
 „Tvoriť grafiku je ako stavať LEGO. 
Všetko je zložené z jednoduchých častí.“ 

 
 

OSOBNÝ LIST 
z pera Marek Chrenka 

v Bratislave, 18. 3. 2020 
 
Už to bude 10 rokov čo intenzívne tvorím online aj tlačovú grafiku a 
retušujem či upravujem fotky. Posledné 4 roky školím ďalších ľudí, 
aby sa naučili tvoriť toto isté. Uvedomil som si pri tom jednu 

dôležitú vec, ktorá bráni ľudom, aby začali tvoriť či upravovať 
grafiku: 
 

 
 
Čo to znamená? Čo to má spoločné s LEGO-m? 

 
 

Povedal Vám už niekto, že si veci komplikujete? A ono, my 
ľudia, to radí robíme J Radi si komplikujeme veci... 
 



Vidno to aj pri tvorení grafiky. Ľudia mi na seminároch hovoria, že 
sa chcú naučiť vytvoriť vizitku, vytvoriť leták či plagát, upraviť 
nejakú fotku, chcú sa naučiť retušovať, atď... 

 

Ale potom to začne: 

 Ja som to nikdy nerobil, to musí byť hrozne náročné 
 Nevyštudoval som školu, aby som také mohol robiť 
 Nie som technický typ 
 Neviem ako sa môžem inšpirovať 
 Neviem, ako mám začať 
 Naštudujem si niečo dobré na YouTube, to mi pomôže  
 Nemám na to čas 
 Grafické programy sú moc drahé 
 Atď... 
 

A výsledok? Strávite pri argumentoch dlhé hodiny a dni – bez 
výsledku a nikam sa nepohnete.  
 

Nemáte chuť sa učiť tvoriť či upravovať 
grafiku. Chcete s tým niečo urobiť? 

 
Máte to tak aj Vy? Ak áno, je to v poriadku. Rozumiem tomu, 
pravdupovediac, bol som taký istý. Nadával som na Photoshop, 
aký je náročný. Hneval som sa na seba, keď som sa pozrel na to, 
čo som vytvoril s myšlienkou: „To vyzerá príšerne...“ 

 
A rovnako uvažujú aj ľudia na živých kurzoch. Je to normálne. Len 
ak chcete dosiahnuť zmenu, musíte s tým niečo urobiť. 
 
Mne sa to podarilo, keď som si uvedomil jednu zásadnú vec. 
Odpoveď je zase v hlavičke tohto listu. Je to základ, vďaka 



ktorému sme schopný sa naučiť tvoriť grafiku: tlačové materiály / 
online bannery / upravovať fotky / retušovať / tvoriť fotomontáž 
 

Jednoducho, ak chcete vytvoriť alebo upraviť 
akúkoľvek grafiku na svete, musíte pochopiť, že: 

 

Aj to najzložitejšie LEGO je postavené 
z jednoduchých častí...  

Ktoré sa musia spojiť. 
 
Poznáme niekoľko základných 
tvarov LEGO kociek: 
 

 
 
A už sa to všetko líši len 
farebným prevedením: 
 

 
 
 
Potom už len stačí spojiť tie LEGO 
kocky a máme na svete výsledok. 
 
 
 
Jasné, aj toto môže byť. Ale nebojte sa myslieť vo väčšom J. 

 
Ako je to aj v prípade 
tohto obrázku – je to 
vytvorené len z  
jednoduchých kociek.  



Rovnako sa takto tvorí či 
upravuje grafika. 

 
Pekne postupne, „kocka za kockou“ a grafika je na svete.  

 
 
Čo sú tie „kocky?“  
To sú grafické prvky, 
ktoré sa nachádzajú na 
grafike: 

 Texty 
 Prázdne miesto 
 Grafika 
 Farebná úprava 

 
 
 
 
 
Keď to vhodne skombinujete, ste schopný vytvoriť či upraviť 
akúkoľvek grafiku na svete. 
 
Preto ak si myslíte, že vytvoriť nejakú grafiku je zložité, tuto máte 
ukážku, že VÄČŠINOU stačí pravidelne kombinovať jednoduché 
tvary a výsledok máte na svete. 
 

Tak ako LEGO loď, musí mať pevné 
základy, aj grafika ktorú tvoríte musí stáť 
na pevných základoch – resp. pilieroch. 



Je to akýsi základ, ktorý potrebujete mať, keď chcete tvoriť 
grafiku. Bez týchto pilierov nič nevytvoríte. 
 
 
Pri tvorení grafiky poznáme 4 dôležité piliere: 

1. Pilier – Dokonalá práca s vrstvami 
2. Pilier – Tvorba presných výberov 
3. Pilier – Ovládanie nadovšetko potrebnej masky 
4. Pilier – Práca s farbami 

 
 
Toto je bod zlomu, kde mnoho grafikov pokračuje, naučí sa to 
ovládať, ale potom sú tu ďalší ľudia, ktorý proste nepochopia tento 
princíp 4. pilierov a ich grafika vyzerá nanič – resp. nedokážu 
vytvoriť ani len základnú grafiku. 
 

Čo všetko zvládnete urobiť vďaka týmto pilierom? 
 Keď skombinujete vhodne 1. a 2. pilier, dokážete vytvoriť 
akúkoľvek tlačovinu 

 Keď sa naučíte pracovať s 3. pilierom, zvládnete upraviť 
farbu na oblečení či na logu (kdekoľvek...) 

 Keď sa naučíte pracovať so 4. pilierom, zvládnete upraviť 
akúkoľvek farbu na akejkoľvek časti na fotke 

 

Tieto piliere ste schopný aj kombinovať navzájom, 
takže zvládnete: 

 Odstrániť niekoho z fotografie 
 Naučíte sa retušovať pleť či oblečenie 
 Zvládnete vytvoriť fotomontáž 
 Dokážete oživiť či inak upraviť vaše fotky 
 Zvládnete zaostriť či rozostriť fotografiu 
 Zvládnete pripraviť akúkoľvek digitálnu grafiku (banner) 
 Zvládnete pripraviť akúkoľvek tlačovú grafiku (vizitka, leták, 
plagát, roll-up či billboard) 



Tieto piliere chápte ako súbor techník, 
ktoré sa pravidelne opakujú. 

Jednoducho povedané, vďaka 4 základným pilierom zvládnete 
vytvoriť či upraviť akúkoľvek grafiku, ktorú potrebujete. 

 
A môžem garantovať, že to nie je nič technicky náročné. 
Zvládne to aj úplný začiatočník. Rovnako to môžu potvrdiť aj 
spokojný zákazníci z kurzu, ktorý sa to už naučili používať: 
 
 
 

 
 
 
 

 
Stano Mikuš 

 
 
Čo robiť, keď som ešte v živote netvoril žiadnu 

grafiku, nemám predstavivosť a chýba mi 
inšpirácia? 

 
 

Čo myslíte, za aký čas by ste 
poskladali takúto loď? POZOR, 
bez návodu? 
 
Ak ste si odpovedali v duchu že by 
Vám to možno trvalo aj niekoľko 
mesiacov, tak máte pravdu. 



Keď máte návod, skladanie LEGA ide omnoho rýchlejšie 
a zároveň to človeka aj baví. 
 

Takže, keď ste ešte nikdy netvorili grafiku, nemáte 
predstavivosť a chýba vám inšpirácia, najlepšie 
bude, keď si nájdete návod na tvorenie grafiky. 

 
 
Možno by ste to zvládli aj bez návodu, ale ako ste hovorili... trvalo 
by Vám to mnohonásobne dlhšie. 

 
 
„Dobre Marek, ako si nájdem ten návod?“  
 
Existujú dva spôsoby: 

 Keď už trochu viete pracovať s grafickým programom, 
vytvoríte si ten návod samostatne – väčšinou spôsobom 
pokus/omyl  

 Alebo zoberiete návod vytvorený grafikom s dôverou, že 
Vás bude sprevádzať. 

 
Čo z toho Vás viac zaujíma? 

a. Potrápiť sa samostatne 
b. Nechať si poradiť niekým, kto sa v tom vyzná 

 
Keď som začínal, privítal by som práve tú B možnosť. Keď som 
bol mladší, mal som viac času a chuť skúšať nové veci 
samostatne.  
 
Asi to platí, že čím je človek starší, menia sa mu priority. Preto, keď 
sa chcem naučiť niečo nové, hľadám spôsoby, kto by mi pri 
mojej snahe naučiť sa niečo nové mohol pomôcť. 
 



Už viac ako 4 roky mám možnosť školiť ďalších ľudí a odovzdávať 
im svoje 10 ročné skúsenosti v tomto odbore.  
 
Rukou mi prešlo už niekoľko stoviek ľudí a preto sa viem ešte 
lepšie vcítiť do kože niekoho, kto sa chce naučiť tvoriť grafiku. 

 
 

A mimochodom... sám využívam 
tento princíp 4 pilierov pri 

každodennej práci. 
  

 
„Dobre Marek, chcem si ušetriť čas, ako môžem získať tento 
návod na tvorenie či upravovanie grafiky?“ 
 
Skúsený grafik si to drží v hlave a ide tak povediac, intuitívne. To 
ale nemá človek, ktorý začína. 
 
Z toho dôvodu som sa rozhodol pre vytvorenie nového online 
tréningu s názvom: 
 

 
 
ktorý je zameraný pre každého kto sa chce naučiť tvoriť grafiku: 

 A používať profesionálne grafické programy, cítiť sa v nich 
ako doma 

 Chce sa naučiť upravovať fotky 
 Či vytvoriť tlačovú alebo online grafiku 
 Chce sa naučiť retušovať alebo tvoriť fotomontáž 

 



Jedná sa o nový postup, ktorý sa snažím vyučovať na živých 
kurzoch. Je to nová metóda, ktorá sa neobjavuje na každom 
kurze, kde len prídete.  
 

Je založená na kombinácii najdôležitejších techník – keď sa to 
naučíte skombinovať, zrazu uvidíte, aké je jednoduché vytvoriť 
nejakú vizitku/ leták/ako viete vytvoriť design na online 
reklamu/upraviť fotku/retušovať. 
 

V tomto online tréningu dostanete všetko, čo 
potrebuje vedieť, aby ste boli schopný vytvoriť 
pútavú grafiku a kľudne si aj nájsť zamestnanie 

v tomto odbore.  
Prístup Vám ostáva doživotne – viete sa k tomu kedykoľvek vrátiť J 
 
Je to kurz, ktorý sa dá pripodobniť k veľkým živým stretnutiam. 
Kebyže máte chodiť na nejaké konkrétne miesto, tak by takýto kurz 
stál od 600 EUR a vyššie – nehovoriac o tom, že by to momentálne 
nebolo ani najbezpečnejšie... 
 
Tento online tréning plánujem spustiť 4. Mája 2020 a jeho plná 
cena, za ktorú bude k dispozícii na mojom webe, bude 390 EUR – 
a Vy nebudete musieť nikde chodiť – jedine k vášmu PC. 
 
„Fúúú, no, to je dosť“, poviete si... 
 
Za túto cenu by ste inak mohli získať 

 Slušný počítač 
 Peknú dovolenku s vašou polovičkou 
 Mesačný nákup pre 3-4 člennú rodinu 
 Pekné inteligentné hodinky (ak ste fanúšikom techniky) 
 Dáma by si kúpila možno aj 2 pekné kabelky 

 
Nie je to pre každého. Už ako z názvu napovedá, pôjde o... 



30 denný online tréning, ktorý Vás naučí tvoriť 
či upravovať akúkoľvek grafiku  

(aj keď s tým nemáte žiadne skúsenosti /  
aj keď ste sa to už začali učiť). 

 
Najlepšie je, že sa to naučíte tvoriť profesionálnu grafiku na: 

 Kompletne bezplatnom nástroji 
 Profesionálnom nástroji, ktorý sa používa v dnešnej 
dobe najviac 

 
Aby ste si mohli vybrať, čo Vám bude najviac vyhovovať J. 
 
Keď sa človek naučí používať tieto 4. piliere, získava „slobodu“ 

pri tvorení grafiky, lebo nie je limitovaný predstavou „Hmm, ako 
len toto vytvorím? Čo mám urobiť?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento tréning Vás počas 30 dní naučí: 

 Používať 4 piliere grafiky, pre vytvorenie akejkoľvek grafiky 
 
A vďaka tomu budete schopný: 

 Vytvoriť či upraviť grafiku v platených profesionálnych 
nástrojoch aj v bezplatných nástrojoch 

 Zosvetliť či stmaviť svoju pokazenú fotku 
 Oživiť a zaostriť fotky tak, aby mohli ísť na Instagram 
 Ak chcete vytlačiť grafiku, počas niekoľkých dní si prejdeme 
všetky nastavenia, ktoré Vám zaručia stopercentne ostrú 
grafiku 

Počas 30 dní budeme rozoberať všetko, čo 
potrebuje ovládať grafik, keď chce plnohodnotne 

tvoriť či upravovať grafiku. 
 



 Vytvoriť vizitku, plagát či leták tak, aby bol pripravený na 
tlač 

 Odstrániť akýkoľvek objekt z fotky do pár klikov 
 Ovládať zložitejšie retušovacie nástroje a vylepšiť tak Váš 
portrét 

 Rozmazať pozadie či zaostriť tvár 
 Skombinovať viac fotiek dokopy 

 
Každý jeden deň Vám príde sada krátkych videí, kde budete mať 
vysvetlené všetko, čo potrebujete poznať v danom okamihu. 

 
A výsledok? Stanete sa grafikom, ktorý dokáže 

vytvoriť akúkoľvek grafiku alebo pekne upraviť fotky. 
Získate také vedomosti, že sa s nimi zvládnete aj 

zamestnať – a to za 30 dní. 
 

 Už sa nebudete musieť trápiť tým, že neviete, ako máte 
skombinovať texty a ďalšie prvky, lebo si to ukážeme krok 
za krokom 

 Môžete zahodiť za hlavu technickú neznalosť, lebo v tomto 
tréningu si vysvetlíme všetky technické postupy, aby sa grafike 
dobre vytlačila alebo aby bola fotka dobre upravená. 

 Nemusíte platiť za drahých externých grafikov, lebo 
zvládnete vytvoriť grafiku, ktorá upúta oko každého, kto ju uvidí 

 Po tomto tréningu zvládnete ovládať aj platené aj bezplatné 
nástroje 

 

 
Tento kurz bude rozdelený do 5 častí, resp. do 

4 týždňov.  Každý deň sa bude postupne 
odomykať nová časť.  

 
Postup bude takýto: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celý online tréning sa skladá z 30 dní, v ktorých sa dozviete KROK-ZA-
KROKOM všetko, čo potrebujete ovládať: 
 

 Týždeň 0 – Zoznámenie sa s prostredím 
Toto je úvodná časť kurzu, ku ktorej dostanete prístup hneď. Nachádza sa tam 
vysvetlenie oboch prostredí – aj Photoshopu aj programu Photopea. Zároveň sa 
bližšie pozrieme na prácu s dokumentami a aké prípony máme k dispozícii. 
 
 

 Týždeň 1 – Spoznávame základné techniky 
V tomto týždni budeme postupne odhaľovať technické postupy (v oboch 
programoch) ako je formátovanie textov, zarovnávanie objektov, práca so štetcom, 
a hlavne – práca so 4. piliermi – kľúč k vytvoreniu každej grafiky. 
 
 

 Týždeň 2 – Začíname upravovať fotky 
V tomto týždni budeme odhaľovať čarovné miesta pri úprave fotiek v oboch 
nástrojoch. Naučíme sa pracovať nedeštruktívne. Budeme ovládať zosvetlenie, 
stmavenie či oživenie fotiek. Budeme vedieť pracovať s čierno-bielou fotkou. Po 
praktickej stránke sa pozrieme, ako vieme zmeniť pozadie na fotke či ako zmeniť 
farbu na objektoch. 
 
 

 Týždeň 3 – Učíme sa pripraviť online aj tlačové materiály 
Toto je časť vhodná pre každého, kto tvorí tlačoviny alebo pripravuje online 
materiály, ako vizitky, letáky, plagáty, design hlavičkového papiera, pozvánky atď... 
V tejto časti sa pozrieme detailne, ako sa niečo takéto pripraví tak, aby to bolo čo 
najostrejšie a pozrieme sa, ako to robia profesionáli v dnešnej dobe. 

 



 Týždeň 4 – Učíme sa retušovať a tvoriť fotomontáž 
V záverečnej časti tohto online tréningu sa pozrieme na možnosti, ako odstrániť 
akýkoľvek objekt z fotky, ako sa retušuje portrét, ako vieme nastaviť farebný kontrast 
na fotke, ako vieme vyretušovať kožu najmodernejším spôsobom a mnoho iného... 
 
 
Všetko Vám ostáva. Keď budete stíhať, tak za 30 dní dostanete 

komplexné KNOW-HOW, ako sa správa a postupuje grafik. 
 
Keď náhodou nebudete stíhať, nič sa nedeje – prístup máte 
doživotne, takže sa viete k tomu vrátiť. 
 
„Akú mám istotu, že mi to pomôže?“ 

 
 

 
 
 
 
 
Čo z tohto môžeme vyčítať? Anka to veľmi dobre vystihla. Darmo 
Vám budem dávať garanciu, že sa z Vás stane profík, keď Vy 
s tým, čo sa dozviete, nič neurobíte. 
 
Kľúčové je potom tvrdo pracovať na sebe... vy dostanete ten 
návod na poskladanie LEGA. To, ako s tým Vy naložíte, je už len na 
Vás. 
 
Neskutočne sa teším na tento online tréning, lebo mám 
pripravené osnovy, kde si všetko krok za krokom prejdeme. Bude 
to naozaj šupa J. 
 
Som rozhodnutý Vám odovzdať svoje KNOW-HOW 

a spraviť z Vás grafikov. 
 
Hodnota celého tohto tréningu je 390 EUR. 



Viete si predstaviť, aké by to bolo, kebyže sa naučíte tvoriť 
grafiku? 
Pokiaľ by ste sa vďaka tomu: 

 Naučili tvoriť grafiku a našli by ste si vďaka tomu prácu, 
stálo by to za to? 

 Získali  „slobodu“ pri tvorbe, že by ste sa nemuseli 

spoliehať na YouTube videá, stálo by to za to? 
 Naučili dokonale ovládať grafický editor, stálo by to za to? 
(ak sa naučíte pracovať v jednom editori, ostatné fungujú tak 
isto) 

 
Odpovedali ste aspoň jeden krát áno? 
 
Potom mám pre vás výbornú správu. Veľmi si vážim, že sme 
spolu v kontakte. Preto som pripravil pre Vás špeciálnu ponuku na 
tento kurz, ktorú široká verejnosť nemá (preto prosím, nezdieľajte 
to nikomu, je to vaše): 
 
Celý tento online tréning Grafikom za 30 dní môžete získať 

so zľavou 50% 
390 EUR 

195 EUR / 5300 CZK 
 
Celý tento online tréning odštartuje 4. Mája a bude trvať 30 dní. 

Navyše, tento prístup Vám ostane navždy, teda sa k nemu viete 
kedykoľvek vrátiť a pokračovať vo vzdelávaní. 
 

Keď som začínal, túžil by som mať 
návod na poskladanie grafiky, 

ktorý stačí už len nasledovať. 



Pamätám si na dobu, keď som začínal, v hlave som riešil ešte 
ďalšie problémy, ako napríklad: 

 Ako získať inšpiráciu (trendy sa stále menia...) 
 Nechcem stále tvoriť koleso odznova, môžem si nejaké 
existujúce materiály stiahnuť a tie upraviť? 

 Môžem len tak sťahovať rôzne fotky z internetu? 
 Ako sa nacení grafika, aby to nebolo drahé a aby som sa 
vedel s tým uživiť? 

 
Preto pridávam do tohto 30 denného online tréningu špeciálne 
BONUSY, ktoré sa nedajú inak zohnať. Slúžia k tomu, aby ste si 
uľahčili tvorenie grafiky a aby ste boli v tom efektívnejší. 

 
 

 

 

BONUS č. 1 

Každý potrebuje inšpiráciu. 
V tomto bonuse sa detailne 
Pozrieme na 6 spôsobov, ako  
sa môžeme rýchlo inšpirovať  
a vytvoriť niečo parádne. 

 
 

 
BONUS č. 2 

Načo tvoriť niečo, čo je už vytvorené? 
Práve v tejto bonusovej 

časti sa pozrieme na 7 stránok, 
kde si vieme stiahnuť bezplatne 

obsah a ďalej s ním pracovať. 
 
 

 

 



BONUS č. 3 

Viete o tom, že sa dajú obrázky 

sťahovať bezplatne a viete ich 
ďalej voľne používať? Práve to je 
účel tohto bonusu – pozrieme sa 
na tie najlepšie stránky, kde 
nájdeme ten najlepší obsah. 
 

 
BONUS č. 4 

Keď už začnete tvoriť grafiku, 
ako si naceniť svoju prácu, 

aby to bolo výhodné aj 
pre Vás aj pre klienta, 

pre ktorého pracujete? 
 

 
 
Čo garancia? Máte na to samozrejme nárok, možno ste si odo 
mňa nekúpili ešte žiadny tréning, tak neviete čo môžete očakávať... 
viete čo? Aby som eliminoval akýkoľvek strach zo vstupu do 

neznáma...  
 

Dávam Vám plnú garanciu na vrátenie peňazí do 7 

dní od vstúpenia do online tréningu. 

 
Prečo 7 dní, keď kurz trvá 30 dní? Žiaľ, my Čecho-slováci sme 
nátura, ktorá je tak trochu „vychytralá“. Preto 7 dní J. 
 
Ak sa Vám niečo nebude pozdávať... bez okolkov Vám vrátime 

peniaze do 7 dní, od vstupu do kurzu. 
 



No a keďže ste sa dostali v čítaní až sem, pravdepodobne máte 
záujem o vstup do tohto tréningu. Tuto je na mieste spomenúť 
ešte jednu vec: 
 
Mnoho ľudí teraz uvažuje o tom, ako využiť čo najlepšie „voľný 
čas“. Niekto ho premrhá a niekto ho využije múdro a vzdeláva sa. 
 
Ja osobne milujem vzdelávanie, lebo to človeka posúva ďalej. 
Zároveň si uvedomujem, že vírus zasiahol množstvo ľudí 

a obmedzil ich schopnosť zarábať peniaze. 
 
Preto som sa rozhodol, že pomôžem ľuďom, ktorý chcú využiť 
tento čas na to, aby sa zlepšili pri tvorení grafiky a chcem im 

uľahčiť rozhodnutie vstúpiť do tohto online tréningu. 
Jedná sa o výbornú príležitosť, ako si osvojiť nový 

pohľad na tvorenie grafiky. 
 
Pripravil som pre Vás špeciálnu (neverejnú) príležitosť, ku ktorej 

nemá prístup nikto – len Vy, cez tento list - 50% akcia. 
 
Ak Vás to zaujíma a chcete vstúpiť do online tréningu za ešte 
výhodnejších podmienok (zľava navyše 50%), kliknite na tlačidlo 
nižšie (prípadne odkaz) a presmeruje Vás to na web, kde nájdete 

bližšie pokyny pre odomknutie tajnej zľavy na tento kurz.  
(Táto zľava v tejto hodnote sa už nikdy nezopakuje – 

má to časové ohraničenie) 
 

 
<< odomknúť neverejnú zľavu >> 
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Pozor, táto ponuka je časovo obmedzená, 
ak bude na tomto odpočte 

 
 

 
tak už bude neskoro a prídete o túto cenovo zvýhodnenú ponuku. 
Potom to bude už len drahšie... 
 

Keď už sme pri týchto príležitostiach, dávam 
príležitosť najrýchlejším z Vás! 

 
Pre prvých 10tich dávam k tejto akciovej 
cene prístup na tri mesiace do špeciálneho 

členstva PHAC PRO. Bežný udržiavací 
poplatok je vo výške 360 EUR/rok.  
 
Vy máte 3 mesačný prístup bezplatne v cene - ak sa zmestíte 
medzi prvých 10 ľudí. 
 
O čom je PHAC PRO? Jedná sa o členskú sekciu, kde nájdete 
všetky kurzy a záznamy z webinárov od Photoshop Academy. 
 
Aktuálne sa tam nachádza 6 kurzov na témy Upravovania fotiek, 
retuš alebo tvorba fotomontáže a 25 záznamov zo živých 
webinárov na rôzne témy od úpravy fotiek až po retuš. 
 
Súčasťou je kurz s názvom From 0 to HERO, ktorého účelom je 
zdokonaliť poznatky v grafických editoroch. Táto členská sekcia 
sa neustále rozširuje. 
 
Účel, prečo Vám dávam tento vstup do členskej sekcie je, aby ste 
si zefektívnili a uľahčili svoju cestu stať sa grafikom >> 
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Čo keď si kladiete otázku, či je to pre vás? 
Rozumiem, takú otázku si musí každý položiť. Úprimne ale môžem 
povedať, ak by som začínal, tak práve po týchto informáciách by 
som okamžite siahol. Ak ste ešte v živote nepracovali s grafikou, 
tak je to pre Vás výborná príležitosť, ako s tým začať, lebo ideme 
pekne polopatisticky a ukážeme si len to najdôležitejšie, čo budete 
využívať deň čo deň. 
 
Za aký čas sa naučím tvoriť grafiku? 
To je individuálne, ale preto má tento kurz názov Grafikom za 30 
dní, lebo by ste mali byť po 30 dňoch (avšak možno aj skôr) 
pripravený vytvoriť akúkoľvek najžiadanejšiu grafiku na svete. 
Potom je to už len o tréningu. 
 

Čo keď mám pochyby o tomto tréningu aj o tebe, Marek? 
Jasne, možno sa nepoznáme a máte pochyby, že či Vám 
odovzdám hodnotné informácie. Nebudem o sebe hovoriť... nech 
to povedia o mne spokojný zákazníci z iných kurzov: 
 

 
 
Ak boli oni spokojní, verím, že aj Vy budete spokojný. 
Mimochodom, stále máte k dispozícii garanciu na vrátenie 

peňazí. 

 

Chcem získať prístup do online tréningu 
GRAFIKOM ZA 30 DNÍ >> 
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Rozhodnutie je na Vás... môžete: 

 Sa ďalej trápiť a skúšať metódu pokus/omyl na tvorenie 
a upravovanie grafiky. 

 Ďalej nechávať svoju prácu externému a drahému grafikovi 
 Sa môžete hnevať na to, ako vyzerá Vaša grafika 

 
Alebo môžete: 

 Sa naučiť skladať grafiku ako LEGO kocky s presným 

návodom 
 Všetko zobrať do vlastných rúk a vytvoríte grafiku presne 
podľa Vašich predstáv (ušetríte čas aj energiu, ktorú by ste 
inak investovali do grafika) 

 Sa konečne potešiť z toho, aké je vaša grafika prehľadná 

a čistá 
 Si nájsť prácu v tomto odvetví, ktorá Vám už v priebehu 
jedného mesiaca vráti náklady vynaložené na tento online 
tréning J 

 
 

 
<< odomknúť neverejnú 50% zľavu >> 
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Často kladené otázky: 

1. V akej forme dostanem prístup do online tréningu? 
Po uhradení Vám prídu prihlasovacie údaje do členskej 
sekcie, kde sa bude postupne pridávať obsah. 

2. Čo znamená „postupne sa bude pridávať obsah“? 
Keďže je to 30 denný kurz, tak každý deň sa vám odomkne 
nová časť, ktorá bude obsahovať konkrétne videá. Nebudete 
mať všetko naraz. 

3. Čo uvidím hneď po zaplatení?  
Uvidíte tam týždeň 0, to znamená úvod do kurzu a úvodnú 
teóriu, hneď najbližší deň vám príde prvé video s ďalším 
obsahom. 

4. Kedy budem mať k dispozícii BONUSY?  
Bonusy sa postupne budú pridávať od druhého týždňa 

5. Ako dlho budem mať prístup do tréningu?  
Do konca života J 

6. Neprišiel mi prístup do členskej sekcie PHAC PRO, 

prečo?  
Pravdepodobne preto, lebo ste neboli medzi prvými 10 ľuďmi. 
Ak ste si istý, že ste boli medzi prvými, tak nás kontaktujte na 
adrese marek@phac.sk 

7. Koľko času mi zaberie tento tréning? 
Minimálne J Videá sú krátke a úderné, to znamená že 
priemerne môžete tomuto venovať 10-20 minút denne. 

8. Prečo je zľava na tento kurz taká veľká?  
Lebo ste v tejto komunite a chcem sa vám odvďačiť za 
pozornosť. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<< odomknúť neverejnú 50% zľavu >> 

 

 

 
 
 
 
Teším sa na Vás vo vnútri online tréningu 
a som veľmi rád, že sme takto v kontakte. 
 

 
 
 

Marek 
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