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P osled ný moh ykán 
knihá rne

Dňa 11. 06. 2021 nás vo veku 85 rokov 
navždy opusti l Franti šek Mader, náš dlho-
ročný spolupracovník, ktorý formoval žiakov 
tejto školy. Rady by sme sa pri Ferim zastavili 
a zaspomínali. Pateti cky si spomenieme na 
staré zlaté časy na Kolárskej, v starých útul-
ných priestoroch, kde sa na prízemí budovy 
zastavil čas. Bol to svet pravej, nefalšovanej 
ručne vyhotovenej knihy, kde to voňalo gle-
jom a prírodným materiálom. Toto bol svet 
Feriho, ktorý nadobudol v Prahe vzdelanie 
kníhviazača a patrične bol na to hrdý. Cti l si 
remeslo a ostalo mu to až do smrti . Tá prišla 
pozvoľne. Už ostali iba tóny dychovej hudby, 
ktorou ho jeho muzikanti  z dychovky odpre-
vadili na poslednej ceste.

Na Franti ška Madera si spomíname ako 
na človeka, ktorý knihárske remeslo vštepo-
val žiakom aj majstrom odbornej výchovy. 
Ako vedúci knihárne bol prísny, ale aj láska-
vý a prekypoval humorom. Stretávali sme sa 
nielen na pracovisku, ale aj v súkromí. Dlhé 
spoločné roky v nás zanechali krásne spo-
mienky.

Ferko, budeme s láskou spomínať. 
M. Mokráňová a J. Podobeková

Pripadla mi dnes ťažká úloha navždy sa rozlúčiť s človekom, kto-
rý stál pri zrode prvej polygrafi ckej školy na Slovensku, a uzavrieť 
kapitolu jeho pozemskej púte, jeho života. 

Pána Emila Mišuru som poznal veľmi dlho. V podstate od môjho 
príchodu na školu. V tom čase pracoval ako zástupca riaditeľa pre 
prakti cké vyučovanie. Pre nás, mladých, bol autoritou nielen svojimi 
odbornými vedomosťami, ale aj spôsobom vystupovania, zmyslom 
pre povinnosť a organizačnými schopnosťami. 

Pán Emil Mišura patril medzi trojicu zakladateľov polygrafi ckej 
školy v roku 1951, v tom čase Polygrafi ckého učilišťa štátnych pra-
covných záloh. V podstate je dnes nepredstaviteľné, ako v časoch 
núdze a veľmi obmedzených technických podmienok s oduševne-
ním zháňali vybavenie školy. Písmovky s písmom zvážali po Brati sla-
ve zo starých znárodnených tlačiarní spolu s prvými učňami na dvoj-
kolesovej káričke. Olovené písmo pre nich znamenalo základ sadzby. 
V určitom slova zmysle poklad. Staré príklopové Victorie s ručným 
nakladaním spolu so starým Rockstrohom ovládli strojáreň a všetci 
boli hrdí na čierne remeslo. Voľaktorý z nich doniesol bustu Guten-
berga, ktorá tróni v aule školy dodnes.

Škola začínala svoju činnosť na Špitálskej ulici rekonštrukciou 
starej tlačiarne a následne pokračovala v bývalej tlačiarni Únia na 
Kolárskej ulici č. 8. Na mieste, kde som ho ja v septembri 1977 spo-
znal. Následne bol prítomný pri výstavbe novej školy, dnes Strednej 
odbornej školy polygrafi ckej v Rači. Sem, do moderných priestorov, 
sme sa z Kolárskej ulice sťahovali v roku 1978.

Pán Emil Mišura prišiel do Brati slavy z Piešťan, kde prežil svoje 
detstvo, navštevoval školy a vyučil sa za sadzača. Jeho organizačné 
schopnosti  boli neprehliadnuteľné. Z pracovnej pozície vychováva-
teľa sa razom stal majstrom odbornej výchovy, ručným sadzačom 
a vzápätí  zástupcom riaditeľa pre prakti cké vyučovanie. Tu, na škole, 
našiel aj svoju budúcu manželku Jolanku. Bola mu oporou v súkrom-
nom, ale aj profesionálnom živote.

Neraz sa mi vynárajú v pamäti  spomienky, ako sme plánovali, že 
oslávime 70 rokov od vzniku školy. Veril som, že to spoločne zvlád-
neme. Už sa tak nestalo. 

Pán Mišura, ďakujeme Vám.
RŠ

S pomienka 
na posled néh o 

zakladateľa 
našej školy

na posled ného  
zakladateľa 
našej školy

Foto: archív
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EDITORIÁL                                                                     to najcennejšie...

Drahý čitateľ nasledujúcich riadkov a strán,

dovoľ mi začať krátkou scénkou, ktorej som bola dávnejšie svedkom. Bol de-
cember. Na začiatku Obchodnej ulice smerom na Mickiewiczovu je galéria, kde 
v ten deň zrejme otvárali novú výstavu. No a na vernisáži musí byť predsa všet-
ko tip-top vrátane okien. Aj keď riadne prší, je zima a okná sú vysoké dva a pol 
metra. Ale zamestnanci si zjavne povedali, že to dajú. Tak sa teda dievča zvonka 
postavilo na parapet, v ruke malo dlhú stierku na okná, na hlave kapucňu, stálo 
na špičkách, aby dočiahlo až hore. Celkom riskantná situácia a opak príjemné-
ho. Ale to dievča to zvládlo a nič sa mu nestalo. Viete prečo? Lebo na chrbte 
malo ruky kamaráta/kolegu, ktorý ho držal, aby nespadlo pri tom načahovaní sa 
k vrchu okien pri umývaní. Chlapec bol len tak – bez čiapky, kapucne, rukavíc. 
Mal len dáke tričko a nohavice, nie práve decembrový outfit. Možno je len nedba-
lý a nenapadlo mu, že mu bude zima; možno rýchlo vybehol za kolegyňou, keď 
videl, že potrebuje pomoc. To nikdy nezistíme a ani nemusíme. Každopádne tam 
bol, držal ju a spolu takto v decembri mokli pri umývaní okien.
No nebolo by to krásne, keby sme boli všetci trochu ako tento chalan? Prišli za 
našimi priateľmi, keď nás potrebujú, stáli pri nich v ťažkých chvíľach, držali ich, 
podporovali a spolu s nimi by sme možno trochu zmokli. Pokojne aj stokrát. 
A stálo by to za to. Lebo v naozajstnom priateľstve sa rátajú odhryznutia z bage-
ty, nie podanie pomocnej ruky či podporné slová.
Ak aj ty máš takéhoto dôležitého človeka, gratulujem a teším sa s tebou. Želám 
ti, aby si mal vždy odvahu a ochotu aspoň trochu vystúpiť zo svojej komfortnej 
zóny osemhodinového spánku či posunúť nejaké z nevyhnutných povinností, keď 
ťa bude tento priateľ potrebovať.
Chcela by som ti zaželať príjemný začiatok školského roka. Nech je týchto nasle-
dujúcich 10 mesiacov časom, keď spoznáš nových priateľov, upevníš a prehĺbiš 
vzťah s tými súčasnými. Všetci totižto dobre vieme, že to najcennejšie, čo si (nie-
len) zo školy vezmeme, sú ľudia, ktorí nám priľnuli k srdcu a dali nášmu životu 
nový rozmer.

Dominika Pirošková Dugovičová
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Žil raz jeden chlapec. Keď mu 
zomrela mama, bol sám. Na svoje tri-
náste narodeniny si želal, aby nebol 
večne smutný. Želal si, aby našiel to, čo 
ho spraví  šťastným – záhradu s fon-
tánou smiechu, o ktorej mu mama tak 
často rozprávala. Bola to stará legenda, 
ktorú babička rozprávala jeho mame 
pred spaním. Hovorila o kráľovi, ktorý 
si nechal vo svojej záhrade postaviť 
a začarovať fontánu. Jej voda by vás 
spravila šťastným už po jednom dúšku. 
Kráľ ju vybudoval pre svoju kráľovnú, 
ktorá bola nešťastná z toho, že nemoh-
la mať svoje vlastné deti .

Na druhý deň sa chlapec rozhodol. 
Pôjde, nájde tú záhradu a bude ko-
nečne šťastný. Nebola to ľahká cesta. 
Počas tretej noci jeho cesty sa ozvalo 
z lesa kňučanie. Chlapec zastal a za-
počúval sa. Čokoľvek, čo ten zvuk vy-
dávalo, sa muselo nachádzať len kúsok 
od neho. 

„Haló? Je tam niekto? Ukáž sa!“ za-
kričal do tmy. 

Chvíľu bolo počuť len vetrík, kto-
rý jemne pofukoval. No potom sa to 
zjavilo! Bol to mladý vlk. Kožuch mal 
čierny ako obsidián a oči šedé ako búr-
kové mraky. Chlapec si všimol, že vlk 
bol vystrašený. 

„Ahoj, kamarát! Čo tu robíš celkom 
sám? Kde máš rodinu?“ čudoval sa.

Vlk na to odpovedal len ďalším 
kňučaním. 

„To je v poriadku, ani ja nikoho ne-
mám,“ zdôveril sa, „môžeš zostať so 
mnou, ak chceš.“

Ďalej pokračovali vo dvojici a po 
prvýkrát sa necíti l sám. Vlk bol dobrý 
spoločník a navzájom si pomáhali. 

O päť dní neskôr ich chlapec uvidel 
na obzore. Vysokánske kamenné veže, 
ktoré patrili zámku z legendy. 

„Myslím, že to je ono. Pobež! zvolal 
a rozbehol sa ako o život. 

Trikrát sa potkol a raz spadol, kým 
stál pred železnou bránou, ktorá bola 
päťkrát väčšia ako on sám. 

Zadýchaný na ňu vzhliadal a pove-
dal vlkovi bez toho, aby sa naňho po-
zrel: „My sme to zvládli, kamarát!“

Vlk mu na to odpovedal radostným 
šteknutí m a spolu prekročili bránu. Za 
ňou sa rozpresti erala legendárna zá-
hrada a v jej srdci bolo to, čo chlapec 
hľadal – fontána smiechu. Bola vskut-
ku nádherná. Mala tvar osemuholní-
ka a bola celá z bieleho mramoru so 
sochou kráľovnej na samom vrchu. 
A bola prázdna! 

„Nie! Nie, nie, nie nie. Nie!“ zakričal. 
Zhrozene k nej dobehol a spadol 

na kolená. Nemohol tomu uveriť. Celé 
to bolo zbytočné. Vlk k nemu pristúpil, 
položil mu hlavu na kolená a pozrel sa 
na neho so smutnými očami, plnými 
súcitu. 

Chlapec sa mu zahľadel do očí ako 
búrka, poškriabal ho za ušami a pove-
dal: „Možno to nebolo až také zbytoč-
né. Stretol som predsa teba. Želanie sa 
mi splnilo.“ 

Zotrel si z líc slzy, pohladil vlka po 
ňufáku a spoločne sa vydali na cestu 
domov. Vlk a chlapec, ktorý už nebol 
sám a taký smutný. 

Klaudia Ďurinová, II. G      

Príbeh

Na našom ŠI majú žiaci pestrý život, 
nudiť sa nemusia. Počas celého škol-
ského roka sú žiakom ponúknuté voľ-
nočasové akti vity, ktoré sú zamerané 
na športovo-turisti ckú činnosť a spolo-
čensko-kutúrne podujati a. Takti ež majú 
možnosť využiť svoj talent a nadanie 
v rôznych súťažiach.

V rámci športovej činnosti  robili žia-
ci turisti cké vychádzky do Malých Kar-
pát na známe miesta, ako sú Železná 
studnička, Kamzík, horáreň nad Peknou 
cestou, Biely kríž, do vinohradov, a ti ež 
vychádzky na hrad a Slavín. Vždy začia-
tok a koniec školského roka sme spo-
ločne strávili v lese na opekačke. Svoje 
zdravie si môžu utužovať pravidelnou 
návštevou plavárne. Žiaci sa  môžu ak-
tí vne venovať športu dvakrát do týždňa 

v dvoch telocvičniach. Športovať môžu 
aj vonku v športovom areáli, na výber je 
basketbal, futbal, volejbal, bedminton, 
kondičný beh a v neposlednom rade aj 
stolný tenis. Svoju fyzickú zdatnosť si 
môžu vylepšovať cvičením v posilňovni. 
V rámci športu sme sa pravidelne stretá-
vali so žiakmi susedného ŠI na Hliníckej 
vo futbalovom a fl orbalovom zápase. 

Nezaostávali sme ani v spoločen-
sko-kultúrnych podujati ach. Náš ŠI bol 
známy prezentáciou divadelných pred-
stavení. Podľa záujmu majú možnosť 
navštevovať fi lmové a divadelné pred-
stavenia, rôzne výstavy, fotografi cké, 
výtvarné, spoločensko-vedné, ale aj 
múzeá a galérie, vianočné trhy...

Novinkou je pečenie  a zdobenie 
medovníčkov na Vianoce a sviatok svä-
tého Valentí na. Svoj voľný čas môžu 
žiaci ŠI stráviť aj vzájomnými spoločen-
skými podujati ami, ako sú vedomostné 
súťaže, rôzne spoločenské hry (Človeče, 

Akti vity, Milujem Slovensko, Twister, 
kartové hry a iné). Žiaci sa zúčastňujú 
prednášok s proti drogovou temati kou a 
so sexuálnou výchovou.

Tradíciou býva zapojiť sa do výtvar-
nej a literárnej súťaže Račiansky jaho-
dový kvet, ktorú organizuje MO Mati -
ce slovenskej, kde sa umiestňujeme na 
pekných prvých troch miestach. Kaž-
doročne sa v ŠI usporadúva v mesiaci 
december vernisáž žiackych výtvarných 
prác so zimnou temati kou. Prvýkrát sme 
sa zapojili i do literárnej súťaže, ktorú 
organizuje Ministerstvo obrany SR.

Svoj voľný čas žiaci využívajú aj na 
skrášľovanie a úpravu svojho okolia pra-
videlnými brigádami.

Tieto akti vity prispievajú k priateľ-
skému a aktí vnemu životu v ŠI a upev-
ňujú vzťahy v kolektí ve.

kolektí v vychovávateliek

Zo života ŠI

[príspevky žiakov]



Koncom augusta naši učitelia z úse-
ku teoretického vyučovania absolvovali 
v rámci inovačného vzdelávania peda-
gógov odborné školenie. 

Naši kolegovia z úseku odborného 
výcviku a polygrafickej výroby nám pred-
stavili nové zariadenia, ktoré v posled-
nom období pribudli na škole a výrazne 
obohatili praktickú odbornú výučbu a aj 
vylepšili a urýchlili výrobné postupy.

Vyskúšali sme prácu na vyrezávacom 
plotri Graphtec s Ing. Patrikom Jurko-
vičom, v knihárni nám priblížila prácu 
s väzbami V1 a V2 na výrobných linkách 
Horizon pani majsterka Judita Podo-
beková a pani Andrea Csögleiová. 

Bola to príjemná a užitočná spolu-
práca  medzi pracovníkmi rôznych úse-
kov našej školy, hodná opakovania. Ďa-
kujeme.                                              mk

Aj učitelia sa učia...

Foto: M. Kovácsová a B. Molnárová
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Veni, vidi, v SpaceWorld. Vonku boli 
horúčavy, tak sme sa rozhodli schladiť sa
a užiť si posledné chvíle ako trieda akč-
ne. Bojovali sme proti  sebe statočne,  
zabavili sme sa, vyskúšali sme všetky 
dostupné atrakcie. Bol to určite jeden 
z tých  dní, ktoré ostanú v spomienkach. 

(kp)

Since many of you’ve been asking 
about how the fi rst year went (joking, 
I was asked to write about it, only this 
way it sounds like someone’s interested 
:D) - let me tell you!  To begin with, I 
guess I should menti on that it was my 
fi rst year of teaching ever. I was more 
and more stressed, as the beginning of 
the school year was getti  ng closer. But 
do you know what? It was all gone the 
moment I had stood in front of the fi rst 
group of my students. Sure, there were 
the feelings of newness and responsi-
bility that make you alert. However, as 
it is, the days would pass and I felt more 
comfortable every lesson. 

During those 10 months, there were 
plenty of wonderful moments. Just 

like the moments in which I could get 
to know my students bett er. The ones 
when we would laugh about something 
together. Lessons, which resulted in 
great discussions. Simply put, most of 
the occasions you were having a nice 
ti me were the highlights of the hours 
spent together.

To be honest, I found the ti me joyful 
and meaningful even in spite of the ex-
traordinary situati on caused by diff er-
ent restricti ons and consequent specif-
ic organizati on of the school year. Sure, 
online classes might not have worked 
as well as the regular ones and many 
teachers and students saw it as an in-
vincible end of school as we know it 
followed by nothing but the worst sce-
narios possible. The pandemics, really a 
terrible ti me for many people as it was, 

also off ered possibiliti es how to make 
the administrati ve more easily manage-
able, gave us endless opportuniti es on 
how to use technologies in educati on 
or made studying materials more ac-
cessible. Moreover, it was easier than 
ever to bring interesti ng people from all 
over the world to our lessons since they 
did not have to travel anywhere and the 
discussions were not being disrupted 
by disturbances as they might be when 
held in person.  

I can only hardly believe that the fi rst 
year at the secondary vocati onal school 
of printi ng and publishing (not “at pol-
ygrafi cká! ;)) is over and I am already 
getti  ng ready for the second one to be-
gin and looking forward to all the great 
moments it’s about to bring. 

Mgr. Dominika Dugovičová

First YearFirst Year

Foto: SpaceWorld
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Na konci školského roka sme pod-
nikli aj prechádzku dávno nevideným 
centrom mesta, spojenú s návštevou ak-
tuálnych výstav Slovenského národného 
múzea aj s krátkym posedením v našej 
obľúbenej Medickej záhrade... (mk)

Foto: K. Nemčeková a M. Kovácsová

Mimoškolské
koncoročné akcie
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Katarína Nemčeková, IV. GMB

Tomáš Pobuda, III. TMT

Karin Katonová, III. G fotografie našich žiakov...
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Klaudia Ďurinová, II. G

Lenka Nagyová, II. G

Dominik Vlnka, III. G

Laura Hatnančíková, II. G
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Viktoria Horínková, II. G Dana Sithová, II. G

As you already found out, I like horror 
books the most. I have read a lot of hor-
ror books, but The Chalk Man written by 
C. J. Tudor stole my heart completely. 
C. J. Tudor is a British author born in 
1972 in Salisbury, England. C. J. is
a starting novelist. She has already pub-
lished 4 books, from which The Chalk 
Man is the most successful one. She has 
worked as an advertisement script writer 
and a broadcaster. She is trying to keep 
her private life as secret as possible, so 
there is not a lot of information about 
her. 
The Chalk Man was published in Janu-
ary 2018 and it’s a psychological horror/
thriller. Fans are still discussing the genre 
of the book, because the story is partially 
dedicated to both genres. 
The book is about Eddie, a boy who was 
with his group a part of a murder inves-
tigation of a girl from his town, Elisa. The 
whole story switches between the year 
1986, when Eddie was only 11 years old 

and 2016, when Eddie is already adult. 
The investigation of the murdered girl 
was closed due to the lack of evidence 
but the police reopened it after 30 years 
because Eddie's friend was murdered 
and the evidence was really close to Eli-
sa's case. Eddie tried to secretly partici-
pate on the case and found out a lot of 
terrible details about both murders. With 
the rest of his old group, Eddie found out 
the murderer of both people was a priest, 
who has been pretending to be mentally 
ill since the first murder and was placed 
in a psychiatric ward. The whole story is 
tense, really hard to read at some parts 
and needs to be read more than once to 
fully understand the whole point and no-
tice the details hidden there. 
I chose this book because I love psychol-
ogy and horror combination. The de-
scriptions are more focused on thinking 
and personality of the characters rather 
than the surroundings and the place the 
story is happening at. The book also con-
tains a lot of beautiful quotes and I have 
read the book more than 4 times at this 
point.

My favourite character of the book is 
the priest, the murderer. I actually ad-
mire him at some point since he was 
capable of pretending to be mentally 
ill for 30 years without anyone know-
ing. He used to sneak out of his room 
at nights without people seeing him and 
could kill a person leaving almost no ev-
idence. He knew what he was doing. I'm 
not saying that I support murderer, but 
the character is actually smart. He knows 
what he’s doing and he does it well, even 
though it's such a terrible thing. But his 
intelligence, patience and the caginess, is 
something I really admire.
Would I recommend the book to my 
friend? To be honest, I already did and 
they didn't like it. The book is compli-
cated, and intended for people who like 
this genre and read it a lot. If the friend 
was a horror or a thriller enthusiast,
I would definitely recommend the book 
to them. But if the friend liked some 
fantasy books or romance, I would keep 
this masterpiece to myself, because not 
everybody can appreciate it. 

Michaela Glasnáková, IV. GMB

T� C�lk M�
by C. J. Tud�
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Marek and Daniela were getti  ng back 
from the French Riviera in August, since 
Croati a is, of course, too mainstream. 
Aft er running the car tank to empty 
they stopped at the fi rst accessible gas 
stati on in Austria, because everything 
is much bett er there. Daniela, empow-
ered by the newest women emancipa-
ti on trends volunteered to fuel up on 
her own this ti me. She did what she had 
to, gave Marek the car keys and went to 
pay for the fuel while shouti ng to Marek 
to be ready to leave when she comes 
back. It was dark outside even though 
there were lamps all over the parking 
lot and the gas stati on. The further she 
went from the car, the more paranoid 
she was getti  ng. She heard about some 
att acks at this locati on and even though 
she didn’t want to seem like a scaredy 
cat to Marek or anyone else, she was 
afraid. She looked at her refl ecti on in the 
window, confi dently smiled and entered 
the shop. It looked poorly. The shelves 
where the goods were supposed to be 
were almost empty and full of dust and 
dirt. The interior smelled funny, almost 
like an old person’s house. 
‘That’s weird,’ she thought, ‘the gas sta-
ti on looks brand new from the outside.’ 
Even though there was not much to 
choose from at the shop, she quick-
ly grabbed a candy bar, paid for the 
fuel and suddenly noti ced a warning. 
Her German wasn’t perfect, but good 
enough to understand that it said exact-
ly what she was afraid of. A person of 
unknown gender and age was abducti ng 
people all around the countryside. They 
were seen by just one man at night, but 
he didn’t see much. 
Marek’s terrifying scream suddenly ech-
oed in the picturesque country with 
not-really-that-onomatopoeic name 
– Österreich. A scream so terrifying 
that she forgot what she was doing for
a second. She left  all the things she had 
bought including her wallet on the shop 
counter and ran to the car. 

What she saw, nobody would expect 
or guess the view. Something so dis-
gusti ng, yet very interesti ng. And unbe-
lievable. Marek wasn’t sitti  ng in the car 
anymore. He wasn’t even standing, he 
was more than a metre high up in the 
air, hanging just by his neck. But what 
was he hanging on? The ‘thing’ was very 
hard to be recognised. Daniela didn’t 
see a lot of details. She didn’t want to 
be seen by the thing, the beast that was 
holding her husband and would kill him 
if she didn’t do anything soon enough.  
She had to think, calmly, but quickly. Her 
breathing was getti  ng faster and shal-
lower from all the imageries what would 
happen to them both. Cold air was hit-
ti ng her palms, like it was a reminder to 
do something. She gasped quietly and 
blinked a few ti mes with her mouth sti ll 
wide open to make sure it was all real. 
And, oh man, you wished it was all just
a dream. She hid behind the shop before 
the thing had noti ced her and looked 
around. 
She tried to remember every single sce-
nario she had seen in horror movies and 
what would the main protagonists do if 
that was a movie. While grabbing sev-
eral small rocks, she carefully moved to 
the other side of the shop, closer to the 
beast. Finally, she could see it clearly. It 
had average masculine fi gure; its skin 
was dark. But not Afro-American dark. 
It was black, like in the darkest night. 
Even under the weak street lamps it was 
hard to see the beast. Its extremely long 
arms were holding Marek above the 
ground and slowly stealing life from his 
body. Long fi ngers wrapped around his 
neck were crooked and sharp long claws 
looking like blades were digging into 
his shoulder leaving a wound that was 
staining his bright white shirt with dark 
red blood each second more and more. 
The beast’s face was long and looked 
slightly stretched, with bright red eyes 
like two glass beads and mouth opened 
down to its chest like it was screaming 

and it got stuck like that forever. How 
would a person even be able to open
a mouth like that? It was all unreal. Thin 
hair that the body was all covered with 
was just a cherry on top of this unreal 
‘person’. No ears, no nose, but very hu-
man-similar features. 
Daniela tried to throw one of her rocks 
to the opposite side of the parking lot. 
The beast looked that directi on and 
threw Marek on the ground like a piece 
of trash, slowly fusing its feet and then 
rest of the body with the ground, disap-
pearing in the concrete. What the hell 
was that? Daniela ran to Marek as fast 
as her shaking legs allowed her to and 
kneeled next to him. 
It was too late. His empty black eyes 
were looking nowhere and black thick 
liquid was coming out of his mouth. The 
same black liquid was also bleeding from 
a deep wound on his neck and shoulder. 
His skin wasn’t slightly tanned just like 
a moment ago. It was pale, thin, almost 
see-through and paper-like white. Dan-
iela could see that veins in his arms were 
getti  ng darker and bursti ng open under 
his skin, leaving dark, almost black spots 
everywhere. It wasn’t Marek anymore. 
His dead body was turning into one of 
the beasts that killed him and Daniela 
had to leave, as fast as she could. Wip-
ing her tears and quietly sobbing, she 
stood up and was backing towards the 
shop. She wanted to call for help. What 
a silly girl...
Once she thought she was far enough, 
she turned away from Marek’s body and 
ran, but not far. She felt a long hand 
touch her neck, its fi ngers wrapping 
around her neck and picking her up from 
the ground. The last thing she could 
ever feel was her sight getti  ng darker, 
unti l it was all black. Aft er that? Nothing, 
just the feeling of darkness fi lling up her 
veins. Cold, freezing...

Michaela Glasnáková; IV. GMB

A Horror Story
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February – that was the month 
when it all started, bett er said when the 
unique experience began for me at this 
secondary school. The beginning was 
not easy at all, I have to admit. Although 
I was very excited about the new chal-
lenges lying ahead of me and also about 
my new students who awaited their new 
teacher, it was quite a challenge to start 
teaching in the new unusual circum-
stances caused by current pandemic 
situati on, to which all the teachers were 
trying to adapt as best as they could at 
this diffi  cult ti me. The educati onal pro-
cess was marked by these changes hap-
pening throughout the society, the use 
of technology has become essenti al to 
us - to teachers as well as to students, 
the social interacti on and contact have 
retreated into the background rapidly. 
To be honest, this was a litt le bit annoy-
ing and unnerving for me because I was 
not used to work under similar circum-
stances, so that is why I was struggling 
with this whole situati on at fi rst. 

There was as well the great commit-
ment and responsibility for the fourth 
graders who were to fi nish their stud-
ies in a few weeks, so we had to work 
very hard to prepare them for their 

school-leaving exam. We were meeti ng 
together during these weeks at school, 
as the fourth graders were allowed to 
att end classes physically. That is why all 
of us felt a great deal bett er when we 
had the opportunity to meet each other 
in person and have a real face to face 
contact. I believe everyone will agree 
with me when I say that personal con-
tact is irreplaceable and no matt er how 
hard you try during your on-line lessons 
to keep the social aspect on, nothing 
compares to these personal, although 
rare interacti ons nowadays. I enjoyed 
the lessons very much and dare to say 
that students also appreciated the op-
portunity to be in touch at school.

Two months passed, and the other 
students were as well allowed to come 
back – it seemed like ages to them af-
ter the on-line teaching, and we start-
ed getti  ng to know each other bett er in 
our classes, instead of communicati ng 
as speaking icons on Teams. We lived 
through funny moments, witt y situa-
ti ons, but the classes included a bit of 
drama and tension too, of course. Thrill 
has to be there, especially regarding 
the fi nal grades. I have to confess that
I was personally also thrilled and nerv-
ous when it came to the fi nal grades, 
perhaps I was even more nervous than 
my students because I kept them my fi n-
gers crossed and wished for them the 
best mark they could have got. 

Time fl ew by really quickly and the 
end of the school year came. Mission 
accomplished, hopefully. :-) However 
in order for the mission to be accom-
plished, the support and trust of our 
principal, deputy principals and my col-
leagues of the foreign language depart-
ment, and last but not least, the coop-
erati on of our great students have been 
of essenti al meaning. Many thanks to all 
of you, and I am looking forward to our 
upcoming missions. 

Soňa Hrádelová    

Mission Possible

Aké číslo patrí na miesto otáznika?
(Pomôcka: odpoveď nehľadaj 

v rovnakom výseku)

matemati cké hádanky

Preložením jednej zápalky 
opravte rovnicu.

Rozdeľte štvorec na 4 rovnaké 
časti , aby súčet čísel v každej 

časti  bol rovnaký. (gk)

1.

2.

3.

matemati cké hádanky

Ilustrácie: Júlia Masareová a Katka Masareová

Školský support
je online!

Máš nejaký problém? Napíš nám!

support.polygraficka.sk
support@polygraficka.sk

P r o b l é m  ?

?? ?

?
Vytvorili žiaci triedy
IV.GMA 2021
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Dnešný rozhovor sme pripravili so 
súčasnou žiačkou našej školy. Šarmant-
né mladé dievča skôr zapadá medzi svo-
jich rovesníkov, ničím na seba neupozor-
ňuje, ale... Povestné ale znamená, že má 
netradičnú záľubu. A tá ju už preslávila 
na stupni víťazov nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí. Dovoľte mi, aby som ju 
predstavil. Je to Barbara Bazinská. 

Barbara, skúsme sa porozprávať a ty 
nám priblížiš pre ženu netradičný šport. 
Vedela by si si spomenúť na prvé za-
čiatky? Mala som asi 7 či 8 rokov, keď 
som začínala. Prvé preteky boli na Váhu 
v Komárne. Jazdilo sa malým gumeným 
člnom za prítomnosti  kopilota, ktorý ra-
dil, čo a ako, keď sme nevedeli. Jazdil sa 
slalom okolo 5 bójok. Na brehu sa viazali 
4 lodné uzly.  Potom asi okolo 10 rokov 
som s pretekaním prestala. Po štvorroč-
nej prestávke som začala znova, no už 
s inou loďou. Bol to stále gumový čln, len 
má iné ovládanie a tu už jazdím sama bez 
kopilota. Stálo ma veľa úsilia, aby som sa 
do toho dostala.

Ako si sa k takémuto športu dostala? 
Vyrastala som pri tom. Už keď som sa na-
rodila, otec pretekal, no ako malej mi bolo 
hovorené, že tento šport nie je pre diev-
čatá a nikdy v tom jazdiť pravdepodobne 
nebudem. Ale po tej štvorročnej prestáv-
ke ma to veľmi chyti lo, a aj keď otec bol 
vždy proti  tomu, mama ho presvedčila, 
aby mi dal šancu vyskúšať si to. Tak som 
začala pretekať rýchlostným motorovým 
člnom ako on. Loď je klzák so závesným 
motorom, v ktorom sa leží na bruchu. Je 
v nej kormidlo, plynová páka, bezpečnost-
ný spínač a nič viac. V pravej ruke držím 

kormidlo a v ľavej plyn. Nemám žiadnu 
brzdu, čiže ak sa v rýchlosti  100 km/h nie-
čo stane, je to dosť vážne. Pre dievča je to 
naozaj netradičný šport, no mňa chyti l a 
baví ma. Treba veľa odvahy na to, aby si 
človek do toho ľahol a skúsil to.

V akom veku si začínala? Ako som 
už spomínala, začínala som v 7-8 rokoch 
v gumovom člne, no tú vyššiu kategóriu, 
v ktorej preteká aj otec, som začala jazdiť, 
keď som mala 15 rokov. Celosvetovo sa 
v nej môže jazdiť až od 16 rokov, no na 
Slovensku sa upravili pravidlá a môže sa 
jazdiť od 15 rokov. 

Nemali rodičia o teba strach? Mama 
určite mala, o tom nepochybujem. Sama 
som nervózna pred každým rozjazdom a 
niekedy mám obavy, lebo nevidím do hla-
vy ostatným jazdcom. Len ja viem, čo a 
ako chcem spraviť, ale viem, že musím rá-
tať aj s ostatnými predo mnou aj za mnou. 
Hneď prvý rok, ako som začala jazdiť, sa 
mi na pretekoch stala nehoda. Moja loď 
sa na vlne prekoti la a ja som skončila pod 
ňou vo vode. Ja som to brala ako veľkú 
skúsenosť do budúcna, no mama, ktorá to 
celé videla len z brehu, sa zľakla, a keď ma 
vyti ahli na breh, mala slzy v očiach a pev-
ne ma objala. Otec je s tým vysporiadaný. 
Keďže on je už skúsený pretekár, tak ma 
pred každou jazdou upozorní, na čo mám 
dať pozor. Takisto aj po každej jazde pre-
berieme, kde som spravila chybu a kde ju 
nabudúce spraviť nemám. Vlastne som aj 
dostatočne chránená. Povinnou výbavou 
je pretekárska kombinéza, špeciálna zá-
chranná vesta a prilba.

Vekom sa na teba kládli čoraz väčšie 
nároky. Boli aj sklamania? Nekládli. Ro-
dičia vždy hovorili, že ma to má v prvom 
rade baviť. Robím to hlavne sama pre 
seba, nie pre iného. Čiže aj po nejakom 
neúspechu či horšom umiestnení boli 

na mňa vždy obaja hrdí.  Nároky kladiem 
skôr sama seba, keďže viem, čo chcem 
dosiahnuť a kam sa chcem ďalej dostať. 

Stalo sa ti , že si počas pretekov mu-
sela sama ťahať loď na breh? Nie, to sa 
mi ešte nikdy nestalo. Táto možnosť vô-
bec neprichádza do úvahy. Počas prete-
kov sa na vodnej ploche nachádzajú tak 
záchranári, ako aj odťahové člny. Pokiaľ 
sa pretekár dostane do vody, záchranári 
v tom momente vyrážajú a odvezú ho na 
breh. Loď na breh ťahá odťahový čln aj 
v prípade, že sa v ňom pretekár nachádza. 

Barbara, prišla si do Brati slavy a za-
čala chodiť na SOŠ polygrafi ckú. Čo ťa 
sem prilákalo? Kreslenie. Veľmi rada kres-
lím a mám rada umenie. S mamou sme 
dlho hľadali strednú školu, ktorá by ma aj 
naozaj bavila a niekam by som sa s ňou 
aj dostala. Mne, samozrejme, ako prvé 
napadlo, že pôjdem na umeleckú školu. 
Ale čo s ňou ďalej? Nakoniec mama na-
šla túto školu, tak sme sa prišli pozrieť a 
celkom sa mi pozdávala. Tak som sa roz-
hodla pre túto školu a pre odbor grafi ka 
tlačovín, pretože bol viac zameraný na 
umeleckú stránku a kreslenie.

Dá sa skĺbiť náročný šport s učením? 
Väčšinou sa sezóna začína v máji a končí 
v septembri či októbri. A preteky sú len 
víkendové. Takže sa to veľmi nekrižuje a 
ja sa celý rok môžem pokojne sústrediť 
na školu. 

Premýšľala si nad budúcnosťou? 
Uvažovala som už aj nad vysokou školou, 
ale nie som si stopercentne istá. Ale tá 
myšlienka sa mi stále viac pozdáva. Karié-
ru pretekára motorových člnov nemám 
v pláne ukončiť v blízkej dobe. Mojím veľ-
kým snom je vyhrať majstrovstvá sveta 
ako otec. Bola by som naozaj neskutočne 
šťastná, ak by sa mi to aspoň raz podari-
lo. Pre mňa ako pre 
dievča by to bol nao-
zaj veľký úspech.

Barbara, ďakuje-
me ti  za rozhovor a 
prajeme veľa úspeš-
ných rokov. Samo-
zrejme, opäť ťa radi 
uvidíme na stupni 
víťazov.  

RŠ

R oz ho v or s B arbarou B az inskou

Foto:  Wiktor Synoracki
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Litografi a alebo kameňotlač patrí 
medzi najznámejšie grafi cké techniky. 
Patrí do skupiny tlače z plochy. Vynález 
a vývoj litografi e sa pripisuje Čechovi 
Alojzovi Senefelderovi (1771-1834). 
Litografi a mala pomocou obrazu šíriť 
myšlienky, správy a vzdelanie. Vznik 
plagátu je nemysliteľný bez vynálezu 
litografi e. 

Nová technika tlače sa s úžasnou 
rýchlosťou rozšírila do mnohých európ-
skych krajín. Oceňovali sa predovšetkým 
jej reprodukčné schopnosti . Prostredníc-
tvom tejto tlače sa mohli ľahšie a doko-
nalejšie rozmnožovať umelecké diela. 
Litografi a mala okrem reprodukčných 
schopností  aj schopnosť najrýchlejšie 

informovať. Obľúbeným námetom sa 
stávali výjavy zo všedného života, kres-
lené anekdoty, historky, módne listy a 
podobne. Práve podľa nich môžeme vi-
dieť mešti ansky život či módne trendy 
ako najrýchlejší a najlacnejší prostriedok 
informovania. 

Litografi a je založená na princípe 
vzájomného odpudzovania mastnoty 
a vody. Základným materiálom je lito-
grafi cký kameň alebo kamenná doska 
s úplne rovným nemastným povrchom. 
Litografi cký kameň je jemnozrnný vá-
penec. Čím je kameň tmavší, tým je 
tvrdší a lepší pre litografi u. Častým 
brúsením strácajú litografi cké kame-
ne počas doby svoju silu, až sa stávajú 
tenké a vzrastá nebezpečie puknuti a 
v stroji pri tlači. Na litografi cký kameň sa 
kreslí litografi ckou ceruzkou, litografi c-
kým tušom a inými materiálmi. Litogra-
fi cký tuš je svojím zložením a chemickým 
pôsobením na kameň totožný s litogra-
fi ckou kriedou. Litografi cký tuš sa vyrá-
ba v tekutom aj tuhom skupenstve. Pre 
umeleckú litografi u je vhodnejší tuhý tuš, 
je výdatnejší a možno ho podľa potreby 
na miske rozotrieť vodou alebo terpen-
tí novou silicou na ľubovoľnú hustotu. 
Litografi cká krieda je zmes tuku, vosku, 
mydla, živice a sadzí. Pokreslené mies-
ta sú určené na odtláčanie a priťahujú 
mastnotu – prijímajú farbu. Miesta, ktoré 
sa neodtlačia, priťahujú vodu a odpudzu-
jú tlačiarenskú farbu. Na navlhčený lito-
grafi cký kameň sa položí papier a odtláča 
sa pomocou tlačiarenského lisu.

Mgr. art. Barbora Molnárová

LITOGRAFIA
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PRESSING MATTER 5.

Litografi cka krieda rôznej tvrdosti , 
litografi cký tuš: tuhý  a klasický

Foto: B. Molnárová

Nikola Urbanová

Veronika Preitschaft ová 

Skica, čiernobiela litografi a, 
čb litografi a dokolorovaná 
vodovkami a zlatou fóliou
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Dobrý deň, pán Zápražný. Rád by 
som vás predstavil našim čitateľom. 
Naším cieľom je sprístupniť v Mladom 
polygrafovi informácie o absolventch 
školy a priblížiť im ich životnú cestu.

Čo rozhodlo o tom, že po ukončení zá-
kladnej školy ste sa začali učiť za repro-
dukčného grafi ka?

V skratke. Pôvodne som chcel ísť na 
ŠUPku na dizajn, ale nepodarilo sa. Čo 
sa týka nájdenia cesty k polygrafi i, dá sa 
povedať, že som sa k nej dostal pomerne 
náhodou. Po dobu 10 rokov som chodil 
do Brati slavy na strojček na zuby a na 
rohu Michalskej bolo kníhkupectvo, kde 
ma vždy fascinovala vôňa papiera a tla-
čiarenských farieb, rovnako aj knihy.
Spomienky na talentové skúšky?

Samozrejme, že si pamätám na talen-
tové skúšky! Priniesol som svoj komiks 
a kreslil som kravu. Skúšaný som bol pá-
nom Fricom a Papáyom. 
V tom čase mali všetci za sebou zamest-
návateľa. Za ktorý podnik ste sa učili vy?

Ja som sa učil za Polygrafi cké závody, 
podnik 04, Záhradnícka 151.
Patríte k prvým žiakom, ktorí nastúpili 
do novej školy na Račianskej, alebo ste 
migrovali po Brati slave?

Áno, nastúpil som do novej školy na 
Račianskej. Bola to pekná, nová škola 
s dobrým vybavením.
Ako reprodukčný grafi k ste mali mož-
nosť na škole spoznať starú technoló-
giu. Oboznámili ste sa vtedy aj s digita-
lizáciou obrázkov?

Počas štúdia som sa neoboznámil 
s digitalizáciou, všetko sme robili ručne 
(smiech).
Film bol v tom čase dominantným ma-
teriálom. Spomínate si ešte na tmavú 
komoru?

Jasné, aj na tmavú komoru si spo-
mínam. V tej dobe sa predlohy foti li 
a zmenšovali fotografi ckou cestou na 
fi lmy Agfa a Orvo. 
Kde ste sa zamestnali po skončení školy?

Po skončení školy som sa zamestnal 
tam, kde som praxoval, v Polygrafi c-
kých závodoch na Záhradníckej. Praco-
val som tam na pozícii reprodukčného
grafi ka – leptára 15 rokov. Potom som 
pracoval ako leptár 7 rokov v súkromnej 
fi rme Phoenix, čiže spolu 22 rokov. Po 
zaniknutí  spoločnosti  Phoenix som pra-
coval ako sieťotlačiar.
Patríte k posledným mohykánom, ktorí 
vedia, ako sa leptajú štočky. Vedeli by 
ste našim čitateľom priblížiť, o čo ide?

Lept štočkov nie je jednoduchý pro-
ces. Na zinkovú dosku sa naniesla svet-
locitlivá vrstva a vysušila. Z fi lmu sme 
vyhotovili reprodukciu predlohy, ktorú 
sme fotografi ckou cestou prenášali na 
zinkovú dosku. Doska sa vystriekala 
prúdom vody, odplavili sa miesta, kto-
ré neboli osvetlené. Vrstva sa vysušila, 
buď ručným horákom alebo sa vložila 
do elektrickej pece, aby bola odolná voči 
chemikáliám. Potom sa zinková doska 
vložila do rýchloleptacieho stroja. Tam 
lopatky striekali na dosku kyselinu pri 
určitej rýchlosti  a čase. Na leptanie sa 

používala kyselina dusičná, voda a iné 
chemikálie. Hoci dnes je to už ťažké 
predstaviť si, ale takto boli kedysi repro-
dukované noviny, knihy, vizitky. 
Majú dnes štočky uplatnenie?

Určite áno, bez štočkov by sme dnes 
neboli tam, kde sme. Štočky sa pou-
žívajú napríklad pri výrobe bankoviek, 
pri razení knižných dosiek a všade tam, 
kde treba docieliť reliéf. V súčasnosti  sa 
upusti lo od leptania, štočky sa vyrábajú 
suchým procesom - gravírovaním.
Čo si myslíte o duálnom systéme vzde-
lávania v súvislosti  s polygrafi ou? 

K tomu sa nevyjadrím, pretože ne-
mám prehľad. Rozhodne našej generácii 
pomohla vyššia dotácia hodín prakti cké-
ho vyučovania.
Ako vidíte budúcnosť polygrafi e z váš-
ho pohľadu? 
Neviem.

Pán Zápražný, ďakujem za rozhovor. 
Budeme s vami spomínať na prácu leptára 
a porovnáme ju s dnešnými technickými 
možnosťami.                                       RŠ

Rozhovor s pánom 
Ladislavom Zápražným
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