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Strelkyne a strelci, 

opäť sa vám dostáva do rúk nové číslo školského časopisu. Som presvedčená, 
že v ňom nájdete nové zaujímavé informácie a inšpirácie. Takže, čo všetko vás 
čaká na stránkach nášho časopisu.  

Predstavíme vám nové tváre učiteľského zboru, III. A vyspovedala pána 
učiteľa Kiševa v Interview s..., pokračujeme v našich stálych rubrikách, 
v ktorých sa dozviete o operácii Dunaj '68, precvičíte si nemčinu v článku 
o Medzinárodnom dni študentstva, naučíte sa nové slovíčka z taliančiny 
a geometrické pojmy z angličtiny. 

Štvrtáci hrajúci za klub VION vám prezradia, aké je náročné skombinovať 
futbal a štúdium na strednej škole a nielen to. Nedali sa zahanbiť ani ďalší 
žiaci. V ich článkoch zistíte, aký bol koncert skupiny Slipknot, ako vznikol 
nápad vyrábať športové autá Lamborghini, kde sa nachádza obec Šuňava. 
V odborných článkoch si prečítate na akom princípe pracuje pulzný oxymeter, 
v čom spočíva architektúra RISC a aj o indikátore orezávania pre 
audiozosilňovače. 

Tentokrát sme vyspovedali absolventa SPŠSE 
Ing. Juraja Hrnčára, ktorý študoval elektrotechniku.  

Chýbať nebudú ani informácie o organizácii 
školského roka, o ŽŠR, darovaní krvi a novinke na 
škole, Futbalovej minilige. 

Príjemné čítanie a veľa síl do nasledujúce školského 
roka vám za redakciu časopisu STRELEC želá 

Hrnčárka 😊. 

Mgr. Katarína Hrnčárová 

EDITORIÁL 
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ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 

Adam Kriška  IV. S  (predseda ŽŠR) 

Sabina Tomovičová IV. M (podpredseda ŽŠR) 

Martin Šuriak  II. A 

Jakub Bohunický II. A 

Karol Horňáček  II. A 

Monika Sikoraiová II.M 

Samuel Križanovič IV.A 

Pavol Goryl   I.B 

Maximilián Brath III.A 

Richard Solčiansky III.A 

Ondrej Peter  I.B 

 
Ak máte problém, alebo návrh na zlepšenie života 
v škole, neváhajte kontaktovať ktoréhokoľvek 
člena Žiackej školskej rady. ŽŠR sa vašimi podnetmi 
bude určite zaoberať na svojich zasadnutiach.   
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ŽŠR V 2022/2023 

Žiacka školská rada si začala svoje povinnosti plniť tento školský rok hneď 
prvý týždeň školy, kedy sa konalo jej prvé zasadnutie. Na tomto stretnutí sa 
podali nové návrhy na organizáciu tohtoročných školských podujatí. A veru 
že je ich veľa!  

Všetko sa to pre nás v rade začalo voľbami, pri ktorých sme doplnili počty 
a vybrali uchádzačov z prvého, tretieho a aj zo štvrtého ročníka. Fú, to boli 

ale papierovačky 😊. Veď predsa na to, aby sa konali akcie potrebujeme 
mať funkčnú a plnohodnotnú žiacku školskú radu s plným počtom členov. 

Významná akcia, ktorá sa chystá, sú, samozrejme, imatrikulácie. Staršie 
ročníky si ich určite pamätajú poriadne a nielen „provizórne“ pred školskou 
dielňou. Tešíme sa na programy prvákov, ale aj programy iných žiakov, ktorí 
by mali odvahu ukázať pred celou školou, čo dokážu. Imatrikulácie sa budú 
konať 16. novembra v Spojenej škole (Slančíkovej 2, Nitra). Nevieme sa 
dočkať na to, čo si pre nás pripraví aj legendárna kapela ZUŠ.  

Ďalšia vec, ktorú si žiaci mohli už povšimnúť je školská športová liga, 
takzvaná Minifutbalová školská liga. Nechali sme sa inšpirovať zaužívanou 
tradíciou, ktorá je na amerických školách, kde sa hrávajú aj medziškolské 

zápasy. Cieľom našej ligy je odreagovať sa po škole od učenia (ako-kto 😊) 
a trošku si zašportovať. Budeme veľmi radi, ak sa táto liga uchytí a stane sa 
každoročnou samozrejmosťou.  

Naším plánom je vrátiť sa do starých „predkoronových“ koľají a obnoviť 
školské akcie. Hneď v októbri to bude Halloweenom, následne 
spomínanými imatrikuláciami, Mikulášom, Vianočným kinom a punčom, 
fašiangami, ale aj tradične darovaním krvi. Na zasadnutí padli aj nové návrhy 
školských akcií, ktoré máme tiež v pláne uskutočniť. Nebudem rozpisovať 
všetko, chceme vás prekvapiť, ale je sa na čo tešiť. 

Veľmi dúfame, že sa nám všetky menované aj nemenované podujatia 
podaria a žiaci budú spokojní. Treba vyučovanie raz za čas oživiť, inak by to 

bola celkom nuda 😊.  

Sabina Tomovičová, IV. M  
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NOVÉ TVÁRE ZA KATEDROU 

V prebiehajúcom školskom roku sa na chodbách a za katedrami tried 
objavili nové tváre. Nových pedagógov si môžete užiť na odborných 
predmetoch, angličtine a telesnej výchove. Zároveň svoje pôsobenie po 30 
rokoch v našej škole ukončil odchodom do dôchodku obľúbený učiteľ 
telesnej výchovy Mgr. Štefan Tvrdý. Ďalšia zmena sa udiala aj na poste 
zástupkyne riaditeľa školy. Ing. Janku Potočnú po odchode do dôchodku 
nahradila Ing. Anna Tarková. 

 

 

Ing. Martina Findurová 
Aká je vaša vyštudovaná aprobácia (odbor)? 
Študovala som na SPU v Nitre na technickej fakulte 
v odbore Poľnohospodárska technika a následne 
som na SPU  absolvovala  aj doplňujúce 
pedagogické štúdium. 
Aké predmety učíte v našej škole? 
Prax, technické kreslenie, strojníctvo a strojársku 
technológiu. 
Kde ste učili v predchádzajúcich rokoch?  
Ako majster odbornej výchovy a učiteľ odborných 
predmetov  som pracovala   na Strednej odbornej 
škole technickej v Galante. 
Prečo ste si vybrali našu školu?   

Nakoľko žijem v Nitre a do práce som musela dochádzať, sledovala som  
ponuky práce na učiteľskú pozíciu v mojom odbore na  tejto škole. V apríli 
tohto roku sa na mňa usmialo šťastie. Bola zverejnená ponuka práce na 
učiteľa v odbore strojárstvo. Po úspešnom absolvovaní pracovného 
pohovoru som od 1.9.2022  doplnila rady učiteľov v  škole.  
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Mgr. Pavol Gábris 
Aká je vaša vyštudovaná aprobácia (odbor)? 
Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka 
a literatúry. 
Aké predmety učíte v našej škole? 
Telesnú výchovu a anglický jazyk. 
Kde ste učili v predchádzajúcich rokoch? 
Nikde.  
Prečo ste si vybrali našu školu? 
Naša priemyslovka bola jediná, ktorá sa mi po 
poslaní životopisov ozvala a ktorá mala voľné 
miesto pre učiteľa telesnej výchovy.  
 
 
 

Mgr. Matej Zeleňák 
Aká je vaša vyštudovaná aprobácia (odbor)? 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. 

Aké predmety učíte v našej škole? 

Anglický jazyk. 

Kde ste učili v predchádzajúcich rokoch? 

ZŠ s MŠ Horná Kráľová. 

Prečo ste si vybrali našu školu? 

Chcel som vyskúšať učiť na strednej škole. 
O SPŠSE som sa dopočul od kolegyne a pre túto 
školu som sa rozhodol kvôli jej pozitívnej 
reputácii, ale aj faktu, že sa nachádza v Nitre. 
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Ing. Juraj Rác 
Aká je vaša vyštudovaná aprobácia (odbor)? 
Riadiace systémy vo výrobnej technike. 

Aké predmety učíte v našej škole? 
Prax, elektronika, grafické systémy, 
mikroprocesorová technika, mechatronika. 

Kde ste učili v predchádzajúcich rokoch? 
Zatiaľ nikde. Nakoľko som začínajúci učiteľ, 
budem sa snažiť najlepšie ako budem vedieť. 

Prečo ste si vybrali našu školu? 
Vybral som si ju, pretože pred ôsmimi rokmi som 
ju ukončil a myslím si, že je to škola, ktorá mi do života veľa dala a chcel by 
som, aby to tak dopadlo aj u Vás. 

 

 

 

Novej profesorke a profesorom želáme veľa šťastia, síl a úspechov v plnení 
ich pedagogických povinností a taktiež v ich osobnom živote. 
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PODPORILI SME ĽUDÍ 

SO ZRAKOVÝM ZNEVÝHODNENÍM. 
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AKO FUNGUJE 
PULZNÝ OXYMETER 

Pulzné oxymetre merajú koľko hemoglobínu prenáša kyslík, inými slovami 
merajú saturáciu kyslíka. Tieto nástroje sú veľmi populárne z niekoľkých 
dôvodov – sú neinvazívne, kompaktné a lacné.  

Princíp, na ktorom pracujú je pomerne jednoduchý a spočíva v tom, že 
okysličený a odkysličený hemoglobín absorbuje svetlo rozdielne, to 
znamená, že na meranie sa používa určitý zdroj svetla a svetelný detektor 
v uzavretom priestore, kde jediné svetlo, ktoré dopadá na detektor je svetlo 
zo zdroja, ktoré prechádza ľudským prstom. Z toho vyplýva, že množstvo 
prstom absorbovaného svetla sa líši od človeka k človeku, no meranie to 
príliš neovplyvňuje, pretože oxymetre porovnávajú pomer absorbovanej 
energie dvoch rozdielnych zdrojov svetla.  

 

 

fyzika 
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Pulzné oxymetre používajú 2 svetelné zdroje na analýzu hemoglobínu, 
jeden vyžaruje červené svetlo s vlnovou dĺžkou zhruba 650 nm a druhý 
vyžaruje infračervené svetlo s vlnovou dĺžkou 950 nm. Okysličený 
hemoglobín absorbuje viac infračerveného svetla a odkysličený absorbuje 
viac červeného svetla. Saturáciu zistíme porovnaním množstva 
absorbovanej energie z jedného i druhého svetelného zdroja, pretože 
zmena množstva okysličeného a odkysličeného hemoglobínu zmení tento 
pomer.  

Pulz zisťuje pomocou zmeny hodnoty absorpcie v čase, je to presnejšie 
a spoľahlivejšie najmä preto, lebo jediná pulzujúca časť prsta je samotná 
žila. Výpočet saturácie a pulzu, ako i ich výpis na displej vykonáva riadiaci 
obvod oxymetra pomocou definovaného vzorca a programu. 

 

Samuel Gaži, IV. A 
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ARCHITEKTÚRA 

RISC 
RISC (angl. Reduced Instruction Set Computer) čiže počítač s redukovanou 
inštrukčnou sadou, je typ architektúry mikroprocesora, ktorý využíva malú, 
vysoko optimalizovanú sadu inštrukcií namiesto vysoko špecializovanej 
sady inštrukcií, ktoré sa bežne vyskytujú v iných architektúrach.  

Filozofia architektúry RISC bola navrhnutá v 80. rokoch ako alternatíva ku 
architektúram, ktoré v tom čase ponúkali Intel, Motorola a takmer všetci 
ostatní výrobcovia. Pôvodná architektúra, nazývaná „Complex Instruction Set 
Computer“ alebo CISC, sa spoliehala na husté inštrukčné sady na vykonávanie 
širokej škály operácií považovaných za užitočné a nevyhnutné.  

Mnoho výskumných tímov však zistilo, že kompilátory zvyčajne používali len 
veľmi malú časť týchto zložitých inštrukcií, čo viedlo k spochybneniu potreby 
väčšieho súboru inštrukcií, so zameraním na jednoduchosť, pre zlepšenie 
efektívnosti. 

Na ilustráciu rozdielu medzi zložitými a jednoduchými inštrukciami tabuľka 
ukazuje porovnanie kódu medzi inkrementáciou premennej čítača pomocou 
CISC CPU (s08 od NXP) a RISC CPU (ARM Cortex M0+). 

 

 

informatika 
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CISC umožňuje inkrementáciu premennej v jednej inštrukcii, zatiaľ čo RISC 
potrebuje inštrukcií viac a musí pristupovať k pamäti s načítaním a ukladaním. 
Rozdiely v architektúrach CISC a RISC nie sú len vo veľkosti kódu, napríklad 
dekódovanie inštrukcií v CISC je oveľa zložitejšie, spolu s hardvérom, ktorý 
dekódovanie vykonáva, to však nedokazuje, že jedna je technicky lepšia ako 
druhá. 

Architektúra Intel x86/x64 je dôkazom, že mikroprocesory CISC neboli 
nahradené RISC a architektúra ARM (založená na RISC) je dôkazom toho, že 
RISC ovládol trh mobilných zariadení. 

Architektúra RISC sa tiež používa v mikrokontroléroch, napríklad v sérii 
Atmega od firmy Atmel alebo v sérii STM32 od firmy STMicroelectronics. 

Martin Husár, IV.A 

 

 

 

Jakub Gál, IV. A 
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 INDIKÁTOR 

OREZÁVANIA PRE 

AUDIO ZOSILŇOVAČE 
Detektor alebo indikátor orezávania je veľmi užitočné príslušenstvo pre 
audio zosilňovače. Vďaka tomuto indikátoru môžeme vidieť, či signál na 
výstupe nášho zosilňovača je alebo sa blíži k hranici maximálneho 
výstupu. Aj keď naším ušiam orezávanie nemusí vadiť, tak výškovým 
reproduktorom áno, môžu sa časom poškodiť kvôli vysokým 
harmonickým frekvenciám, ktoré vznikajú presne kvôli orezávaniu. 

 

Zapojenie obvodu 

Zapojenie je veľmi jednoduché. Ak zosilňovač používa nesymetrické 
napájanie, tak “GND” pripojíme na záporný pól napájacieho zdroja 
zosilňovača a “VCC” pripojíme na kladný pól napájacieho zdroja zosilňovača. 
A nakoniec “IN” pripojíme na výstup jedného kanála zosilňovača. 

Maximálne napätie medzi “GND” a “VCC” tohoto obvodu bez žiadnych 
ďalších úprav je okolo 18 až 20 voltov. 

U zosilňovačov so symetrickým napájaním nepripojíme “GND” na záporný 
pól zdroja, ale na stredný bod, ktorý sa taktiež môže označovať ako zem 
“GND”. 

  

elektronika 
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Part Value Device Package 

D1 4.7V ZENER-DIODEDO35Z10 DO35Z10 

LED1  LED3MM LED3MM 

R1 22k R-EU_0207/10 0207/10 

R2 22k R-EU_0207/10 0207/10 

R3 1k R-EU_0207/10 0207/10 

T1 2N5401 2N5401-PNP-TO92-EBC TO92-EBC 

T2 2N5401 2N5401-PNP-TO92-EBC TO92-EBC 

X1  MPT3 3POL254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Halveland, III. A 
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BRATISLAVA 03.08.2022 

Foto: p.a. 
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Slipknot je numetalová kapela z amerického štátu Iowa. Kapela vznikla 
v roku 1995 a členovia kapely sú známi tým, že na svojich vystúpeniach 
nosia masky. Na Slovensku mali prvýkrát hrať 27. júla v roku 2020, ale to 
im prekazil covid, a boli nútení svoj koncert zrušiť. Ale našťastie tento rok 
sa to už podarilo a kapela oznámila dátum, 3.8.2022. Keď som sa dočítal, 
že Slipknot predsa len budú hrať v Bratislave, neváhal som a hneď som 
kupoval lístky. Aj keď boli drahé, tak to stálo za to si ich kúpiť.  

Po dlhých mesiacoch a 
týždňoch netrpezlivého 
čakania to prišlo, nastal 
ten Deň.  

S mojou priateľkou som 
sa stretol v Nitre na 
vlakovej stanici, odkiaľ 
sme cestovali vlakom do 
Bratislavy. V Bratislave 
sme nasadli na autobus 
a prišli na miesto konania, 

Zimný štadión Ondreja Nepelu, kde pred 
vstupom stáli už v rade tisíce ľudí a len 
márne by ste tam hľadali niekoho, kto by 
nemal na sebe oblečené Slipknot tričko 
alebo tričko inej kapely. 

Po dlhom čakaní v rade sme sa dostali 
dnu. Aj keď boli zo začiatku komplikácie 
lebo môj lístok mal vraj zlý čiarový kód, 
nakoniec sme sa tam dostali a utekali sme 
pred javisko ako najbližšie to len šlo. Tam 
sme sa stretli so skupinkou našich ďalších 
kamarátov.  

Bolo pár minút do siedmej večernej 
hodiny, štadión bol už úplne plný a všetci 
čakali kým začne hrať predkapela 
s názvom Jinjer. Presne o 19:00 sa Fo
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Foto: mojamuzika.dennikn.sk 
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rozozneli gitary a bicie ukrajinskej metalovej skupiny Jinjer. Odštartovali 
celú šou so skladbou „Call Me a Symbol“, ktorá otriasala štadiónom až do 
základov.  

 

Po necelej hodine sa kapela rozlúčila 
a javisko zahalila opona. A prišlo to 
nekonečné čakanie na Slipknot. Bolo 21:30 
a každý netrpezlivo čakal a čakal na to, 
kedy už konečne začnú hrať. Zrazu zostala 
tma, celý dav stíchol, všetci zostali 
nehybne stáť a čakali len na jedno, kedy už 
opona spadne. Slipknot nastúpili na javisko 
a Mick na svojej gitare začal hrať intro 
z „Disaterpieces“ pridal sa Jay s jeho bicími 
a nechýbal Coreyho agresívny smiech. 
Výkrikom „NOBODY STOP ME“ spadla aj 
opona a začala tá najlepšia show, ktorú 
som kedy videl.  Všetci skákali, spievali, 
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Foto: mojamuzika.dennikn.sk 
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krútili s hlavami a tešili sa, že môžu 
vidieť takú hudobnú legendu, ako je 
práve Slipknot.  

Zahrali ich najznámejšie skladby 
a dočkali sme sa aj novej piesne, 
ktorá bude súčasťou nového albumu, 
ktorý vyjde 30. septembra. 
Samozrejme nechýbal ani legendárny 
„jump the f**k up“ z pesničky „Spit it 
out“. Celý koncert sprevádzala 
svetelná aj ohňová šou a tiež iné 
pyrotechnické prvky. Aj keď neboli 
v plnej zostave, lebo jeden 
z perkusionistov ochorel na COVID 
a nebol ešte úplne zdravý na to, aby 
hral, tak zahrali brutálne dobre. Po 
koncerte ohučaní, bez hlasiviek, 
a unavení sme vyšli z haly, kde sme sa 

rozlúčili s kamarátmi, a na nás už čakal odvoz do Nitry.  

Celú cestu som prespal 
a po príchode domov 
som s tým najlepším 
pocitom zaľahol do 
postele a šiel spať. Bol 
to jeden z najlepších 
zážitkov za celé 
prázdniny. Dúfam, že 
ešte niekedy prídu 
a urobia takú istú 
alebo ešte lepšiu šou 
ako teraz. 

 

Tomáš Dubový, II. M   
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Samuel Čaládi a Jakub Šášik sú žiakmi maturitných ročníkov našej školy. 
Samuel (S.Č.) je strojár a Jakub (J.Š.) je žiakom IV. A. V súčasnosti sú obaja 
hráčmi FC VION Zlaté Moravce B. Porozprávali sme sa s nimi o futbale, 
škole, životospráve a aj o tom, aké náročné je skĺbiť šport a študijné 
povinnosti v maturitnom ročníku. 

 

Kedy si si obul svoje prvé kopačky, kde si začínal s futbalom a aká bola 
tvoja futbalová cesta do VION-u? 

S.Č.: Futbal som začal hrať ako 5-ročný. Môj materský klub je FA Nitra 
Chrenová. Ako 11-ročný som prestúpil do klubu FC Nitra, kde som pôsobil 4 
roky. Potom som prestúpil na VION, kde pôsobím doteraz.  

J.Š.: Do lopty som začal kopať už od útleho veku (rodičia sem-tam srandujú, 
že od narodenia), no prvé kopačky som si obul až ako šesťročný. Moja 
futbalová cesta bola zaujímavá. Začal som v akadémii FC Nitra, ale tam som 
dlho neostal, keďže tréner (rodinný známy) dostal ponuku trénovať na 
Chrenovej a chcel aby som išiel tiež, navyše sa tam hrala prvá liga. Tam som 
bol do U11. Následne som odišiel do Levíc kvôli tomu, že Chrenová už 
nemohla hrať prvú ligu a Levice boli jediné okrem Nitry, ktoré vtedy hrali prvú 
ligu (VION hral druhú). V Leviciach som sa hneď chytil a bol som aj najlepším 
strelcom tímu. Dlho som tam nezostal, keďže VION postúpil do prvej ligy a 
hľadali hráčov. Vo VION-e som doteraz a prešiel som si celou akadémiou. 
Dostaval som ponuky hrať aj za iné tímy, či už v U15 do Dunajskej alebo v U17 
do Podbrezovej. Všetko som odmietol kvôli rodine a škole. 

Dnes žijeme v dobe, kedy sa mladí ľudia stále menej hýbu a veľa času 
trávia pred počítačom alebo televízorom. Ako je to u teba? Máš na PC hry 
a televízor vôbec čas popri povinnostiach v škole a v klube? 

S.Č.: Väčšinu svojho času venujem futbalu a škole. Niekedy si zahrám aj FIFU 
ale to max. 1 – 2 hodiny, skôr svoj čas radšej strávim so svojou priateľkou 
alebo rodinou. 

J.Š.: Čas na hry mám vážne minimálny, jedine tak cez prázdniny. 
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Chlapci majú plagáty svojich 
vzorov. Aký je, resp. bol ten 
tvoj a prečo? 

S.Č.: Ako každý malý chlapec 
som mal za vzor Messiho 
a teraz môj futbalový vzor je 
Son Heung-min. Páči sa mi jeho 
štýl hry a jeho rýchlosť. Hlavne 
ma inšpiroval tým, že odmala 
bol vedení k futbalu a nikdy 
s tým neprestal, a preto je teraz 
zaradený do rebríčka najlepších 
futbalistov sveta. 

J.Š.: Od malinka Messi, no čím ste starší, tým viac si začínate všímať aj iných 
hráčov ako je Ronaldo a Messi. 
Od takých 15 rokoch mam obľúbeného hráča Antoine Griezmanna. Prečo 
on? Hlavne kvôli tomu, že ako malý bol odmietnutý hádam každým 
francúzskym tímom, až kým neprišiel do Španielska. Tam sa stal hviezdou 
Atletica Madrid. V roku 2015/16 získal ocenenie najlepší hráč La Ligy, taktiež 
aj najlepší hráč a strelec Eura 2016. Momentálne sa mu veľmi nedarí, no aj 
napriek tomu je pre mňa top futbalista. 

Aká je vysnívaná liga alebo klub, kde by si chceli hrať? 

S.Č.: Určite Premier League a klub Manchester United. 

J.Š.: Premier League a v akom klube by som hral je mi úprimne jedno, keďže 
žiadna ponuka z Premier League sa neodmieta. 

Máš pred zápasmi nejaké rituály? Mnoho hráčov napríklad telefonuje 
s rodinou, bozkávajú prstene, počúvajú konkrétnu pesničku, v deň zápasu 
vykračujú ľavou nohou alebo Wayne Rooney vraj jedol pred zápasom 
misku cereálií konkrétnej značky. Ako je to s tebou?    

S.Č.: Keď nastupujeme, tak na ihrisko vkročím ľavou nohou. A väčšinou pred 
zápasom si pustím hudbu a rozmýšľam nad zápasom. 

J.Š.: Bohužiaľ nemám. Možno zavediem nejaký ☺. 

 

Jakub Šášik 
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Ako u teba prebieha regenerácia po zápase? Ako dlho sa zotavuješ a ako 
vyzerá tvoja životospráva?  

S.Č.: Regenerujem hlavne vo vírivke doma alebo na štadióne, kde máme 
malý bazén zo studenou vodou. Zameriavam sa hlavne na dobrý spánok 
a kvalitnú stravu. 

J.Š.: Regenerácie veľa nemám, teda akurát tak sauna. 

Výživa a športový výkon idú ruka v ruke – máš nejaký špeciálny jedálniček 
predpísaný klubom? O maratóncoch sa hovorí, že si dávajú palacinky 
a cyklisti zase cestoviny. Čo jedávajú futbalisti? 

S.Č.: Nemáme nič špeciálne predpísané klubom, skôr je to individuálne. 
Futbalisti by mali predovšetkým jesť mäsité jedlá, aby mali z čoho čerpať 
energiu. 

J.Š.: Futbalisti jedávajú rôzne, ja osobne nemám žiaden jedálniček, ale 
stravu si kontrolujem sám, keďže viem, čo a kedy si môžem dopriať či už 
pred zápasom alebo tréningom.  

A čo taký alkohol alebo cigarety? 
Tie nejdú dokopy so zdravým 
životným štýlom a podávaním 
výkonov. Vyhýbaš sa im? 

S.Č.: Cigarety nefajčím 
a vyhýbam sa im. Alkohol len 
príležitostne, ale nikdy pred 
zápasom a ani pred tréningom. 

J.Š.: Úprimne ani jedno z tohto 
som ešte neskúsil a nejako ma 
to ani neláka. Môj ideálny 
piatok je doma v posteli pri 
Netflixe. 

Naopak futbalisti a tetovania 
patria k sebe. Máš v tomto ohľade nejaké plány do budúcna? 

S.Č.: Tetovania už mám 2 a určite mám v pláne si ešte nejaké dať. 

J.Š.: Momentálne, neplánujem. 

Samuel Čaládi 
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Koľko tréningov máš každý týždeň a ako vyzerá tvoj tréningový deň 
a taktiež tvoj zápasový deň? 

S.Č.: Máme 4 tréningy do týždňa. Každé ráno absolvujem školu a hneď po 
škole idem domov, pobaliť veci a autom do Vrábel. Pred zápasom sa hlavne 
musím dobre najesť a musím byť dobre vyspatý. 

J.Š.: Tréningy mám 4-krát do týždňa plus jeden zápas. Tréningový deň 
vyzerá takto – škola odtiaľ utekám domov, o štvrtej na tréning a domov 
dôjdem po siedmej večer. Zápasový deň prebieha tak, že doma sa 
naobedujem, chvíľka voľna a potom cesta na zápas. Vrátim sa až večer 
a celý deň je fuč.  

Aké náročné je zvládať školské povinnosti v spojení s tými futbalovými 
a ako sa ti to darí? 

S.Č.: Je to dosť náročné, ale snažím sa s tým bojovať. 

J.Š.: Dosť náročné, keďže chodím domov po siedmej, kým si vybalím veci 
a najem sa, tak učiť sa začínam okolo pol ôsmej až ôsmej. Učím sa len to, čo 
na ďalší deň potrebujem, nikdy nič navyše, keďže to by som pravdepodobne 
chodil spávať tak o jednej ráno. Veľa učiteľov chápe, že nemám čas sa učiť 
z hodiny na hodinu, za čo som rád. Ja som typ človeka, čo chce mať všetko 
100%, čiže ak je v škole písomka alebo vopred ohlásené skúšanie vždy som 
pripravený. A celkovo si myslím, že sa mi darí v škole super, keď beriem na 
vedomie, čo všetko ma čaká po škole každý deň. Málokto by dokázal mať na 
vysvedčení 1 a 2.  

Ktoré predmety máš rád a ktoré ti dávajú zabrať? 

S.Č.: Určite medzi môj obľúbený predmet patrí telesná výchova a myslím, 
že matematika mi dáva celkom zabrať. 

J.Š.: Mám celkom rád matiku a ak by neboli veľké písomky s dvojnásobnou 
váhou štyrikrát do roka (pani učiteľka vie prečo), tak by som mal matiku ešte 
radšej. Predmet, ktorý mi dáva zabrať nemám, skôr by som to povedal tak, 
že pri každom predmete sa nájde učivo, ktorému buď nerozumiem a až 
neskôr ho pochopím, alebo na jeho pochopenie musím vydolovať veľké 
úsilie, alebo mi proste nesadne a nebudem ho vedieť, ani keby sa hocičo 
dialo. 
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Aké ciele máš na sezónu 2022/2023 a školský rok 2022/2023? 

S.Č.: Určite by som chcel vyskúšať Vysokú školu športovú v Bratislave 
a popritom hrať futbal v Rakúsku alebo v Bratislave. A samozrejme, 
úspešne zvládnuť maturitu na SPŠSE ☺. 

J.Š.: Vo futbale určite skončiť prvý v tabuľke, aj keď máme ešte dlhú ťažkú 
cestu pred sebou. Taktiež nejaký ten gól, aj keď ja radšej na góly nahrávam. 
V škole určite mať čo najlepšie výsledky a maturity dať na 1 a 2 max 3 ☺. 

 

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa osobných aj športových úspechov. 

 

Foto: súkromný archív  

  Samuel Čaládi  Jakub Šášik 

Pozícia: hrotový útočník  pravé/ľavé krídlo  

Noha: pravá   ľavá 

Vek:  18 rokov   18 rokov 

Výška: 180 cm   188 cm 
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OPERÁCIA DUNAJ ´68 
 

Zdroj: Pinterest 
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 Bolo 20. augusta 1968 okolo 23:00, 
keď navštívil prezidenta Ludvíka 
Svobodu sovietsky veľvyslanec 
Červonenko a oznámil mu, že 
vojská z piatich krajín Varšavskej 
zmluvy – Sovietskeho zväzu, 
Poľskej ľudovej republiky, 
Nemeckej demokratickej 
republiky, Maďarskej ľudovej 
republiky a Bulharskej ľudovej 
republiky – prekročili štátne 
hranice Československej republiky. 
Na „akte internacionálnej 
solidarity“ sa nepodieľalo len 
Rumunsko. Operácia Dunaj naplno 
začína o 23:20. Na Slovensku 
vojská obsadzovali súbežne južné 
Slovensko, z východu vstúpili zo 
Sovietskeho zväzu (Ukrajiny) a z 
Poľska obsadili hranice na 
severnom Slovensku.  

O polnoci 21. augusta 1968 
obsadili vojaci Varšavskej zmluvy 
celý východoslovenský región a 
celú Bratislavu a postupovali z 
juhu aj zo severu Slovenska do 
stredoslovenského regiónu a 
odtiaľ na severnú Moravu. Pani 
Škubová v Holíči šokovane 
utekala domov po tom, čo jeden 
zo sovietskych tankov nabral 
šmyk a jeho delo tak náhodou 
namierilo na jej novinový stánok.  

Invázia vojsk Varšavskej zmluvy 
do vtedajšieho Československa 

zmarila nádeje vkladané do 
demokratizačného procesu v 
komunistickej strane. Pražská jar, 
s ktorou sa spája predovšetkým 
meno Alexandra Dubčeka, bola 
pochovaná v noci z 20. na 21. 
augusta. A čo je to tá Pražská jar? 
Bolo to obdobie, kedy došlo k 
pokusu o opatrnú reformu 
socialistického politického 
systému iniciovanú zvrchu 
samotnou KSČ, keď akčný 
program KSČ zverejnený 10. 
apríla, mal navodiť tzv. 
socializmus s ľudskou tvárou. 
A to bola osudová chyba a tŕň 
zabodnutý v oku ZSSR. 

 

 

Praha, august 1968 
Zdroj: Pinterest 
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Dubčekovské krídlo KSČ proti 
zásahu, samozrejme,  
protestovalo, no reakciou ZSSR 
bolo zatknutie Dubčeka a jeho 
spolupracovníkov. Odviezli ich do 
ZSSR, ktoré nemohli opustiť skôr 
ako podpíšu tzv. Moskovský 
protokol, a ten znamenal úplnú 
kapituláciu.  

Neinformovaní obyvatelia krajiny 
boli týmto aktom agresie 
šokovaní, mnohí zastavovali 
postupujúce jednotky a snažili sa 
vojakom vysvetliť, že na inváziu 
nebol žiadny dôvod. „Žiadna 
kontrarevolúcia u nás nie je!“ Na 
niektorých miestach obyvatelia 
strhli alebo potreli vápnom 
označenia ulíc a smerové tabule, 
aby okupačné sily dezorientovali. 
Československá ľudová armáda 
nekládla odpor, československé 
vysielačky boli odstraňované 

a s vysielaním začala sovietska 
propaganda. Rozhlas na ňu ešte 
stihol upozorniť, že okolo piatej 
hodiny rannej má začať vysielať 
stanica Vltava, čo je nelegálny 
vysielač a rozhlas s ním nemá nič 
spoločné. V uliciach všetkých 
väčších miest sa zhromažďovali 
ľudia protestujúci proti vojenskej 
invázii a požadujúci odchod 
cudzích vojsk. Na mnohých 
miestach protesty prerástli do 
formy aktívneho odporu.  

„Soud, soud, soud svět mými ústy 
svolává...“ znie v piesni Václava 
Neckáře, ktorá tvorí pozadie 
hrôzostrašných záberov 
z okupácie v dokumente „Invaze 
1968 – Ruský pohled (2011)“. 
Vidíme tam rozstrieľanú fasádu 
Národného múzea v Prahe, 
horiace ulice, tank demolujúci 
autobus, ktorý mu stojí v ceste, 
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nemalo. Nastával veľmi závažný 
konflikt a my sme zachránili svet 
pred 3. svetovou vojnou.“ Myslím, 
že absurdná dikcia sovietskej 
propagandy sa odvtedy 
nezmenila a v rovnakej podobe 
pôsobí i dnes. 

Okupácia stála životy viacerých 
Slovákov a Sloveniek. Medzi 
najmladšie obete patrili 15-ročná 
študentka Daniela Košanová, 
ktorú odrazená guľka zabila na 
schodoch Univerzity Komenského 
v Bratislave a 16-ročný študent 
Peter Legner, ktorého zásahom do 
chrbta zabila streľba sovietskej 
posádky. V Košiciach bol prvou 
obeťou okupačných vojsk 
16-ročný Miško Hamrák. Miškovu 
matku a sestru potom roky 

utekajúcich ľudí s vlajkami 
Československa či zraneného 
chlapca na nosidlách. Explicitne 
citeľná tragédia, ktorú neguje 
tvrdenie Pavla Kosenku, bývalého 
sovietskeho generála, ktorý stále 
veriac v sovietsku propagandu 
tvrdí, že to: „...muselo byť... bolo to 
správne a nevyhnutné rozhodnutie. 
Československo je priamou 
otvorenou cestou smerom na 
Moskvu, na ZSSR. Na hraniciach už 
stáli západonemecké a americké 
jednotky a chystali sa prekročiť 
hranice. Do toho Dubčekovské 
vedenie, ktoré tvrdilo, že má 
situáciu pod kontrolou, ale 

Najznámejšia snímka o prvých dňoch po 21. auguste 1968.  
Na fotografii je inštalatér Emil Gallo, ktorý sa vzoprel 
okupačnému tanku s odhalenou hruďou, oblečený v odeve 
z koncentračného tábora. V roku 1971 spáchal samovraždu. 
Zdroj. Pinterest 
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prenasledovali agenti ŠtB. Zúfalá 
matka si nakoniec sama vzala 
život. Do konca roka 1968 si 
vyžiadala okupácia 139 mŕtvych 
civilistov (z toho 29 na Slovensku) 
a približne 500 vážne zranených. 
Vojská zabrali 18 000 hektárov 
územia, okupovali 227 lokalít, 
rozbili mnohé cesty a budovy 
a vpustili do pôdy 10-tisíce litrov 
leteckého benzínu a nafty. Toľko 
zo smutnej štatistiky. 

Časom sa chrbty obyvateľov 
Československa predsa len „ohli“ 
a okupáciu rezignujúc prijali. 

Kyjev 

Fotografia vznikla 22.8.1968 pri Univerzite 
Komenského v Bratislave. 

Zdroj: Pinterest 
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Prebudiť ich z tejto letargie sa pokúsil 16. januára 1969 študent Ján 
Palach, ktorý sa demonštratívne upálil na Václavskom námestí a o 3 dni 
zomrel v Klinike popálenín FNKV a LFH UK v Pražskej Legerovej ulici, kde 
mimochodom zomrela aj ďalšia obeť komunizmu – umučený kňaz Jozef 
Toufar. 

Doba sa mení, no politika Ruska evidentne nie. Či už uvidíte tú paralelu 
udalostí z roku 1968 v Československu s dnešným dianím na Ukrajine, to 
už nechám na vás.  
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Nitra 1968 
Zdroj: Klub priateľov starej Nitry 
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ALBUM  
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MARTIN KOZMA  
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INTERVIEW S...  

Ing. Marián Kišev, PhD pôsobí 
v našej škole ako učiteľ odborných 
predmetov od roku 2020.  

Prečo ste sa rozhodli študovať 
elektrotechniku na SPŠSE? 

Otázky sú dve, prečo som sa 
rozhodol študovať elektrotechniku 
a prečo na SPŠSE. Tak elektro 
práve preto, pretože v tej dobe to 
bolo to najviac dynamicky sa 
rozvíjajúce odvetvie, čo 
vlastne trvá dodnes. Vidím 
v elektrotechnike a v IT veľký 
potenciál. Francois Rabbelais raz 
vo svojom diele povedal: „Pi, opíjaj 
sa životom, uč sa vedu, uč sa 
remeslá, uč sa jazyky!“ a tiež, čo je 
veľmi dôležité „Nezabudni na dve 
korenia života: smiech a smäd.“ 
A prečo na SPŠSE? Vyšliapané 
chodníčky. Zistil som však, že až tak 

dobre vyšliapané neboli 😊. 

Aký ste boli študent? 
Úplne typický tým, že sme úlohy 
robili ráno v škole o 7. Počkať!? Tak 
nie, dneska sa vlastne úlohy 
nerobia. Inak, samozrejme, 
najlepší z triedy, ako inak. Hmm, 
teda až po 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mincovi, Paťovi, Andrejovi, 
Šimonovi, kolegovi Filipovi... Tak 
opravujem, bol som úplne 
priemerný, tichučký, pozorný žiak. 
Na odborných predmetoch som sa 
veci snažil pochopiť, no niekedy sa 
nedalo. Všetko začalo dávať 
zmysel až na vysokej. Ťahák som 
použil asi iba jedenkrát, aj to ma 

terajšia p. zástupkyňa odhalila 😊 
(AT). 

Ing. Marián Kišev, PhD. 

Znamenie: AC/DC 

Stav: stále pod napätím 

Stredná škola: tá naša 

Univerzita: mechoši z SPU 
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  Aké predmety vás fascinovali?  
Lesklé, drahé, časťami kovové a 
sklené predmety ako smartfóny, 
odznaky a pod. To mi zostalo 

dodnes 😊. Telefóny rád zbieram 

od žiakov dodnes. 😊😊 

Čo vás priviedlo naspäť na našu 
školu, teraz už ako učiteľa? 
Jeden z mojich hlavných 
koníčkov. Záhaľka. Očakával som, 
že budem robiť nič, s vyloženými 
nohami na stole. No nakoniec sa 
moje očakávania nenaplnili. 

Vychádzate s kolegami? 
Veľakrát spolu vychádzame 
napríklad z kabinetov a útrob 
našej budovy, kde sme 
poschovávaný a ideme niekam 
na hodinu alebo poradu. 

Žiakov, ktorej triedy máte 
najradšej? 
Najradšej samozrejme tých, 
ktorých neučím... Ale vlastne je to 
skôr na individuálnej báze, 
celkovo však asi elektrikášov 
z III. B, aj keď ma párkrát 
sklamali, ale kto vlastne sklame 
viac ako ten, koho máme radi? 

Aký programovací jazyk by ste 
odporúčali študentom? 
Začať určite treba s funkcionálnym 
programovaním v C, pokračovať 
s C, vyšperkovať C a zakončiť to 
C++. 

 

Akú hudbu počúvate? 
Všetko možné, nemám rád 
konkrétny žáner.  

Máte aj poľnohospodárske stroje 
(polia a podobne)? 
To čo je za otázku? Jasné, veď to 
vie každý. Netreba sa vyjadrovať 
explicitne. 

Viete hrať aj na hudobné nástroje 
(ak áno, aké a ako dlho)? 
Ak sa počíta rinčanie strún, pauzy 
pri zmene akordov, vypadávanie 
brnkátka z ruky počas hrania, tak 
áno. Gitara. 

Ako by vyzeral ideálny študent 
SPŠSE podľa vás? 
Aby nemal obidve ruky ľavé ako ja, 
rád sa zapája do diskusie, 
argumentuje, pýta sa, rieši 
technické otázky, robí na svojich 
projektoch. 

Keby ste mohli, vybrali by ste si 
niečo iné ako povolanie učiteľa 
na strednej škole? 
Keď by som mal napísať, čo všetko by 
som mohol... to by bolo na dlho. 

Čo si myslíte, akým smerom sa 
bude poberať vyučovanie na 
školách, na predmetoch či už 
teoretických alebo praktických? 
Výučba z môjho pohľadu 
prechádza do individualizmu, 
kurzy sú na internete. 
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Dištančne. Každý sa bude 
venovať hlavne tomu, čo ho 
zaujíma. Všeobecný rozhľad 
zaniká. Nepáči sa mi to, ale 
myslím, že je to tak. 

Radi učíte študentov prísne 
alebo si niekedy viete z nich aj 
„vystreliť“? 
Kde by sme prišli, ak by sme 
neposrandovali... 

Máte aj nejakú vtipnú historku z 
vyučovania? 
Keď by som napísal, to by stratilo 
efekt. Pýtajte sa osobne. 

Poznáme vás ako vtipkára, 
povedzte nám nejaký vtip. 
Ako zaspávajú programátori? 

if (!isAsleep()) 

{ 
 Sheep++; 
} 

Máte aj nejaký odkaz pre 
študentov SPŠSE? 
Ako som poznamenal citát 
v úvode. „Pi, opíjaj sa životom, uč 
sa vedu, uč sa remeslá, uč sa 
jazyky!“ a „Nezabudni na dve 
korenia života: smiech a smäd.“ 

 

 

FullHD alebo 4K?  
Závisí od veľkosti. 

AMD alebo Intel?  
Rozhoduje výkon. 

Firefox alebo Chrome?  
Treba používať prefíkané aplikácie. 
Webové alebo natívne aplikácie? 
Natívne aplikácie. Webové treba 
platiť. 
Windows alebo systém s 
Linuxovým jadrom?  
Windows (podpora softvéru), aj 
keď niekedy mám penu okolo úst. 
int alebo int8_t?  
int predsa predstavuje int16_t. 
Takže char alebo int8_t – int8_t, 
krása na takýto zápis pozrieť. 
Python alebo Rust?             Bleee. 
C# alebo C?  
Napoviem. Mikrokontrolér, takže 
to musí byť každému 
elektrikášovi jasné. 
Káva alebo čaj?  

Káva? Ani náhodou, skôr čaj. 
Android alebo iOS?  

Žijeme v dobe robotov, čo mi už 
iné zostáva.  

Zetor alebo John Deere?  
Traktor to je Zetor. 

Angličtina alebo nemčina?  
English without any 

compromises. 
Užívateľ alebo používateľ? 

Používateľ, jednoznačne. 
 
Ďakujeme za rozhovor. 

Pýtal sa Richard Gráčik a spolužiaci z III. A 

Foto:  archív Ing. Kiševa, PhD. 

 

RÝCHLOODPOVEDE 
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FUTBALOVÁ MINILIGA 

V prebiehajúcom školskom roku sa na podnet Žiackej školskej rady 
uskutoční prvý ročník Futbalovej miniligy medzi triedami našej školy. 
Súťaž bude prebiehať počas celého školského roka, každý týždeň sa 
odohrá jeden zápas. Do ligy sa prihlásilo 10 tried, ktoré sú rozdelené na 
dve skupiny a celkovo sa odohrá 20 zápasov v základnom  kole. 

Prvé dva tými z každej skupiny sa dostanú do semifinále, kde odohrajú 
zápasy o postup do finále. Prvý zo skupiny A odohrá zápas proti druhému zo 
skupiny B a prvý tím zo skupiny B odohrá zápas proti druhému zo skupiny A.  

Potom prídu na rad zápasy o bronzovú, striebornú a zlatú medailu a iné, 

určite hodnotné ceny 😊.  

Predstavíme si triedy jednotlivých skupín:  

Skupina A: I. A, II. M, III. M, IV. B, IV. S 

Skupina B: II. A, II. B, III. A, III. S, IV. A 

Zápas sa bude hrať na dva polčasy po 15 min a budú hrať 4 proti 4 vo veľkej 
telocvični.  

Rozhodovať zápasy bude Mgr. Gábris a asistentkou rozhodcu a hlavnou 
zapisovateľkou bude Mgr. Lacenová. 

Všetci ste pozvaní prísť povzbudiť svojich favoritov.  

Veríme, že tento turnaj sa stane peknou tradíciou 😊. 

Športu zdar a nech vyhrajú tí najlepší. 

 

 

 

Mgr. Barbora Lacenová  
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ROZPIS ZÁPASOV 

Dátum Zápas Čas 

7.10. IV. S - IV. B PI 12:40 

12.10. III. S - III. A ST 14:20  

19.10. I. A - II. M ST 14:20  

24.10. II. B - II. A Po 14:20  

3.11. IV. S - I. A ŠT 13:30 

9.11. IV. A - III. S ST 14:20  

16.11. III. M - II. M ST  15:05  

24.11. III. A - II. A ŠT 14:20 

29.11. IV. B - III. M UT 14:20 

7.12. II. B - IV. A ST 14:20  

16.12. II. M - IV. S Pi 13:30 

11.1. II. A - III. S ST 14:20  

19.1. I. A - III. M ŠT 14:20 

26.1. III. A - IV. A ŠT 14:20 

1.2. II. M - IV. B ST 14:20  

8.2. III. S - II. B ST 14:20   

3.3. IV. S - III. M Pi 13:30 

9.3. IV. A - II. A ŠT 14:20 

22.3. I. A - IV. B ST 14:20 

29.3. II. B - III. A ST 14:20 
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CATIA  
Projekt: Kruhové a obdĺžnikové polia  

Autor:  žiaci SPŠSE Nitra 

Pracovné prostredia: 
 Sketcher 
 Part Design 
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  INTERNATIONALER 
STUDENTENTAG 
Der 17. November wurde im Jahr 1941 im London zum 
Weltstudententag erklärt. Er erinnert an die 
Studentenproteste im Jahr 1939 in Prag gegen die 
Besetzung durch die Nazionalsozialisten und gegen die 
Schliessung der tschechischen Hochschulen. Die 
Demonstrationen wurden blutig niedergeschlagen: im 
Rahmen der Sonderaktion Prag wurden neun Studenten 
verhaftet und ohne Gerichtsverhandlung noch am selben 
Tag erschossen. In das Konzentrationslager 
Sachsenhausen wurden 1200 Studenten gebracht. 20 
Studenten starben im KZ, die anderen wurden nach zwei 
bis drei Jahren entlassen. Am 17. 11. 1989 kritisierten die 
Studenten das sozialistische Regime. Sogenannte die 
Samtene Revolution hatte endlich gewonnen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
ŠTUDENTSTVA 
17. november bol v roku 1941 v Londýne vyhlásený za 
Svetový deň študentstva. Je spomienkou na protesty 
študentov v roku 1939 v Prahe, ktoré boli namierené proti 
okupácii nacistov a proti zatváraniu českých vysokých škôl. 
Demonštrácie boli krvavo potlačené: v rámci tzv. 
„Sonderaktion Prag“ (Špeciálna akcia Praha) bolo 
zatknutých deväť študentov a bez súdneho pojednávania 
boli ešte v ten istý deň zastrelení. Do koncentračného 
tábora Sachsenhausen bolo odvlečených 1200 študentov. 
20 z nich zomrelo v KT, ostatných prepustili po dvoch až 
troch dňoch. 17.11. 1989 kritizovali študenti socialistický 
režim.  Tzv. Nežná revolúcia napokon zvíťazila. 

Mgr. Eva Stanová 
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CIAO RAGAZZE 
E RAGAZZI! 

Ritorno a scuola  

Návrat do školy  

il maestro (maéstro) učiteľ 

l'insegnante (inseňánte) vyučujúci 

il professore (profesóre) profesor  

l'alunno (alúno) žiak 

l'alunna (alúna) žiačka 

lo student  študent 

la studentessa  študentka 

la matita  (matíta) ceruzka 

la penna  (penna) pero 

il quaderno degli appunti  (kvadérno degli appunti)  

  zošit 

il banco (bánko) školská lavica 

Che scuola frequenti tu?  

 (ke skuola frekventy tu) 

  Akú školu navštevuješ? 

Come ė suddiviso l'anno scolastico 
 (kome ė suddivízo lanno skolástiko)  

  Ako je rozdelený školský rok? 

Quale ė la tua materia preferita a scuola? 
 (kvále ė la tua matėria preferita)  

 Aký je tvoj najobľúbenejší predmet v škole? 

 

Mgr. Mária Szakállová 
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BASIC GEOMETRY 
Part II 

 

Sphere /sfɪər/ guľa 

Spheroid /ˈsfɪə.rɔɪd/ sféroid 

Cylinder /ˈsɪl.ɪn.dər/ valec 

Cone /kəʊn/ kužel  

Cube /kjuːb/ kocka 

Cuboid /ˈkjuː.bɔɪd/ kváder 

Pyramid /ˈpɪr.ə.mɪd/ pyramída 

Prism /ˈprɪz.əm/ hranol 

Height /haɪt/ výška 

Width /wɪtθ/ šírka 

Depth /depθ/ hĺbka 

Volume /ˈvɒl.juːm/ objem 

Surface area /ˈsɜː.fɪs ˌeə.ri.ə/ obsah plochy 

Vertex (plural – Vertices)  
 /ˈvɜː.teks/ vrchol 

Edge /edʒ/ hrana 

Polyhedron /pɒl.iˈhiː.drən/ mnohostenný 

m2 – square meter  

 /skweərˈmiː.tər/ štvorcový meter 

m3 – cubic meter  

 /ˈkjuː.bɪk ˈmiː.tər/ kubický meter 

root /skweər ˈro͞ot/ odmocnina 

 

Mgr. Edita Andelová 
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ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO 

ROKA 2022/2023 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023 

Prázdniny Posledný deň 
vyučovania 
pred začiatkom 
prázdnin 

Termín prázdnin Začiatok 
vyučovania 
po prázdninách 

jesenné 27.10.2022 28.10. – 31.10.2022 2.11.2022 

vianočné 22.12.2022 23.12.2022 – 7.1.2023 9.1.2023 

jarné 17.2.2023 20.2. – 24.2.2023 27.2.2023 

veľkonočné 5.4.2023 6.4. – 11.4.2023 12.4.2023 

letné 30.6.2023 1.7. – 31.8.2023 4.9.2023 

Ostatné dôležité termíny v školskom roku 2022/2023 

Klasifikačné a hodnotiace porady 

1. štvrťrok 16.11.2022 

2. štvrťrok 23.1.2023 

3. štvrťrok 5.4.2023 

4. štvrťrok: 4. r. 
              1. – 3. r. 

17.5.2023 

26.6.2023 

OŽAZ (3. ročník) 13. – 16.3.2023 

Odborná prax (2. a 3. ročník) 22.5. – 2.6.2023 

Písomné maturity (EČ a PFIČ MS) 14. – 16.3.2023 

Praktické maturity (PČOZ MS) 17. – 21.4.2023 

Ústne maturity (UFIČMS) 29.5. – 2.6.2023 
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ODKIAĽ SOM ...  

ŠUŇAVA 
 

DÁVID OVČARIK 
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Šuňava je obec na Slovensku v okrese Poprad. 

Obec Šuňava sa nachádza v okolí Vysokých a Nízkych Tatier v nadmorskej výške 
798 – 1095 m n. m. 

 

 

 

 

 

 

 

Šuňavou prechádza rozvodie Baltského a Čierneho mora – Park dvoch morí. 
Do povodia Baltského mora patrí najjužnejší prítok rieky Lopušná, 
prameniaci v obci a do povodia Čierneho mora Šuňavský potok. 

Na východnej strane obce vyčnieva Kozí kameň (1 255,3 m n. m.), známy 
tiež ako Patria, z ktorého je výhľad až na Malú Fatru a Branisko.  

Keďže sa obec nenachádza pri hlavných cestných ťahoch, podarilo sa tu 
zachovať prírodu, ktorá je stále častejšie navštevovaná a vyhľadávaná 
turistami a hubármi. 

Bohaté kultúrne a historické tradície v obci zachovávajú jej typický 
charakter a ráz. Aj napriek rôznym ťažkostiam sa obec dynamicky rozvíjala 
a rozvíja, o čom svedčí narastajúci počet obyvateľov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad na Tatry z okolia obce Šuňava. 
Foto: Jakub Zahuranec 

Zdroj: facebook 

Obec Šuňava 
Samosprávny kraj Prešovský 
Okres Poprad 
Región Prešov 
Počet obyvateľov 1964 
Rozloha 2630 ha 
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Listina z roku 1298 dokumentuje existenciu jednej 
obce menom Šuňava. Názov zrejme pochádza od 
„šumiacich lesov alebo od pekného hája“. V 
minulosti mala dve časti - Vyšnú a Nižnú Šuňavu - a 
obe boli samostatné obce, ktoré mali svoj vlastný 
osud, často spájaný spoločnými udalosťami, až do 
roku 1973, kedy boli zlúčené do obce Šuňava. 

 

Čo by ste mali navštíviť 

Ak ste veľkým fanúšikom pizze určite by som odporučil navštíviť pizzeriu 
Calabria, kde robia fantastickú pizzu. Je to dobré miesto, kde si môžete 
posedieť s priateľmi, kamarátmi alebo s rodinou. 

No najväčším klenotom, ktorý ponúka Šuňava je príroda. Turistika po lesoch 
ponúka nezabudnuteľné zážitky a úžasné scenérie v každom ročnom 
období. 

V okolí Šuňavy môžete 
navštíviť etnografické 
múzeum Štrbská drevenica 
alebo stredovekú osadu 
Šoldov, môžete zájsť na 
wellness pobyt v Hoteli Sipox. 
V zime môžete lyžovať 
v Snowpark Lučivná. Štrbské 
pleso je len 10 km od Šuňavy 
a Važecká jaskyňa len 8,5 km. 
Ale ak by ste chceli 
podrobnejšie spoznať Šuňavu 
a jej okolie, tak vám určite 
odporúčam trasu po 
malebnom a nenáročnom 
náučnom chodníku Šuňava – 
prameň Hornádu. 

 

Šoldov 
Foto: Peter Filo 
Zdroj: slovenskycestovatel.sk 

Štrbská drevenica 
Foto: Ľubomíra Otčenášová 

Zdroj: slovenskycestovatel.sk 
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Šuňava a prameň Hornádu 

Zaujímavá a nenáročná turistika v okolí Šuňavy je potulka po miestnom 
náučnom chodníku. Trasa má 12 km so stúpaním 323 m a klesaním 315 m. 
Táto trasa vás prevedie Šuňavou, ďalej sa dostanete k prameňu Hornádu, 
budete sa pohybovať na lúkach pod Kozími chrbtami a Kráľovou hoľou, 
v miestach odkiaľ pramene tečú do Baltského a Čierneho mora. 

Trasa (fialová): Šuňava – Nižná Šuňava – biofarma Šuňava – Šuňavské jazero 
(rybník) – Žabience – poľana Makoviská – prameň Hornádu – Barno – 
Krahulec – Stavec – Zadné lúky – Vyšná Šuňava 

  

Važecká jaskyňa 
Foto: Peko 
Zdroj: slovenskycestovatel.sk 
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Meno a priezvisko:  

Ing. Juraj Hrnčár 

Štúdium na SPŠSE Nitra:  

1999 - 2003 

Študijný odbor SPŠSE Nitra:  

Elektrotechnika 

Univerzita:  

SPU Nitra 
Technická fakulta 

Zamestnanie: 

Muehlbauer Automation 
s.r.o. 

Pracovná funkcia:  

elektroprojektant a  
teamleader 
elektroprojektantov 

Ing. Juraj Hrnčár je absolventom 
SPŠSE Nitra, ktorý v súčasnosti 
pracuje vo firme Muehlbauer 
Automation s.r.o., ktorá je 
nadnárodným koncernom s viac 
ako 3500 zamestnancami v 35 
miestach na celom svete a je 
lídrom v oblasti kompletných 
systémových riešení na výrobu 
Smart Cards, Smart Labels, Back–
End a Vision Systems. Od svojho 
založenia v roku 1981 sa skupina 
Muehlbauer vyvinula na 
osvedčeného technologického 
partnera pre smart karty, 
ePassports, RFID a pre solárny 
backend. Ďalšie obchodné oblasti 
zahŕňajú triedenie mikročipov, 
systémy nosných pások a 
automatizáciu, označovanie a 
systémy sledovania. 

Spomínate si ešte na časy na 
strednej škole? Na ktorých 
profesorov si spomínate aj po 
rokoch a ktoré predmety vás 
najviac potrápili? 

Áno, spomínam si na strednú školu, 
bolo to náročné, ale pekné obdobie 
vďaka super partii chalanov, ktorí 
sme sa tam stretli. Najviac ma 
potrápilo programovanie v prvom 
ročníku, ktoré ma učila 
Dr. Ďurovová. 

PÝTAME SA ABSOLVENTA 

Ing. Juraj Hrnčár 
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Spomínam si na všetkých 
profesorov, ktorí ma učili, najmä 
na Ing. Arpáša – môjho triedneho 
profesora, Ing. Gerháta a jeho 
slávne päťsekundovky, ale aj na 
ostatných profesorov, napr. 
Dr. Vaňovú, Ing. Kleinovú, 
Dr. Tvrdoňovú, Ing. Svateníka, 
Dr. Bíra a ďalších. 

Pamätáte si ešte, aké otázky ste 
si vytiahli na maturitách? 

Maturoval som zo slovenského 
jazyka, odborných predmetov, 
matematiky a namiesto praktickej 
maturity som robil KOP. Zo SJL 
som si vytiahol Kukučína, otázku 
číslo 13, z odborných som si 
vytiahol otázku číslo 21, bola to 
otázka týkajúca sa rádiovej 
techniky a šírenia vĺn a 
na matematiku si vôbec 
nepamätám. 

Vaše stredoškolské aj 
vysokoškolské štúdium bolo 
zamerané na elektrotechniku. 
Ako hodnotíte s odstupom času 
svoje rozhodnutie študovať 
práve elektrotechniku? 

Keďže stále pokračujem v tejto 
oblasti a pracujem ako 
elektroprojektant a aj vzhľadom 
na aktuálny stav pracovných 
ponúk na trhu práce to považujem 
za správne rozhodnutie. 

 

Momentálne ste zamestnaný 
ako elektroprojektant... Čo je 
vašou úlohou vo firme a na 
akých pracovných úlohách sa 
podieľate v súčasnosti? 

Mojou hlavnou pracovnou 
činnosťou je kreslenie 
elektrotechnických schém 
vyvíjaných strojov, oživovanie 
prototypov strojov (nastavenie 
parametrov motorov, regulátorov, 
konfigurácia vstupno-výstupných 
modulov), vytváranie kusovníkov 
a testovacích protokolov 
a dokumentácie potrebnej pre CE 
certifikáciu stroja. 

Na akom portfóliu výrobkov sa 
podieľate? 

Firma Muehlbauer Automation sa 
zaoberá výrobou jednoúčelových 
strojov na výrobu pasov, 
plastových kariet, napr. 
bankomatových kariet, 
občianskych a vodičských 
preukazov, čipových kariet. Na 
strojoch tohto typu participujem 
spolu s kolegami zo Slovenska 
a z Nemecka. 

Aký softvér používate pri vašej 
práci? 

Na kreslenie elektrických schém 
používame Sigraph a Eplan. Na 
nastavovanie a konfigurovanie  
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stroja používame softvér od 
jednotlivých výrobcov produktov, 
ktoré používame na strojoch. 

Vaša firma vyrába kompletné 
výrobky alebo sa podieľa na 
realizácii určitých častí nových 
produktov? 

Vyrábame kompletne celé linky, 
resp. jednoúčelové stroje ako 
som písal vyššie. 

Máte vyhlášku? Potrebovali ste 
ju pri výkone svojej profesie? 

Áno, mám vyhlášku 23 a podľa 
mňa by ju mal mať každý, kto 
chce vykonávať prácu 
elektrotechnického zamerania. 
Potreboval som ju, ale 
najdôležitejšie boli informácie, 
ktoré som získal pri školeniach. 

Vaša spoločnosť je nadnárodnou 
spoločnosťou, odvejú vás 
povinnosti aj do iných krajín? 

Často participujeme na 
nemeckých projektoch, takže 
často moje kroky smerujú do 
Nemecka, ale dostal som sa 
v rámci servisu aj do USA. 

 

Naši žiaci chodia praxovať do 
vašej firmy, spolupracujete 
s nimi aj vy? Ako ich vnímate, 
vidíte v nich vašich 
nasledovníkov? 

V praxi spolupracujem najmä 
s vysokoškolskými študentmi, 
takže vašich študentov stretávam 
minimálne. 

Čo očakávate od absolventov, 
ktorí sa k vám hlásia do 
zamestnania? 

Vedomosti a logické myslenie. 

Čo by ste na záver nášho 
rozhovoru odkázali súčasným 
študentom našej školy? 

Aby študovali okrem odborných 
predmetov aj jazyky, hlavne ANJ a 
NEJ.  

V akom príbuzenskom vzťahu 
ste s pani učiteľkou Hrnčárovou? 

SESTRA. 

 

 

 

Ďakujeme za rozhovor 
a prajeme veľa 

osobných aj pracovných 
úspechov 
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DARUJ KRV XII. 
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SPŠSE Nitra v spolupráci s Národnou transfúznou 
službou SR organizuje v priestoroch SPŠSE Nitra 
odber krvi.  

Záujemcovia o darcovstvo sa môžu 
prihlásiť elektronicky v EduPage. 



  

54 

 

Enzo Ferrari raz povedal mužovi: „Možno budeš schopný šoférovať 
traktor, ale nikdy nebudeš schopný zvládnuť Ferrari.“ Urazený a pobúrený 
muž sa následne zaprisahal, že vyrobí perfektné auto. Bol to muž dovtedy 
známy ako výrobca traktorov a jeho meno bolo Ferruccio Lamborghini. 

V roku 1963 prvýkrát uzrel svetlo sveta prvý model športového auta 
Lamborghini. Bol to model GT 350. Po následnom úspechu firma nabrala 
nový smer. Od toho roku sa začala  venovať výrobe rýchlych a luxusných 
športových áut a ich výrobou sa zaoberá doteraz. To, že autá Lamborghini 
sú synonymom rýchlosti, novodobej konštrukcie a dizajnu dokazuje aj jeden 
z najnovších modelov, slávny Lamborghini Aventador. 

So svojím pre Lamborghini tradičným 12-valcovým motorom s výkonom 700 
konských síl, rýchlosťou až 350 km/h a zrýchlením z 0 na 100 za necelé tri 
sekundy, vrátane zabrzdenia zo 100 na 0 za necelé 4 sekundy je toto auto 
jedno z najrýchlejších a najvýkonnejších áut sveta. Ale unikátne nie je len 
svojim výkonom. Väčšina auta je totiž vyrobená z kvalitného, pevného, 
ľahkého a hlavne veľmi drahého uhlíkového vlákna. Bežne sa toto vlákno 
používa v leteckom priemysle a Aventador je jediné auto, kde bolo toto 
vlákno pri výrobe použité. Vďaka nemu Aventador váži len 1247,5 kg.  
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Na výrobe Aventadoru pracujú len tí najkvalifikovanejší odborníci. Po 
zložitej výrobe kostry auta z uhlíkových vlákien, auto strávi vyše 200 hodín 
v lakovni, kde sa lakuje a brúsi. Nakoniec kontrolór 2 hodiny kontroluje 
kvalitu laku. Na výrobe zvyšných častí auta pracujú odborníci z najlepších 
škôl, ktorí následne ešte prešli 2 až 3-ročným školením vo firme. Niet divu, 
že sa v tejto firme vyprodukuje len 20 áut týždenne, keďže celá výroba 
prebieha podľa tradície ručne. Ale výsledok kvalitnej ručnej práce 
a Lamborghiniho vízia vytvárajú jedno z najlepších áut sveta. 

 

Patrik Ťapušík, II. M  

  

Lamborghini 350 GT 

Lamborghini Aventador 
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Ako nás realita a spolunažívanie 

s modernými démonmi ničí a mali by 

sme sa im vyvarovať 

 

/Esej/ 

 

Motto myšlienky Jána Johanidesa: 

Je na nás, ako dokážeme chrániť svoje najvnútornejšie 

vnútro pred vplyvmi moderných démonov. Každý by mal 

byť opatrný, ak niekoho vpúšťa do svojho súkromia. 

 

 

 

autor: Jakub Kadiš, III. B 
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Často sa stáva, že ak si na sociálnej sieti 

prezeráme fotky “šťastných” ľudí, pomyslíme si: „Môj 

život je vlastne jedna nuda, kým ten človek si 

niekde užíva.” Toto pomyslenie dokáže ovplyvniť našu 

psychiku a správanie. Neuvedomujeme si, že k takýmto 

záverom dospejeme vtedy, keď sme ovplyvnení. Sme 

ovplyvnení “modernými démonmi”.  

Pri prezeraní videí či fotografií podliehame ilúzii, 

že pozeráme na šťastné životy za displejom. Vôbec 

si neuvedomujeme, že fotky alebo videá nemusia ani 

náhodou odrážať skutočnú realitu. Že motivácia toho 

človeka zverejniť svoje súkromie nestojí na tom, že 

má v sebe toľko životného šťastia, až mu preteká 

hrncom a nutne sa oň potrebuje podeliť. Že jeho 

skutočnou motiváciou môže byť práve opačný pocit. 

Pocit vlastnej dlhodobej frustrácie. A práve sa 

mu naskytla jedinečná šanca upútať pozornosť na 

seba. Bombastická fotka, štýlové video a je to. 

A vtedy sa zjaví onen moderný démon, ktorý nás núti 

kontrovať. Snažíme sa ho niečím „prebiť“. Prezeráme 

archív, hľadáme to pravé, čím ho tromfneme. Naberáme 

plnú lyžicu svojho šťastia a pripíname to na 

sociálne siete. Tí menej „šťastní“ sa skôr utvrdia 

v dojme, že sú nezaujímaví a možno aj menejcenní. 

Nemajú nič, čo by vystavili a rezignujú. V horšom 

prípade aj závidia. Démon vyhral na celej čiare. Nad 

tzv. šťastnými z nás, a najmä nad tými druhými 

a tretími. Vyhral preto, lebo ani jedna skupina 

z nás si neuvedomuje, že skutočne šťastní ľudia sa 

so šťastím nepotrebujú vystatovať, ale sa s druhými 

skôr podeliť. 

Nástupom 21. storočia sa nám vykľul ďalší démon. 

Depresia. Niežeby tu nebola skôr. Bola. Avšak 

s príchodom nového životného štýlu sa ešte 

vyhrotila. Niektorí z nás silu depresie podceňujú. 

V tom najlepšom prípade si predstavujú depresiu ako 

niečo, čo vyháňa ľudí vypnúť sa niekam do prírody. 
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Preč od iných ľudí. Alebo ako niekoľko presedených 

hodín, len tak. Trýznivým pozeraním na steny. Tí 

hĺbavejší vidia ako jej sprievodné javy lieky, 

alkohol či konzumáciu drog. 

V skutočnosti je to démon, ktorý je zákerný tým, že 

fyzicky nebolí. Človek však nenápadne stráca svoje 

ciele, motiváciu niečo hodnotné dosiahnuť, zmysel 

života. Depresia je obludný démon. Démon rezignácie. 

Často odmietame pokračovať v tom najcennejšom, 

v našom živote. Lebo je „toho“ na nás veľa. 

Nesústreďujeme sa na obranu pred ňou, ale napúšťame 

si ju do svojho vnútra. Zrazu len dvíhame bielu 

zástavu. Práve v okamihu zlomu, keď by sme mali 

staviť na naše sebavedomie, na hodnoty, čo sú v nás. 

Ďalším démonom, ktorý víťazí a ktorý pricestoval 

nástupom doby, sú konšpirácie a hoaxy. Denne nás 

bombardujú. Sú chytľavé, uveriteľné, až si ich 

podvedome zapíšeme do nášho vnútra. Ich často 

pravdivý a zaujímavý základ je dobrým odrazovým 

mostíkom k tomu, aby sme zhltli aj to ďalšie, čo 

k tomu dezinformačné médiá pribalia.  

V minulom roku, v roku pandémie, to bolo 

o vakcínach, kde sa údajne nachádzajú mikročipy. 

O rúškach, ako sa v nich deti udusia. Na sociálnych 

sieťach to len tak vrelo. Ako však povedal Jacob 

Cats: „Hoci je klamstvo zázračne rýchle, pravda ho 

aj tak dobehne.“ A dobehla. No kým tento nezmysel 

vyfučal a napáchal škody, už tu riadil druhý démon. 

Uveriteľnejší. Že z vakcín sú fatálne zdravotné 

následky a že sa po ich použití celkom bežne 

zomiera. Odhliadnuc od toho, že sa to nedeje, 

podstatný je aj princíp hoaxov. Majú pravdivostný 

základ, a ním prekryjú klamstvo.  

Konšpirácie a hoaxy k nám prichádzajú podobným 

spôsobom ako depresie. Aj pri nich je „toho“ na nás 

veľa. Informácií. Sú nápadné, ale ako démoni sú zas 

neviditeľné. Prepadnú nás v sobotu na gauči, kde len 
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tak surfujeme na internete, prezeráme sociálne 

siete, weby. Vtierajú sa nám pri rozhovoroch so 

známymi. Tam sa dozvieme, že ten povedal tomu, ten 

jej, že toto sa deje. „A mainstreamové médiá nám 

klamú, samozrejme. Aj autority, vedci. Všetci. Každý 

to vie, tak tomu ver.“ A náš démon má zrazu cestu 

otvorenú. Prečo by nemal? Pozveme ho k nám pod kožu 

a vôbec to nebolí.  

Možno aj máme podozrenie. No vzápätí sa pýtame sami 

seba: „Prečo by nám normálny človek, náš známy, 

dokonca rodinný príbuzný rozprával nepravdy? Nie, 

to je nemožné. Ona ma porodila, on ma vychoval, 

tento sused ma pozná od detstva, tento kamarát by 

za mňa život dal. Už Epiktétos tvrdil: „Kto sa mýli, 

úprimne považuje klamstvo (dôvernej osoby) za 

pravdu.“  

Nemali by sme veriť všetkému, čo vidíme alebo 

počujeme. Spôsob obrany voči hoaxom sa volá kritické 

myslenie. Neviem presne, aké sú jeho techniky. Ale 

počul som o tom ako o dobrej prevencii pred tým, aby 

sme boli obeťou. Obeťou klamstiev, manipulácií, 

obeťou démonov. Poznám aj niektorých vysoko 

študovaných ľudí, ktorí hlásajú bludy, verejne a na 

sociálnych sieťach a to ma dosť šokuje. Že odborníci 

majú rôzne názory, to chápem. Ale hlásať hoaxy? To 

je príliš. No niektorí to dokážu najmä v čase 

pandémie. 

Nie som v stave presne definovať, od čoho závisí 

naša imunita voči hoaxom. Každopádne mali by sme 

myslieť predovšetkým za seba. Nepreberať to, čo sa 

nám páči, lebo pravda nie je o tom. Každý démon 

pochopil, že musí byť lákavý, ak nás chce dostať. 

Páčiť sa nám. Skúsme však hľadať pravdu. Často nie 

je lákavá, príťažlivá. Občas je priam nepríjemná. 

A tu si už musíme vybrať, čo od života očakávame. 
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