
Workshopy, ako pravidelná forma skupinového 
poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje 
v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, 
Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu 
ITMS2014+: 313031I870.

KONTAKT:
creativepoint_za@npc.sk 
www.npc.sk
www.sbagency.sk

Vytvorte originálnu, laserom gravírovanú PF pre rok 2023!   
Počas praktického workshopu upravíte fotografiu s novoročným motívom 
v programe Adobe Photoshop. Následne v programe Adobe Illustrator ju 
pripravíte na gravírovanie laserom do preglejky. Tým vytvoríte jedinečné 
novoročné blahoprianie, ktorým môžete potešiť svojich blízkych.  
Workshop je určený ;aj pre začiatočníkov.

ČO SA DOZVIETE:
 » otvorenie fotografie v programe Adobe Photoshop
 » techniky pre zvýraznenie detailov a správnej svetelnosti fotografie v Adobe 

Photoshop
 » konverzia fotografie do BMP súboru vhodného pre gravírovanie laserom
 » vytvorenie a nastavenie veľkosti nového dokumentu v Adobe Illustrator
 » vloženie upravenej fotografie do Adobe Illustrator
 » vytvorenie a doplnenie vektorovej grafiky a textu v Adobe Illustrator
 » určenie vybraných častí grafiky na gravírovanie a rezanie 
 » kontrola vektorov a nastavenia príkazu Print
 » úvodné nastavenia CO2 lasera pre gravírovanie a rezanie
 » testovacie vzorky a výsledné parametre gravírovania/rezania pre zvolený 

materiál
 » originálny výsledok – gravírovaná novoročenka na drevenom podklade

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:
 » notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 » nainštalovaný program Adobe Illustrator alebo jeho trial verziu na 7 dní 
 » nainštalovaný program Adobe Photoshop alebo jeho trial verziu na 7 dní 
 » kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR: 
Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý 
pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba, nepodnikateľ, alebo začínajúci podnikateľ, spĺňajúci  
definíciu MSP. S trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska,  
okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3iarnZY

Novoročný pozdrav: Gravírovanie laserom

Národné podnikateľské 
centrum
1. mája 1016/4
010 01 Žilina

14.12.2022
16.00 – 19.00 hod.
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