
4/ marec–apríl 2021/2022

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
POLYGRAFICKÁ

www.polygraficka.sk
www.facebook.sk/polygraficka
www.instagram.sk/polygraficka



In early 2000s and 2010s, social me-
dia were considered one of the most im-
portant parts of internet and it has not 
changed since then. They have given us 
the ability to learn and share information 
and contact other people more quickly 
and cheaply than before. We no longer 
need to send letters that would take 
days to be delivered to their intended 
destination and we also don’t need to 
pay for phone calls or SMS. We can sim-
ply connect to the nearest Wi-Fi, create 
user account for free, and go and explore 
the vast digital network called the Inter-
net and social media that reside within 
it. Social media have changed the enti-
re world. In some ways for the better, in 
others for worse.

There are many different social 
networks that you can find on the In-

ternet. But only a few have made such 
an impact as Youtube, Twitter, Facebook, 
WhatsApp or Instagram.

Youtube contains untold billions of 
videos, Twitter has an unequalled num-
ber of sexists, racists, and political ra-
dicals having the most pointless argu-
ments and discussions you have ever 
seen. Instagram is a place where people 
can show off their new shoes and sel-
fies, or pretend to be a member of the 
opposite gender. WhatsApp is perfect 
for chatting with other people, and Fa-
cebook is a combination of everything 
above that also includes painful amount 
of disinformation. And then there is Red-
dit, which is a combination of everything 
above mentioned but worse. Over the 
years, many young and old people have 
become addicted to social media as they 

have become an integral part of our li-
ves. People these days don’t spend a lot 
of time outside with their friends or fa-
mily having face-to-face conversations, 
instead, they chat together through pho-
ne screens.

Social media are very addictive, that 
is undoubtedly true. If we spend a lot of 
time on them, that is bad. But when you 
look around, you will not see a single per-
son sitting in their living room 24/7 and 
chatting on Messenger until they pass 
out from the lack of sleep. Social me-
dia in the modern world are quite ove-
rused, but that doesn’t mean they have 
completely replaced your life. Just like 
smoking. It is only your choice whether 
you will give yourself up to them and al-
low them to control you or not.

Dominik Polák,  II. GMA

Is it possible to have a life without social media at this time?

studentˈs contributions

Fotografické, obrazové a kreslené 
podklady pre grafika sú neodmysliteľnou 
súčasťou jeho práce. 

Krátky pobyt v centre mesta sme 
zorganizovali pre návštevu miest a pa-

miatok spomínaných v našich knihách, 
ktoré sme vytvárali na hodinách počí-
tačovej grafiky pri precvičovaní montá-
že viacstranových tlačovín. Prechádzku 
sme využili nielen na zoznámenie sa  

s hlavným mestom, ale aj na fotografo-
vanie fontán, mostov a iných zaujíma-
vostí, aby sme mohli použiť vlastné zá-
bery pri tvorbe cvičného knižného titulu  
o Bratislave.                           (III. G a mk) 

Foto: Dominik Vlnka, M. Kovácsová

Najlepšia fotografia je tá vlastná!
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EDITORIÁL                                                  

Ako býva starým dobrým zvykom na území mierneho pásma, tak aj tento rok k nám zavítala 
v posledných dňoch, čuduj sa svete, jar. Z pochmúrnej a chladnej krajiny sa začalo opäť stávať to 
príjemné, slnečné a farebné miesto, kde môže človek tráviť oveľa viac voľného času. Všetci sa z toho, 
pravda, veľmi radujeme. Mnohí z nás predsa na toto obdobie už dlho čakali alebo, lepšie povedané, 
ho očakávali. Niet sa čomu čudovať, veď ešte sa hádam nestalo, aby neprišla jar. 

Nie je to len jar, ktorú takto očakávame. 22. apríla sme si mohli opäť pripomenúť Deň zeme. 
Potreba neustále dávať do povedomia obyvateľom planéty aktuálne problémy súvisiace s jej ničením 
je veľká, no zároveň aj veľmi náročná. História nás, ako obyčajne, oboznamuje s príkladmi, keď sa 
človek zahrával s prírodou. Napríklad také Aralské more, ktoré sme dokázali premeniť na jazero alebo 
tzv. „Dust Bowl“, keď sme v domnienke, že dážď bude vždy nasledovať pluh, spôsobili sériu piesočných 
búrok. Oba príklady zásahov do prírody mali katastrofálne následky. Kto nemá rád históriu, mo-
hol si pozrieť nedávno vydaný film Don’t Look Up, v ktorom môžeme medzi riadkami nájsť práve 
motív ničenia životného prostredia. Každý deň totiž očakávame, že keď spustíme vodovodný kohútik, 
potečie voda, ktorej sa môžeme napiť. Že keď vyjdeme von, môžeme (bez respirátora) dýchať čistý 
vzduch. Že keď si kúpime niečo v potravinách, tak to bude ešte jedlé. Teraz sú to predsa samozrej-
mosti, no nebolo to tak vždy a na niektorých miestach už opäť ani nie je. Je preto čoraz viac dôležité 
správať sa k životnému prostrediu zodpovedne. 

Keď spomíname respirátory, môžeme sa posunúť o jeden deň dozadu na 21. apríla, čo bol 
ďalší, pre nás, veľký deň. S radosťou sa oslavovalo zrušenie nosenia respirátora/rúška v interiéri  
aj u nás v škole (verím, že nielen dočasne). Opäť, kto by bol očakával pred vypuknutím pan-
démie, že by si niekedy musel nasadiť pred vstupom do školy rúško alebo že by nemohol vyjsť  
z domu, z okresu a podobne (alebo že by sa nebodaj nechodilo do školy). Možno sme si niektorí počas 
tohto obdobia o to viac uvedomili, že zdravie tiež nie je samozrejmosťou, a oprášili sme staré známe 
príslovie: „Zdravý človek má mnoho prianí, chorý len jedno“. Ústup pandémie však neznamená, že 
zdravie už môže ísť bokom, práve naopak, je stále veľmi dôležité a stále nie je samozrejmosťou. 

Hovoriac o poučení, respektíve nepoučení sa z histórie mi nedá nedodať, najmä pod vplyvom 
nedávnych a stále prebiehajúcich vojnových udalostí ešte jeden príklad. Aj na našu školu prišli 
nedávno noví žiaci z Ukrajiny. Ich prijatie medzi nás by nám mohlo pripomenúť niečo, čo tiež očaká-
vame každý deň a považujeme za samozrejmosť – pokoj a mier. Slobodne kráčať po ulici nezdevas-
tovaného mesta a v noci sa nebudiť na streľbu častokrát nebolo a v súčasnosti ani nie je možnosťou 
niektorých obyvateľov zeme. To, že si to v minulosti mohli niektorí dovoliť a dnes si to môžeme dovoliť 
i my, stálo mnoho obetí a tiež bolo a je výsledkom tvrdej práce a náročných mierových rokovaní. 

Aj keď porovnávanie sa s lepším je potrebné na posun vpred, je tiež nutné sa občas zastaviť  
a uvedomiť si, čo všetko máme a berieme to ako samozrejmosť. Aj keď sa tieto veci javia niekedy ako 
maličkosti, sú veľmi dôležité. Mať túto myšlienku na pamäti nám môže pomôcť vykročiť do dňa tým 
správnym smerom, s pozitívnou náladou, pokojom a vďačnosťou. „Keď ráno vstaneš, mysli na to, aké 
vzácne privilégium je byť nažive – dýchať, myslieť, užívať si, milovať.“ (Marcus Aurelius) 

Mgr. Kristián Dolejší
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Vážení čitatelia Mladého polygrafa. 
V piatok 1. apríla 2022 kolektív SOŠ 
polygrafickej krstil novú učebnicu Tech-
nológia prípravy polygrafickej výroby. 
Krstným otcom bol pán Kožík, ktorý 
sa podieľal na finálnej podobe publi-
kácie. Prítomný bol aj prezident Zväzu 

polygrafie na Slovensku pán Blubla, 
ktorý ocenil tímovú prácu a výchov-
no-vzdelávací aspekt učebnice. 

Učebnica predstavuje novú etapu vo 
výchovno-vzdelávacom procese žiakov 
polygrafických odborov. Koncentruje  
v sebe súhrn poznatkov technológií po-
trebných na manažment riadenia pred-
výrobnej etapy. 

Autori zostavovali jednotlivé čas-
ti učebnice od jednolistových tlačovín, 
merkantilných zákaziek s použitím kom-
plikácií číslovania a perforácie až po tlač 
brožúr, kníh a v neposlednom rade aj 
rotačnú tlač časopisov a novín. Použité 
príklady vychádzajú z reálnej zákazkovej 
náplne počas 25-ročnej praxe.

Spoločenské podujatie, v podobe krs-
tu učebnice, bolo podporené aj zo stra-
ny žiakov, ktorým má publikácia slúžiť. 
Okrem žiakov si tento vydavateľský po-
čin zasluhuje pozornosť širokej polygra-
fickej obce s cieľom vyplniť medzeru na 
trhu s odbornými učebnicami.             RŠ

KRST ĎALŠEJ UČEBNICE

Foto: Martin Petrík



5

Študenti z celého Slovenska sa 
stretli 28. – 31. marca 2022 , aby si ove-
rili svoje teoretické a praktické zručnos-
ti v desiatich kategóriách a zmerali si 
svoje sily v celoslovenskom kole súťa-
že ZENIT. Súťaž prebiehala prezenčne  
v kategóriách programovanie a strojár-
stvo na Strednej odbornej škole techni-
ky a služieb Brezno a v kategórii elek-
tronika na Strednej priemyselnej škole 
Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Na 
súťaži malo zastúpenie osem krajov  
z celého Slovenska.

Zadania boli náročné nielen po ob-
sahovej stránke, ale aj po časovej strán-
ke. Bratislavský kraj reprezentovali žiaci 
našej školy – v kategórii grafik Adriana 
Buchmei, IV. GMB, a v kategórii webde-
veloper Dávid Roman, III. GMA. Foto: Ružena Bocková

 

Naši žiaci sa v konkurencii  
nestratili. V kategórii grafik 
obsadili 3. miesto a v kategó-
rii webdeveloper 4. miesto. 
Víťazom srdečne gratulujeme 
k dosiahnutým výsledkom 
a ďakujeme im za reprezentá-
ciu našej školy.

Ing. Ružena Bocková
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Čo vás viedlo k výberu polygrafickej 
strednej?

Už od mala ma bavilo natáčať vi-
deá a na západnom Slovensku som mal  
2 možnosti – polygrafickú alebo súkrom-
nú školu animovanej tvorby. Po rodin-
nej rade sme sa zhodli na polygrafickej, 
pretože sme usúdili, že jej absolvent má 
lepšie uplatnenie. Bol to pre mňa taký 
kompromis, pretože sa na polygrafickej  
sčasti učí aj animácia, aj videotvorba. 

Venujete sa tvorbe grafiky a pod. aj 
naďalej?

V prvom rade si myslím, že nie som 
dokonale zručný grafik, ale technickú a 
najmä funkčnú grafiku zvládam. Mys-
lím si, že takáto grafika je potrebná pri 
pracovných, ale aj osobných príležitos-
tiach. Takže jednoduchá odpoveď je, že 
sa tvorbe grafiky nevenujem full-time, 
ale každodenne sa s ňou stretávam. Tiež 
je pre mňa dôležitá pri videotvorbe a, 
samozrejme, venujem sa jej  najmä pri 

práci na programe Mladí reportéri pre 
životné prostredie.

Čo by ste poradili našim žiakom 
ohľadom štúdia na našej škole, ako aj 
pri výbere ďalšieho štúdia?

Čo sa tyká polygrafickej, určite  
z nej treba vyťažiť maximum. Nie každý 
má vlohy na to byť vysoko kreatívny a 
zručný grafický dizajnér, čo je aj môj prí-
pad. Ale myslím si, že každý absolvent by 

mal minimálne zvládnuť veci ako úpravu 
loga, základnú prácu s textom či tvorbu 
alebo editáciu vektorovej grafiky. A na 
toto určite škola poskytuje možnosti, len 
si pred nimi netreba zakrývať oči. 

Rozhodne by som vás povzbudil  
v pokračovaní v štúdiu, ak máte ambí-
ciu ísť na vysokú školu. Treba však mys-
lieť na to, že na vysokej škole musí byť  
z vašej strany vyššia iniciatíva. Snažte 
sa nájsť najmä školu, ktorá vás bude 
baviť.

Čo by ste radili večne nespokojným 
jednotlivcom? 

Myslím si, že problém takýchto štu-
dentov je ten, že očakávajú, že všetko 
spraví niekto za nich. Napríklad si ide-
álne predstavujú, že im pedagóg naleje 
cez lievik do hlavy zručnosti a vedomos-
ti. Odporučil by som začať malými krok-
mi, pozerať sa hlavne na seba a na to, 
čo môžem robiť, a nie, čo by som mohol 
robiť, keby bolo moje okolie iné. 

 
Rozhovor s absolventom našej školy Matejom Majerským

Žiak či študent, musí sa snažiť a zaujímať sa
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Ako hodnotíte štúdium na našej 
škole?

Ja mám na polygrafickú len dob-
ré spomienky, lebo mi poskytla takmer 
všetko, čo som od strednej školy oča-
kával. Vyzdvihol by som najmä prax  
a praktické predmety, pri ktorých je sa-
mozrejmé, že nedokážu nahradiť pro-
fesionálne pracovné prostredie, ale aj 
napriek tomu si myslím, že nám tie zruč-
nosti sprostredkovali veľmi dobre.

Ako sa vám darí na vysokej škole?
Tak to asi nie je v mojej kompetencii 

zhodnotiť, ale myslím si, že dobre. Štu-
dujem na Fakulte masmediálnej komuni-
kácie v Trnave, ktorá má z môjho pohľa-
du veľmi blízko k polygrafickej, najmä v 
štýle chodu školy. Opätovne platí – ak 

chce študent niečo dosiahnuť, musí sa 
snažiť a zaujímať sa. Zároveň si dovolím 
spraviť taký malý nábor :D. Myslím, že 
absolvent SOŠ polygrafickej vie celkom 
dobre nadviazať na štúdium na FMK.Tre-
ba sa ale pripraviť na to, že vysoká ško-
la nie je len o praxi, ale z veľkej časti aj  
o vede.

Pokračujete vo svojich úspešných 
aktivitách aj naďalej? Pamätám sa, že 
ešte počas stredoškolského štúdia ste 
boli  ocenený aj na celosvetovej súťaži 
Mladých reportérov...

Snažím sa. Stále som súčasťou 
programu Mladých reportérov pre ži-
votné prostredie, pričom by sa dalo po-
vedať, že tam pracujem ako koordinátor 
junior. Organizujeme workshopy, semi-
náre, vydávame manuály a robíme rôzne 
iné veci, ktoré majú zvyšovať mediálne 
kompetencie mladých ľudí. Všetko toto 

je spojené s ochranou životného pros-
tredia. Okrem toho som párkrát pracoval 
ako lektor videotvorby či príležitostne 
natočil pre niekoho video. Či už klasic-
ké promo, alebo videoreportáž. Jedným 
z posledných veľkých úspechov bolo 
určite pozvanie od Ministerstva život-
ného prostredia SR na zahraničnú cestu 
na EXPO 2020 do Dubaja, kde som bol 
malou súčasťou mediálneho tímu. 

Aké sú vaše plány do budúcna? Ak-
tuálne magisterské štúdium a následne?

To je vždy ťažké povedať. Nikdy 
neviete, čo sa vám prihodí a kam vás 
zaveje. Ale je pravda, že sa s veľkou 
pravdepodobnosťou chystám vyskúšať 
doktorandské štúdium na FMK.

Matej, ďakujem za rozhovor aj za vý-
bornú spoluprácu v predošlých rokoch, 
na ktorú rada spomínam. Prajem vám 
veľa úspechov.                                   (mk)

V Dubaji na svetovej výstave EXPO 2020 (uskutočnené v roku 2021–2022) 

Do súťaže Mladých reportérov sme 
sa zapojili spoločne s Patrikom Štefíkom. 
Na národnej úrovni sme získali prvé 
miesto a vďaka tomu sme postúpili na 
medzinárodnú úroveň. Videoreportáž 
bola o separovaní použitého jedlého 
oleja. V medzinárodnom kole sme získali 
druhé miesto v konkurencii viac ako 35 
krajín, medzi ktorými boli napr. Kanada, 
Portugalsko, Švédsko, Dánsko a pod.

Kniha, ktorú sme darovali pani prezidentke, bola výberom fotografií z programu 
Mladí reportéri pre životné prostredie za 10 rokov na Slovensku. Graficky som ju 
zalamoval ja, aj keď neišlo o nič zložité – fotografie sme vyberali spolu. Okrem zau-
jímavého obsahu sme chceli dosiahnuť aj to, aby kniha vyzerala, čo najviac prírodne 
– preto sa napr. využíval recyklovaný papier s jemnou štruktúrou. Nič sme nelami-
novali a mala taktiež odkrytú väzbu. Na prevedení s nami spolupracoval aj bývalý 
spolužiak a terajší majster odborného výcviku Patrik Štefík.
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Aj tento rok sme vyštartovali s kopou 
plagátov, ktoré vytvorili žiaci II. G a III. TMT 
do súťaže organizovanej poľskou školou 
Technical School of Printi ng and Media  
v Krakove. Tento rok si pre súťažiacich pri-
pravili veľmi náročnú tému. Úprimne som sa 
obávala, ako ju naši študenti  zvládnu. Potre-
bovali si narýchlo rozšíriť obzor v dejinách 
umenia a aj sa porozhliadnuť po rôznych 
umeleckých dielach. A pritom sa musela na-
štartovať na 100 % ich fantázia. Hoci sme 
obklopení v posledných rokoch tričkami 
a rôznymi spotrebnými výrobkami, ktoré sú 
polepené rôznymi paródiami na Monu Lisu, 
Van Gogha, Ingraste a rôzne známe umelec-
ké diela, zdá sa, že už sa nič nové ani nedá 
vytvoriť. Ale posúďte sami, ako sa im to po-
darilo. Ja som na nich hrdá a vážim si, že 
sa do takej náročnej témy pusti li. Jej znenie 
si môžete prečítať: This year, the theme of 
our competi ti on is “Art for art’s sake”, that 
is, paying tribute to well-known and popu-
lar works of art by creati ng our own, indivi-
dual projects inspired by what has already 
been created and which we have admired 
for centuries.

Mgr. art. Barbora Molnárová

Patrik Gutleber

Hana Blinková

Linda Macúšová

Klaudia Ďurinová

Art

Art‘s
for

SAKE



“Mona Lisa”, “Girl with a Pearl”, “The Raft  
of Medusa”, “Guernica”, urinal, spoon, 
glass, anime, can of soup, Instagram 
photo, jazz, pop, hip-hop, liberature, 
assemblage, collage, installati on, “The 
Witcher 3 Wild Hunt”, Naruto, maybe 
the Eiff el Tower, street graffi  ti , brewing 
tea or arranging bouquets, tatt oos.....
Art has many names, and the range of 

possibiliti es is almost immeasurable.
And how do you, Young Man, under-
stand what art is today, what interests 
a teenager? What is a challenge, a val-
ue, an idea, a suggesti on, an inspira-
ti on? Are you able to create your own 
work of art from another work of art, 
even using parody, as Marcel Duchamp 
did in 1919, when he drew a mous-

tache and a beard on the Mona Lisa 
and gave the painti ng its own ti tle? We 
encourage you to create your own vari-
ati on on an already created work of art. 
Be inspired by what has already been 
created, but give it your own sense, 
dimension, your own self. Become 
an ARTIST and remember that ART has 
no boundaries.

Dana Sithová

Nina Tessediková

Tomáš PobudaSofi a GoňováMarti n Vazan

Laura Hatnančíková

Zuzana Halásová

Viktória Horínková



Suchú ihlu, slepotlač a ich princíp 
tlače sme si postupne vysvetlili v pred-
chádzajúcich číslach nášho časopisu. 
Nastal čas, aby sme trošku experimen-
tovali. A to, čo už máme zvládnuté, po-
súvali ďalej. Dnes sme pre vás pripravili 
kombináciu suchej ihly, realizovanej do 
hobby skla a slepotlače z linorytu, kto-
rý sme kolorovali akvarelovými farbami. 
Najdôležitejší pri tejto technike je výber 
papiera. Tento raz musíme siahnuť po 
ručnom papieri určenom pre hĺbkotlač. 
Ručný papier si zvládneme pripraviť aj 
sami alebo si ho kúpime v obchode. 
Jeho plošná hmotnosť sa pohybuje od  
30 g/m², so zaujímavou štruktúrou vlá-
kien, bez obsahu kyselín. Na suchú ihlu 
je ideálny s čo najmenšou plošnou hmot-
nosťou, ale pri slepotlači by sa mohol 
ľahko pretrhnúť. Takže na našu kombiná-
ciu musíme použiť zlatú strednú cestu. 
Treba si vyskúšať rôzne hrúbky a štruk-
túry. Ideálu sa blížil 200 g ručný papier 

zo 100 % bavlny. Okrem hrúbky papiera 
si môžete zvoliť aj farbu a štruktúru pa-
piera, aby ste dosiahli vytúžený efekt. 
Dôležité je papier dobre namočiť, roz-
hodne musí byť namočený viac ako 24 
hodín a môžete sa pustiť do tlače. Naj-
prv si treba vymerať a pomocou lepiacej 
pásky na podklade určiť miesta, kam sa 
položí matrica suchej ihly, kde linoryt 
a, samozrejme, papier. Vzhľadom na to, 
že naše dielo prejde lisom dvakrát, treba 
začať suchou ihlou. Ak by sme začali sle-
potlačou, tá by sa nám mohla druhýkrát 
pod tlakom vyrovnať. Na ukážke máme 
dva spôsoby, linoryt dotvorený (vykres-
lený suchou ihlou, tlač modrou farbou). 
V druhom prípade sa linoryt dopĺňa su-
chou ihlou a tam sme si pred tlačou jem-
ne namaľovali namočený ručný papier 
akvarelovými farbami. Ponúkne nám to, 
že pri tlači akvarelová farba skĺzne do 
priehlbín a vystúpené časti ostanú biele. 

Mgr. art. Barbora Molnárová

SUCHÁ IHLA A SLEPOTLAČ NA JEDNOM PAPIERI

Pressing matter 8.

10 Foto: Barbora Molnárová



V druhom ročníku na predmete 
ODK sme si zopakovali v zátiší per-
spektívu do dvoch bodov, žiaci si tak 
mohli konečne v ateliéri zopakovať, 
čo sme si povedali o perspektíve ešte 
v prvom ročníku on-line. Máme tam 
zopár chýb, nie vždy sa nám úsečky 
v bodoch pretnú. Ešte sa potrápime 
s perspektívou do jedného bodu a mô-
žeme vybehnúť von kresliť ulice. Už 
nám začína svietiť slniečko, takže nám 
neomrznú pršteky. A teraz zopakova-
nie pre našich štvrtákov, aby sa im lep-
šie maturovalo.

Čo je perspektíva? Je to optický jav, 
zobrazenie 3 rozmerov na rovine (obraz 
má „hĺbku“). Perspektíva sa najčastejšie 
vzťahuje na lineárnu perspektívu, optic-
kú ilúziu pomocou konvergentných línií 

a bodov zmiznutia, ktoré spôsobujú, že 
sa objekty zobrazujú menšie, čo je vzdia-
lenejšie od diváka.

Tri základné typy perspektívy - jed-
nobodové, dvojbodové a trojbodové.

Perspektíva sa najčastejšie vzťahuje 
na lineárnu perspektívu, optickú ilúziu 
pomocou konvergentných línií a bodov 
zmiznutia, ktoré spôsobujú, že sa objek-
ty zobrazujú menšie, čo je vzdialenejšie 
od diváka.

Perspektívna skratka línie = úbežnice 
sa zbiehajú do úbežníka 

úbežník = myslený bod 
horizont = okraj scény, určuje, čo je 

hore/dole

Lineárna perspektíva používa geo-
metrický systém pozostávajúci z hori-
zontálnej línie na úrovni očí, bodov zmiz-
nutia a čiar, ktoré sa zbiehajú smerom  
k mizivým bodom nazývaným ortogo-
nálne čiary, aby vytvorili ilúziu priestoru 
a vzdialenosti na dvojrozmernej ploche.

Rohová (nárožná, dvojbodová) per-
spektíva. Pri konštrukcii a kreslení ob-
jektov je potrebné poznať pohľad zboku 
a jeho pôdorys.

Trojbodová (vtáčia, žabia) perspek- 
tíva.

Vtáčia perspektíva (3 úbežníky), po-
hľad zdola, horizont je hore. Žabia per-
spektíva (3 úbežníky), pohľad zhora a 
horizont je dole.

Atmosferická perspektíva, farby 
vzdialenosťou strácajú na intenzite a 
modré svetlo má najmenšiu vlnovú dĺžku, 
je pohltené atmosférou ako posledné.

Mgr. art. Barbora Molnárová

PERSPEKTÍVA
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Niečo o hre, ktorú hráme  
Valorant (štylizovaný ako VA-

LORANT) je bezplatná strieľačka na hr-
dinov z pohľadu prvej osoby vyvinutá a 
publikovaná spoločnosťou Riot Games 
pre Microsoft Windows. Patrí do kategó-
rie FPS hry. Hra bola prvýkrát predsta-
vená pod kódovým označením Project A 
v októbri 2019 a 7. apríla 2020 začala 
uzavreté beta obdobie s obmedzeným 
prístupom, po ktorom nasledovalo ofici-
álne vydanie 2. júna 2020. Vývoj hry sa 
začal v roku 2014. Mnohí ju považujú za 
jednu z najväčších ešport hier na svete  
s hrami ako Counter-Strike: Global 
Offensive  alebo League of Legends.

Niečo o Slovenskej stredoškolskej e- 
športovej lige, na ktorej sa zúčastňujeme. 
Slovenská a česká stredoškolská ešport 
liga (SSEL), vytvorená portálom yZone.sk 

a sponzorovaná ministerstvom školstva, 
sa na Slovensku koná od 7. 3. 2022 a 
traja žiaci SOŠ polygrafickej sa zúčast-
nili ligy v hre VALORANT, kde sú ceny  
v hodnote 2250 €. Naši žiaci Samir Sa-
buri (kapitán), Karol Vlašič, Tobias Kra-
varčik a dvaja hráči z iných škôl Miro-
slav Dermek (SPŠE Adlerka Bratislava), 
Matteo Chianese (Gymnázium v Nových 
Zámkoch) a náhradník Martin Baláž 
(SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto) 
prešli základnou časťou ligy. Skončili 
na 2. mieste v skupine a kvalifikovali sa 

do krajských Play Offs, ktoré sa konajú 
17.4. až 7.5.2022 a z ktorých sa môžu 
dostať do celoslovenských Play Offs.  
A  odtiaľ do finále, kde môžu bojovať  
o prvé miesto.

Prečo sme sa rozhodli zúčastniť sa 
SSEL? 

Zúčastniť sme sa chceli preto, lebo 
viacerí z nás sa venujú hraniu hier a 
chceli by sa tomu venovať profesionál-
ne. A keď sme videli, že tam je aj hra 
VALORANT, tak sme si povedali, že sme  
v tom veľmi dobrí, a myslíme si, že by 
sme dokázali vyhrať a úspešne repre-
zentovať školu SOŠ polygrafická.

Samir Saburi, III. G

Foto: Martin Kišoň a logá z webu hry

Elektronický šport (iné názvy: e-sport, professional gaming, progaming, cybersport) je súťažné a profesionálne hranie počítačových hier. Elektronické športy sa delia väčšinou podľa uznávaných typov počítačových hier na strategické, FPS (first-person shooter), MMORPG (massively multiplayer online role-playing game)  a športové.

Čo je e-šport?
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On April 22nd the II. GMA class 
along with our upperclassmen from IV. 
GMB and Mrs. Prívozníková went to 
see a play called Loop for two. When we 
entered the theatre we were led down 
a concrete stairwell and entered the un-
derground hall with rows of chairs and 
a podium. With a few minutes to spare 
we took a few photos and talked as we 
waited for the play to begin.

The story focused mainly on domes-
tic abuse, fragility of a person’s mind, 

family problems and relationships. All 
of these topics were portrayed by three 
characters. 

A man hiding in the attic from fear of 
being taken to prison, spending his lone-
ly days with spiders as his company, ac-
cused by his own wife of becoming cra-
zy after being cooped up five long years 
in the same room. The man’s wife, who 
almost always worked and took care of 
him, came off as harsh, cold and con-
trolling. The biggest twist came with the 

last character entering the scene: a man 
in his thirties, who turned out to be the 
woman’s lover.

The characters were forced to figure 
out what was the truth, what was the lie, 
what’s real and what’s only a dream. By 
these circumstances, the men were driv-
en to madness to the point of no return, 
where eventually, the only solution for 
them was the noose.

Júlia Masareová, II. GMA
Foto: Katarína Prívozníková

studentˈs contributions

Homo Sapiens Sapiens. Mankind. Hu-
manity. We think of ourselves as highly 
advanced and intelligent sentient beings. 
We always did. We still do and it shall be 
so for a very long time. Our self-belief 
gives us the strength to overcome any 
obstacles and problems. Our faith has al-
lowed us to endure nearly any threat. But 
it is our curse that cannot be overcome. 
The curse that has plagued our race since 
we first learned to create weapons and 
gather around the banners of our ancient 
rulers, warlords, shamans, chieftains, and 
kings marching into wars - the curse of 
arrogance.

First, there were people with ambi-
tions, those who believed that they could 
become better and surpass others. They 
believed that they could create and rule 
mightier civilizations. That they could pro-
vide more and better for their people than 
their rivals. When words were not suffi-
cient enough, then violence broke out. 
One fell, the other one stood. The victors 
survived and gained power. It was the fact 
they won, survived, and succeeded that 

gave them the feeling of invincibility and 
invulnerability.

With this newly found arrogance, 
people thought that they could do any-
thing. History has shown us just in how 
many ways do people blinded by arro-
gance act. From pacifistic speakers who 
are convinced that any dilemma can be 
solved by words, to cruel dictators who 
see bloodshed and conflict as the only 
real path to peace. At the centre of all our 
problems is arrogance born from our suc-
cesses and past triumphs. We allow our-
selves to be guided by pride.

Once overwhelmed with such emo-
tion, people can become vulnerable to 
manipulation which can lead them to 
subsequent failure. And it may be thanks 
to our imperfection, tendency to fail, and 
fragility of our egos that we managed to 
survive for so long. People tend to learn 
from their mistakes. Soldiers are not going 
to underestimate the same enemy that 
defeated them in their previous battle; 
children won’t dare to touch flames once 
they experience the burning pain. People 

improve based on their experience, which 
comes from the consequences.

Consequences. Each action has a re-
action; especially those of blind actions. 
Weapons that are fired have recoil, those 
hit with such weapons fall, when they 
fall, the ground shakes. When the ground 
shakes, so does the world. It shakes under 
the weight of failures that come from the 
underestimation of serious issues, from 
faith and beliefs, from confidence and 
hope; from arrogance. And it is only when 
the world around us burns and shakes, we 
realize the cost of our actions and that it 
may be too late to change it. 

People have a bad habit of ignoring 
issues and dangers until they themselves 
are affected by them. I personally see this 
effect as a double-bladed weapon. On 
one side, arrogance can easily kill us, but 
on the other one, if we manage to experi-
ence and come to understand the results 
of our actions, we quickly adapt. We are 
fragile creatures, and we must be careful if 
we wish to prevail. Everything can change 
very quickly.        Dominik Polák, II. GMA

ARE HUMANS THE MOST DANGEROUS OR THE MOST THREATENED ANIMALS?

Loop 
for 
two
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Baklava je druh sladkého dezertu, 
pôvodom z Turecka. V skutočnosti  kaž-
dých 15 dní v mesiaci sultán ponúkal 
baklavu na ramadán pri príležitosti  oslavy
s názvom Baklava alai.  Prvý recept bol 
vynájdený už v 13. storočí. 

Baklava je orientálna pochúťka ob-
ľúbená v našich okolitých krajinách. 
Baklava je jedlo srbskej, čierno-horskej, 
bosnianskej, macedónskej, bulharskej, 
gréckej a tureckej kuchyne. 

Baklava je v Srbsku, presnejšie vo 
Vojvodine, tradičné vianočné jedlo. 
Dokonca baklavu si vieme objednať aj
v kaviarňach, a to na rôzne spôsoby. 
Existuje ešte aj skladaná, zvinutá... S rôz-
nymi plnkami, ako je maková, mandľová, 
keksová, čokoládová... A ešte je veľmi 
veľa spôsobov, čiže som si istá, že si kaž-
dý nájde to najlepšie pre seba.

Je to pre mňa najchutnejší koláč, aký 
poznám. Som milovníčkou sladkých de-
zertov, veľmi rada ich robím a ešte rad-
šej jem.

  

PRÍRPAVA:
Všetky ingrediencie dáme do jednej 

nádoby a poriadne vymiešame. Násled-
ne si zoberieme jeden list cesta, kto-
rý poriadne potrieme olejom, a cez to 
preložíme druhý list cesta. Potom si ho 
rozdelíme na päť rovnakých častí . Ma-
lou lyžičkou zoberieme plnku a dáme 
na vrch (do hornej časti  stĺpca) traky. 
Opatrne začneme zakrúcať naše cesto
s plnkou do trojuholníkového tvaru. Keď 
to máme, skladáme na plech, ktorý si 
poriadne potrieme olejom. Zohrejeme si 
rúru a plech s našimi trojuholníkmi vlo-
žíme do vyhriatej rúry. Piecť budeme asi 
20 minút na 200 °C.  

V ďalšej fáze si pripravíme sirup, za-
ti aľ čo je baklava v trúbe. 

BUDEME POTREBOVAŤ: 
1 kg cukru 
1 liter vody 
1 limón 

Na miernom ohni miešame vodu
s cukrom do rozpustenia a s nakrájaným 
limónom. Varíme približne 15 minút na 
konzistenciu ľahkého sirupu. 

Po upečení našu baklavu zalejeme 
horúcim sirupom. Odložíme ju približne 
na dve hodiny (najlepšie od večera do 
rána), aby nám zákusok pekne nasiakol 
sirupom. A máme hotový tradičný turec-
ký koláč.

Ivana Halabrin, IV. GMB
Foto: Marti n Petrík

BAKLAVA
POTREBNÉ INGREDIENCIE:
500 g štrúľlového cesta 
3 vajíčka 
½ pohára cukru 
100 g mletých orechov 
100 g nakrájaných orechov
3 lyžice strúhanky 
125 g masla
100 g sušených hrozienok 
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V jedno pekné slnečné popoludnie 
28. marca sme sa s niekoľkými spolu-
žiakmi a pani učiteľkou Prívozníkovou 
a Dugovičovou vybrali do divadla Te-
atro Colorato na Františkánskom ná-
mestí. Zúčastnili sme sa predstavenia 
s názvom Voľba. A aj keď som presne 
nevedela, o čom táto hra bude, veľmi 
som sa na ňu tešila.

Pri vstupe do divadla nás privítal 
priateľský personál a o pár minút sme 
už sedeli v hale a so zatajeným dychom 
sledovali zhasínať svetlá.

Samotná hra bola o voľbe povolania 
a kariéry. Len pomocou dvoch hercov 
ukazovala situácie mnohých ľudí od ma-
lého dievčatka, ktoré sa chcelo stať ba-
letkou a riadiť tank, až po pár pozostá-
vajúci z unavenej právničky a taxikára, 
ktorí netúžili po ničom inom, ako zmeniť 
svoju profesiu. Každý úsek trval iba pár 
minút a bol oddelený cinknutím, aby 
divák dokázal rozoznávať nové dejové 
línie. Všetky príbehy postáv boli preple-
tené do jedného celku, v ktorom nechý-
bala ani štipka komédie, čo sa všetkým 
nesmierne páčilo.

Hra sa držala témy povolania a na-
bádala divákov premýšľať o vlastnej bu-
dúcnosti a profesii. Postavy pomocou 
dialógu rozoberali napríklad problémy 
študentov, ktorí nevedia, kam ísť ďalej 
študovať, či dospelých ľudí, ktorí boli 
v práci nešťastní. Dej sa nám snažil po-
vedať, aby sme si vybrali profesiu, kto-
rá nás bude baviť. Pretože nikdy nie je 
neskoro ju zmeniť, ak sa nám po čase 
prestane páčiť.

Júlia Masareová, II. GMA

Foto: Juraj Petruš



Všetky informácie nájdeš na webovej stránke 
www.polygraficka.sk. 

SOŠ polygrafická organizuje súťaž
MOJA  VÝHOVORKA

Nakresli kresbu inšpirovanú Tvojou
obľúbenou výhovorkou.

Prácu pošli do 20. apríla 2022  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.

STREDNÁ
ODBORNÁ

ŠKOLA
POLYGRAFICKÁ

ILUSTRÁCIA INŠPIROVANÁ
TVOJOU VÝHOVORKOU

Prepáčte, že nemám úlohu ....

...mala som veľa roboty.

SÚŤAŽ

Ocenené práce

1. Barbora Marková
2. Alexandra Hozlárová
3. Tomáš Bruckner

špeciálna cena za nápad: Petra Nogová


