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ako obvykle máme pre vás pripravenú

prehliadku školy, informácie o jednotlivých študijných odboroch 
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Tešíme sa na vás!
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Ani tento rok sme nezabudli na vianočné pozdravy pre seniorov. 
od vedením r. art. B. olnárovej a r. . u ovičovej 

naši šikovní tre aci pripravili milé kresbičky a pozdravy 
pre babičky a dedkov v domovoch d chodcov.

Krásne Vianoce všetkým!
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E D ITORIÁ L                                                                     Láska za umičku                                 
Hoci sa opäť blížia Vianoce, na tomto mieste by som si na chvíľu rada zaspomínala na 

tohtoročné leto. Miesto, ktoré sme si vybrali na našu dovolenku, bola Kréta. Ide o fascinujúci 
grécky ostrov ponúkajúci úžasné pláže, chutnú gastronómiu a v neposlednom rade návštevní-
kov zaujmú lokálna história či zvyky. 

Jedným takýmto zvykom sú malé obety vybraným svätcom na oltárikoch nazývané tama. 
Ľudia svätcov prosia o lásku, pevné zdravie, úspech v práci či sa prihovárajú za svojich blízkych. 
Aby sa ich želanie splnilo, na oltáriku nechajú predmet na znak obety – niečo dajú a dúfajú, že 
dostanú to, o čo žiadali. Teraz si skúste odpovedať, čo by ste obetovali, čoho by ste sa zriekli 
výmenou za zdravie alebo pravú lásku? To, čoho sa boli za svoje prosby ochotní vzdať ľudia 
prosiaci pri týchto oltárikoch, ma zarazilo – boli to najmä gumičky do vlasov, náramky, prívesky 
na kľúče, malé fotky z peňaženky alebo obrázky. Naozaj má pre týchto ľudí zdravie a láska hod-
notu jednej starej gumičky do vlasov, ktorú našli zapatrošenú naspodku batoha? Samozrejme, 
pre niekoho je to len symbolický úkon, ktorému neverí natoľko, aby sa zriekol niečoho veľkého, 
a ani tým nechcem povedať, aby sme sa vrátili k dávnym zvykom veľkolepých obiet pre vše-
možných bohov. Vidíte v tom však rovnakú metaforu a problém ako ja?

Koľkí z nás bojujú s nejakým zdravotným problémom, ktorý by sa dal ľahko odstrániť zmenou 
životného štýlu, no zmietneme to zo stola s tým, že „ja nezaspím, ak idem skôr spať“ alebo „mne 
zelenina ani ovocie nechutia“. Namiesto času a energie investovanej do riešenia problému únavu 
„vyriešime“ piatimi šálkami kávy za deň či sa pri častých chrípkach a prechladnutiach vyhovoríme 
na slabú imunitu. Koľko sme „obetovali“, aby sa niečo zmenilo?

Problémy vo vzťahu nie sú ničím výnimočným a zrejme nik sa im nevyhne. Do akej miery 
sme ochotní zaoberať sa ich riešením? Iste, je vždy individuálne, či to ozaj stojí za to, ale keď 
neskúsime, nezistíme. Prvá vec, ktorú v takýchto situáciách mnohí robíme, je, že vytkneme 
partnerovi množstvo vecí, ktoré sa nám nepáčia, a chceme, aby sa zmenili. Aby sa zmenili 
samy alebo aby ich zmenil partner, lebo veď chcem byť vo vzťahu s takým a onakým človekom 
a jeho konanie mi tú predstavu kazí. Okej, spravil som si svoju časť, pomenoval som mu prob-
lémy, s kamarátmi sme zhodnotili, že ako dobre sme to poriešili, a teraz budeme čakať, kým 
sa to napraví. Nuž, ale keď si nárokujeme mať ideálneho partnera, nebolo by fér snažiť sa byť 
takým aj pre toho druhého? Či ozaj očakávame, že dostaneme všetko, čo žiadame len tak, „za 
gumičku“? Ak nie sme ochotní snažiť sa pracovať na vzťahu rovnakou mierou, akú očakávame 
od partnera, tak nie je fér očakávať to od neho. 

Keď sa učíme nový jazyk alebo inú schopnosť, hneď by sme chceli všetko vedieť a možno 
trochu závidíme tým, čo už to majú v malíčku. Ozaj, však nie je na mieste očakávať zázraky 
z vesmíru, keď sme ochotní venovať rozvoju danej schopnosti tak hodinu týždenne.

Či už je to schopnosť, či vzťah, neočakávajme obrovské výsledky za minimálnu obetu. Ak 
je to pre nás dôležité, spravme z toho jednu z priorít nielen vo svojich želaniach, ale aj v snahe 
dosiahnuť to. To, čo vo väčšine prípadov potrebujeme obetovať, je len náš čas a energia, nieke-
dy viac, niekedy menej, vždy priamoúmerne so želaným výsledkom. Veľa síl! 

pančelka Domča

Z OB SAHU...
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Po dlhom období pandémie sa 
opäť konala konferencia Print Progress 
v Trnave. Stretli sa tu predstavitelia slo-
venskej a českej poly ra  e od dodáva-
te sk ch spoločnos   cez zadávate ov až 
po v robné spoločnos  . Na konferencii 
sa zúčastnilo okolo 100 hos  . od  tul 
poduja  a bol  „ oba sa mení. enia sa aj 
tlačiari a ich myslenie “

Téma, ktorá vys  huje súčasnú dobu. 
vodné slovo mal riadite  vydavate stva 
rint ro ress. rv  blok otvoril prezi-

dent v zu poly ra  e na Slovensku a 
uviedol hos   do šta  s  k zobrazujúcich 
v voj odvetvia. Nasledovala spoločnos  
Boe  cher Slovensko s prezentáciou 
o pravidelne sa opakujúcich ekonomic-
k ch cykloch ktoré sú súčas ou pod-
nikate ského prostredia. alej priblížil 
trendy vo v robe papiera v konn  ria-
dite  ON I S  spoločne s ubošom 

hliarom. V prednáške od riadite a me-
dzinárodn ch vz ahov SI A sme sa do-
zvedeli o pro rame i itálna ur pa a 
o di italizácii priemyslu ako takého, ktorá 
je nevyhnutnou súčas ou každého odvet-
via. rv  konferenčn  blok uzavrel mar-
ke  n ov  a R manažér portálu pracuj.sk 
s prednáškou o personálnych dopadoch 
na priemysel. V druhom konferenčnom 
bloku boli prednášajúci z r znych oblas-
 . Najsk r enerálny riadite  r. Oetker 

pre ČR a SR priblížil požiadavky potra-
vinárov na v robu obalov a na poly ra-
 ckú v robu. otom prednášali iroslav 
acík a Karola ihalovičová zo spoloč-

nos   eblauncher o online marke  n-
ov ch straté iách. eter Anderovsk  

zo spoločnos   ictonica poradil tla-
čiarom v oblas   zvyšovania atrak  vity 

a úspešnos   predaja produktov a slu-
žieb a enerálny riadite  Summit otors 
Bra  slava poukázal na blízkos  automo-
 ve a poly ra  e. Tre   blok konferencie 

otvoril etr Breburda zo spoločnos   
I A roup  s predstavou prvého 
virtuálneho poly ra  ckého obchodného 
domu. enerálny riadite  Neo ra  e pri-
blížil zaujímavé trendy v oblas   kníhtlače 
a produkcie kníh. Nasledoval ar  n ejl 
s prednáškou zameranou na poly ra  u 
budúcnos   s oh adom na personálnu po-
li  ku, nastupujúcu eneráciu  a dozve-
deli sme sa aj to, aké je náročné priláka  
mladú eneráciu do v roby, aké je d le-
žité ukáza  jej, že aj práca vo v robnom 
podniku m že by  krea  vna, perspek-
 vna a dobre platená. ichal Kourek 

zo spoločnos   I RO Stapro roup 
predstavil online zber informácií z v roby, 
priamo od tlačov ch strojov, a h adanie 
všetk ch dostupn ch faktorov produk  -
vity  rmy. oslednú prednášku tre  eho 
bloku mal riadite  spoločnos   Lito raf 
Lukáš íseck  z I  print v diskusii 
s obchodn m manažérom industriálnej 
tlače Konica inolta o d ležitos   inves  -
cií do modern ch tlačov ch zariadení. 
osledn  štvrt  blok prvého d a otvoril 

prednášajúci irk inkler zo spoločnos-
  Koeni   Bauer s predstavením port-

f lia aktuálnych ofsetov ch zariadení. 
otom nasledovali páni zo spoločnos   

Kyocera akub remiáš a etr etel, ktorí 
uviedli, že budúcnos  tlače je v inováci-
ách a vidia ju v nastupujúcej atramento-
vej produkčnej tlači z d vodu jej vyso-
kej efek  vnos  . rednášajúca Svetlana 

olečková zo spoločnos   K R  zech 
 Slovak predstavila možnos   zuš ach o-

vania poly ra  ck ch v robkov a techno-
lo ick ch inovácií, ktoré zvyšujú kvalitu 
poly ra  ckého v robku, a teda aj samot-
n  dopyt zákazníka. Na záver prvého d a 
sa predstavili Roman Baloun s I orom 

al m, obaja zo spoločnos   RI O . Ich 
prednáška sa zamerala na d vody a skú-
senos   zákazníkov s prechodom z ofse-
tov ch tlačov ch technol ií na di itálne. 

rv  konferenčn  de  zakončil ar  n 
B lík zo spoločnos   ataLine, pod a 
ktorého sa hranice poly ra  e neustále 
posúvajú, a to i v aka di itálnym tech-
nol iám. ruh  konferenčn  de  patril 
odborn m orkshopom predstavite ov 
Koeni   Bauer  Tibor Na y a Stanislav 
Vaníček, Artur Bobovnick  zo SI A, 

iroslav acík a Karola ihalovičová 
z eblauncheru, ilan ursa z krea  vne-
ho štúdia odes rea  ve a ar  n B lík 
zo spoločnos   ataLine.

Boli sme tam aj my  SOŠ poly ra  c-
ká, zastúpená žiakmi  tre  eho a štvrtého 
ročníka so svojimi učite mi. iaci mohli na 
vlastné oči vidie  puto medzi predstavi-
te mi slovenskej a českej poly ra  e, vidie  
možnos   uplatnenia a že poly ra  a ide 
alej. Vy  nastupujúca enerácia   ju 

m žete prevzia  a vies  alej v 21. storočí. 
Inovácie a di italizácia sú vám blízke. Ste 
krea  vni, odvážni a perspek  vni. žete 
ukáza  všetk m, že ste tu a ste pripravení 
pokračova  alej.

Ing. Monika Soľavová

Po dlhom období pandémie sa a úspešnos   predaja produktov a slu-

Print Progress 2022
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Aj tento rok sme sa zúčastnili na 
Dni župných škôl, ktorý sa konal v ná-
kupnom centre Bory Mall. Stánok na-
šej školy bol síce alej od „epicentra“ 
celej akcie, ale ani to nám neubralo na 
návštevnos  . očas d a nás navš  vilo 
nieko ko študentov, ktorí o nás už vede-
li. Sp tali sa len na dopl ujúce informá-
cie alebo sa o našej škole dozvedeli až 
tu a po našej prezentácii o u prejavili 
záujem. áujemcom sme odprezentovali 
všetky naše študijné odbory. Vysvetlili 
sme rozdiely medzi ra  kom tlačovín a 
ra  kom tlačov ch médií a vysvetlili sme  

aj rozdiel medzi „naším“ ra  kom di itál-
nych médií a ra  kom di itálnych médií 
na in ch školách. Osobne ma asi najviac 
prekvapil v čší záujem o odbor operátor 
tlače. Na záver len dúfam, že v budúcom 
roku naplníme všetky triedy nov mi ši-
kovn mi u mi.

Mathias Kubíček, III. GM

Dni župných škôl

e  otvoren ch dverí na SOŠ poly ra  ckej
o dvoch rokoch sme op ť ponúkli 

žiakom Š možnosť získať tak čo naj-
lepšiu predstavu o v uke na našej škole 
SOŠ polygra  ckej.

Vieme, aké náročné je správne si 
v p tnás  ch rokoch vybra  strednú ško-

lu a študijn  odbor, ktoré majú v nasle-
dujúcich rokoch tvori  základ odborného 
vzdelania a urči  smerovanie alšieho 
rozvoja osobnos  . Našou snahou počas 

O  je čo najobšírnejšie im predstavi  
našu strednú školu, jej odborné zamera-

nie a fun ovanie, ale aj prostredie, v kto-
rom m žu v nadchádzajúcich štyroch 
rokoch nabera  odborné znalos  , skúse-
nos   a zručnos   potrebné na odbornú 
pra  alebo prípadné alšie štúdium. 

Ing. Judita ldesová

oto  Štefan . ricišin
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FOTOBRIGÁDA 2022
F OTO BRIG  sa na Strednej od-

bornej škole polygra ckej stala už kaž-
doročnou tradíciou a priestorom, kde 
si žiaci zo slovensk ch a zahraničn ch 
škôl môžu zmerať sily v schopnosti uro-
biť otogra e na určené témy.
Témy pre e teriérovú foto ra u boli 
nasledovné

1. istorická a moderná zástavba 
hlavného mesta Bra slavy
2. nvironmentálny objek v (mestská 
príroda  zele  v meste
3. Človek  mesto  dopravn  ruch  
oddychové z ny život okolo nás
4. Človek, tvor komunika vny 
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účastnené školy  
Střední průmyslová škola 
polytechnická ( SK  R BLIK )
Prirodoslovna i grafi čka škola Rijeka
( HORV TSKO)
Zespół Szkół, Poligrafi czno-
Medialnych ( O SKO)
Stredná odborná škola beauty služieb
(SLOV SKO)
Škola umeleckého priemyslu 
Sklenárova (SLOV SKO)
Škola umeleckého priemyslu Ladislava 
Bielika (SLOV SKO)
Stredná odborná škola polygrafi cká
(SLOV SKO)

Odbornú komisiu tvorili  
Ing . P eter B lubla (prezident v zu 

poly ra  e na Slovensku), Anton F iala 
(foto raf), Michal ajaček (foto raf).

lavn m ví azom sa stala St ed-
ní pr myslová škola polytechnická zo 

lína ( eská republika), ktorej vystaven  
fotopanel pri vyhodnotení niesol číslo 5. 

vodmi ví azstva bola pestros  pred-
ložen ch foto ra  ck ch prác, v ktor ch 
bola zrete ná uvedomelá práca s kom-
pozíciou, architektúrou a v tvarnos ou 
celého obrazu. Ví azom úprimne ra-
tulujeme a odovzdali sme im zaslúžen  
ví azn  pohár.

V rámci vyplnenia vo ného času pre 
sú ažiacich Bra  slavsk  samosprávny 
kraj zabezpečil prehliadku nočnej Bra-

 slavy a jej historick ch monumentov 
vyhliadkov m autobusom a sprievodky-

ou. rehliadka mesta priniesla aj neča-
kanú situáciu spojenú so spomienkou na 
zosnulú krá ovnú Alžbetu II. ktorej smr  
zasiahla cel  svet  Bra  slavsk  hrad 
práve vo chvíli, ke  sa návštevníci našej 
sú aže nachádzali v jeho tesnej blízkos  , 
zhasol a na stenách hradu sa vysvie  li 
farby Spojeného krá ovstva. Bol to siln  
moment, ke  okolie Bra  slavského hra-
du s  chlo.

Sú až OTO BRI A má by  mos-
tom pre spolupráce so zahraničn mi 
a in mi slovensk mi školami. Aj v budú-
cich ročníkoch sa bude Stredná odborná 
škola poly ra  cká snaži , aby nielen pe-
da ovia šk l, ale aj žiaci šk l mali viac 
príležitos   na spoluprácu a vzájomné 
v meny skúsenos  .

hceme po akova  všetk m za 
účas  v sú aži a veríme, že sa zapoja aj 
nabudúce. akujeme komisii za odbor-
n  poh ad na vystavené sú ažné foto-
ra  e, akujeme za prehliadku nočnou 

Bra  slavou, akujeme kole om, ktorí sa 
starali o bezproblémov  priebeh akcie 
a, samozrejme, aj všetk m zamestnan-
com školskej jedálne. enší odkaz od 
sú ažiacich pre pána vedúceho kuchyne 
a pani kuchárky  „ obre ste nám navari-
li  akujeme “

Mg r. Š tef an F élix  Hriciš in
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aši štvrtáci v sprievode pani 
učiteľky Mgr. Henriety Jakúbkovej 
a pána učiteľa Mgr. Martina Švorca 
d a 17. októbra 2022 navš vili K 

rkadlov  háj v etržalke, kde si pozre-
li povinné  dielo od Ivana Bukovčana 
K m kohút nezaspieva v spracovaní 
Slovenského lmového divadla. iaci 
mali možnosť vidieť scénickú realizáciu 

diela a ponoriť sa do obdobia po potla-
čení Slovenského národného povsta-
nia. Bolo veľmi zaujímavé, že sa celá 
hra  odohrávala na jednej scéne počas 
jednej noci.  Hoci boli herci menej zná-
mi, svoju rolu stvárnili veľmi pro esio-
nálne, vedeli sa vžiť do príbehu a ani 
raz nezaváhali. ozvedeli sme sa, že 
s touto divadelnou hrou cestujú po ce-

lom Slovensku. Musíme skonštatovať, 
že bolo určite záživnejšie vidieť tento 
príbeh naživo, než doma potichu čítať 
knihu. Sme radi, že sme mali možnosť 
ísť na toto predstavenie, a veríme, že 
to nebolo naposledy .

Karin Katonová a Martin Kišo , 
IV. G

– návšteva divadelného predstavenia

Kým kohút nezaspieva

oto  Samir Saburi
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On ovember 3rd a e  classes 
rom our school a ended a theatre play 

called  hristmas arol. The play as 
per ormed in rkadlov  háj located in 

etržalka.
The story as set in hristmas me 

and main characters that ere in the 
story ere benezer Scroo e, a rumpy 
old man ho tried to save money every-

here he could, even at his o n livin  
e pense  and three hosts of hrist-

mas ho appeared in benezer s room 
before the hristmas mornin . Those 

hosts ere host of hristmas ast 
ho sho ed ho  benezer used to 

live, host of hristmas resent ho 
sho ed r Scroo e ho  he as af-
fec n  the lives of people around him, 
and host of hristmas et To ome 

ho sho ed him hat mi ht happen if 
he doesn t chan e his ays around life. 
A er those events benezer as fri ht-

ened by his possible future and decided 
to chan e. By their advice, he became 
much more pleasant and ivin  to oth-
ers rather than bein  the old rumpy 
man everyone as afraid of.

A hristmas arol as meant to ed-
ucate us and made us think at ho  e 
act to ards people around us and ho  

e perceive life in eneral.
ersonally, I really enjoyed the per-

formance, and so did many of my class-
mates, since it asn t only plain ac n , 
but the produc on had decided to add 
several son s that made it more lively 
overall and they helped to create a fes-

ve atmosphere. The actors themselves 
seemed very nice and their ac n  skills 
very on a very hi h level. The best part 
about the sho  ere de nitely many 
comical scenes at hich the hole au-
dience burst into lau hter. 

Matej emanovič, III. GMB

oto  Sarah Nataly ouandová a avid ury

A Christmas Carol
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ENGLISH WEEK
with Graham Last

I am so ex cited I had a chance to 
a end nglish eek ith Mr. Graham 
Last at our school rom 10th -14th Octo-
ber that our nglish teachers had pre-
pared. In my opinion their hard ork 
paid o . I really enjoyed it. It as both 
un and help ul, Mr. Graham helped 

me to improve my pronunciation along 
ith my grammar. 

A t the very beg inning  Mr. G raham 
set our breaks because the me of our 
classes as set di erently. The rst ac-

vity hat e did as to introduce our-
s elves  to each other. I  w as  s urp ris ed to 
see that there ere only three freshmen 
a endin . On the other hand, there 

ere uite a lot of third- raders and 
four- raders. 

urin  the eek e did a lot of 
ac vi es, e dealt ith some ram-
mar stu , acted some dialo ues, talked 
about as s ig ned top ics  related to the oral 
part of school leavin  e ams and also 
played some educa onal ames, for 

e ample e had to be the uickest to 
w rite d ow n 5  thing s  bas ed  on the top -
ic g iven and  the team  I  w as  in w on the 
rst round in hich e had to rite ve 

di erent animals.
Mr. G raham als o told  us  about ma ny 

di erent thin s I had not kno n be-
fore, for instance ho  to purchase a 
hous e and  und er w hat circums tances  a 
bank g ives  you a mo rtg ag e or a loan. A t 
the end of each day, he ave us some 
home ork, but nothin  di cult. ost 
of the me, e had to prepare some 
notes to talk about di erent topics like 
people and society, online friends, fami-
ly p roblem s  or s p orts . 

e did a lot of speakin  e ercises, 
even my friend ho cannot speak n -
lis h s p oke a lot thanks  to Mr. G raham.  
W e als o talked  about the top ics  w hat 

e had to prepare for our home ork 
from the previous days. As soon as 

e nished ith the topics, e played 
some more funny ames a ain. 

My overall imp res s ion w as  that Mr. 
raham is a reat and helpful tutor and 

teacher. Thanks to him my n lish skills 
have improved and I ould de nitely 
advise you to try n lish eek yourself. 
And hat ere my rst impressions  
It as the rst me I a ended n lish 
W eek and  m et Mr. G raham . N ot only 
is he an amazin  teacher, he is fun to 
be ith as he is Bri sh and has a reat 
sense of humour.

All in all, if you ant to learn some-
thin  ne  or you just like this ar cle, 
you should de nitely try it yourself.

ster toreková, I. G



oto  ar n etrík

My English week with Mr G.

I  I have to be honest, I did not 
ant to be there the rst day, be-

cause I just hate being some here 
here I don t kno  anyone and I 

thought that it ould be boring be-
cause hen I ent to these nglish 

eeks in elementary school I never 
learnt anything. 

A er I ot to kno  the teacher and 
a fe  of the students it as be er and 
it as uite an e perience. The teach-
er w as  really nice. He taug ht us  about 
the them es  that w ill be on m aturita.  

e had ne  ac vi es in every lesson. 
Some lessons ere more fun than 
others, but everythin  can t be al ays 
fun, a er all, e ere there to learn 
not to have free eek and I like that 
the teacher took it s erious ly and  really 
tried  to teach us  s om ething  new . 

I n s om e les s ons  w e p layed  g roup  
compe ve ames. e played han -
m an w here w e tried  to g ues s  the 
names of animals. e played a fe  
K ahoot g am es  –  in g roup s  as  w ell –  I  
think I liked that ac vity the most. 

Once e played a rammar ame 
w here w e had  to w rite the w ord s  as  
q uickly as  p os s ible and  w e had  to 
w rite it correctly. W e w ere s ep arated  
in tw o g roup s  and  every round  one 
person from both roups had to o 
to the board  and  w rite the w ord  they 
chose, correctly and as uickly as pos-
sible. If both people made a mistake, 
they w ent ag ain.

Overall, it as a fun eek and I 
ot a lot from it and even made ne  

friends. It as ood to meet r  and 
have this e perience.

Sarah ziri, III. G

euveríš, čo sa stalo. V pondelok 
21. novembra 2022 bola o .45 zrazu 
školská jedále  plná žiakov, ale nie pre-
to, že by podávali neskoré ra ajky, ale 
preto, že sa konalo 1. kolo Olympiády 
v anglickom jazyku.

Vieme, že naši žiaci sú v borní, a op  
sa to potvrdilo ich záujmom a účas ou. 

2 žiakov sa pokúsilo dokáza , že sú na-
ozaj špička. rišli, aby podali ten najlep-
ší v kon. 26 najlepších postúpilo do 2. 
kola, ktoré sa konalo 24. novembra. 

Vynaliezavos , d v p a v neposled-
nom rade e celentná an lič na boli 
samozrejmos ou pri vym š aní príbehu 
na základe obrázku, ale aj pri dial u, 
kde predviedli svoju pohotovos , ale aj 
schopnos  ar umentova . 

Víťazka školského kola Júlia Masa-
reová z tried y I I I . G MA  nás  bud e rep re-
zentova  v okresnom kole, ktoré sa bude 
kona  v januári budúceho roka. Na dru-
hom mieste skončila Kris na Kokolusová 

z triedy III.  a tre e miesto obs ad il Luka 
Ján etrovič z tried y I V . G MA . 

Mgr. Katarína rívozníková

Polygrafickí olympionici
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Na krúžku ČARO I A sme 
sa rozlúčili s jese ou a pohrali sme 
sa s farbami prírody. Sú r zne v -
tvarné techniky podporujúce rozvoj 
tvorivos  a my sme sa zamerali na 
štruktúru povrchov. T mto hrav m 
cvičením sme sa vrá li do detsk ch 
čias a aj sme vybočili z tradičnej 
štruktúry vyučovania. iaci sa popre-
chádzali pri h adaní listov, pracovali 
v moch a každ  musel nájs  r zne 
farby. otom spoločne komunikovali 
a načrtli si štruktúru menenia tva-
rov, farby, ve kos  a uloženie listov 
v priestore. Strihali, lepili, smiali sa 
a k tomu si upiekli vo avé, chrumka-
vé mini donuty s domácim lekvárom 
od pani učite ky. e  sme si užili a už 
sa tešíme na pani imu.                (bm)

ČARODIELŇA EXPERIMENTOVALA...



13oto  Barbora olnárová

aute, v nasledujúcich tlačov ch 
technikách budeme e perimentovať 
s kuchynskou óliou.

omerne veľa ľudí s touto technikou 
e perimentuje a tiež sa používa na rôz-
nych orkshopoch.

Čo budeme potrebova
Kuchynskú f liu, lepidlo, pevnú 

dosku (m že to by  kus kart nu, tenké 
drevo, plast, acetát at .), predmety na 
odtláčanie, ktoré vytvárajú reliéf, štruk-
túru (my sme použili listy), farbu na lino-
ryt, valček na farbu, lis  m žete pri tejto 
technike použi  aj ručn  lis.

V hody kuchynskej ólie
ü kuchynská f lia je pružná  tvaruje 
jemné oblé tvary, prípadne sa krásne 
zvrás uje
ü je m kká a dá sa ahko poškriaba  ale-
bo sa do nej ahko ryje
ü povrch je ve mi leskl , takže vytvára 
jasné biele t ny s h bkotlačou
ü pre ostré ra cké tvary použite nož-
nice alebo n ž na strihanie, prípadne  ju 

jednoducho natrhajte pre or anickejšie 
línie
ü nie je potrebné žiadne pečatenie  
hne  ako sa prilepí, m žete z nej tlači
ü je dostupná a lacná.

o me vyrobi  tlačové dosky
ačnime so základnou doskou. o-

stačí čoko vek, čo je dostatočne pevné, 
aby odolalo tlaku lisu. Tlačovú dosku 
si natrieme lepidlom (najlepšie na túto 
techniku je lepidlo v spreji). Na dosku po-
ložíme predmety, ktoré vytvárajú štruk-
túru (v našom prípade to boli spomínané 
listy). Opatrne potom prichy me f liu 
cez celú tlačovú dosku. Následne jemne 
rukou prejdeme po reliéfe, aby sa f lia 
dobre pritlačila o podklad a postupne 
vynikla štruktúra. om c  si m žete aj 
vatov mi tyčinkami alebo m kkou han-
dričkou. otom už len navá ame farbu 
a m žeme tlači .

Mgr. art. Barbora Molnárová

Pressing matter 11.

TLAČ 
Z KUCHYNSKEJ

FÓLIE

ČARODIELŇA EXPERIMENTOVALA...
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ur psky ve trh vysok ch šk l GAUDEAMUS – Akadémia2022
ačiatok školského roka je obdobím, 

ke  sa maturanti de ni vne musia roz-
hodnúť ohľadom svojej najbližšej budúc-
nosti, v beru vysokej školy. j tohtoročná 
jese  plynie v tomto duchu. Or anizujú sa 
Ve trhy šk l a zamestnávate ov, e  otvore-
n ch dverí na jednotliv ch vysok ch školách 
aj informačné stretnu a a entúr zabezpeču-

júcich štúdium v zahraničí. Informácie eb-
stránok šk l oh adom ponúk a požiadaviek 
na uchádzačov dávajú základ, ale osobné 
stretnu a sú vždy e najlepšie... 

ráve v tomto duchu sme zor anizovali 
začiatkom okt bra so žiakmi 4. ročníka aj 
spoločnú návštevu ur pskeho ve trhu po-
maturitného a celoživotného vzdelávania 

audeamus  Akadémia 2022, ktorá sa 
konala nieko ko dní v bra slavskej Inchebe. 
Na tomto poduja  mohol každ  získa   urči-
t  preh ad o ponuke slovensk ch, česk ch 
aj in ch zahraničn ch vysok ch šk l, rovna-
ko to bolo užitočné aj pre t ch, ktorí chceli  
podrobnejšie informácie o možnos ach 
štúdia.                                                 (mk)

(kariérové poradenstvo  kovacsova poly ra cka.sk, miestnos  č. 11 )

Obyčajn  jesenn  de , žiaci by sa mali 
pomal m krokom posúvať smerom ku 
škole, aby stihli druhé zvonenie alebo pri-
šli s minimálnym meškaním. ič zvláštne. 
Len obyčajn  štvrtok. lebo žeby nie

10. novembra sa to v bec nepodoba-
lo na všedn  školsk  de . razu boli žiaci 
v škole načas a každ  rozprával o tom, čo 
bude na Bibliotéke. Každ  bol zvedav , čo 
uvidí, prípadne si kúpi na knižnom ve tr-
hu. Nečudo, ve  sme poly ra cká, knihy 

sú náš každodenn  chlebík, náš život, naša 
hrdos  i p cha. Vianoce sa blížia a urobi  
niekomu rados  dobrou knižnou novinkou 

ež poteší. 
Takmer celá škola sa vyhrnula po 

druhej hodine von s jasn m cie om  In-
cheba. Niektorí, aby sa len tak poobzerali, 
niektorí nadšení a iní zvedaví, čo tohtoroč-
n  knižn  ve trh prinesie. Nesklamal. An -
kvariáty, spoločenské hry, vydavate stvá... 
Všetko sme obehli. žasné knihy za pár 

centov, vzácne kúsky, vinyly aj ešte teplé 
novinky pripravené na vianočné trhy v ak-
ciov ch cenách. K tomu orkshopy, pred-
nášky, diskusie so spisovate mi a bohat  
sprievodn  pro ram. 

Naši knihomoli a knihomo ky si prišli 
na svoje a mnohí odchádzali s cenn mi 
trofejami, darčekmi pre seba aj najbližších. 

ameri si užili stolovky a objavili nové hry. 
žili sme si to všetci do jedného, len škoda, 

že sa tak to ve trh nekoná častejšie.  (kp)

Knihy nevymreli alebo poly ra cká na Bibliotéke 2022

oto  . ialová, . Kovácsová, K. rívozníková
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2022

HALLOWEEN

ajobľúbenejšia akcia sná  celej ško-
ly. ko každ  rok, tak aj tento sa potu-
lovali po našej milovanej strednej samé 
straš idlá . 

Či už niekto venoval maske hodiny prí-
pravy, alebo sa iba jednoducho ráno ne-
musel upravi  a vyšiel von s pravou tvárou, 
každ  kost m bol úžasn .  A, samozrejme, 

e najlepšie z najlepších boli ocenené ma-
l mi darčekmi počas imatrikulácii žiakov 
prvého ročníka. 

e to už vyše 10 rokov, čo sa nielen 
žiaci, ale aj učitelia priznávajú k svojim 
vnútorn m osobnos am. Tak čo, za koho 
p jdeš alší rok ty

driána Radosová, III. G

IMATRIKULÁCIE
aj

Foto: Barbora Molnárová a Adriána Radosová
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pokroku a vzdelanos , pretože mali naj-
bližšie k informáciám.

okračovate om ra ckej uč ov-
skej školy bola Škola umeleck ch re-
mesiel v Bra slave od roku 192  až 
do roku 1939, ke  bola zrušená. á-
klad dnešnej Strednej odbornej školy 
poly ra ckej nachádzame v Odbornom 
učiliš  štátnych pracovn ch záloh č. 15 
s budovou na Kolárskej ulici. eho vznik 
datujeme do roku 1952. Sú to moderné 
dejiny školy, ktoré v roku 1976 vyús li 
k prvému školskému roku vo vlastnej 
budove. V nej sa roku 2002 odohrala 
fúzia so Strednou priemyselnou školou 
ra ckou.

Od začiatku písania hist rie školy sa 
vyvíjal aj peda o ick  zbor. Na začiatku, 
v minulom storočí, to boli odborní uči-
telia z Čiech. ostupne si škola vycho-
vala aj svojich peda ov. eda o ick  
zbor sa stabilizoval a m žeme sa po-
chváli  množstvom dobre vychovan ch 
a vzdelan ch udí. nes m žeme hrdo 
poveda , že sú to enerácie vynikajúcich 
odborníkov. Absolven  školy spolu so 
svojimi peda mi rozvíjajú poly ra u 
po celom Slovensku. Svojimi vedomos-
ami a zručnos ami posunuli slovenskú 

poly ra u na svetovú úrove .

Škola počas svojej hist rie nap ala 
poslanie spolupatričnos  a spoluprá-
ce so svojimi absolventmi na všetk ch 
úrovniach rozvíjania vz ahov. Stretá-
vame sa s nimi na r znych stup och 
riadenia inš túcií, či už sú to tlačiarne, 
vydavate stvá, reklamné a produkčné 
a entúry, alebo dodávatelia spotreb-
n ch materiálov. Nie zriedka peda -
ovia stredn ch, ale aj vysok ch šk l. 

Svojimi vedomos ami, získan mi vo svo-
jej alma mater, prispievajú k rozvíjaniu 
spoločnos  na všetk ch jej stup och. 

nohí ostali p sobi  na škole. omáhajú 
pri budovaní materiálovo technického 
vybavenia školy, prednáškovej činnos , 
stáží žiakov a peda ov, tvorbe učeb-
n ch materiálov a zapojení žiakov do v -
robného procesu. 

Od počiatku si škola stanovila cieľ 
komple ne vzdelávať žiakov pre oblasť 
polygra e a médií s vplyvom na celé 
Slovensko. nes môžeme pyšne po-
vedať, že tento cieľ sme dosiahli. Oso-
bitosť a špeci kácia zamerania našej 
školy nás zav zuje, aby sme túto v ni-
močnosť alej rozvíjali. 

Ing. Roman Šíp, h .,
riadite  SOŠ

Bra slava, september 2022

oto  BSK a Štefan . ricišin

Recepcia 
pri príležitosti 
výročia našej školy

Vážení čitatelia a priaznivci školské-
ho časopisu!

Rád by som sa vám prihovoril k spo-
ločnému v ročiu založenia dvoch škôl. 
Stredná odborná škola polygra cká 
bola založená v roku 1 52 a o desať 
rokov neskôr, v roku 1 62 bola zalo-
žená Stredná priemyselná škola gra-

cká. História oboch škôl sa navzájom 
prepletala a ich absolventi sa stretávali 
v tlačiar ach, vydavateľstvách, reklam-
n ch a produkčn ch spoločnostiach. 

esaťročia vzdelávania mlad ch ľudí 
vytvorili silnú základ u odborníkov po 
celom Slovensku, podieľali sa na budo-
vaní modernej polygra e, mali vplyv na 
celú urópu. 

Samozrejme, začiatok tejto cesty 
treba h ada  v typo ra ck ch spolkoch 
a odborn ch školách, ktoré boli v Bra-

slave v dvadsiatych rokoch minulého 
storočia. O ciálny názov tejto školy bol 

ra cká uč ovská škola na Karpatskej 
ulici 7a. ochovali sa v ročné správy 
tejto školy spolu so zoznamom žiakov. 
S nostal iou v nich nachádzame mená 
sadzačov, foto rafov, tlačiarov, kame-
notlačiarov, knihárov a ostatn ch, ktorí 
sa postupne stali peda mi súčasnej 
školy v jej začiatkoch. S hrdos ou m -
žeme dnes konštatova , že sú to ene-
rácie absolventov, ktoré na tejto škole 
získali vzdelanie a vytvorili vedomostn  
priestor na rozvoj a uplatnenie začínajú-
cej mladej enerácie. e nespochybnite -
né, že poly ra  boli v minulos  nosite mi 
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iaci Strednej odbornej školy 
polygra  ckej mnohokrát končia práve v 
reklamn ch agentúrach, kde prichádza-
jú do styku s rôznymi zadaniami. ráve 
jedn m z nich môže byť aj realizácia 
politi ckej kampane. a prakti ckom vy-
učovaní pripravujeme žiakov aj na tento 
prípad a dávame im príležitosť  movo 
pracovať na zaujímav ch projektoch.

iaci si vymysleli názvy politi ck ch 
strán, ich logá a vypracovali komplet-
n  vizuál kampaní. ôležitou v procese 
v uky bola práve prezentácia politi ckej 
kampane z pohľadu reklamnej agentúry 
pred klientom. 

rítomné publikum malo možnosť 
hlasovať o tom, ktorá reklamná kampa  
ich oslovila.

ž od druhého ročníka školy žiaci 
skúšajú prezentovať svoje práce pred 
publikom, aby nadobudli potrebné seba-
vedomie pri vystupovaní a boli schopní 
zdravej sebare  e ie.                         (Š H)

oto  Šte an eli  Hricišin

atrik Maškovič III. GM

Júlia Masareová III. GM

PRÁCE NAŠICH ŽIAKOV

ominik olák III. GM

„Diera na trhu“ – návrh produktu 
(poster)

ŽIACI IV. GMB NAVRHOVALI POLITICKÚ KAMPAŇ
NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

Študijný odbor: GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ / MOV: Patrik Štefík

kážky posterov vytvoren ch na predmete 
J pod vedením Mgr. K. rívozníkovej
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POTULKY HISTÓRIOU TRENČÍNA

KAVIAREŇ NA TRENČIANSKOM HRADE S ČLOVEKOM PEŠIA ZÓNA

SYNAGÓGA V TRENČÍNE KOSTOL FRANTIŠKA XAVORSKÉHO

MESTSKÁ VEŽA ZÁBER ČLOVEKA S PAMÄTNÍKOM NÁRODNÝCH BUDITEĽOV STARÝ ŽELEZNIČNÝ MOST

TRENČIANSKY HRAD

Trenčiansky hrad je veľmi zaujímavý aj svojou 
polohou a hlavne svojou rozlohou. Vznikol 
v 11. storočí ako pohraničná pevnosť. Dnes 

slúži ako výstavný priestor a na exkurzie. 

Scéna, na ktorej vidíme kaviareň, sa nachádza 
v priestoroch Trenčianskeho hradu. Môžeme si užívať 

kávičku v peknom prostredí a hlavne s pekným 
výhľadom na Trenčín z výšky.

Pešia zóna sa nachádza na Mierovej ulici 
v Trenčíne, čo znamená, že sa nachádzame 

v strede Trenčína. Ja by som to tak nazval, lebo 
všetko sa dá nájsť na jednom mieste.

 Je veľmi zaujímavá svojím vzhľadom a sám 
som nečakal, keď som prechádzal okolo, že môžeme 

mať takúto stavbu v tomto meste. Je postavená 
na mieste starej drevenej synagógy z roku 1781. 

KATOV DOM V TRENČÍNE

 Nachádza sa priamo pod hradom Trenčín a je 
veľmi zaujimavý, kat nebýval na hrade, ale pod 

hradom. Tam mučil ľudí,ktorých musel potrestať.
Mal priestor vedľa domu, kde mučil =  Mučiaca 

miestnosť.

Kostol je zaujímavý svojím vzhľadom a dizajnom,
 je obrovský a je prepojený s dvoma budovami. 

Je naozaj krásny a nachádza sa v centre mesta. Patrí 
medzi najkrajšie sakrálne barokové pamiatky 

na Slovensku.

  Viete sa pod ňu dostať aj cez ňu prejsť. Nachádza 
sa v strede mesta.  Pôjdete po pešej zóne, dostanete 

sa k nej veľmi ľahko. Je viditelná už z diaľky 
a má krásne hodiny zabudované v sebe.

Ide o �gurálne súsošie troch národných dejateľov 
Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu, ktorí stoja 
vo vážnom postoji. Celý pamätník symbolizuje 
slovanskú vzájomnosť a národné povedomie.

 Prechádzka po starom železničnom moste v Trenčíne  
ponúka hudobný zážitok. Most reaguje na kroky 

prichádzajúcich a odchádzajúcich ľudí. V roku 1878 
začali s výstavbou železničného mosta a železničnej 

stanice.

V utorok 25. októbra 2022 sa Slnko, 
Mesiac a Zem dostali na jednu priamku 
a v Brati slave zakryl Mesiac 42 % slneč-
ného disku. S triedou IV.G sme pohľada-
li staré diskety, cez ktoré sme mohli sle-
dovať túto parádu. Bolo krásne počasie
a „odhryznuté Slnko“ bolo naozaj krásne. 
Nasledujúce uvidíme až 29. marca 2025, 
no v tomto prípade bude fáza zatmenia 
ešte menšia (0,09). Tohtoročné zatme-
nie je 55. zatmením zo série saros 124, 
ktorá sa začala 6. marca 1049 a skončí 
sa 11. mája 2347.                                 (bm)

ZATMENIE
SLNKA

HISTORICKÉ ZAUJÍMAVOSTI
• zo Slovenska bolo úplné zatmenie Slnka viditeľné 8. 7. 1842 a najbližšie bude 
až 7. 10. 2135 
• zatmenie 11. 10. 2136 pr. n. l. z čínskej kroniky Šu-King skončilo pre astronómov 
Hsi a Ho tragicky, pretože ho zabudli predpovedať a boli popravení 
• zatmenia sú mimoriadne dôležité pre chronológiu (napr. založenie Ríma, 
ukrižovanie Krista, návrat Odysea z Trójskej vojny)
• 18. augusta 1868 J. Lockyer a J. Janssen pri úplnom zatmení Slnka
objavili hélium
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Výroba ručného papiera

j tento rok sme si pripravili v rámci 
akcie na Hallo een v robu ručného pa-
piera. Akcia má viac skvel ch v hod. ia-
ci prv ch ročníkov sa v tomto čase učia 
o v robe papiera a m žu si te riu vy-
skúša  v pra i. A žiaci vyšších ročníkov si 
pripravia papier na tlač linorytov. iačky
z III.  si pripravili tri r zne zmesi na v -
robu papiera  smotanov , modr  a zmes 
z učite sk ch novín. Narobili ve a ne-
poriadku, ale nacvičili si prezentovanie 
techniky pred živ m publikom, čo zvládli 
na jednotku, aj ke  zopár papierov sa 
vrá lo znovu do kade. Vytvorili nádher-
né farebné variácie. A čo pekné na ne 
vytlačíme, uvidíte nesk r.                 (bm)

22 oto  Barbora olnárová
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w,

Foto: Barbora Molnárová a Štefan F. Hricišin

iaci Strednej odbornej školy s teles-
n m postihnu m Bratislava, Mokroháj-
ska 1, študujúci odbor polygra   knihár, 
nás d a 12. 10. 2022 navš vili v rámci 
e kurzie a prešli si priestormi našej školy. 

iakov sprevádzala majsterka uvedenej 
školy Magda viková, ktorá je absolvent-
kou našej školy v odbore reprodukčn  
gra k a zárove  aj našou b valou zamest-
nanky ou na praktickom i teoretickom vy-

učovaní. aše spoločné stretnutia sú vždy 
úsmevné a rozhodne sa tešíme na alšie. 

áte záujem nás ež navš vi , prejs  si 
knihár ou, tlačiar ou, múzeom a celou bu-
dovou školy  hcete vidie  proces v ro-
by novín alebo kníh? O exkurziu na SOŠ 
poly ra ckej si m žete zažiada  e-mail-
om na skola poly ra cka.sk a dohodnú  
si s nami termín. Budeme potešení vašou 
návštevou.                                           (Š H)

EXKURZIE na SOŠ polygrafickej

BLACK LINE – LINORYT
aša škola organizuje medzinárodnú súťaž BL K LI  LI OR T. Je to zd -

hav  proces od zadania témy, vytvorenia a rozposlania pozvánok, sp tnej v zby, 
vyhodnotenia a nakoniec prichádza realizácia knihy zo súťažn ch prác. Vytlačenie 
25 v tlačkov z každého jedného súťažného linorytu, v roba knižn ch dosiek, rea-
lizácia našej špeciálnej v zby, znášanie, lepenie, zošívanie, dierovanie, lisovanie ...
signovanie, aby sme sa mohli nielen pochváliť krásnou, v poradí treťou knihou 
a rozposlať ju do sveta na naše partnerské školy.                                                 (bm)
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op ť prišiel ten čas, ke   sa znova 
začali  súťaže na školách prezenčnou or-
mou. a našej škole prebieha pravidelne 
školské kolo súťaže IT v kategóriách 

ebdeveloper a Gra k. 
V kate rii ra k sa zúčastnilo 12 

žiakov štvrtého ročníka a v kate rii eb-
developer sa zúčastnilo 7 žiakov tre eho 
a štvrtého ročníka. 

iaci pracovali štyri hodiny na zadaní, 
a to od 9 00 do 13 00. 

ra ci sa snažili, aby ich práce boli 
atrak vne, pútavé, zaujímavé a preh adné. 
A aby ež s hli celé zadanie vypracova  a 
aj správne uloži  v sledné práce. lohou 
žiakov bolo vypracova  propa ačné mate-
riály, prostredníctvom ktor ch by sa žiaci 
stredn ch šk l dozvedeli viac informácií 
o sú aži.

o o sú aže NIT  ručnos , elán, 
nápaditos , invencia, tvorivos .

rvou úlohou pre ra kov bolo vytvo-
ri  banner na sú až, ktorého cie om  bolo 
zauja  a sprostredkova  informácie pod a 
potreby o školskom, krajskom či celoštát-
nom kole sú aže NIT.

 posteru muselo by  jasné, že sú až 
NIT zastrešuje viacero kate rií, ako sú 

elektrotechnika, strojárstvo a pro ramo-
vanie. 

ruhou úlohou bolo vytvori  sériu 
úvodn ch postov určen ch na Insta ram 
na propa áciu slovenského mu repre-
zentujúceho Slovensko na medzinárodnej 
sú aži uroSkills. 

V kate rii ebdeveloper mali žiaci 
vytvori  ebovú stránku pre spoločnos  

ym NIT. ebová stránka mala by  
one-pa e a mala obsahova  všetky d ležité 
informácie, ktoré chce spoločnos  prezen-
tova . izajn ebovej stránky žiaci dostali 
a potom už bolo na nich, aby ho nak dovali 
a splnili všetky čas  zadania.

Ing. Ružena Bocková
  

Zenit – školské a krajské kolo súťaže miestnenie žiakov 
v školskom kole 2022 23

V kate rii ra k
1. Hana Blinková, IV. TMT
2. Luka etrovič, IV. GM
3. Tomáš obuda, IV. TMT

V kate rii ebdeveloper
1. ávid Roman, IV. GM
2. Martin ajtl, III. GM
3. Sípos oltán, III. GMB

oto  ar n etrík a Štefan . ricišin

23. novembra sa uskutočnilo 
Krajské kolo súťaže Zenit

grafik webdeveloper 

Čes  bra slavsk ch šk l zachra o-
vali tri stredné odborné školy. opri 
našej škole sa zapojila irkevná SOŠ 
elektrotechnická rassa ho a S Š 
elektrotechnická álová. 

Výsledky krajského kola 

enit ra k
1. Pobuda Tomáš, SOŠ polygrafická
2. Sirkovský Vilam, Cirkevná 
SOŠ elektrotechnická Frassatiho
3. Mičko Adam, Cirkevná  
SOŠ elektrotechnická Frassatiho

enit ebdeveloper
1. Bendo Andrej, 
SPŠ elektrotechnická Hálová
2. Dávid Roman, SOŠ polygrafická
3. Sipos Zoltán,  SOŠ polygrafická



25

Odborní zamestnanci SOŠ polygra ckej 
spolu s jej vedúcimi pracovníkmi navš vili 
stredné školy v Brne a rahe, aby sme sa 
ako škola inšpirovali zahraničn m systé-
mom vzdelávania žiakov a vedeli porovná-
vať. ávšteva St ední školy gra ckej, ako aj 
St ední školy mediální gra ky a tisku nám 
ponúkla nápady, z ktor ch niektoré sú po-
merne jednoducho aplikovateľné aj u nás 
na Slovensku. Okrem in ormácií o systéme 
vzdelávania nás zaujal aj interiér školy, naj-
m  v raznejšie osvetlenie v halách, m kké 
sedačky v chodbách. ašou snahou je tiež 
zlepšovať náladu žiakov a z tohto dôvodu 
sme do chodieb SOŠ polygra ckej umiest-
nili napr. dlhú vianočnú reťaz, ktorá navo-
dzuje vianočnú náladu a žiaci majú tenden-
ciu správať sa k sebe priateľskejšie. Budeme 
podnikať aj alšie kroky, aby sa naši žiaci 
cítili príjemnejšie.

iskusie a rokovania s vedením zahra-
ničn ch škôl a ich jednotliv mi pedago-
gick mi zamestnancami na úsekoch boli 
vecné a inšpira vne. Školy boli prizvané na 
účasť v medzinárodn ch súťažiach organi-
zovan ch našou školou ( OTOBRIG , 

RI TST R) a my sa už teraz tešíme na ich 
účasť a v kony, ktoré podajú. 

V sho roome spoločnosti anon  
s.r.o. v rahe nám boli ukázané digitálne tla-
čové stroje a rôzne podnikové riešenia pre 
malé a stredné podniky. Odborní zamest-
nanci SOŠ polygra ckej si prešli praktick -
mi ukážkami tlače a zárove  získali nové 
poznatky o možnostiach tlače v súčasnosti. 

Mg r. Š . F . Hriciš in
oto  Šte an . Hricišin

ODBORNÁ 
EXKURZIA



OPEKAČKA
Skupina ubytovan ch žiakov zo ŠI 

SOŠ polygra ckej sa vybrala na ope-
kačku na eknú cestu  smer horáre . 
Spoločnosť nám robil aj pán vychová-
vateľ aradzin. ajprv sme si nakúpili 
potrebné veci na túto dobrodružnú ces-
tu. Ke  už bolo nakúpené, nasledovala 
turistika lesom do cieľa. ieľom  bola 
oddychová zóna, kde sa dalo opekať. 
Spoločne sme si užívali krásne čaro toh-
to jesenného obdobia. Všetci spoločne 
sme nazbierali drevo. S pomocou pána 
vychovávateľa sme založili krásnu vatru. 

asledovala príprava špekáčikov, palíc a 
mohlo sa začať opekať.

  ámerom tejto dobrovoľnej akcie 
bolo, aby sa žiaci ubytovaní na internáte 
lepšie spoznali a našli v sebe dobrodruž-
ného ducha. abudúce sa nebojte pri-
dať aj vy  

le a ipáková, I. tr. O PIEKLI SME MUFFINY

ŽIVOT NA INTERNÁTE

V rámci mimoškolsk ch ak vít 
prišla pani vychovávate ka Šuranová 
s nápadom, aby sme si upiekli ma ny.

esto sme namiešali pod a vlastnej fan-
tázie. án kuchár nám ich upiekol, za čo 
mu akujeme. Spoločné pečenie ma -
nov sme vyhodno li ako zábavnú udalos  
a rozhodli sme sa, že sa ešte stretneme 
a upečieme si spoločne škoricové rolky.       

Stela Kosztolányiová, II. GMB

ČOKOLÁDOVÉ MUFFINY
od Nikolett Budiašovej

suroviny: 
100 ml oleja / 150 g cukru / 2 vajcia

250 g polohrubej múky

125 ml mlieka / 1 PL Granka 

štipka soli / 1/2 prášku do pečiva 

70 g mliečnej/bielej/horkej čokolády
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V rámci navštevovania kultúrnych poduja  sme z internátu s pani vychovávate -
kou Šuranovou navš vili ivadlo Nová scéna. rali muzikál ánošík. Bol to pre nás 
krásny zážitok. iskutovali sme o om celú cestu sp  na internát. ani vychováva-
te ke akujme a už teraz sa tešíme na alšie poduja e. 

Stela Kosztolányiová, II. GMB

ondelkov  večer 14.11. sme sa 
vybrali s pani vychovávate kou r. 
Sobo ovou na divadelné predstave-
nie do Nemeckého kultúrneho domu 
v Rači. Tentokrát malo vystúpenie ber-
nolákovské ochotnícke divadlo Teátro 
a hralo ááánošíííka. redstavenie bolo 
v pn m stvárnením nášho národné-
ho hrdinu ura ánošíka. Tešíme sa na 
budúci mesiac, čo nám estsk  úrad 
Rača op  ponúkne.                                                     

Nikolett Budiašová, N.š. SŠUP BB

dve rôzne predstavenia na rovnakú tému...

MUZIKÁL JÁNOŠÍK na Novej scéne

Best in English
Best in nglish, medzinárodná súťaž 

žiakov stredn ch škôl v anglickom jazy-
ku, sa už tradične koná koncom novem-
bra, a tak sa 25 najlepších angličtinárov 
stretlo 30. novembra 2022, aby uká-
zali, že angličtina ich baví, a zabojovali 
o hlavnú cenu, ktorou je dvojt žd ov  
jazykov  pobyt v Kanade. iaci dostali 
o .45 pokyny a inštrukcie a o 9.00 sa 
pus li do riešenia sú ažn ch úloh a za-
daní. V tejto sú aži je potrebné dosiah-
nu  najvyššie bodové sk re v najkratšom 

čase. O ciálne v sledky budú zverejne-
né až 15. decembra, or anizátor sú aže 
však už zverejnil, že sú aže sa zúčastnilo 
22 00 žiakov zo 709 stredn ch šk l na 
celom svete, čo je o 31  viac než v po-
slednom ročníku sú aže. od a neo ciál-
nych v sledkov sa najlepšie z našej školy 
umiestnila Aneta uriš z triedy III. A, 
druh  najlepší v sledok dosiahol ar n 

achaj z triedy IV. A a tre  skončil 
atrik eko z triedy III. A. oci ča-

káme na o ciálne v sledky, neo ciálnym 

ví azom blahoželáme a tešíme sa na al-
šie jazykové sú aže.

Katarína rívozníková
oto  ar n etrík
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PDF tlačový export z InDesignu
Opakovanie je matkou múdrosti , a tak sa budeme v tomto diele venovať stále 

horúcej téme. Export a jeho kontrola patrí k najdôležitejším časti am práce grafi ka 
a každý by jej mal venovať maximálnu pozornosť. PDF súbor ide toti ž ku klien-
tovi, do tlače alebo na web a do online priestoru. A preto, nesprávne vyexpor-
tovaný súbor (hoc je to aj majstrovský dizajnérsky kúsok) môže napáchať veľkú 
fi nančnú stratu. Verím, že po tomto zverejnení už budem dostávať od žiakov len 
správne vyexportované PDF súbory. :-)

A d o b e P D F  
(Tlač)

Kvalita pre tlač
250  300 I

M K
Spadávky

A d o b e P D F  
(Tlač)

Kvalita pre náhľad
72  150 I

RGB
Bez spadávok

A d o b e P D F  
(Interaktívne)

Kvalita pre náhľad
72  150 I

RGB
Bez spadávok

Pred exportom do tlače
ovenujme sa teraz rozlíšeniu bit-

máp ( alej len foto rafia). Ak použijeme 
v In esi novskom dokumente foto rafiu 
s  rozlíšením  skutočných 300 I ve -
kosti 50  70 mm (obr. 1) a zv čšíme ju 
na 100  140 mm (teda na 200 , obr. 
2), jej efektívne I zmenšíme na 150 

I. Takto transformovaná foto rafia už 
nie je vhodná do tlače. Tu platí nepriama 
úmera, čím viac zväčšujem fotografiu, 
tým viac znižujem jej rozlíšenie. re-
dímeme tomu jednoduchou kontrolou 
v palete V zby. Teraz, ke  si vieme skon-
trolova  rozlíšenie našich foto rafií pria-
mo v In esi ne, si musíme uvedomi , že 
pri e porte do  súboru vieme foto-
grafiám globálne určiť zmenšenie hod-
nôt DPI, nie však ich zväčšenie. red sa-
motn m e portom si zopakujme atribúty 
požadované konkrétnym médiom

Tlač (Press)
D P I 3 0 0

arebn  režim C MYK
Spadávky

Jednostrany 1

vojstrany –
Veľkosť súboru veľká

Náhľad (Preview)
D P I 72 – 150

arebn  režim R G B
Spadávky –

Jednostrany – 2

vojstrany – 2

Veľkosť súboru malá – stredná2

Interaktí vne PDF
D P I 7 2  –  3 0 0

arebn  režim R G B
Spadávky –

Jednostrany – 2

vojstrany – 2

Veľkosť súboru malá – veľká2

1 Platí pre dokumenty s väzbou, napríklad časopis, kniha, katalóg... Neplatí v prípade, že pripravujeme napríklad leták poskladaný z viacerých strán.
2 Nastavenia prispôsobíme podľa konkrétnych požiadaviek klienta.

Export tlačového PDF 
Teraz sa budeme venova  samotné-

mu dial ovému oknu e portu pre tlač. 
Vychádza  budeme z prednastaven ch 
hodn t Indesi nu, ktoré si prisp sobíme 
a uložíme, aby sme na niečo v budúc-
nosti pri e porte nezabudli a nemuseli 
sa im už viac venova .

oznámka autora  I (Dots P er Inch) sa niekedy uvádza aj ako I (P oints P er Inch).

Obr. 1 Umiestnenie fotografie 70 x 50 mm, 
300 DPI bez transformácie

Obr. 2 Zväčšenie fotografie na 140 x 100 mm 
(teda na 200 %)

Roman Kožík, MOV



Obr. 3 Voľba typu PDF Obr. 4 Záložka Všeobecné

Obr. 5 Záložka Kompresia Obr. 6 Záložka Značky a spadávky

Obr. 7 Záložka Výstup

Obr. 8 Uložiť prednastavenie

Obr. 9 Výber prednastavenej voľby pri ďalšom exporte

Export tlačového PDF
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voľme si správny typ   Adobe 
PDF (tlač). V záložke Všeobecné (obr. 4) 
zvolíme prednastavené parametre Kva-
litná tlač. echáme zapnutú možnosť 
Stránky a zapneme Zobraziť PDF po 
exporte  toto je taká ajn vychytávka, 
ke  nemusím sledovať priebeh e por-
tu a hľadať  dokument po e porte 
v prieskumníkovi  jednoducho sa mi po 
e porte  dokument hne  otvorí.

V záložke Kompresia (obr. 5) nechá-
me prednastavené hodnoty. namená 
to, že všetky obrázky nad e ektívnych 
450 I sa prevzorkujú na 300 I. a-
bezpečí nám to menšiu veľkosť súboru.

V záložke Značky a spadávky (obr. 6) 
najskôr označíme voľbu Orezové značky

 potrebné pre knihára rezača, Sútlačo-
vé značky  tieto potrebuje tlačiar kvôli 
pasovaniu jednotliv ch platní na seba 
a Stránkové informácie  tie budú 
umiestnené v spodnej časti  doku-
mentu a nesú in ormácie o názve do-
kumentu a číslo strany pre našu ľahšiu 
orientáciu pri vyra ovaní na hárok a ale-
bo pri tlači. alej si zvolíme Použiť nasta-
venia spadávok z dokumentu  za pred-
pokladu, že v In esignovom dokumente 
máme správne nastavené spadávky, pre-
berie e port automaticky hodnoty t chto 
spadávok. Ke že v našom prípade máme 
určené spadávky 5 mm, P o s u n  (tlačov ch 
značiek) tiež nastavíme na 5 mm a t m 
zabezpečíme, že tlačové značky sa budú 
nachádzať mimo spadávky.

V záložke V stup (obr. 7) zvolíme P r e -
viesť do cieľového (zachovať čísla) –  ne-
zmení hodnoty napríklad 100 % čiernej 
pri prevode. ro il zvolíme Coated Fogra 
39 (ISO 12647-2:2004), čo je najpouží-
vanejším pro ilom pri o setovej tlači a za-
bezpečí nám aj prevod bitmáp v režime 
RGB (ak sme také v In esignovom do-
kumente nechali) do M K-u. áložkám 
Ďalšie voľby, Zabezpečenie a Prehľad sa 
venovať nemusíme.

volíme Uložiť prednastavenie
a zvolíme si názov tohto nášho nového 
prednastavenia (obr. 8). Teraz môžeme 
pokojne e portovať. aše nové pred-
nastavenia si budeme môcť v budúcnosti 
pohodlne vybrať v hornej časti dialógové-
ho okna e portu (obr. ).

In my family I m an only child, my 
cousin has a sister but I don t think 
that s a in in all situations. There are 
some advanta es and also some dra -
backs to each. hich prevail

In my opinion, there are more ad-
vanta es than disadvanta es. To name 
a fe , for e ample, you don t have to 
share a room ith anyone hich is even 
more beneficial in your teena e years 

hen you have your other half comin  
over. Another benefit of bein  an only 
child is that hen you are youn er, you 
et all the attention you desire from 

your parents. Also, they don t have to 
spread money bet een children since 
you are their only child so you usually 
et more money than children ith sib-

lin s. In earlier sta es of life instead of 
money you d et toys for hristmas or 
your birthdays.

But ith advanta es there come 
also disadvanta es. or e ample, hen 
I as youn er  around the a e of si  to 
nine, I as jealous of people of my a e 

ith a siblin  of the same a e because 
those children ent home and eren t 
bored. There as al ays someone to 

play ith, talk about thin s that both of 
you ere interested in and help each 
other. Later I realized that havin  an old-
er siblin  is even better than havin  one 
of the same a e. 

Older siblin s usually don t like help-
in  the youn er ones but at the end of 
the day parents make them help them 
any ay. or the youn er one this is 
e tremely helpful hen they are doin  
home ork. hen they both et old-
er, they start to like each other more 
thou h. or e ample, my irlfriend s par-
ents don t allo  us to have sleepovers 
but her sister helped us a ton hen she 
said that my irlfriend as stayin  ith 
her hen in reality she as at my place. 
Only on Saturday e ent to her sister s 
flat but she didn t care at all.

All in all, in most cases I m happy 
that I m the only child because I m more 
independent, I can help myself in most 
cases. But on the other hand, some-
times I ish I had an older siblin  ith 
the same personality as my irlfriend s. 
In the end I ll al ays stay an only child 
no matter hat I d ish for. 

enis Kollárovič, III. GM

In my family, most of the kids, me in-
cluded, have a siblin . In fact, only one of 
my cousins is an only child. I myself am 
the oldest child and I have a brother ho 
is nearly three years youn er than me.

Bein  the first born isn t all that bad. 
Sure, there are some dra backs, but I like 
bein  the oldest. I as tau ht to be inde-
pendent and responsible from a youn  
a e, hich comes in handy durin  school 
terms. y parents also trust me more and 
since I am almost ei hteen, they like to 
leave me in char e. It ives me a self-con-
fidence boost, hich is nice.

Of course, bein  the oldest dau h-
ter is both a blessin  and a curse. ven 
thou h I don t mind not bein  the cen-

tre of attention, I can t stand hen my 
parents start fussin  over my brother. 

es old enou h to handle thin s on his 
o n, but my parents usually help him. 
I am certain that if I ere in the same 
situation, they ould be stricter, not to 
mention all the comments I et from the 
family  I can t even smile at my phone 

ithout bein  accused of havin  a secret 
boyfriend.

All in all, I m lad to be the oldest. It 
certainly helped me become ho I am 
today. I m sure I ouldn t be as respon-
sible and independent as I am if I ere 
the middle child or the youn est in the 
family. 

Júlia Masareová, III. GM

The erks and ra backs of Bein  an Only hild

The erks and ra backs of Bein  the Oldest hild



31

y family has chan ed and e pand-
ed their roots to a lot of places in Slova-
kia. y mum is from Číž, a villa e near 

un arian border so she can speak 
a little un arian but she has never 
tau ht me or my brothers. One of my 
mum s brothers has a dau hter ho is 
my cousin but I barely see her once a 
year. y dad s sister has t o sons and 
one of them already has a dau hter but 
I don t kno  ho she is to me hen it 
comes to family relations. In my family, 
there are three brothers and I am the 
middle one. 

As I am the middle child in my family 
I have it uite harder than my siblin s. 
A lot of people think that bein  a mid-
dle child sucks but I think it has also its 
advanta es. irstly, bein  independent 
is a bi  help for a middle child. I don t 
need to rely on my brothers or parents 
in most of the thin s. Secondly, I kno  
ho  to ne otiate. I have itnessed a lot 

of fi hts bet een my brothers and as I 
am mostly overshado ed, I am the one 

ho on t et into any troubles at all. 
Thirdly, I have learnt ho  to manipulate 
others for my o n sake. Bein  the one 
my parents don t even kno  they have 
I kno  ho  to et hat I ant, even if 
it means bullyin  my youn er brother. 

oreover, I don t need to atch over 
my youn er brother as that s the job of 
my older brother so I have more time 
for myself to succeed and follo  my 
oals. Last but not least, my parents 

don t atch over me so I have a lot of 
freedom and in fact my parents don t 
care hat I am doin .

o ever, ith the po er of bein  
the middle child there come a lot of 
ne atives and disadvanta es. or e -
ample, I am really stru lin  to ork 
in a roup as I like to do stuff on my 
o n and often in my o n ay that is 
not liked by many people. I kno  that I 

rote that bein  independent is a reat 
plus but at ork my boss ill ant me 
to be in a team and I am scared of that. 
Also, I am bein  overshado ed a lot of 
times and yes, sometimes it is a ood 
thin  but it can be a little bit lonely to 
kno  that my parents have someho  
for otten about me. I am certainly not 
their favourite child and of course, it is 
the youn est that ets all the attention. 

onestly, the youn est are really the 
orst siblin s. Bein  the middle child 

means that I am ettin  hand-me-do n 
clothin  from my older brother thou h 
not anymore because I have my o n 
style so e just ive our orn-out cloth-
in  to charities and people in need.

To conclude, I kno  I don t really 
fit in the family but every birth order 
has both its advanta es and dra backs 
thou h mine has more of them than 
others.

Lukáš Groszman, III. GM

In our house I live ith my mother, 
father and my older brother. e used to 
have a do  but she passed a ay a fe  
months a o. The nearest relative is my 
only randfather alive ho lives about 
nine kilometres from my hometo n. The 
second closest family members are my 
uncle iro and aunt Silvia.

I have recently talked ith my uncle 
about advanta es of bein  the youn -
est child and e came up ith some 
ood points. The best about bein  the 

youn est is that the youn est ones can 
bully their older siblin s and no one ill 

ever be mad at them. y uncle used to 
start a lot of fi hts ith my father hen 
they ere kids and all the uilt as al-

ays blamed to ards the older one. 
After a lon  discussion e cracked the 
problem and came up ith an e plana-
tion. It is because parents think that the 
youn est child ould never do anythin  
nasty to their older siblin s. The truth is 
opposite in this case. Another thin  e 
have a reed on as that parents tend to 
ive more food to the youn er child than 

to the older one. The battle over food is 
al ays on by us  the youn er ones.

Of course, there are some disad-
vanta es. The bi est minus of bein  
the youn est child is the competition. 
ducation and physi ue are the orst 

because no one ants to be defeated 
by their siblin . y parents are al ays 
comparin  me to my older brother and 
sometimes it can be really offendin .

At the end of the day, bein  the 
youn est child has its pros and cons. But 
if I had to choose bet een bein  the old-
er or the youn er child, I ould ant to 
stay the youn er one for sure.

Samuel Loipersberger, III. GM
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Každ  rok sa zapájame do projektu LO K  O K IH  S J  SLO-
V SK  ŠKOL . Je to projekt organizovan  árodn m inšti tútom vzdeláva-
nia a mládeže. V rámci 11. ročníka sa do 31. 10. 2022 prihlásilo 172 škôl 
s celkov m počtom 8 7 2 žiakov. S triedou III.G na predmete pra  realizuje-
me tento rok detskú knihu, ktorá je v procese tvorby, a k tejto práci dievčatá 
vyrobili ilustrovali záložku. by sme splnili počet vyroben ch záložiek, po-
mohla nám aj II.G. Tento rok sa vyrábali záložky rozmanit ch tvarov, r znych 
ve kos  , ubovo nou technikou na určenú tému Najlepší fantasy príbeh pod a 
m a vyzerá takto... artnerskou školou nám bola Spojená škola z Banskej Bys-
trice.  Na v robu záložiek si vybrali netradičnú techniku peny, alobalu a tušu. 
Vznikli zaujímavé farebné kreácie, žiaci zapojili svoju fantáziu a h adali obrazy, 
ktoré potom dotvorili perom. 

Naše záložky sme krásne zabalili (až na jednu, ktorú nám zožrala lamino-
vačka) a poslali do partnerskej školy. o prázdninách nás čakala v škole obálka 
a žiaci sa nevedeli dočka , čo si v nej nájdu. Tento projekt je zaujímav , pretože 
vždy spoznáme školu s podobn m zameraním, a už teraz sa tešíme, ktorú školu 
spoznáme nabudúce.

Mgr. art. Barbora Molnárová

ráce žiakov partnerskej Spojenej školy v Banskej Bystrici.
oto  Barbora olnárová

Záložka do knihy spája slovenské školy




