
Hoci by sa dali korene cieleného polygrafického 
vzdelávania na Slovensku datovať do dvadsiatych 
rokov minulého storočia, nemôžeme hovoriť 
o sústredenom vzdelávaní v jednej odbornej škole. 
Možno až od roku 1928, kedy vznikla v Bratislave 
Škola umeleckých remesiel, ktorá fungovala do roku 
1939. Základ súčasnej Strednej odbornej školy 
polygrafickej môžeme spojiť so vznikom Odborného 
učilišťa štátnych pracovných záloh č. 15 v roku 1952. 
Tu sa začínajú moderné dejiny školy. V jej histórii sa 
vynímajú dva významné míľniky, a to presťahovanie 
do vlastnej budovy v roku 1976 a spojenie so Strednou 
priemyselnou školou grafickou v roku 2002.

POLY & GRAFICKÁ 
70 ROKOV MODERNÉHO 
VZDELÁVANIA POLYGRAFOV

Z historických kroník a výročných 
správ rôznych škôl a spolkov, spred 
sto rokov, sa dochovali menné 
zoznamy žiakov, v profesiách 
sadzačov, fotografov, tlačiarov, 
kameňotlačiarov, knihárov a iných,  
ktoré vlastne tvorili odborné, vzdelané 
podhubie a vedomostný priestor na 
rozvoj polygrafie na Slovensku . Tieto 
osoby, vďaka získaným informáciám 
a vzdelaniu, boli nositeľmi pokroku 
v polygrafii . Z mnohých z nich sa, 
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vďaka českým odborným učiteľom 
v začiatkoch, stali aj pedagógovia, 
starajúci sa o výchovu nových 
generácií vynikajúcich odborníkov, 
rozvíjajúcich polygrafiu na celom 
Slovensku . Svojimi vedomosťami 
a zručnosťami posúvali slovenskú 
polygrafiu až na svetovú úroveň . 
Toľko by sme mohli vybrať z príhovoru 
súčasného riaditeľa Strednej odbornej 
školy polygrafickej v Bratislave, 
Ing . Romana Šípa, PhD ., ktorý 
predniesol pedagogickému zboru 
a pozvaným hosťom pri príležitosť 
osláv 70 . výročia od jej založenia 
a 60 . výročia založenia Strednej 
priemyselnej školy grafickej, dnes už 
20 rokov jej integrálnej súčasti . 

Na slávnosti 20 . októbra 2022, 
v priestoroch školy, sa stretli súčasní 
aj bývalí pedagógovia, ale aj osobnosti 
z radov absolventov oboch škôl, 
aby si tieto významné jubileá 
pripomenuli a zaspomínali si na svoje 
pedagogické alebo študentské časy . 

Škola sa môže skutočne pochváliť 
absolventmi, ktorí dosiahli mimoriadne 
úspechy a významné spoločenské 
postavenie . Je skutočne potešujúce, 
že viacerí z týchto osobností sa 
na slávnosti zúčastnili a vystúpili 
so svojou zdravicou . Za všetkých 
treba spomenúť Dr .h .c . Profesora 
Juraja Sterna, PhD ., bývalého rektora 
Ekonomickej univerzity v Bratislave 
a súčasného rektora Paneurópskej 
vysokej školy . Absolventom školy je 
aj Juraj Droba dvojnásobný predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja, 
ale so svojím príhovorom vystúpil 
aj úspešný scenárista, moderátor a 
známa mediálna osobnosť z televíznej 
obrazovky Daniel Dangl . Títo všetci 
pripomenuli zásadné hodnoty, 
vedomosti a zásluhy školy, ktoré 
pomáhali sformovať ich osobnosť 
na profesionálnej ceste životom . 
Zaspomínali aj na veselé študentské 
príhody, ktoré prežíva každá generácia 
študentov a na ktoré s láskou a vďakou 
spomína celý život . V publikácii, 

ktorú škola vydala pri príležitosti 
svojich výročí, sa môžete dočítať 
oveľa viac o histórii a osobnostiach, 
ktoré štúdium na Strednej odbornej 
škole polygrafickej v rôznych 
obdobiach jej histórie absolvovali . 
V publikácii sú venované spomienky 
aj na nezabudnuteľných pedagógov, 
ktorí prispievali k odbornému rastu 
a  k formovaniu ich profesionálnych 
životov .

Strednej odbornej škole 
polygrafickej prajeme do ďalších rokov 
vynikajúcich a zapálených pedagógov, 
šikovných a vzdelania chtivých 
študentov, so záujmom o nové 
vedomosti a trendy v oblasti tlače 
a médií, resp . všetkého, čo s tlačou 
súvisí . Škole prajeme aj šťastnú ruku 
zriaďovateľa pri výbere aktívneho 
a moderného vedenia školy, ktoré 
je zárukou nie len jej budúcnosti, 
ale aj modernej a svetovej slovenskej 
polygrafie . 
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