačky, ale 30 chlapcov!!! 
Rozum ma hneď upokojoval: „Neplaš sa, 
keď prídu dvaja, traja, aj to bude veľa.“ 
Bol Veľkonočný pondelok... Čas prícho-
du autobusu už dávno prešiel a mojich 

šibačov nikde. Bola som dosť sklamaná, 
lebo v kútiku srdca som im verila, vedela 
som, že sú iní... Hanbila som sa aj pred 
manželom, že som sa nechala „nalako-
vať“. O hodinu neskôr som vyšla na ulicu 
a koho vidím! Môj predseda triedy si vy-
kračuje ako veľký frajer, sviatočne naho-
dený, najmodernejšie slnečné okuliare 
na nose a úplne sám. Po privítaní na ulici 
mu vravím, že som rada, že aspoň on pri-
šiel. „Akože??? Ešte tu nie sú? To nie je 
možné, veď sa všetci chystali. Ja som si 
myslel, že sú už tu, lebo ja som zmeškal 
dohodnutý spoj. „Musíš si zvykať na rea-
litu,“ smutne som konštatovala. Posedeli 
sme si hodinku, dve... René sa pomaly 
chystal na autobus, keď sa vovalila dov-
nútra veselá cháska spolužiakov a s nimi 
plno zážitkov. Aspoň niečo z toho: „Na 
autobusovej stanici sme nastúpili na au-
tobus do Blatnej na Ostrove. Keď nebolo 
predsedu s presnou adresou, nemali ani 
tušenia, že existuje aj Blatná, aj Blatné. 
Začali prekrikovať jeden druhého: Šofér 
sa nás pýtal, kam idú toľkí fešáci s tým 
šibákom. Vyšibať našu triednu profesor-
ku.  Takááá tu nebýva, počudovane kýval 
hlavou. My sme mu ale neverili. Až keď 
dlho cestovali, začalo sa im to nepozdá-
vať... Šofér im poradil prebehnúť na za-
stávku, odkiaľ práve odchádzal autobus 
do Bratislavy. „Bežali sme ozlomkrky, ja 

som prehltol aj muchu. Dobre, že sme 
mali so sebou vodu na oblievanie... celú 
sme ju vypili...“ 

Katka, začal sa nový rok, čo by si od-
kázala našim čitateľom?

Myslím, že nový rok je taký malý prie-
lom v živote človeka. Vyhodnocujeme 
doznievajúci rok, zastavíme sa pri tom, 
čo bolo dobré i zlé. Želám každému, aby 
sme nezabúdali ďakovať za dobro a do-
kázali odpúšťať krivdy. Je prirodzené, že 
nový rok chceme prežiť lepšie. Zastavme 
sa, nájdime si čas pre seba, zodvihnime 
hlavu, pozrime sa do prekrásneho neko-
nečného vesmíru a opýtajme sa samých 
seba: Kto vlastne som? Odkiaľ som pri-
šiel? Kam smerujem? Aké poslanie mám 
naplniť? Človek bez životného cieľa je 
ako lístok vo vetre. 

Prajem všetkým čitateľom Mladého 
polygrafa, aby boli chránení pred stra-
chom, aby nepremárnili svoj život. Lebo 
život je nádherný (viď dokumentárny 
film na You tube Život náhoda alebo zá-
mer). Úprimne zo srdca želám všetkým, 
nech im je vnuknuté v pravej chvíli pra-
vé miesto, kde sa dá zanechať balíček 
dobra slovami či bez slov, nech v novom 
roku nedostanú to, čo si želajú, ale to, čo 
potrebujú. Nech sa naučíme všetci ume-
niu malých krokov.

RŠ
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Adriana Radosová I. G
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Patrik Maškovič I. GMA
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Dobrý deň, priatelia fotografi e.

Fotografi a je ako slovo alebo veta 
a viete ňou povedať všetko aj nič.

Niekto má dar reči, niekto dar ob-
razu, niekto vie všetko a má tak jedno-
duchší život ako tí , ktorí mlčia, slovom 
aj obrazom.

Učím žiakov, aby sa vedeli vyjadrovať 
rôznymi spôsobmi, a staviam na ich živo-
toch a skúsenosti ach. 

V rodine sa to celé začína, a keď toto 
všetko v niekom je, tak sa po čase alebo 
aj hneď prejaví spôsobom jemu vlast-
ným. A možno dovtedy aj netušeným.

A naši žiaci sa aj prejavujú, niektorí 
krikom, niektorí mlčaním, ale vačšina,  
chvalabohu, obrazom a o nich tu dnes 
hovoríme.

Neustále sa tu objavujú talenty, do-
vtedy o sebe netušiace, a sám som pre-
kvapený, ako to niektorým mladým ľu-
ďom ide dobre od začiatku a aj ako sa 
vedia po čase zlepšovať.

Trpezlivosť, snaha učiť sa, počúvať 
a vnímať prináša ovocie v podobe foto-
grafi í, fotografí k a iných photoshopova-
ní, nič nie je zakázané a takmer všetko je 
dovolené.

Pozeráte sa na fotografi e prvákov, 
druhákov a treti akov, je to výber foto-
grafi í, ktoré vznikli počas druhej vlny ko-
rony, a malá vzorka zo studne ich kreati -
vity, myslenia a názorov.

Niekto je na začiatku, niekto už po-
riadne pokročil a vie v rámci svojho veku 
celkom dobre komunikovať obrazom. 
A má aj celý kreatí vny život pred sebou.

Netreba sa vzdávať, inšpirácia čaká 
všade, počas dňa aj noci, naši žiaci to 
vedia, neboja sa otvoriť výzvam a príle-
žitosti am aj napriek technickým obme-
dzeniam mobilov.

Vedia vytvorit malé dielka, a aj tí , 
ktorí majú väčšie dospelácke digitály, 
sú na tom rovnako, takže technika nie 
je až taká rozhodujúca. Kreati vita je na 
prvom mieste, to si divák všimne srdcom 
aj očami.

Uverejnené fotografi e sú vzorkou 
z výstavy, ktorá bude nainštalovaná 
v priestoroch hlavného vchodu našej 
školy SOŠP. Dúfam, že sa vám bude pá-
čiť a inšpiruje vás všetkých k niečomu, 
pre vás objavnému.

Marti n Petrík, m. o. v.

Dominik Vlnka II. G Marek Ftáček II. GKlaudia Ďurinová I. G

Daniela Gondeková I. TMT Matúš Marti nkovič I. GMA
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Už od nepamäti sa naša škola kaž-
doročne zapája do súťaže Najkrajšie 
knihy Slovenska a tento rok to nie je 
inak. Rok 2020 bude reprezentovať 
svojou knihou Veronika Preitschaftová. 

Veronika si zobrala na mušku jednu 
z najkrajších rozprávok Pavla Dobšin-
ského CESTA K SLNCU. Jej ilustrácie/
kresby vynikajú vďaka svojmu energic-
kému spracovaniu. Je tam cítiť napätie 
vďaka jej špecifickému ťahu štetca, ce-
ruzky, uhlíka alebo tušu. Neuspokojí sa 
nikdy iba s jedným kresliacim nástrojom, 
ale kombinuje ich od výmyslu sveta. Text 
diela sa dobre číta, lebo jej ilustrácie 
podporujú stotožnenie predstáv autora 
a čitateľa. Spĺňa funkciu detskej ilustrá-
cie najmä cez estetičnosť, ktorá má ma-
lému čitateľovi pomôcť vytvoriť si vzťah 
k umeniu a výtvarnému prejavu. 

Hlavným usporiadateľom súťaže 
Najkrajšie knihy Slovenska 2020 je BI-
BIANA, medzinárodný dom umenia pre 
deti. Súťaž vyhlasujeme spolu s Minis-
terstvom kultúry SR, Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Slovenskou národnou knižnicou a Zvä-
zom polygrafie na Slovensku. V súťaži 
sa hodnotí výtvarná a grafická stránka 
kníh, ako aj úroveň ich polygrafického 
spracovania. My súťažíme v kategórii 
Študijné práce poslucháčov výtvarných 
a polygrafických škôl.

Prihlásené knihy hodnotí 20-člen-
ná odborná porota podľa výtvarných 
a polygrafických hodnôt i podľa súhry 

všetkých zložiek knižného celku. Každý 
rok tak vzniká ocenená kolekcia maxi-
málne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné 
výtvarné a technické kritériá a sú vy-
hlásené za Najkrajšie knihy Slovenska. 
Všetky ocenené knihy aj z minulých ro-
kov nájdete na stránke Bibiany.  

Tak nám držte palce. 
Mgr. art. B. Molnárová

Najkrajšie knihy Slovenska 2020

CESTA
K

SLNCU
PAVOL DOBŠINSKÝ

    Keď prišiel ta, už vtedy slnce na lone svojej mamičky oddycho-
valo si. Poklonil sa pekne, aj pekne mu zaďakovali. Začal rozprávať, 
a počúvali ho. Spýta sa:
    „Ej, moježe ty milé slniečko, povedzže ty mne, ako je to, že ty do 
poludnia vše hore a hore ideš a vše väčšmi a väčšmi pripekáš a od 
poludnia dolu sadajúc, už len slabneš a slabneš?“
     I povie mu slnce:
    „Hja, braček môj zlatý, spýtajže sa ty tvojho pána, ako je to, že on 
od narodenia vše len rástol na tele a na moci, a teraz na starosť pre-
čože i on schyľuje sa k zemi a slabne? I so mnou je to tak. Mňa moja 
mamička každé ráno, ako pekného chlapčeka, znovuzrodí, a každý 
večer, ako slabého starčeka, do svojho lona prijíma.“
     

16
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Matrica na tlač z výšky nemusí byť 
nutne rytá a z tvrdých materiálov, ako 
sme si predstavili už v minulých čís-
lach časopisu. Grafi cký lis vie vykresliť 
i menšiu  nerovnosť. Predstavím vám 
techniku, ktorou si môžete grafi ku vy-
tvoriť priamo z papiera alebo kartónu. 
Táto technika nie je u nás veľmi rozší-
rená, tešia sa jej hlavne deti .

Pripravíme si jeden celistvý papier 
ako pozadie, na ktorý budeme postupne 
lepiť náš obrázok. 

Papiere môžeme lepiť aj cez seba. 
Pozor, vždy treba lepiť „ob“ jednu vrstvu, 
aby nevznikol príliš veľký odskok. Treba 
matricu poriadne prilepiť o pozadie, aby 
sa nám nestalo, že pri naváľaní farby sa 
časti  grafi ky prilepia na valček. Treba po-
užívať disperzné lepidlá, ako napríklad 
Duvilax alebo Herkules. 

Po zaschnutí  našej matrice naváľame 
tlačiarenskú farbu (môžeme aj vodou 
riediteľnú, ale na vodou riediteľné farby 
odporúčam penový valček) gumovým 
valcom. Na lise nastavíme väčší prítlak, 
aby sa nám kresba dobre vykreslila. Na 

okrajoch papiera sa farba nevytlačí, a tak 
nám vznikne biela kontúra. Táto technika 
je jedinečná a originálna. Podarí sa nám 
často len jeden výtlačok. Farba sa nedá 
umyť a matrica sa nedá odložiť na ne-
skôr, teda na opätovné použiti e. 

Výnimočné na tejto technike je to, že 
nikdy dopredu nemôžete odhadnúť, ako 
bude výtlačok vyzerať. 

Obrázky môžete ďalej kolorovať 
a dokresliť, napríklad akvarelovými far-
bami.

Mgr. art. B. Molnárová

PRESSING MATTERS 3.

PAPERPRINT
Najvhodnejšie je použiť papier vyš-

šej gramáže (250g/m2) a z neho vystri-
hovať alebo vyrezávať motí v. Odpo-
rúčam použiť na vyrezávanie skalpel. 
Vďaka jeho ostrej špičke zvládnete aj 
zložitejšie tvary a výrezy.

Nalepená matrica



Čo si môžeme predstaviť pod pojmom 
ZENIT? ZENIT je dobrovoľná záujmová 
činnosť určená pre žiakov denného štú-
dia stredných škôl s vekovou hranicou od  
15 do 21 rokov.
Súťaž prebieha v odboroch elektronika, 
strojárstvo a programovanie. Kategó-
ria Programovanie sa rokmi menila a 
postupne sa vytvárali ďalšie kategó-
rie. Dnes tam patrí Programovanie A, 
B, Grafik a Webdeveloper. Súťaž má 
postupový charakter formou postupo-
vých súťaží, začína sa školským kolom, 
pokračuje krajským kolom a končí sa 
celoštátnym kolom.
Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivé odbor-
no-teoretické  kompetencie žiakov a 
ich odborno-praktické schopnosti, vy-
tvárať trvalý vzťah žiakov k vyučovacie-
mu predmetu, študijnému odboru ale-
bo učebnému odboru. Súťaž prispieva  
k podpore profesijnej orientácie žiakov 
na odborné vzdelávanie a prípravu.
V tomto školskom roku bolo organi-
zovanie súťaže náročnejšie z dôvodu 
pokračovania ochorenia Covid-19.  

V školách došlo k prerušeniu prezenč-
nej formy vzdelávania, žiaci a s nimi aj 
učitelia a majstri odborného výcviku 
prešli na dištančné vzdelávanie. To, že 
táto forma vzdelávania je náročnejšia 
nielen pre žiakov, ale aj pre pedagó-
gov, je každému súdnemu človeku jas-
né. Napriek tomu, že sa neuskutočnilo 
školské kolo z dôvodu zhoršujúceho sa 
stavu pandemickej situácie, krajské kolo 
prebehlo v online forme. Každá škola 
mohla vybrať do krajského kola dvoch 
žiakov. Našu školu reprezentovali v ka-
tegórii Webdeveloper Milan Štiglic a  
v kategórii Grafik Adriana Buchmei. 
Krajské kolo sa konalo dňa 25. 11. 2020  
online na platforme Webex.
Keď sa žiaci úspešne pripojili, predsed-
níčka krajského kola zisťovala, či každý  
žiak dostal mailom zadanie vo svojej 
kategórii. Predsedníčka súťažiacim vy-
svetlila priebeh súťaže a odpovedala na 
otázky súťažiacich. Potom žiaci začali 
pracovať od 9:00 do 13:00. Čas na vy-
pracovanie úloh bol stanovený na 4 ho-
diny. Občas sa vyskytli technické prob-

lémy s pripojením, ale tie boli promptne 
vyriešené. Skúšajúci členovia obidvoch 
odborných komisií sa striedali pri online 
kontrole žiakov, a to spôsobom, že im 
žiaci dali zdieľať obrazovku, aby komisia 
videla, čo žiak robí. Po uplynutí súťaž-
ného času žiaci odovzdávali – posielali 
mailom alebo na úložiská – vypracova-
né zadania predsedníčke odbornej ko-
misie a jednému z členov hodnotiacej 
komisie podľa kategórií. Členovia hod-
notiacich komisií vyhodnotili vypraco-
vané zadania jednotlivých žiakov a určili 
umiestnenie jednotlivých súťažiacich  
v obidvoch kategóriách.
Prvé miesto v kategórii GraphicDesig-
ner:  Adriana Buchmei,  Stredná odbor-
ná škola polygrafická, Bratislava (ukážky 
prác na strane).
Prvé miesto v kategórii Web Developer: 
Filip Bartek, Gymnázium Juraja Hronca, 
Bratislava.
Víťazi postupujú do celoslovenského 
kola, ktorého organizátorom je Stred-
ná odborná škola techniky a služieb  
v Brezne. Víťazom gratulujeme a praje-
me im veľa úspechov v celoslovenskom 
kole.

Ing. Ružena Bocková

Tradičná súťaž Zenit
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Stredná odborná škola polygrafi cká 
začiatkom roku 2020 pristúpila k 3. eta-
pe obnovy strojového parku na úseku 
dokončovacieho spracovania.

Hlavným cieľom projektu bolo za-
bezpečiť prípravu žiakov v školských 
vzdelávacích programoch, zodpoveda-
júcich skupine odborov vzdelávania 34 
Polygrafi a a médiá, v rozsahu prakti cké-
ho odborného vzdelávania. Škola v záuj-
me čo najužšieho prepojenia s praxou po 
realizácii projektu zabezpečuje výučbu 
s používaním zariadenia aj pre produk-

tí vne práce, čím sa žiaci môžu zapojiť do 
reálneho výrobného procesu. Využíva-
ním zariadenia vo výchovno-vzdeláva-
com procese sa posilní kvalita učiteľov, 
majstrov odbornej výchovy a škola na-
dobudne programovateľné zariadenie, 
ktoré v sebe integruje čiastkové techno-
logické úkony.

Investí cia do technológie bola spo-
lufi nancovaná zriaďovateľom školy 
Brati slavským samosprávnym krajom 
a Strednou odbornou školou polygra-
fi ckou.              RŠ

V1V1Linka dokončovacieho

spracovania väzby 
Horizon



Druhýkrát v poradí sme na na-
šej škole SOŠ polygrafickej vytvorili 
12-mesačný kalendár.

Fotografie pod dohľadom Martina 
Petríka, m. o. v., fotografovali žiaci našej 
školy a pracovali na fotografiách po celý 
rok 2020.

Buď to bola domáca úloha, voľná 
tvorba, víťazná fotografia v školskej sú-
ťaži, alebo dokonca fotografia na ob-
jednávku s presne cieleným úmyslom 
umiestniť ju do konkrétneho mesiaca 
ako pokračovanie domácej úlohy.

Fotografie vznikali aj počas prvej vlny 
korony, aj počas letných prázdnin v rám-
ci projektu Prázdninová škola fotografie, 
aj počas druhej vlny korony, keď sa ešte 
dalo ako-tak pohybovať vonku, v meste 
alebo v prírode.

Napríklad decembrová fotografia ko-

lobežkára vznikla na poslednú chvíľu ako 
voľná domáca úloha a len náhoda zaprí-
činila, že som ju zaradil do konečného 
výberu.

Kalendár nie sú len fotografie, je to 
aj grafická úprava a zalomenie od pána 
R. Kožíka, m. o. v., ofsetová tlač pána  
M. Križana, „knihárina“ od pani J. Podo-
bekovej, m. o. v.

Áno, takéto svieže dielko nikdy ne-
vznikne len s pričinením jedného člove-
ka, pracuje na ňom veľa odborníkov, či 
už priamo, alebo nepriamo, a nadšenci 
vždy vymýšľajú, tvoria.

Odmenou je celoročná „podívaná” 
pre autorov, zamestnancov školy, a aj 
pre obdarovaných „vyvolených”. Ale  
z limitovaného 500 kusového nákladu 
sa nie každému ušlo.

Kalendár je propagáciou našej školy, 

Tvorba a výroba 
kalendára 2021



našich žiakov, ktorým ostane pekná spo-
mienka na roky strávené na našej Stred-
nej odbornej škole polygrafickej. 

Je aj reklamou učiteľov, odborných 
zamestnancov, našej práce a umu niečo 
žiaka naučiť a vypustiť ho do života, aby 
šíril dobré meno našej školy.

Tento rok v decembri, dúfajme, vznik-
ne tretí školský kalendár so žiackymi 
prácami na rok 2022 a my si opäť, snáď 
takto o rok v januári zavesíme na ste-
nu nový školský kalendár a budeme sa  
z neho tešiť celý budúci rok, lebo do tre-
tice všetko dobré.

Takže, milí žiaci, je to teraz vo vašich 
rukách. Fotografujte, tvorte, zaujímajte 
sa, máte na to takmer rok.    

Martin Petrík m. o. v.

Foto: Martin Petrík



I. G – GRAFICI – vyzýva na súboj 
v kreslení II. G o najzaujímavejšiu 
a najlepšie spracovanú kresbu. Témou 
je premena neživého predmetu na 
živočícha. I. G už tému bravúrne zvládla, 
o čom sa môžete presvedčiť na našom 
Instagrame. A ako na výzvu zareaguje 
II. G, sa dozviete v budúcom čísle. Náš 
súboj bude mať aj dvoch víťazov. Jeden 
získa profesionálne akvarelové farby za 
najväčší počet srdiečok na Instagrame 
a druhého víťaza s najoriginálnejším 
spracovaním určí odborná komisia. Ten 
vyhrá sadu farebných tušov.

Mgr. art. Barbora Molnárová

I. G vs. II. G
ČO JE NOVÉ NA INSTAGRAME??? 

#sospolygrafi cka_grafi k




