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Úvod 

Cez polrok sme prehupli tak rýchlo, že sme to ledva postrehli. Niektorí 

majú šťastie, že vysvedčenie bolo iba polročné... 

Prehľad všetkého, čo sa udialo v škole si môžete pozrieť v rubrike 

novinky. Konečne sa nám dostalo do redakcie aj zopár odborných článkov . 

Do tohto čísla sa nám podarilo vyspovedať Mgr. Filipa Šebestu. Ako vždy 

nájdete v časopise aj články na rôzne témy. 

V nasledujúcich mesiacoch nás čaká veľa akcií, súťaží, exkurzií, 

o ktorých sa dočítate v našom časopise. Snáď inšpirujeme potencionálnych 

redaktorov, ktorí sa prestanú hanbiť a zahrnú nás svojimi príspevkami. Pretože 

štvrtáci o chvíľu odídu a prvákom a druhákom sa nejako nechce písať.  

Všetko dobré, málo učenia, dobré známky,  štvrtákom držíme päste pri EČ 

maturity, vám do druhého polroka želá redakcia časopisu Strelec.   
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Novinky 

 

Dňa 28.11. sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. 

Vynikajúce 2. miesto obsadil Filip Gerhát (IV. A). Gratulujeme a ďakujeme za 

reprezentáciu školy. 

 

Dňa 30.11. sa uskutočnilo krajské kolo odbornej súťaže Zenit v 

elektronike. V oboch kategóriách dosiahli naši žiaci vynikajúci úspech: v 

kategórii "A" - 1. miesto: Filip Gerhát (IV. A), v kategórii "B" - 1. miesto: 

Patrik Horský (II. A). Obaja postupujú do celoslovenského kola. Blahoželáme, 

ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v 

celoslovenskom kole. 

 

Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. V 

krajskom kole OĽP, ktoré sa uskutoční 8.2.2018, bude našu školu zastupovať 

Ivan Sleziak (III. B), náhradníkom je Peter Brezina (III. A). Všetkým 

odvážlivcom ďakujeme za účasť, víťazovi želáme veľa úspechov v krajskom 

kole. 

Výsledky školského kola: 

1. miesto: Ivan Sleziak (III. B) - 31 bodov 

2. miesto: Peter Brezina (III. A) - 28 bodov 

3. miesto: Dávid Jozef Macko (III. M) - 27 bodov 
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Dňa 12.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Matematickej olympiády pre 

kategóriu "A" (žiaci 3. a 4. ročníka). 

Výsledky školského kola: 

1. miesto: Peter Brezina (III. A) 

2. miesto: Filip Gerhát (IV. A) 

3. miesto: Mário Michálik (III. M) 

Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme. 

 

Dňa 14.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. 

Výsledky školského kola: 

1. miesto: Marek Porubský (III. M) - 171 bodov 

2. miesto: Juraj Čičo (I. S) - 141,5 bodov 

3. miesto: Dávid Solčiansky (II. B) - 139 bodov 

Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť, 

víťazom blahoželáme a postupujúcim do 

dekanátneho kola Porubskému, Čičovi, 

Solčianskemu a náhradníkovi Gorylovi (I. B) 

držíme palce. 

 

Dňa 17.1. sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. 

Náš žiak Filip Gerhát (IV.A) obsadil vo svojej kategórii vynikajúce 1. miesto a 

postúpil do krajského kola. Blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu 

školy a želáme veľa úspechov v krajskom kole. 
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Dňa 18.1. sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. 

Zúčastnili sa ho naši žiaci: Peter Brezina (III. A) obsadil pekné 4. miesto a 

Juraj Molnár (IV. MS) obsadil 5. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za 

reprezentáciu školy. 

 

V prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores náš žiak Filip Gerhát (IV. 

A) získal čestné uznanie za výnimočné nadanie pri preklade. Odborná porota 

vyzdvihla vysokú kvalitu jeho prekladu. Gratulujeme. 

 

Dňa 14.2. sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 

Náš žiak Filip Gerhát (IV. A) obsadil vo svojej kategórii vynikajúce 1. miesto a 

postúpil do celoslovenského kola. Blahoželáme, ďakujeme za úspešnú 

reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole. 

 

V čase 11. – 17. 2. 

2018 boli naši žiaci na 

Lyžiarskom kurze. Počasie im 

perfektne vyšlo, dobre si 

zalyžovali a všetci sa v 

poriadku vrátili domov. 

 

V dňoch 5. – 9.2. 2018 boli 

u nás v škole anglické lektorky (a 

jeden lektor). Prednášali žiakom 

tretích ročníkov. Druháci sa môžu 

tešiť na lektorky budúci rok .  

 

Dávid Solčiansky, II. B  
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Ako vznikol „Deň zaľúbených“? 

 

14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom 

všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. 

Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na 

romantických miestach. Viete, že sviatok svätého Valentína nie je novodobým 

výmyslom? Viete, kto to bol  sv. Valentín, a prečo si ľudia práve v tento deň 

vyznávajú lásku?  

So 14. februárom sa spájajú mená najmenej troch svätcov. Prvým bol 

svätý Valentín, ktorý so svojimi spoločníkmi trpel v Afrike. Druhým svätým bol 

biskup z Interamny a tretím bol rímsky kňaz Valentín. O  prvom a druhom 

Valentínovi sa vie len veľmi málo.  

Najznámejší je príbeh tretieho menovaného. O svätom Valentínovi, ktorý 

žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z najznámejších je 

kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý bol mučeníkom 

žijúcim za vlády cisára Claudia II. Tento panovník mal rád vojenské umenie a 

často viedol vojny. Ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali 

do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje 

ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov. Preto 

zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý 

aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár 

Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 

14. februára roku 296. Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére 

väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie. 
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 V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň 

smrti svätého Valentína za pamätný deň na jeho 

počesť. Ten sa tak stal patrónom zaľúbených. Či 

už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín 

sa stal patrónom zamilovaných a tento sviatok sa 

stal obľúbený nielen na Slovensku, ale aj v 

zahraničí.  

V Spojených štátoch má sviatok svätého 

Valentína dlhú tradíciu. Prvé valentínske 

pohľadnice boli vyrobené v 19. storočí. 

Maľovali sa ručne, zdobili sa ornamentami, morskými mušľami alebo sušenými 

kvetmi a podobne. V Škótsku sa každý rok usporadúva festival, kde si mladí 

ľudia losujú z klobúka meno svojho Valentína alebo Valentínky, s ktorou potom 

majú pretancovať celý večer. Podľa ďalšieho zvyku sa Valentínom alebo 

Valentínkou stane prvý človek, do ktorého v ten deň doslova narazíte na ulici. V 

Anglicku sa traduje, že 14. februára si vtáci (najmä holuby a labute) volia 

svojich partnerov na celý život. Vieme však, že február sa odpradávna považuje 

za mesiac romantiky. „Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás 

niekto miluje preto, aký sme, alebo skôr aj napriek tomu , aký sme.“  

 

Alexandra Tomanová, IV. A 
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Recept na YouTube slávu 

 

V posledných rokoch sa priemysel so zábavou zmenil viac ako sa stihol 

zmeniť od doby, kedy Sumeri zahrali prvú pieseň (pred viac ako tritisíc rokmi!).  

Pred desiatimi rokmi bol hlavný zdroj zábavy televízia. Teraz je tým zdrojom 

internet. Z toho, čo som zistil za poslednú dobu, ktorú som strávil na internete, 

som vypozoroval, že televízia nemá moc veľkú radosť z toho, že YouTube im 

berie sledovanosť. Kedysi bola jediná možnosť ako prísť k sláve práve televízia. 

A práve internet vďaka jeho neobmedzenosti dovolil ľuďom presláviť sa 

akýmkoľvek spôsobom, na rozdiel od televízie, ktorá si starostlivo vyberá, čo 

bude kedy dané do vysielacieho času. Ale ako preraziť na platforme, kde je veľa 

tvorcov?  

Okolo roku 2011 bola idea živenia sa tvorením videí iba v plienkach, aj 

keď speňaženie videí je na YouTube od roku 2008. Keďže v roku 2011 nebola 

YouTube scéna taká rôznorodá ako dnes, bolo ľahké preraziť takmer s hocičím. 

Bohužiaľ, úspech tvorcu dnes nezávisí od toho, aký obsah tvorí, ale ako sa 

preslávil. A tak som sa pozrel do minulosti, prezrel som kanály nielen na 

YouTube, ale aj na Twitchi, a prišiel som na to, čo stojí za slávou. 

PewDiePie má (v čase písania článku) 59 miliónov odberateľov, a je tak 

najviac odoberaným kanálom na YouTube. Jeho najsledovanejšie video je “A 

Funny Montage“ a vďaka tomuto videu som ho objavil aj ja. Sám Pewds sa 

vyjadril k tomuto videu a povedal, že práve táto montáž mu získala najviac ľudí 

(ale to bol rok 2013, keď bol YouTube relatívne v poriadku). Pewds si aj napriek 

niekoľkým kontroverzným videám udržal stále publikum, ktoré je však 

mnohonásobne menšie než celkový počet jeho odberateľov. Pewds sa teda 

preslávil vďaka svojmu humoru.  
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Pozrime sa však na našu scénu. Prvým výrazne známym YouTuberom 

spomedzi Čechov a Slovákov je GoGo. Keď som sa pýtal ľudí na GoGove 

video, ktoré videli ako prvé, takmer neustále som dostal odpoveď: „Ten vlog 

ako si natieral nutelu na tvár.“ A nepochybne, bol to virál, ktorý sa šíril 

rýchlejšie ako čokoľvek iné. Ako som už spomínal, tento vlog šokoval hlavne 

scénou, kde si GoGo natieral nutelu na tvár ako súčasť paródie na make-up 

tutoriály. Za poslednú dobu boli jeho tri najpozeranejšie videá: “Po-

Silvestrovský Špeciál“, 50/50 challenge a GoGov typický Halloween špeciál. 

Halloween špeciál a Silvestrovský špeciál je na GoGovom kanále zabehnutý 

formát, ktorý prichádza každý rok, a každý rok priniesli tieto špeciály nejaký 

nový koncept. Zameriam sa však na 50/50 challenge a na Halloween špeciál. 

Tieto dve videá sa zamerali práve na utrpenie ľudí, ktorí sa v týchto videách 

zúčastnili. V50/50 challenge máte päťdesiat percentnú šancu, že pri kliknutí na 

link sa vám zobrazí video, ktoré je dobré a jedno video, ktoré je zlé, resp. 

nechutné. Halloween Špeciál predstavil tento krát formu utrpenia v podobe 

challengov, ktoré sa dosť kruto pohrali s tráviacim traktom učinkujúcich. 

Zaujímavý však nie je obsah týchto videí, ale počet pozretí, ktoré tieto videá 

majú. Práve tieto videá majú zhruba dvojnásobne viac pozretí ako pri GoGovej 

bežnej tvorbe (tj. vlogy alebo gameplaye). 

Aby som stále nehovoril o YouTube, prejdeme na Twitch. Jedným z 

najznámejších streamerov na česko-slovenskej scéne je Fatty Pillow. Tento 

streamer sa preslávil tým, že po sebe hádzal jedlo a rozprával (často prifarbené) 

príbehy z detstva. Šokoval tak publikum tým, že sa nesnažil profesionálne hrať 

hry, ale že sa snažil publikum zabávať tým, že použil svoju nadváhu ako hlavný 

marketingový ťah. Po čase mu však došli príbehy a ako sa Fatty raz vyjadril, ani 

on sám už nemá takú chuť na to, aby na každom streame spravil nejakú brutálne 

zábavnú show, a tak sa v poslednom roku jeho publikum zmenšilo. 
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Začíname si teda všímať istý vzorec. Kedysi sa umelci do povedomia ľudí 

dostávali svojím talentom. Teraz? Či už streamer, youtuber alebo umelec 

hocijakého druhu sa do povedomia ľudí dostane tým, že šokuje. Ľudia už nechcú 

vidieť talent - chcú vidieť niečo šokujúce, niečo nechutné, niečo vtipné. A 

môžeme sa diviť? Je to jednoduchý spôsob, ako sa dostať k utrpeniu čo 

najbližšie bez toho, aby ste boli priamo zasiahnutí dôsledkami. Takže ak chcete 

zabodovať na Youtube, nájdite si niečo, čo tu ešte nebolo, ale hlavne niečo, čo 

bude šokovať všetky vekové kategórie. 

 

Dávid Novotný, III. A 
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DEAR DIARY II. 

 

Dočkali sme sa aj druhej časti tejto mojej série  Od poslednej ubehlo 

naozaj veľa dní, takže mám aj veľmi veľa tipov, zážitkov, o ktoré sa môžem 

s vami podeliť .  

Nakoľko sme mali v decembri prázdniny, 

tak som stihla pozrieť viac seriálov, akoby sa 

patrilo. Momentálne som skončila pri seriáli  

BLACK MIRROR, ktorý určite veľa 

z vás pozná.  

Kto nie, určite ho bežte skuknúť . 

Vystihla by som ho len jednou vetou, 

pretože Vám o ňom nechcem veľa prezrádzať. 

„Nastavme čierne zrkadlo mediálnemu svetu 

21.storočia.“ 

A ako som spomínala, seriálov som pozrela viac ako dosť, tak jeden 

z ďalších, ktorý odporúčam je HOW TO GET AWAY WITH MURDER. 
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Ja som človek, ktorý je na filmy a seriály veľmi veľmi náročný.  

Ale pokiaľ sa rozhodnete dať na môj tip, určite nebudete ľutovať . 

(Inak momentálne nemám čo pozerať, takže kľudne sa môžete za mnou 

zastaviť a hodiť mi nejaký tip .) 

 

FILM/KNIHA 

Dosť zaujímavé je, že u mňa do tejto kategórie bude spadať jeden a ten 

istý, jedinečný, úžasný – LABYRINT. 

Nakoľko som veľká fanúšička tejto dystopickej 

trilógie, mala som možnosť sa zúčastniť predpremiéry 

tohto počinu, vlastne už jeho tretej časti a ... málokedy 

sa stáva, že odchádzam z kina až s takým zážitkom... 

Kniha bola úžasná a film takisto. Takže, či sa už 

rozhodnete nato skočiť do kina alebo zobrať do ruky 

knihu, ani jedno nebudete ľutovať . 

Nemôžem zabudnúť ani na tip na výlet.   

Kam sa teda oplatí zájsť? 

Spolužiaci, kamaráti o mne vedia, že takisto ako milujem pozeranie 

seriálov, čítanie kníh, takisto milujem výlety. Dá sa povedať, že som taký 

cestovateľ . 

Silvester som mala možnosť 

stráviť v kúpeľnom hoteli v meste 

Dudince. Určite tam nenájdete historické 

pamiatky, alebo super nákupné centrá. 

Čo tam však nenájde, je zaslúžený 

oddych a načerpanie nových síl.   

Minimálne na ten ďalší školský týždeň, pokiaľ pôjdete cez víkend . 
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Medzitým som stihla ešte odskočiť cez víkendy do Piešťan a do Brna. 

Pokiaľ ide o Piešťany, platí to isté čo o Dudinciach, obe sú kúpeľné mestá, 

takže oddych, oddych a znova oddych.  

 

Brno- to je už iná reč. Myslím si, že jeden víkend je málo, aby ste stihli 

všetko obehať. Od veľmi dobrých reštaurácií a kaviarní, cez historické pamiatky 

až po večernú zábavu. Nájdete tam naozaj všetko. Takže šup nasadnúť na vlak 

(6 eur cesta tam ) a spoznávať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Tomanová, IV. A  
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Arduino 

 

Arduino je open-source platforma založená na mikroprocesore ATMega 

od firmy Atmel. Platforma môže byť použitá na tvorbu interaktívnych zapojení, 

projektov, prípadne niektoré dosky ako náhrada hardware (klávesnica, myš,..).  

Existuje veľa druhov dosiek Arduina, tie sa 

môžu líšiť v rôznych parametroch ako sú počty 

vstupov/výstupov, pamäťou alebo frekvenciou 

procesora. Medzi najpoužívanejšie patria dosky: 

Mini, Nano, Uno, Mega a Leonardo. Prípadne sa 

na určité potreby používateľa dajú použiť rozšírenia, takzvané „shieldy“.  

Na programovanie dosiek sa používa software Arduino IDE (Integrated 

development enviroment). Táto aplikácia je naprogramovaná v Jave. Je 

navrhnutá tak, že umožní programovanie aj ľuďom, ktorí nemajú veľké 

skúsenosti s programovaním. Na programovanie sa používa programovací jazyk 

Wiring. Softwér je schopný program skompilovať a nahrať do Arduina jedným 

kliknutím tlačidla.  

Program pre Arduino sa pomenúva anglickým slovom „sketch“. Obsahuje 

taktiež knižnicu funkcií, ktorá písanie programu uľahčí. Užívateľ musí 

definovať len dve funkcie, aby sa dal program spustiť. Tými sú funkcie setup() 

a loop(). 

  

Arduino Mini 

Adrduino Nano  
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Ukážka jednoduchého programu: 

void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT); // Nastavenie digitálneho pinu 13 na výstup 

} 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH); // Nastav digitálny pin 13 na 5V 

  delay(1000);                    // Čakaj 1000ms (1s) 

  digitalWrite(13, LOW);  // Nastav digitálny pin 13 na 0V 

  delay(1000);                    // Čakaj 1s 

} 

Mário Michálik, III.M  

Arduino Uno 

Adrduino Mega  

Arduino IDE 



 

 
16 

Ako začať programovať 32-bitové mikroprocesory 

 

Prečo programovať 32-bitové mikroprocesory? Možno lepšia otázka by 

bola: Prečo ešte stále programovať 8-bitové mikroprocesory? 32-bity majú veľa 

výhod oproti 8-bitom. Majú omnoho lepší výkon, omnoho viac periférii, širšie 

zbernice, 4GB adresný priestor, možnosť pracovať s veľkými číslami bez 

obmedzení... 

Pred nejakým časom som sa stretol s 32-bitovými mikroprocesormi od 

firmy STMicroelectronics STM32. Využívajú architektúru ARM. ARM 

procesory sa delia na 3 základné kategórie: rada A – tá je pre výkonné aplikácie 

napr. do mobilov, tabletov..., 

rada R – výkonné procesory pre real-time aplikácie, 

rada M – mikrokontroléry pre nákladovo citlivé aplikácie – amatérske, 

ale aj priemyselné využitie. 
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ARM Holdings je firma vo Veľkej Británii, ktorá vyvíja architektúru 

procesorov a predáva licencie rôznym výrobcom, ona sama nič nevyrába. 

STM32 je rodina mikrokontrolérov založených na jadrách ARM rady 

M0/0+/3/4/7. ST si ich ešte rozdeľuje na:   

Ďalej sú ešte tieto jednotlivé rodiny delené podľa výkonu, počtu periférii, 

typu puzdra a počtu GPIO.  

Zopár výhod:  

 existuje viacero free vývojových nástrojov, napríkad: GNU ARM, AC6, 

Attolic studio, Keil (má obmedzenie kódu na 30 kB); 

 pin-to-pin kompatibilita medzi niektorými rodinami a prenositeľný kód 

vďaka HAL knižnici; 
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 CubeMX – program, v ktorom sa nakonfigurujú vývody a hodiny úplne 

jednoducho, iba sa naklikajú a program vygeneruje celý projekt, všetko 

inicializuje a potom ostáva iba čisté kódenie; 

 5V tolerantné piny (STM32 má 3,3V logiku); 

 integrovaný bootloader, kód sa potom dá nahrávať cez viacero periférii; 

USART, I2C, I2S, CAN,USB, A/D, D/A, Ethernet, SDIO, viacero LCD 

zberníc, IC/OC/PWM...; 

 cena (od nejakého 1€ podľa počtu kusov); 

 vývojové kity (Discovery, Nucleo, Evaluation boards) s debuggerom (ST-

Link v2) (najlacneší stojí okolo 12€ na Slovensku a okolo 7 v Anglicku 

(Farnell)); 

 široká paleta procesorov (okolo 800 druhov s rôznymi typmi púzdra); 

 stačí jeden vývojový kit, lebo debugger má vyvedené vývody, teda sa dá 

debugovať aj externý MCU iba pomocou 2 vodičov (SWD); 

 dobrá dokumentácia oproti niektorým iným výrobcom. 

Procesory na báze Cortex M využívajú Harwardskú architektúru 

s oddelenou dátovou a inšrukčnou zbernicou. K vyššiemu výkonu prispieva aj 

to, že procesor dokáže súčasne spracovávať 3 inštrukcie tzv.: „three-

stage.papeline“. To znamená, že v tom istom hodinovom cykle sa vykonávajú 

nasledovné operácie: 

Fetch – vyzdvihnutie inštrukcie N+2 z pamäti, 

Decode – dekódovanie inštrukcie N+1, 

Execute – spracovanie najstaršej inštrukcie N. 
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Jadrá M0/0+ dovoľujú 32 externých prerušení, ostatné 240, ale v praxi ich 

je samozrejme menej. Externé prerušenie sa dá nastaviť aj na hocijakú perifériu 

(zbernicu). 

Na vývoj aplikácii používam System  Wokbench for STM32, treba sa 

zaregistrovať na stránke http://www.openstm32.org/ a buď si stiahnete 

inštalačku, čo je vlastne upravený eclipse a ovládač pre ST-Link, alebo sa dá 

nainštalovať ako plugin do eclipse. Musíte mať nainštalovanú Javu 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Dajú sa 

použiť aj iné IDE, napríklad Atolic TrueSTUDIO  (vývojové prostredia sú na 

http://www.st.com/content/st_com/en/extended-

query.html?querycriteria=productId=LN1200$$associatedTo=CL1734 okrem 

GNU MCU pluginu do eclipse). Ďalej je potrebné si pre jednoduchý vývoj 

nainštalovať CubeMX http://www.st.com/en/development-

tools/stm32cubemx.html (úplne dole je odkaz na stiahnutie), ktorý vygeneruje 

celý projekt aj s inicializačným kódom. 

Ukážeme si jednoduchý program, ako rozblikať diódu. 

Pri prvom spustení CubeMX si vytvoríme zložku na ukladnie. Vytvoríme 

nový projekt, v Board Selector si dvojklikom vyberieme svoju dosku (ja mám 

STM32L100C Dicovery), 

http://www.openstm32.org/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.st.com/content/st_com/en/extended-query.html?querycriteria=productId=LN1200$$associatedTo=CL1734
http://www.st.com/content/st_com/en/extended-query.html?querycriteria=productId=LN1200$$associatedTo=CL1734
http://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
http://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
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ak nie je nastavené debuggovanie, nastavíme SYS ako Serial Debug (aby sme 

vedeli nahrať program). CubeMX nastavilo piny PC8 a PC9 ako výstupy, lebo 

na nich sú pripojené LED-ky na vývojovej doske, PA0 ako vstup (tam je 

tlačidlo) a PA13 a teraz slúžia na debuggovanie. V týchto procesoroch sú piny 

rozdelené po 16 do zberníc pomenovaných GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOD, 

GPIOE. 

V Clock Configuration si ľahko vieme zmeniť frekvenciu časovačov, ak 

používame externé kryštály, alebo zvoliť si iný časovač pre niektorú zbernicu. 
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Neodporúčam tam meniť pôvodné nastavenie, pokiaľ neviete, čo robíte, 

lebo sa vám môže ľahko odpáliť procesor.  

V Project→Settings napíšeme meno projektu a nastavíme Toolchain/IDE 

na SW4STM32 (ak používame AC6), ak nemáme ešte vybratú zložku na 

ukladanie, vyberieme/vytvoríme aj zložku, kde si projekt uložíme. 

Dáme Ok uložíme projekt a potom vygenerujeme kód.  
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Môžeme otvoriť projekt, alebo potom ho importujeme do eclipse. Pri 

spustení eclipse (AC6) si zvolíme zložku na ukladanie projektov. Programuje sa 

hlavne v Src→main.c. CubeMX, kde nám inicializovalo piny a výstup nastavilo 

na 0. 

Stav pinu zmeníme funkciou: HAL_GPIO_TogglePin(názov_zbernice 

*GPIOx, názov pinu); fixné nastavenie: pinu 

HAL_GPIO_WritePin(názov_zbernice *GPIOx, názov pinu, stav pinu); stav 

pinu môže byť HAL_GPIO_PIN_SET alebo HAL_GPIO_PIN_RESET,  čítanie 

stavu pinu: HAL_GPIO_ReadPin(názov_zbernice *GPIOx, názov pinu);  

časovač: HAL_Delay(milisekundy).  
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Jednoduchý program: bliká 1 dióda a stlačením tlačidla sa rozblikajú obe, 

píše sa do nekonečnej slučky while(1) v metóde main(). 

Uložíme projekt a skompilujeme. Ak sa správne skompiloval, na konzole 

by sa malo ukázať niečo, ako na obrázku. Spustíme nahrávanie (treba mať 

pripojenú dosku :D). 

Ak máte vytvorených viac projektov, je lepšie pravým kliknúť na zložku 

projektu, dať Build Project a potom Run as → 1 Ac6 STM32 C/C++ 

Application. 

Jednoduché debuggovanie: V hlavnej slučke while(1) nechajte iba 

HAL_GPIO_TooglePin(...); uložte a skompilujte projekt a dajte debuggovať 

(alebo pravým na zložku projektu a Debug as).  

 

Pri každom stlačení tlačidla Step Over (alebo F6) sa zmení stav pinu. Pri 

debuggovaní bliká LED-ka LD2 COM portu, ktorým je pripojený ST-Link na 

červeno a zeleno. Radšej si tam nechajte aj časovač, ak by ste to náhodou 
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spustili, aby nezblbol výstup (alebo nezhorel :D). S tým debuggovaním sa dá 

dosť pohrať :D. 

Literatúry  o programovaní týchto mikroprocesorov nie je veľa. Ja sa učím 

z knihy Mastering STM32. Ak si je chcete kúpiť, nech sa páči link: 

https://leanpub.com/mastering-stm32. Ak si ju kúpite a vyjde novšia verzia, tú si 

už môžete stiahnuť zadarmo. Šikovní si ju stiahnu 

zadarmo, na internete je :D. Na stránke 

http://www.st.com/content/st_com/en/support/learning/

stm32-education/text-books.html sú asi všetky knihy 

napísané o STM32, jedna je zadarmo - 

https://www.cs.indiana.edu/~geobrown/book.pdf, nie sú 

tam veci vysvetlené podrobne, je skôr zameraná na 

procesory F1, čo síce nevadí, ale nepoužíva knižnicu HAL (Hardware 

Abstraction Layer), ktorú je odporúčané používať po jej predstavení od 

STMicroelectronic a CubeMX využíva iba túto knižnicu. Ak by niekto strašne 

chcel túto knihu zadarmo a nevedel by ju nájsť, viem mu s tým pomôcť :P. 

 

Marek Porubský, III.M  

https://leanpub.com/mastering-stm32
http://www.st.com/content/st_com/en/support/learning/stm32-education/text-books.html
http://www.st.com/content/st_com/en/support/learning/stm32-education/text-books.html
https://www.cs.indiana.edu/~geobrown/book.pdf
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Rozhovor s pánom učiteľom Šebestom 

 

1. Ako dlho učíte na škole?  

Momentálne učím na škole 6. mesiac. 

2. Prečo ste sa rozhodli učiť na SPŠSE?  

Počas vysokej školy som tvrdil, že ja učiť nikdy nebudem, no prišla ponuka, 

váhanie, ísť či neisť učiť? Hlavným zlomovým momentom, prečo som sa 

rozhodol ísť učiť bol Peťo Antala, ten ma presvedčil nech to idem skúsiť, že to 

bude super. A mal pravdu! Predpokladám, že ak by som dostal ponuku z inej 

školy, tak by som ju odmietol, prípadne žiadnu prácu učiteľa by som  určite 

nehľadal. Vždy som hovoril, že potrebujem prácu medzi ľuďmi, nie, niekde 

v kancelárií a myslím, že škola spĺňa presne to, čo som chcel. 

3. Aký je to pocit, keď sú odrazu vaši bývalí učitelia vaši kolegovia?  

Spočiatku to bol zvláštny pocit. Nevedel som ako sa k nim spávať. Predsa keď 

som bol študent bolo to iné. Nakoniec som zistil, že je fajn mať prácu, kde už 

svojich kolegov aspoň z časti poznáte, aj keď len ako vašich bývalých učiteľov.  

4. Ktorý z bývalých učiteľov vám navrhol prvý tykanie? Ako rýchlo ste si 

na to zvykli?  

Toto je veľmi ťažká otázka. Viem, že s Peťom Antalom sme si tykali ešte 

predtým ako som nastúpil do školy, ale kto v škole mi navrhol prvý tykanie, na 

to si nespomeniem. 

5. Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že chcete byť učiteľom?  

Ako som spomínal už vyššie, nikdy som nechcel byť učiteľom, takže som nad 

tým ani nerozmýšľal. :D  
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6. Čo by ste na škole zmenili/vylepšili?  

Myslím si, že na škole sa neustále niečo mení k lepšiemu. Môžem povedať, že 

škola od doby, kedy som tu bol študentom, prešla obrovskou zmenou (či už 

vybavením alebo rekonštrukciou učební a budovy školy). 

7. Čo očakávate od svojich študentov?  

Spoluprácu na hodinách a pochopenie. 

8. Aký by mal byť ideálny študent?  

Ktorý vie všetko :D 

9. Čo naopak na študentoch nemáte rád?  

Keď ich vyvolám odpovedať a povedia mi, že im môžem dať rovno 5, lebo nič 

nevedia. 

10. Ste spokojný s výkonmi svojich študentov?  

Verím tomu, že každý študent robí maximum, aby mal také známky, aké mu 

vyhovujú. Zatiaľ som spokojný. 

11. Kradnete fixky :-D?  

Zatiaľ ani jednu! Vždy poctivo vrátim, ak nejakú nájdem v učebni, kde učím, 

prípadne nechám na mieste a svoj majiteľ si ju nájde. 

12. Čo považujete za svoju silnú stránku? 

Možno to, že som mladý. Dokážem sa vcítiť a pochopiť študentov, nakoľko som 

bol aj ja ešte prednedávnom študent. 

13. Čo považujete za svoju slabú stránku?  

Taktiež to, že som mladý, pretože študenti si myslia, že si ku mne môžu dovoliť 

viac a všetko je v poriadku. 

14. Čo je pre Vás v živote najdôležitejšie?  

S určitosťou viem povedať, že je to zdravie a rodina, pretože tieto dve veci nám 

nič nedokáže nahradiť . 
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15. Aké sú vaše obľúbené voľnočasové aktivity, záujmy, hobby?  

Zopár študentov to už vie, nakoľko sa vraví na Facebook-u je všetko. Moja 

najväčšia záľuba je chov osemnohých chlpatých zvieratiek (Áno, sú to pavúky!). 
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CHLAD 

 

Sneh sa pomaly vytráca,  

zimy sú blatové... 

Človek sa od človeka odvracia,  

všetko sa mení za nové. 

 

Čím teplejšie sú zimy,  

tým chladnejší sú ľudia,  

hľadia iba na svoje príjmy. 

 

Na svet hľadíš,  

že čo získaš zas,  

s druhým sa vadíš,  

aj keď všetko máš. 

 

Všetko okrem pokoja,  

čím viac chabreš,  

tvoje vzťahy sa rozdvoja  

a všetko zbabreš. 

 

Pokoj nájdeš, keď sa podelíš,  

čo najviac chceš, druhým rozdelíš.  

 

Marek Porubský, III.M   
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