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EDITORIÁL 
Vážení čitatelia, 

v novom čísle Strelca sme vám opäť pripravili zmes rôznych článkov 
a interview. Podarilo sa nám vyspovedať úspešnú absolventku našej školy 
Romanu, ilustrátora slovenskej verzie Zaklínača a pani učiteľka Szakállová sa 
tiež podrobila nášmu výsluchu. 

Pán riaditeľ vám vysvetlí, prečo sa naša škola nachádza v rebríčku INEKO za 
školský rok 2019/2020 na 7. mieste v kraji a 28. mieste na Slovensku, a že 
ho môžete ovplyvniť aj vy. Zistíte, prečo majú dediny „pomalý“ internet, čo 
je to inverzné kyvadlo, ako si „poskladáte“ vlastný telefón a v čom bola 
pokroková kráľovná Viktória. Pokračujeme v článkoch o elektromobiloch 
a histórii školy. Strelec vám poradí, ako sa zbaviť strachu a sebavedome 
odprezentovať svoj záverečný projekt. Nechýbajú ani frázy z nemčiny 
a gramatika z angličtiny a nájdete tu aj pár výborných fotiek od nádejného 
mladého fotografa z našej školy. 

Naši žiaci nelenili a pridali články o lezení po skalách a na čo všetko myslieť, 
keď chceš do školy jazdiť na motorke. 

Veríme, že vás Strelec poteší, zabaví a inšpiruje, možno aj k napísaniu článku 
do ďalšieho čísla ☺.  

Príjemné dištančné vzdelávanie za tím Strelca želá Hrnčárka ☺. 

 

 

  

Mgr. Katarína Hrnčárová 



  

3 

 

 
 

Ročník 8., číslo 3, štvrťročník 

Vydavateľ: 
SPŠSE Nitra 

Šéfredaktorka:  
Mgr. Katarína Hrnčárová 

Redaktori: 
Tobias Vražba 

Matúš Bradáč 

Výroba: 
PaedDr. Peter Antala 

Spolupracovníci: 
Ing. Jozef Gerhát 

Ing. Michal Mada 

Ing. Alena Róžová 

Mgr. Tomáš Ďurina 

Katarína Hrnčárová 

Mgr. Karol Gazdík 

PaedDr. Peter Antala 

Mgr. Eva Stanová 

Mgr. Edita Andelová 

Obrázky a fotografie: 
Jakub Šimjak 

Martin Kozma 

PNG MART 

Pixabay 

GoodFon 

Flaticon 

PurePNG 

Cena: nepredajné 

OBSAH 

4 – 6  Rebríčky škôl INEKO 
nezohľadňujú ľudský faktor 

8 – 10 Lezenie 

11 Krajské kolo SOČ 

12 – 21 Zaklínač v ilustráciách 
Jakuba Šimjaka 

22 Inverzné kyvadlo 

23 Nádej pre chlapcov z dediny 

24 – 27 Elektromobil 

28 – 31 Kráľovná Viktória 

32 – 33 Martin Kozma - Album 

34 – 38 Interview s ... 

39 – 41 Makerphone RINGO 

42 Common mistakes 

43 Kennenlernen 

44 – 47 Chceš jazdiť na motorke? 

48 - 53 Ako odprezentovať 
záverečný projekt 

54 – 58 Pýtame sa absolventa 

59 – 63 História školy (3. diel) 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 

REBRÍČKY ŠKÔL INEKO 

NEZOHĽADŇUJÚ ĽUDSKÝ 

FAKTOR 

Vo vyhodnocovacích správach za uplynulé školské roky sme veľmi často 
uverejňovali aj poradie našej školy v rebríčkoch škôl, ktoré  zostavuje 
organizácia INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Tieto 
rebríčky zostavuje podľa podkladov, ktoré jej poskytujú Národný ústav 
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM – zabezpečuje externé 
maturity), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ústav 
informácií a prognóz školstva, Štátna školská inšpekcia, Ústrediu práce, 
sociálnych vecí a rodiny a spoločnosť EXAM. Do školského roku 2016/2017 
sa naša škola umiestňovala medzi strednými odbornými školami v prvej 
päťke v rámci Nitrianskeho kraja a do 20. miesta na Slovensku. 

V školskom roku 2017/2018 sme dosiahli historicky najlepšie umiestnenie: 
2. miesto v kraji a 5. na Slovensku. Bolo to aj odrazom toho, že príchod 
Jaguára vyvolal oživenie záujmu o odborné vzdelávanie a my sme si mohli 
na prijímacích skúškach vyberať stále lepších záujemcov, čo sa následne 
so štvorročným oneskorením prejavovalo na výsledkoch maturitných 
skúšok. Potom zrazu prišiel v roku 2018/2019 šok – 15. miesto v kraji a na 
Slovensku hlboko v strede poľa. Nechápali sme, ako je to možné, keď žiaci 
sú stále lepší, na maturitách veľmi dobré výsledky a na súťažiach každý rok 
nejaká medaila z celoštátneho kola? Kým sme mali dobré umiestnenia, 
neriešili sme, akým spôsobom INEKO zostavuje rebríčky. Teraz však prišiel 
čas pozrieť sa na metodiku hodnotenia. 

Pre každú strednú školu v rebríčku vyhodnocuje INEKO deväť kritérií ako 
vážený priemer za posledné štyri roky. Sú to kritéria: (externé) maturity, 
pridaná hodnota vo vzdelávaní, nezamestnanosť absolventov, prijímanie na 
VŠ, výsledky inšpekcie, mimoriadne výsledky žiakov, pedagogický zbor, 

http://ineko.sk/
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finančné zdroje a ostatné ukazovatele bodované od 0 do 10. Do celkového 
hodnotenia sa však započítavajú iba tri: 10% z mimoriadnych výsledkov 
žiakov + 40% z hodnotenia externých maturít + 50% z bodov za 
nezamestnanosť absolventov. 

Mimoriadne výsledky žiakov nie sú problém. Každý rok sa nám nejakí žiaci 
prebojovali do celoštátnych kôl súťaží a doniesli diplom za 1., 2. alebo 
3. miesto na Slovensku. Externé maturity takisto nie sú problém. Naše 
hodnotenie je vždy o dosť väčšie ako celoštátny priemer stredných 
odborných škôl. Takže za tieto kritériá sme mali vysoké bodové hodnotenia. 
Problém sa našiel v kritériu nezamestnanosť absolventov, ktoré tvorí 
polovicu z celkového hodnotenia. V máji roku 2018 sme mali v evidencii 
nezamestnaných 5 absolventov. Ako je to možné, keď v tom roku bol taký 
dopyt po elektrotechnikoch a strojároch, že robotu mal každý, kto mal 
aspoň trochu rozumu v hlave a jednu zdravú ruku?  

Odpoveď je v prijímaní na 
vysoké školy. Stále viac 
našich žiakov sa začalo hlásiť 
aj na ťažšie vysoké školy ako 
sú FEI STU v Bratislave alebo 
FEIT v Žiline. Tieto školy sú 
zvládnuteľné aj pre našich 
žiakov, ale len za 
podmienky, že sa budú 
hneď od začiatku pravidelne 
pripravovať na vyučovanie. 
Tieto školy sa nedajú 
zvládnuť systémom, že 
naučím sa tri dni pred 
skúškou. No lenže 
niektorých našich absolventov po príchode do Bratislavy na internát zlákal 
„študentský život“, nechodili na prednášky, nepripravovali sa na cvičenia 
a potom pred zápočtami zistili, že to už asi nepôjde. Takže zápočty a skúšky 
nezvládli alebo na ne ani nešli a prvý semester v Bratislave bol pre nich aj 
posledný. A pokiaľ čakali na ďalší september a inú vysokú školu, nenapadlo im 
zamestnať sa aspoň brigádnicky, ale rovno sa prihlásili na úrad práce. 

„FEI STU v Bratislave 
alebo FEIT v Žiline sú 
zvládnuteľné aj pre 
našich žiakov, ale len 
ak sa budú hneď 
od začiatku štúdia 
pravidelne 
pripravovať 
na vyučovanie.“ 
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Hodnotenie školy v roku 2017/2018: 

• mimoriadne výsledky žiakov 5.2, maturity 7.4, nezamestnanosť 8.6. 

• Celkové hodnotenie 0.1 * 5.2 + 0.4 * 7.4 + 0.5 * 8.6 =7 .8 

Hodnotenie v roku 2018/2019: 

• mimoriadne výsledky žiakov 7.3, maturity 7.4, nezamestnanosť 5.4. 

• Celkové hodnotenie 0.1 * 7.3 + 0.4 * 7.4 + 0.5 * 5.4 = 6.4 

10% z lepších mimoriadnych výsledkov žiakov nemohlo vykompenzovať 
veľký pokles bodov za nezamestnanosť, ktoré majú váhu 50%. 

Rebríček INEKO však pracuje len s číslami, nevie posúdiť, či nezamestnanosť 
má objektívne alebo subjektívne dôvody, nevie zohľadniť ľudský faktor.  

 

Takže milí študenti a absolventi, ak chcete, aby vaša škola bola v rebríčku 
škôl INEKO vysoko, nehláste sa do evidencie nezamestnaných na úrade 
práce. Každé takéto zaevidovanie sa potom štyri roky prejavuje v hodnotení 
školy. A ako sme na tom momentálne? 

Hodnotenie v roku 2019/2020: 

• mimoriadne výsledky žiakov 7.4, maturity 7.5, nezamestnanosť 7.1. 

• Celkové hodnotenie 0.1 * 7.4 + 0.4 * 7.5 + 0.5 * 7.1 = 7.3 
7. miesto v kraji a 28. na Slovensku. 

  

  
Ing. Jozef Gerhát 

Riaditeľ SPŠSE Nitra 
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  Čaute, dnes vám píšem niečo 
o mojom koníčku, športe, ktorý 
ovládol celý môj život a každé 
jedno rozhodnutie, lezenie. 
Lezenie je asi jediný šport, ktorý 
poznám, ktorý má veľmi veľa 
podkategórií. Momentálne najviac 
populárne sú: športové lezenie, 
bouldering a rýchlostné lezenie. Ja 
sa najviac venujem športovému 
lezeniu a boulderingu.  

Športové lezenie je lezenie po 
stene (skalnej alebo umelej), 
ktorá má v sebe návratné istenie 
a lezec si približne každé dva 
metre „cvakne“ lano a pokračuje 
ďalej. Počas lezenia má lezca jeho 
parťák - istič pomocou istiaceho 
zariadenia pripevneného k sebe a 
buď mu dáva lano, alebo doberá 
lano, všetko závisí od situácie 
lezca.  

Bouldering sa väčšinou vykonáva 
na skale, ktorá má výšku do 
piatich metrov a lezie sa bez 
istenia. Jediné istenie pri 
boulderingu je žinenka, ktorú si 
dajú lezci pod skalu a dúfajú, že 
pri páde sa im ju podarí trafiť. Ak 
sa vám toto zdá extrémne, tak 
niektorí ľudia boulderujú aj na 
skalách, ktoré majú 10 – 15 
metrov, tiež len s použitím 
žinenky. 

Ja zatiaľ taký extrémista nie som. 
Možno poviete, že len niekto s 
chorou hlavou by robil niečo také, 
ale pocit z prekonania samého 
seba a adrenalín počas lezenia 
určite stoja za to. 

Lezenie je jeden zo športov, pri 
ktorom si z ničoho nič nemôžete 
zmyslieť „dnes idem loziť“. Teda 
môžete a držím palce, pretože 
sami a bez skúseností určite 
ďaleko nezájdete. Ak chcete ísť 
prvýkrát liezť, tak máte dve 
možnosti. Za prvé ísť s niekým, 
kto má so športovým lezením už 
nejaké skúsenosti a taktiež 
vybavenie. Za druhé ísť na umelú 
vnútornú lezeckú stenu, kde si 
zaplatíte inštruktora, ktorý vám 
vysvetlí a ukáže všetky základy pri 
istení a cvakaní lana, taktiež vám 
tam zapožičajú celú výstroj. Ak 
pôjdete na boulderovku, tak vám 
stačí zapožičať si lezečky a 
môžete liezť.  

Každopádne, ak sa bojíte výšok a 
niekoľkometrových voľných 
pádov, tak to budete mať ťažké. 
Po čase si zvyknete. Veľa 
nováčikov má práve problém so 
strachom z pádu. Dôležitý faktor 
pri podaní výkonu v lezení je 
nastavenie vašej mysle. 
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 Ak ste zmierení s pádom, tak 
viete v niektorých situáciách 
podniknúť kroky, ktoré sú možno 
riskantnejšie, ale určite vás 
dostanú ďalej, niekedy možno len 
o meter, dva, ale aj to je v lezení 
veľa, hlavne pri náročných 
cestách nahor a nadol. Treba si 
uvedomiť, že pravdepodobnosť, 
že sa vám môže niečo stať je 
veľmi malá, pretože ste istení 
lanom. Určite budete padať, ale 
po čase si na to zvyknete a 
dokonca vás to začne baviť. Mňa 
to baví. Neexistuje lepší pocit ako 
vyliezť na päťmetrovú skalu 
a potom z nej padnúť voľným 
pádom istený len lanom. Môže sa 
to zdať trochu hrôzostrašné, ale 
pokiaľ neskúsite, nezistíte. 

Ak vás lezenie, nielen na nervy ☺, 
láka, tak určite musíte skúsiť 
tento skvelý šport so super 
komunitou ľudí. Všetci sú vždy 
veľmi prijemní, ochotní a 
nápomocní. Dúfam, že som vám 
týmto článkom aspoň trochu 
priblížil lezenie a jeho základy. 
Pamätajte, že pri lezení je 
najhlavnejšia bezpečnosť 
a zábava. 

 

Tobias Vražba, IV. B 

 

 

 

Tobias Vražba 

Lezecká oblasť 

Dobrá voda 
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KRAJSKÉ 

KOLO 

SOČ 

24. 3. 2021  
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ZAKLÍNAC V  ILUSTRÁCIÁCH 

JAKUBA ŠIMJAKA 

Literárny fantasy cyklus Zaklínač (angl. The Witcher, pol. Wiedźmin) 
poľského spisovateľa Andrzeja Sapkowského je v súčasnosti jedným 
z najpredávanejších vo svojom žánri. Ak máte radi príbehy s množstvom 
mágie, monštier, mutantov a rôznych rás ako sú elfovia a trpaslíci, určite 
vás tento cyklus nadchne a vaša predstavivosť pôjde na plné obrátky. 

Zaklínač pôvodne vychádzal ako séria poviedok v časopise Fantastyka. Neskôr 
Sapkowski vydal poviedky knižne a v roku 2001 prišlo aj k prvej sfilmovanej 
seriálovej produkcii. K celosvetovej popularite Zaklínačovi výrazne pomohla 
séria počítačových hier z dielne poľského štúdia CD Projekt RED a od tohto 
momentu až do dnes si toto dielo našlo po celom svete milióny fanúšikov. 
Úspech hier viedol k prekladom kníh (okrem iného aj do slovenčiny) a napokon 
aj k celovečernému filmu a taktiež k seriálu televíznej spoločnosti Netflix. 

 

Posledné slovenské knižné spracovanie vyšlo v roku 2020 v nádhernom 
prevedení, v pevnej väzbe, vo vydavateľstve Lideni. Kolekcia dostala nové, 
prepracované obálky, ktorých autorom je mladý talentovaný grafik a ilustrátor, 
Jakub Šimjak.  V minulosti už pracoval na viacerých knižných obálkach, 
napríklad knihy Mariána Kubicska – Potvorobijci. V týchto dňoch si na nás našiel 
čas, a preto sme neváhali a položili sme mu niekoľko otázok. 
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Ako si spomínaš na stredoškolské časy? Na ktorú strednú školu si chodil, 
ktoré predmety si mal rád a ktoré ťa naopak nebavili? Mal si rád literatúru 
(predmet)? 

Najlepšie časy. Chodil som na 8-ročné Piaristické gymnázium v Nitre. Mal 
som rád prírodné vedy, paradoxne. Fyzika, matematika, biológia ma 
fascinovali. Nebol som veľký fanúšik dejepisu a občianskej náuky. Príliš veľa 
dátumov a udalostí. Som človek, ktorý nevníma čas lineárne a 
chronologicky. Nepamätám si, v ktorom roku som bol na tej-ktorej 
dovolenke, či to bolo minulý rok alebo pred piatimi rokmi. Kým som si 
zapamätal dátumy narodenín súrodencov a rodičov… ani teraz nie som si 
celkom istý. A to bolo v časoch, keď som nemal smartfón s kalendárom a 
pripomienkami. Literatúru som mal rád, po svojom. Ako predmet bola 
unavujúca, ale so spolužiakmi sme si kupovali a požičiavali knihy, ktoré nás 
bavili. Hlavne fantasy a sci-fi žáner, ako Neuromancer od W. Gibsona a, 
samozrejme, spomínaný Zaklínač. Za čo vďačím Kristiánovi Čechmánkovi, 
ktorý obe tieto knihy priniesol do môjho života.   

Čo ťa priviedlo k tomu, že si 
sa stal ilustrátorom? 
Študoval si niekde kresbu 
alebo si samouk? 

Kreslil som už od škôlky, 
ľudia vraveli, že mám 
talent, tak som začal chodiť 
do ZUŠ-ky. Po strednej som 
začal študovať architektúru. 
Tam som vydržal tri roky a 
hoci som mal predmety   
ako kreslenie, maľba 
a modelovanie, nebavilo 
ma to a nevedel som si 
predstaviť, že budem kresliť 
výkresy budov. Nakoľko to bola škola, ktorá si vyžadovala absolútne 
zanietenie a sústredenosť, odišiel som. Chcel som kresliť ľudí, akciu, 
rozprávkové bytosti, netvorov… Kúpil som si grafický tablet a ponoril som 
sa do digitálnej maľby vo Photoshope, už ako samouk. Zháňal som si knižky 
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o ilustrácii, komixovej tvorbe, anatómii človeka a zvierat a väčšinu voľného 
času popri práci som strávil kreslením. Zamestnal som sa ako grafik v menšej 
firme so zameraním na tvorbu web stránok a aplikácií. Raz sa nám popri 
tvorbe istej webovej platformy pridružila aj kniha, ktorá s ňou súvisela. 
Tento web obsahoval okrem môjho dizajnu aj mnoho mojich ilustrácií a 
klient chcel mať podobným spôsobom ilustrovanú aj knihu.  V tom čase som 
sa vďaka mojej sesternici, ktorá študovala editorstvo zoznámil s 
vydavateľstvom žánrovej literatúry Hydra. Pre nich som ilustroval moju prvú 
knihu, zbierku sci-fi poviedok Zabudnutý vesmír, ktorej autorom je Anton 
Stiffel, jeden z najobľúbenejších autorov poviedok v časopise Fantázia.    

Ako vyzerá tvoj pracovný stôl? Našli 
by sme na ňom veľa farbičiek? 

Áno, veľa „farbičiek“. Skôr sú to 
obyčajné ceruzky rôznej tvrdosti, 
čierne perá rôznej hrúbky. Ak mám 
byť konkrétny, môj pracovný stôl 
obsahuje laptop s externým 27 
palcovým QHD monitorom, grafický 
tablet, štós čistého papiera na náčrty, 
sketchbook na náčrty. A, samozrejme, 
aj studenú kávu alebo teplé pivo, 
pretože pri kreslení zabúdam, že mám 
dodržiavať pitný režim. 

Ako zvykneš pracovať? Čisto analógovo alebo digitálne, prípadne ich 
kombináciou?  Do akej miery využívaš počítač a aký softvér používaš?  

Digitálne aj analógovo. Často si najskôr nakreslím plno náčrtov na papier so 
spomínanými perami alebo fixkami. Môj obľúbený nástroj sú momentálne 
takzvané brushmarkery. To je fixka s mäkkým hrotom podobný štetcu. 
Finálne veci robím digitálne. Niekedy sa stane, že sa mi náčrt veľmi pozdáva, 
tak ho oskenujem a pokračujem na ňom. Počítač využívam na 400%. Hlavne, 
keď popri kreslení pozerám seriály, počúvam hudbu alebo podcasty a  
googlim referencie. Používam softvér Clip Studio Paint. Je podobný 
Photoshopu, ale menej komplexný a viac zameraný na kresbu, som s ním 
veľmi spokojný.  
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Práca ilustrátora sa 
v súčasnej pandemickej 
situácii javí ako ideálne 
povolanie. Zahŕňa prácu 
z domu, izoláciu a ako 
bonus ponúka útek 
z reality. Je to skutočne tak 
alebo je ilustrátorský 
chlebíček tvrdý? Vyžaduje si 
veľkú sebadisciplínu? Často 
pracuješ pod tlakom?  

Určite je toto obdobie pre 
ilustrátora lepšie ako, 
povedzme, pre športovca 
alebo hudobníka. Predsa 
len, kresliť sa človek väčšinou nenaučí tak, že je spoločenský. Ale je to práca 
a ako každá iná, aj táto má mínusy. Niektorí klienti by najradšej sedeli za 
tebou a držali ti ruku a upravovali každú čiaru. A keď si človek zle nastaví 
zmluvné podmienky, môže obrázky prerábať do nekonečna, prípadne do 
deadlinu, ktorý má klient v tlačiarni. Vtedy mám chuť trhať si vlasy a 
potreboval by som ísť na pivo s kamošmi. Často pracujem v noci do 
poslednej minúty pred deadlineom. A to nie vždy mojou vinou.  

Kde všade by sme našli tvoje kresby? Venuješ sa výhradne knižnej 
ilustrácii? 

Okrem kníh robím občas aj produktovú grafiku a logodizajn. Napríklad 
pracujem na vizuálnej identite pre pivo značky Chernobeer. Tiež ilustrujem 
vzdelávacie materiály ako napríklad pracovné zošity a učebnice pre deti.  

Kto ťa oslovuje k spolupráci – vyberá si ťa samotný autor alebo ťa odporučí 
vydavateľ, prípadne absolvuješ nejakú formu výberového konania?  

Primárne to rieši vydavateľ a editor, ale keď už sa s nejakým autorom 
poznám a vie si u vydavateľa presadiť, že chce ako ilustrátora mňa, dá sa aj 
tak. Stáva sa mi, že ma odporučí iný ilustrátor, ktorý bol oslovený, ale na 
ďalšiu zákazku nemá v najbližšej dobe čas. Samozrejme, často musím poslať 
nejaké portfólio alebo vyrobiť nejaké skúšobné zadanie. Ale ak mám dobrú 
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referenciu od overeného ilustrátora alebo editora, tak klient väčšinou nemá 
problém. Z veľkej časti ide o to, ako si s klientom rozumiem a ako 
komunikujeme. Pretože môžem kresliť  ako dobre chcem, ale keď sa budem 
so zadávateľom práce hádať a neodovzdávať veci načas a podľa jeho 
predstáv, tak ma nabudúce neosloví.    

Je nutné si s autorom 
textu rozumieť? Myslíš 
si, že je vidieť, keď 
ilustrátora text nebavil?  

Rozumieť si s autorom 
textu alebo s textom? 
Príklad je Zaklínač. S 
Andrzejom Sapkowskim 
sa nepoznám osobne 
a neviem, či by som si s 
ním ako s človekom 
rozumel. Počul  som, že je 
vraj trochu namyslený. To 
ale nesúvisí s tým ako 
milujem jeho tvorbu. 
Dôležitá je profesionalita. 

Dobrý ilustrátor vie vytvoriť geniálne veci bez toho, aby si rozumel s 
autorom alebo dokonca s textom. Často sa ma ľudia pýtajú, či si musím 
prečítať celú knihu a či ma musí baviť, aby som ju ilustroval. Odpoveď je nie. 
Na to nie je vždy čas. Niekedy kniha ešte nie je ani dokončená v čase, keď ju 
ilustrujem. Autor iba opíše, o čom kniha bude, akú má predstavu, prípadne 
pošle úryvky, kde opisuje danú situáciu, na ktorú chce ilustráciu. 

Určite rád čítaš. Kto je tvoj obľúbený autor a aký typ literatúry máš rád?  

Z klasickej literatúry mám rád lyrizovanú prózu, magický realizmus a 
beatnikov. V súčastnej literatúre je to sci-fi, fantasy, horor. Medzi obľúbených 
autorov patria A. Sapkowski, J. D. Salinger, P. Ness, A. Ginsberg, E. A. Poe,  
J. Kerouac, N. Gayman, H. P. Lovecraft, D. Adams (Stopárov sprievodca po 
galaxii), G. G. Marquez (Sto rokov samoty) a D. Chrobák. Veľmi ma ovplyvnila 
séria kníh od M. Chadbourna Koniec sveta – Vek rozvratu. Je to 
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postapokalyptické fantasy s prvkami kozmického hororu zasadené do sveta 
súčasnej Veľkej Británie.  

Knihu, ktorého autora by si 
rád ilustroval?  

Mark Chadbourn – Koniec 
sveta, to by bola určite 
ilustrátorská výzva. Veľa 
zaujímavých postáv, rôzne 
príšery, draci, bohovia a 
bytosti z iných dimenzií, 
veľa akcie a veľa 
existenciálnej filozofie. 

Čím ťa oslovil Andrzej 
Sapkowski a jeho Zaklínač? 

Morálna filozofia hlavného 
hrdinu, ktorá nie je 
čiernobiela ako v klasických 
high fantasy. Napríklad na rozdiel od Pána prsteňov, kde je jasne stanovené 
dobro a zlo, Gerald je len obyčajný nájomný zabijak, ktorým ľudia väčšinou 
opovrhujú a jemu samému to vyhovuje. Páči sa mi ako sa snaží robiť veci 
správne, ale jeho možnosti sú väčšinu menšie alebo väčšie zlo. Samozrejme, 
aj jeho vizuál, dlhé biele vlasy, množstvo jaziev, strohý prejav, plná zbroj, 
dva zaklínačské meče. Ako 14 – 15-ročný chalan obľubujúci fantasy som si 
nevedel predstaviť nič, čo by mohlo byť viacej „cool”.  

Spomínaš si ešte, ako si sa prvýkrát stretol so Zaklínačom? Bola to 
poviedka, kniha, hra, film alebo seriál?   

Bola to kniha. Prvá časť ságy o zaklínačovi, ktorú do školy priniesol spolužiak 
(Kristián), s ktorým sme si vymieňali knihy. Dnes sa prezentuje ako tretia 
časť s názvom Krv elfov. Po tejto sérii sme sa dostali aj k prvým dvom 
poviedkovým knihám. Potom sa už začala chystať hra a keď sme videli prvé 
herné zábery v časopise Level, boli sme celí bez seba.  
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Ako prebiehala práca na 
Zaklínačovi? Vstupoval do 
nej vydavateľ alebo si mal 
voľné ruky?  

V rozumnej miere do toho 
vstupoval šéfredaktor. 
Hlavne, kým sme za dohodli 
na konečnom vizuálnom 
feelingu. Ale on Zaklínača 
nikdy nečítal, tak som mal 
dostatočne voľnú ruku, čo sa 
týka výberu motívov. 
Väčšinu vecí som riešil s 
grafickým oddelením kvôli 
technológii tlače. Obálka je 

totiž tlačená so špeciálnou vrstvou striebornej fólie pod obrázkom, čo 
značne ovplyvní farby. Tam, kde je farebné krytie najmenšie najviac presvitá 
strieborný lesk. Celkovo to robí farby tmavšie a treba to zohľadňovať aj pri 
návrhu, lebo napríklad biela farba sa tam neobjaví, logicky je biela farba 
kvôli striebornej fólii strieborná. 

Ako vlastne vyzerá vo všeobecnosti spolupráca na tvorbe knihy súčasného 
autora? Môžeš si sám vybrať situácie a témy, ktoré chceš zobraziť? Bývaš 
limitovaný počtom ilustrácií? 

Môžem si vybrať sám a môžem aj požiadať autora, čo by vybral on. Väčšinou 
je lepšie, keď ma nasmeruje autor, lebo on pozná knihu lepšie a mne to 
urýchli prácu, ak nemám veľa času na dôkladné prečítanie celej knihy. Stáva 
sa, že autori chcú ilustrácií čo najviac, limitom je rozpočet a čas, dokedy 
chcú mať knihu vydanú. Ak autor chce okrem obálky aj ilustrácie v texte, 
býva ich okolo 10. Ak je to učebnica alebo kniha pre deti, tak je ilustrácií 
zdanlivo nekonečne veľa.  
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Ako u teba prebieha 
samotný proces tvorby? 
Zjavujú sa ti obrazy už pri 
čítaní textu? Robíš si 
priebežne skice, alebo sa 
pustíš do práce vo chvíli, 
keď dočítaš knihu 
a myšlienky sa ti v hlave 
usadia?  

Počul som, že existujú ľudia, 
ktorí nemajú vizuálnu 
predstavivosť. To znamená, 
že si nevedia vytvoriť obraz 
len tak v mysli. Nie je to 
porucha, ale väčšina 
umelcov ju má. Táto predstavivosť môže byť aj sluchová alebo pohybová. Ja 
si rozhodne viem predstavovať v mysli obrazy. Áno, zjavujú sa mi už pri 
čítaní a potom musím odložiť knihu vziať notes alebo kus papiera a rýchlo 
niečo načrtnúť, kým je to čerstvé, aj keď to nie je kniha na zákazku, ale iba 
súkromné čítanie.  

Ako dlho trvala práca na 
Zaklínačovi? 

Je to niečo vyše roka, trocha 
spomalené aj kvôli súčasnej 
situácii s pandémiou. Ale 
ešte to nie je uzavreté, 
môžem prezradiť, že sa 
chystá knižný box-set.  

Ktorá postava ti najviac 
učarovala? 

Holden Caufield z knihy Kto 
chytá v žite, ale asi si mal na 
mysli postavu zo Zaklínača. 
Určite je to Jaskier, ktorý je 
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bohém a hudobník. Keďže sa vo voľnom čase trochu venujem hudbe 
a príležitostne aj „bohemizujem“, veľmi si s ním rozumiem. 

Každý umelec má svoj rukopis. Čo je typické pre tvoju tvorbu, prípadne 
aké techniky používaš a čím sa odlišujú? 

Hmm... Ťažká otázka. Asi najčastejšie a najradšej používam líniovú kresbu 
so silným kontrastom svetla a tieňa a šrafovaním. Ak idem do farieb, mám 
rád textúrované plochy s viditeľnými ťahmi štetcov. Rád používam štylizáciu 
do hranatých tvarov, ilustrácie mi potom pripadajú dynamickejšie a 
agresívnejšie.  

Kto je tvojím vzorom, resp. 
koho prácu v oblasti kresby, 
ilustrácie obdivuješ?  

Obdivujem komixových 
umelcov a animátorov. To sú 
ľudia, ktorí dokážu z hlavy 
kresliť anatómiu a vystihnúť 
pohyb aj na statickom 
obrázku. Zo svetových 
umelcov je to napríklad M. 
Mignola (autor komiksu 
Hellboy). Zároveň sledujem 
súčasnú slovenskú tvorbu, 
ktorej súčasťou je napríklad 
komixový zborník Pomimo.  

Na čom aktuálne pracuješ? Môžeme sa tešiť na tvoje nové ilustrácie 
v pripravovaných knižných publikáciách? 

Myslím, že najbližšie to bude zbierka poviedok Obyčajní hrdinovia od 
Mariána Kubicska.  

Ďakujeme za rozhovor. 

 

Pozn. red.: Autorom všetkých kresieb v tomto článku a taktiež na titulke 
aktuálneho čísla je Jakub Šimjak. 

https://www.instagram.com/jakubsimjak/  
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          INVERZNÉ KYVADLO 

Čo je kyvadlo, vie asi každý. Kyvadlo je 
zariadenie, ktoré sa nachádza 
v nestabilnej polohe, z ktorej sa snaží 
postupne dostať do stabilnej, napríklad 
rozhojdané závažie na lanku. Inverzné 
kyvadlo pracuje presne opačným 
spôsobom. Snaží sa dostať práve do 
nestabilnej pozície a zotrvať v nej, 

napríklad udržanie vzpriamenej ceruzky na prste alebo guličky na doske.  

V roku 2019 dvaja štvrtáci, Patrik Hehejík a Robert Irgel, vytvorili model 
inverzného kyvadla, ktorého úlohou bolo práve udržať guličku na pohyblivej 
ploche. Model obsahoval rezistívny dotykový panel, dva krokové motory 
a elektroniku na riadenie motorov a snímanie. Riadenie celého modelu, ako 
aj PID reguláciu, zabezpečovalo PLC s7-1200.  

Model pracoval s určitým obmedzením a tým bola rýchlosť pohybu guľôčky. 
Problém bol, že pri pohybe guličky dráha narastala exponenciálne. PLC 
nestíhalo reagovať, lebo meranie trvalo veľmi dlho. Relevantné dáta sa 
získali iba 10x za sekundu, čo je málo. Pri snahe zrýchliť A/D prevodník 
PLC-čka sa zvyšovala nepresnosť merania pozície. Napriek tomu bola práca 
úspešne obhájená, pretože ukázala na limity použitého PLC a zároveň 
pripravila pôdu pre ďalší výskum. 

Odvtedy hľadám dobrovoľníka, ktorý by prácu doladil. Verím, že sa medzi 
čitateľmi nájde niekto šikovný a pustí sa do práce na inverznom kyvadle. 
Dobrovoľník sa nemusí báť, všetko mám už premyslené – snímanie panela 
zabezpečí ATmega8 (rýchly ADC), ktorá bude pomocou PWM komunikovať 
s PLC-čkom. PID regulátor aj riadenie motorov má  PLC na vysokej úrovni. 
Stačí ešte doladiť mechaniku a potom sa už inverzné kyvadlo nebude „kývať“! 

Mgr. Tomáš Ďurina  

mechatronika 
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NÁDEJ PRE CHLAPCOV 

Z DEDINY 

Už som si zvykol, že študenti telekomunikačnej techniky väčšinou netušia, 
aký typ internetového pripojenia majú v domácnosti, ale s určitosťou vedia, 
že je „pomalý“. Dobrá správa je, že okolité dediny sú rozkopávané kvôli 
ukladaniu optických káblov s technológiou GPON (Gigabitová pasívna 
optická sieť). Hlavné čaro je v slove „pasívna“. Napriek tomu, že z jedného 
vlákna je signál rozdeľovaný viacerým účastníkom (napr. 16), nie je po trase 
nutná žiadna elektronika, ktorú treba napájať a môže sa pokaziť (alebo ju 
niekto ukradne). Možno sa pýtate, ako to, že nejaký pasívny prvok (splitter) 
dokáže poslať informácie, len do domácnosti, do ktorej patrí. Finta je v tom, 
že on to vlastne nerobí. Všetky kanály sú posielané všetkým, ale jednotka 
v domácnosti si dekóduje len to, čo je pre ňu určené. Poskytovaná rýchlosť 
môže dosiahnuť až 1 Gbit/s (bežne okolo 600 Mbit/s). Zaujímavosťou je, že 
uplink a downlink je vysielaný po tom istom vlákne bez toho, aby sa signály 
zmiešali. Sú totiž oddelené rôznymi vlnovými dĺžkami. Tak možno o rok, aj 
nám chlapcom z dediny, speedmeter ukáže trojciferné čísla ☺. 

 

 

Ing. Michal Mada  

elektrotechnika 
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  ELEKTROMOBIL   

Vo všeobecnosti sa pojmom elektromobil označujú dopravné prostriedky, 
ktorých pohonnou jednotkou je elektrický motor (elektromotor). Môže ísť 
o elektrické automobily – elektromobily, elektrobicykle (elektrické 
bicykle, e-bike), elektrické motorky či skútre, elektrické lode a lietadlá, ale 
aj elektrické vlaky, „električky“, metro, elektrické autobusy a trolejbusy, 
či dokonca elektrické kolobežky. Taktiež sú zaužívané aj anglické skratky 
ako EV (Electric Vehicle – elektrické vozidlo) alebo BEV (Battery Electric 
Vehicle – batériové elektrické vozidlo). U nás sa však najbežnejšie používa 
označenie elektrický automobil. 

Elektrický automobil 

Elektrický automobil (elektromobil) je automobil, ktorý je poháňaný 
výlučne elektrickou energiou. Tú čerpá z akumulátora (batérie) 
integrovaného do vozidla, ktorý je nutné nabíjať z externého zdroja – 
nabíjacej stanice alebo domácej zásuvky. Časť energie dokáže získať aj tzv. 
rekuperáciou, čo je premena kinetickej (pohybovej) energie elektromobilu 
na energiu elektrickú. Deje sa tak predovšetkým pri spomaľovaní vozidla a 
brzdení. 

Pohonnou jednotkou elektromobilu je elektrický motor (elektromotor). 
Jeho výhodou je konštrukčná nenáročnosť a účinnosť, ktorá je v priemere 
3-krát vyššia (90 %) ako u spaľovacích motorov (25 – 34 %). Celková účinnosť 
je však ovplyvnená aj 
účinnosťou článkov 
batérie a nabíjania. 

 

 

 

 

 

strojárstvo 

Základná schéma 
elektromobilu Tesla 

Model S (4x4) 
a dvojitým zadným 

motorom. 

Zdroj: Tesla 

https://www.mojelektromobil.sk/category/elektromobilita/elektromobily/
https://www.mojelektromobil.sk/category/elektromobilita/moto-bike-scooter/elektrobicykle/
https://www.mojelektromobil.sk/category/elektromobilita/moto-bike-scooter/elektricke-motorky/
https://www.mojelektromobil.sk/category/elektromobilita/moto-bike-scooter/elektricke-kolobezky/
https://www.mojelektromobil.sk/elektromobil/#baterie
https://www.mojelektromobil.sk/elektromobil/#nabijacie-stanice
https://www.mojelektromobil.sk/elektromobil/#domace-nabijanie
https://www.mojelektromobil.sk/elektromobil/#nabijanie
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Použitie elektromotora so sebou nesie konštrukčné výhody. Vďaka 
rozmerom (veľkosť melónu) ho je možné osadiť priamo na nápravu 
elektromobilu. Na pohon 4×4 nie je nutný kardanový hriadeľ. Na obe 
nápravy sa osadia nezávislé elektromotory, ktorých súčinnosť má na starosti 
elektronika. Pri elektromobiloch so zadným pohonom (napr. Tesla), 
absentuje v prednej časti vozidla motor. Tým sa významným spôsobom 
zväčšuje deformačná zóna pri čelnom náraze, čo má výrazný vplyv na 
bezpečnosť. Takéto elektromobily môžu mať dva batožinové priestory, a to 
vpredu aj vzadu. 

Čo sa týka umiestnenia batérií, tie sa v moderných elektromobiloch 
montujú do podlahy, takže nezaberajú žiadnu úžitkovú plochu. Vďaka tomu 
dochádza k zníženiu ťažiska, čo má veľký vplyv na stabilitu a bezpečnosť. 

 

Čím sa odlišujú elektromobily od klasických automobilov?  

Navonok takmer ničím. Ukáže sa to až vo vnútri. Vnútro elektromobilu si 
popíšeme na modeli VW e-up!.  

  

Porsche Mission E 

Zdroj: Porsche 

https://www.mojelektromobil.sk/elektromobil/#bezpecnost
https://www.mojelektromobil.sk/elektromobily
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1. Nabíjacia zásuvka  

Tam, kde sa normálne nachádza hrdlo na tankovanie paliva sa pri modeli e-
up! nachádza bezpečnostná zásuvka na „dotankovanie“ elektrického prúdu.  

2. Systém manažmentu batérie (BMS)  

Prostredníctvom tejto riadiacej jednotky – rozhranie medzi vozidlom a 
akumulátorom – je systém akumulátora nepretržite kontrolovaný. Stav 
vozidla a akumulátora sa dá prostredníctvom systému manažmentu batérie 
kontrolovať na diaľku, napríklad prostredníctvom aplikácie pre smartfóny.  

3. Vyhrievanie vozidla  

Vyhrievanie sedadiel a vyhrievanie čelného skla zabezpečí to, aby bolo teplo 
efektívne a podľa potreby dodané do priestoru pre cestujúcich.  

4. Vysokonapäťový kábel  

Od nabíjacej zásuvky vedie vysokonapäťový kábel k akumulátoru, z neho 
prúdi elektrický prúd s napätím 324 V ďalším káblom do motorového 
priestoru.  
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5. Akumulátory  

Lítiovo-iónový akumulátor je umiestnený za zadnými sedadlami a v 
stredovom tuneli pod podlahou. S kapacitou 18,7 kWh umožňuje dojazd až 
160 kilometrov (NEFZ)***.  

6. Výkonová elektronika  

Výkonová elektronika je dôležitá pre výkon elektromotora. Riadi tok energie 
z akumulátora do e-motora a z e-motora do akumulátora a okrem toho 
produkuje dvanásť voltové napätie prostredníctvom DC/DC meniča.  

7. Rekuperácia  

Generátor mení kinetickú energiu pri brzdení a dobiehaní na elektrickú 
energiu a neskôr túto energiu využíva pre jazdu. Na voliacej páke môžete 
regulovať intenzitu rekuperácie v troch stupňoch. Viac rekuperácie 
znamená väčšie množstvo získanej energie a zároveň väčší brzdný účinok.  

8. Motorový priestor  

Všetky dôležité hnacie a vedľajšie agregáty sú uložené v motorovom priestore. 
Srdce motora tvorí elektromotor spolu s prevodovkou, diferenciálom a 
výkonovou elektronikou.  

Zdroj: mojelektromobil.sk Ing. Alena Róžová 

VW e-UP 
 

 

  

Typ pohonu: elektrický 

Kapacita batérie: 18,7 kWh 

Dojazd: 160 km 

Výkon: 60 kW/210 Nm 

Cena: od 22 170 € 

Štátna dotácia: 5000 € 
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Kráľovná Viktória 
Zdroj: cnn.com 
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Rok 2021 prináša veľké množstvo 
významných okrúhlych jubileí. 
Časopis čítate v marci, ale článok 
som písal koncom januára, ktorý 
bol mesiacom bohatým na rôzne 
zaujímavé výročia. Jedným 
z takýchto výročí bolo 265 rokov, 
kedy v Salzburgu (27.1.1756) 
uzrel svetlo sveta, najväčší génius 
hudobných dejín, Johannes 
Chrysostomus Wolfgangus 
Theophilus Mozart. O ňom písať 
nechcem, aj keď mal naozaj 
bohatý a zaujímavý život. Dal 
som opäť prednosť žene, tentoraz 
významnej britskej kráľovnej 
a indickej cisárovnej.  

Dňa 22. januára to bolo presne 
120 rokov, čo v roku 1901 odišla  
na večnosť Viktória Alexandrina, 
známa skôr ako kráľovná Viktória. 
Na trón nastúpila ako 18-ročná. 
Práve ona zaviedla do módy biele 
svadobné šaty (predtým si nevesta 
obliekala to najlepšie, čo mala v 
šatníku). Jej manželom sa stal 
Albert Sasko-kobursko-gothajský, 
ktorý bol mimochodom jej 
bratranec.  

Ako úradujúca kráľovná ho 
musela, podľa protokolu, „o ruku“ 
požiadať ona. Splodili spolu 9 detí. 
Ich 42 vnúčat, sa vďaka dobre 
cieleným sobášnym politikám, 
stalo súčasťou kráľovských rodín 

Viktória v bielych 
svadobných šatách 

(Zdroj: wikimedia) 
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naprieč Európou – v Nemecku, 
Rusku, Grécku, Rumunsku, 
Švédsku, Nórsku aj Španielsku. 
Preto je aj známa ako „stará mať 
Európy“. S touto sobášnou 
politikou však rozosiala do Európy 
aj hemofíliu – poruchu 
zrážanlivosti krvi. Známym 
hemofilikom bol „vďaka nej“ aj 
cárovič Alexej Nikolajevič, syn 
cára Mikuláša II. 

Viktória bola prvou britskou 
kráľovnou, ktorá cestovala 
vlakom, ako prvá telefonovala či 
používala elektrické svetlá. Pri 
posledných dvoch pôrodoch jej 
historicky prvý anesteziológ na 
svete, menom John Snow, podal 
chloroform. Predčasnú smrť 
milovaného manžela niesla veľmi 
ťažko, tri roky po jeho smrti žila v  

 

úplnej izolácii. V závere života jej 
„skrížil“ cestu indický väzenský 
úradník Abdul Karim, ktorého si 
obľúbila a stal sa jej munshim 
(učiteľom) a zároveň aj 
tajomníkom. Túto skutočnosť len 
ťažko znášala xenofóbna 
kráľovská domácnosť. 

Aj taká bola kráľovná Viktória – 
malá, vzdorovitá, ale silná žena 
plná energie a otvorenosti v 
novej dobe, v ktorej nemala 
problém zdieľať svoj život s 
„farebným“ Indom. Počas jej 
64-ročnej vlády, nazvanej 
viktoriánskou epochou, Británia 
vybudovala obrovské impérium, 
využila zdroje priemyselnej 
revolúcie a stala sa jednou z 
industriálne najviac rozvinutých  
krajín na svete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kresba Viktórie 
cestujúcej vlakom  

(Zdroj: mediastorehouse) 
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Viktória a jej indický tajomník 
i priateľ Abdul Karim 

(Zdroj: mpositive.in) 
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MARTIN KOZMA 

 

 

 

 

Martin Kozma  
je žiakom II.M.  

Fotografovaniu  
sa venuje dva roky. 

Fotografuje najmä 
prírodu (makro), 
autá, portréty 
a občas produkty. 

Na fotenie používa 
Canon EOS 200 D 
s objektívom 
Canon EF 50 mm F1.8
STM. 
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ALBUM 
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INTERVIEW S...  

Ako si spomínate na vaše 
gymnázium? 

Na moje štúdium na gymnáziu si 
spomínam v dobrom, hlavne na 
mojich spolužiakov a niektorých 
vyučujúcich. Chodievali sme na 
rôzne brigády, napr. zber 
paradajok alebo chmeľu. Po 
skončení tretieho ročníka sme boli 
počas letných prázdnin v Berlíne, 
v bývalej NDR, kde sme pracovali 
v jednej pekárni. Vybavila nám to 
jedna moja spolužiačka, ktorej 
mama bola Nemka. Počas brigád 
sme si užili veľa zaujímavých chvíľ. 

Aké otázky ste si vytiahli na 
maturitách?  

Maturovala som z piatich 
predmetov z matematiky, ruštiny, 
technickej chémie, zo slovenčiny 
a angličtiny. Z angličtiny si 
pamätám, že som si vytiahla 
otázku o W. Shakespearovi a zo 
slovenčiny slovenský realizmus 
(Kukučín, Vajanský, atď.). 
Z ruštiny a technickej chémie si už 
otázky nepamätám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktorý predmet vás bavil 
a z ktorého mávate ešte stále 
nočné mory? 

Vždy som mala bližší vzťah 
k humanitným predmetom, hlavne 
k jazykom. Na základnej škole 

Mgr.Mária Szakállová 

Znamenie: lev 

Stav: slobodná, zadaná 

Stredná škola: Gymnázium 
Eugena Gudernu v Nitre  
(sídlilo v budove dnešnej 
Piaristickej spojenej školy 
sv. Jozefa Kalazanského) 

Univerzita: Vysoká škola 
pedagogická v Nitre  
(terajšia UKF) 
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  som mala ruštinu od 5. ročníka, 
na strednej škole som z nej 
maturovala a na vysokej som 
z nej mala skúšku v zimnom 
semestri prvého ročníka. Na 
gymnáziu som sa začala učiť 
anglický jazyk, ktorý ma veľmi 
zaujal a bavil. Musím sa priznať, 
že aj keď som zmaturovala 
z angličtiny na jednotku, nebola 
som schopná komunikovať na 
nejakom vysokom stupni, 
pretože vtedy výučba cudzích 
jazykov nebola na takej vysokej 
úrovni ako je dnes. Na vysokej 
škole v Nitre som študovala 
slovenský jazyk a literatúru a tiež 
anglický jazyk a literatúru. 
K úspešnému ukončeniu vysokej 
školy, hlavne pokiaľ ide o anglický 
jazyk, mi určite dopomohol môj 
trojmesačný pobyt a práca 
v tábore s deťmi v USA , kde som 
bola dve letá po sebe. Nemala 
som žiadny predmet, z ktorého 
by som mala nočné mory, ale 
určite som nemusela technickú 
chémiu. 

Prečo ste sa v rozhodli pre 
učiteľstvo? Čo vás na ňom 
zaujalo, prípadne, kto vás 
inšpiroval, aby ste si zvolili toto 
povolanie?  

Inšpirovala ma moja učiteľka  

slovenského jazyka na gymnáziu, 
ktorá ma neskôr v prvom ročníku 
vysokej školy učila anglickú 
fonetiku. Na gymnáziu počas 
hodín slovenčiny vždy vedela 
pohotovo odpovedať na naše 
otázky, mala prehľad. Bola 
obľúbená, pretože vedela aj 
žartovať. Veľa od nás vyžadovala, 
ale svojím výkladom nám dala 
viac informácií. Túto pani učiteľku 
som si pozvala aj na moje 
promócie. 

Ktoré literárne obdobie máte 
rada? 

Realizmus z konca 19. storočia 
a začiatku 20. storočia, pretože 
spisovatelia zobrazovali svet 
podľa skutočnosti, pravdivo. Boli 
kritikmi aj žalobcami spoločnosti. 

Vieme, že ste žili a pracovali 
v Taliansku, ako ste sa tam ocitli? 

To je dlhá história. Ešte počas 
štúdia na gymnáziu som sa začala 
učiť taliansky jazyk ako samouk, 
pretože sa mi páčil kvôli 
melodickosti (mám rada hudbu 
a tiež rada spievam). Po ukončení 
vysokej školy sme pracovali so 
sestrou najskôr v Londýne ako 
au-pair. Potom sme sa 
rozhodovali medzi Španielskom 
a Talianskom, ale milánska 
agentúra sa ozvala skôr, tak sme 
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išli pracovať ako au-pair s deťmi 
do Milána, kde sme navštevovali 
aj jazykovú školu, sponzorovanú 
cirkvou, trikrát do týždňa. Po 
návrate na Slovensko sme sa 
zoznámili obidve s našimi 
terajšími partnermi, Talianmi, 
ktorí boli v Nitre na dovolenke. 
Môjho syna som porodila 
v talianskom meste Pesaro, 
odkiaľ pochádza môj muž aj 
švagor. 

Keď porovnáte život v Taliansku 
a na Slovensku, v čom má život 
v Talianku výhody a v čom 
nevýhody? 

Nerada porovnávam, v Taliansku 
sa mi páčilo to, že som mala blízko 
more. Na Slovensku mám 
veľa kamarátok a kamarátov, 
s ktorými sa dokážem porozprávať 
o všetkom. V Taliansku som si 
nevedela nájsť nijakú spriaznenú 
dušu. 

Akú vlastnosť by si Slováci mali 
zobrať od Talianov a naopak? 

Slováci by sa mali viac usmievať, 
ja viem, že v tejto dobe je to 
ťažké, ale Taliani sa mi zdajú 
veselší. Vedia si možno užívať 
život viac ako my, Slováci. 
O Talianoch sa vie, hovorí, že sú 
hluční. Možno v tomto by si mohli 
zobrať príklad zasa oni z nás. 

Vraj, ste hrali na doskách, ktoré 
znamenajú svet. Ako ste sa 
dostali k divadlu? S kým známym 
ste hrali? 

Je to pravda. Nepamätám si 
presne, v ktorom roku to bolo, ale 
viem, že som sa ocitla čírou 
náhodou v zákulisí. Musím 
povedať, že v tom období som 
poznala v divadle veľa ľudí, či 
pána riaditeľa, hercov, ale aj pani 
inšpicientku. Inšpicientka súrne 
potrebovala niekoho, kto by 
zaskočil jednu komparzistku, 
ktorá sa nedostavila na 
predstavenie. A tak sa to stalo. 
V prvom dejstve ma obliekli do 
starého kabáta, dali mi klobúk 
a kabelku do ruky, s ktorou som 
mala ovaliť jedného pána, ktorý 
sa pokúšal mi ju vytrhnúť z rúk. 
V druhom dejstve som mala 
oblečené žlté čipkované šaty, 
popíjala som šampanské 
s hlavnou predstaviteľkou Elizou 
(pani Lenka Barilíková). Okrem 
nej tam účinkovali páni herci, 
bohužiaľ, už zosnulí Jozef Dóczy 
a pán Milan Kiš. Keď som mala 19 
rokov navštevovala som  Ľudové 
konzervatórium v Bratislave, 
odbor dramatický. Chodila som 
tam jeden celý rok. V tom čase 
som aj pracovala v jednej firme 
v Nitre, volala sa Agris. Nakoľko 
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to bolo dosť náročné pracovať aj 
chodiť do Bratislavy dvakrát do 
týždňa, po roku som moje 
štúdium na konzervatóriu 
ukončila.  

Kde všade ste pracovali ako 
učiteľka?  

Učila som angličtinu vojenských 
dôstojníkov v kasárňach 
v Krškanoch. Bola som 
zamestnankyňou MO. Učila som 
jeden rok na ZŠ v Močenku. Na 
SPŠSE som ôsmy rok. 

Ktoré vlastnosti nemáte na 
ľuďoch rada? 

Nemám rada bezcitných, 
namyslených a bezcharakterných 
ľudí. 

A naopak, aké vlastnosti vám 
imponujú? 

Imponuje mi najmä úprimnosť, 
ale aj skromnosť a spoľahlivosť. 

Ktorú vlastnosť si na sebe najviac 
vážite a naopak, ktorú by ste 
chceli zmeniť? 

Najviac si na sebe vážim moju 
ochotu vždy pomôcť, dokonca aj 
ľuďom, ktorých ani poriadne 
nepoznám. Napríklad v čase, keď 
som učila u vojakov, sa mi stala 
takáto príhoda. Na autobusovej 
zástavke v Krškanoch pri 
kasárňach, keď som išla z práce 

domov, stála tam so mnou aj jedna 
staršia pani. Zdala sa mi veľmi 
smutná, tak som sa jej opýtala, čo 
ju trápi. Povedala mi, že má dvoch 
vnukov vojakov, ktorí by chceli byť 
prevelení z Trenčína do Nitry. Bola 
sa opýtať, či by to bolo možné, ale 
pán veliteľ jej povedal, že nie. Tak 
som jej povedala, že učím 
vojenských dôstojníkov, medzi 
ktorými boli aj takí, ktorí pracovali 
na MO. Vypýtala som si od nej 
telefónne číslo, na ktoré som jej 
o nejaký čas zavolala, aby som jej 
oznámila, že jednému z mojich 
vtedajších žiakov sa podarilo 
preveliť obidvoch vnukov 
z Trenčína do Nitry. Chcela by som 
zmierniť moju prchkosť, hoci keď 
som bola mladšia, bola som 
prchkejšia, výbušnejšia. 

Aké sú vaše najobľúbenejšie 
voľnočasové aktivity? 

Návšteva divadla, štúdium cudzích 
jazykov, počúvanie hudby, tanec, 
posedenie s priateľmi. 

Je niečo, čo by ste chceli, na 
záver nášho interview, odkázať 
študentom SPŠSE? 

Chcem im odkázať, nech sú 
hlavne zdraví, nech vydržia toto 
strašné obdobie. Nech sú oporou 
pre ich rodičov a pre ich rodiny.  

Ďakujeme za rozhovor. 
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MAKERPHONE RINGO  

Mnohí z vás hľadajú zaujímavé námety na spájkovanie a taktiež sa väčšina 
z vás chce naučiť programovať. V tomto článku vám prinášame jeden 
zaujímavý námet, ktorý spĺňa oba tieto atribúty.  

Makerphone Ringo od CircuitMess je funkčný open-source mobilný telefón, 
ktorý si môžete zostaviť sami doma. Je možné ním telefonovať, odosielať 
SMS (hoci toto môže byť problém, keďže písmená nie sú vytlačené a musíte 

vedieť písať text na číselnej klávesnici ako za starých čias 😊), prehrávať si 
v ňom hudbu, hrať hry a dokonca si do neho môžete doprogramovať vlastné 
aplikácie vo vývojovom prostredí Arduino IDE. Samozrejme, telefón Ringo 
by ste nemali porovnávať s modernými zariadeniami. Chýba mu webový 
prehliadač a kamera. Avšak, možno práve toto ocenia tí, ktorí nepotrebujú 
fotografovať každé jedlo a chcú mať pokoj od sociálnych sietí. Po jeho 
zakúpení dostanete všetky komponenty potrebné na jeho zostavenie a 
už nič ďalšie nebudete musieť hľadať v e-shopoch. 

Pri zostavovaní telefónu 
Ringo sa nepochybne 
zdokonalíte v spájkovaní 
(začiatočníci sa určite naučia 
spájkovať), lepšie spoznáte 
základné súčiastky a ich 
funkcie, dozviete sa, čo sú 
mikrokontroléry a odhalíte 
niektoré základy digitálnej 
elektroniky. Starší študenti 
si tieto fakty a zručnosti 
určite zdokonalia. 
Zostavenie zariadenia vám zaberie približne 5 hodín, avšak skutočná zábava 
príde až po jeho zostavení. Zistíte ako funguje základný mobilný telefón a 
tvorbou vlastných hier, aplikácií a experimentovaním s hardvérom sa 
naučíte ako naprogramovať mikrokontrolér v C++, Pythone a ďalších 
jazykoch. Toto bude určite zábava na mnoho a mnoho ďalších hodín. 

Zdroj: scientificsonline.com 
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Ringo je založený na mikrokontroléri ESP32 kompatibilnom s Arduino, 
vďaka čomu je kompatibilný s mnohými hardvérovými rozširovacími 
modulmi. Samozrejmosťou je aj kompatibilita so všetkými európskymi 
mobilnými sieťami. Za cenu približne 114 € dostanete v jednom balení sadu 
akrylových krytov (predné a zadné, dekoratívne aj ochranné), základnú DPS, 
128x160 farebný LCD displej, GSM modul, hlavný mikropočítačový modul 
(dvojjadrový procesor so zabudovanou Wi-Fi, BLE a s nabíjacím obvodom), 
zvukový modul, modul zosilňovača, nalepovaciu anténu, 4 GB micro SD 
kartu, analógový joystick, micro USB kábel, micro SD čítačku, Li-Pol batériu, 
súčiastky, komponenty a sadu nálepiek. 

 

Pridávanie súborov, hudby a obrázkov do Ringo: 
https://www.circuitmess.com/resources/guides/ringo-basics/ 

Návod na zostavenie aj s podrobným popisom zariadenia (PDF v češtine):  
https://circuitmess.com/resources/guides/en/ringo-build-guide 

Kompletné schémy: 
https://github.com/CircuitMess/CircuitMess-Ringo  
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https://www.circuitmess.com/resources/guides/ringo-basics/
https://circuitmess.com/resources/guides/en/ringo-build-guide
https://github.com/CircuitMess/CircuitMess-Ringo
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Záver 

Mobilné telefóny sú dnes 
výkladnou skriňou 
moderných technológií. 
Tieto zariadenia zmenili 
náš každodenný život tak, 
ako nič iné. Ak je nejaká 
činnosť človeka, ktorú 
vykonávame každý deň 
a zároveň je taká, ktorú 
určite nepotrebujeme na 
prežitie, tak je to práca 
s mobilným telefónom. 
Dnešné mobilné telefóny 
už neplnia len úlohu 
prenosu hovoreného slova 
na diaľku. V našom 
každodennom živote majú 
obrovskú moc. Ringo je 
telefón, ktorý vám pomôže 
porozumieť technológiám 
mobilných telefónov. 
Zároveň to bude pre 
mnohých zábavný projekt 
a pred svojimi priateľmi 
môžete zabodovať so 
zaujímavou, vlastnými 
rukami vytvorenou 
kuriozitou. Tak či onak, 
určite je to zábavná 
súprava, s ktorou sa určite 
dozviete a naučíte niečo 
nové o tom, čo sa 
v mobilnom telefóne 
nachádza a ako toto 
zariadenie funguje. 

Peter Antala 

 

ŠPECIFIKÁCIE MAKERPHONE RINGO 

Microkontroler 
▪ ESP32 s dvojjadrovým 32-bitovým L86 Xtensa 

mikroprocesorom, pracuje na 160  MHz a 

funguje až do 600 DMIPS. 

▪ 4 MB vstavanej flash pamäte + 520 kB SRAM. 

Displej 
▪ 1.8 ", 160 x 128px, plne farebný (RGB 16 bit). 

▪ Predvolené obnovovacia frekvencia je 25  FPS, 

až do 50  FPS. 

▪ Digitálne kontrolovaná úroveň podsvietenia. 

Zvuk 

▪ 10-bitový dedikovaný DAC (TFA9882). 

▪ Multikanálové WAV prehrávanie. 

▪ 2 W class-D audio amp, audio jack 3.5 mm, 1 W 

reproduktor, softvérová kontrola hlasitosti. 

Vstup 

▪ 4-smerový analógový joystick, 12 tlačidlová 

numerická klávesnica, A (potvrdenie), B (späť), 

4 viacúčelové adresovateľné tlačidlá. 

Slot pre SD kartu 
▪ Kompatibilný s FAT a FAT32. 

▪ Súčasťou každého MakerPhonu je 4 GB 

micro SD karta s predinštalovanými hrami a 

aplikáciami pre Váš MakerPhone. 

Sieť 
▪ Integrovaná Wi-Fi 802.11 b/g/n a Bluetooth v 

4.2 BR/EDR a BLE. 

▪ SIM800L alebo SIM7600 dedikovaný 

koprocesor pre mobilnú sieť (vďaka tejto 

súčiastke môžete volať ostatným ľuďom). 

▪ Slot pre micro SD kartu. 

Batéria 
▪ LiPo 3,7  V 1300 mAh, nabíja sa cez micro USB 

port. 

▪ Dostačujúca na približne 3 dni bežného 

používania. 
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COMMON MISTAKES 
Často si študenti zle vysvetľujú frázu: 
Looking forward to... (Tešiť sa na...) 

 

Vtipné a hlavne nesprávne preklady našich študentov vety: 
I am looking forward to seeing you! 

 

▪ Pozrel som sa za seba a uvidel som ho. 

▪ Pozerám dopredu, aby som ťa uvidel. 

▪ Spolieham sa na to, že ťa uvidím.  

▪ Pozerám sa nazad, aby som ťa uvidel.  

▪ Pozerám sa rovno, aby som ťa uvidel. 

 

(Správny preklad: Teším sa, že ťa uvidím!) 

 

Mgr. Edita Andelová 
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Zoznámenie 
 

 Kennenlernen 
 
Ahoj! 
Hallo! 

Dobrý deň! 
Guten Tag! 

Ako sa darí? 
Wie geht es? 

Pochádzate z ...? 
Kommen Sie aus ...? 

V ktorom hoteli bývate? 
In welchem Hotel wohnen Sie? 

Ako dlho ste už tu? 
Wie lange sind Sie schon hier? 

Ako dlho zostanete? 
Wie lange bleiben Sie? 

Páči sa vám tu? 
Gefällt es Ihnen hier? 

Ste tu na dovolenke? 
Sind Sie hier im Urlaub? 

Tu je moja adresa. 
Hier ist meine Addresse. 

Uvidíme sa zajtra? 
Sehen wir morgen? 

Je mi ľúto, ale už niečo mám. 
Es tut mir Leid, aber ich habe schon etwas. 

Dovidenia. 
Auf wiedersehen./Bis bald. 

 
Mgr. Eva Stanová 
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CHCEŠ JAZDIŤ 

NA MOTORKE? 
 

Ak áno,  
treba si uvedomiť  
pár zásadných faktov, 
ktorým sa je nutné 
venovať ešte pred 
kúpou motorky  
alebo začatím 
vodičského kurzu.  
Jazdiť na motorke je 
super, ale nie je to iba 
sranda.  
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Po prvé treba si uvedomiť, či chcem jazdiť na motorke iba preto, lebo je to 

dopravný prostriedok, ktorý ma presunie z miesta na miesto, alebo preto, 

lebo ma to baví, láka a chcem si užívať jazdu. Ak si si vybral prvú možnosť, tak 

tento článok nemusíš ďalej čítať, kúp si skúter alebo počkaj na auto. A pre 

tých, ktorí ostali, tak čítajte ďalej ☺.  

Po druhé polož si otázku, akú veľkú motorku chceš? Tu sú tiež dve možnosti: 

motorka do 125 cm3 (A1 – 16 rokov) alebo motorka do 35 kW (A2 – 18 rokov). 

Výber je na tebe! Moje osobné odporúčanie je začať s A1 a prepracovať k A2, 

ale ako som spomínal, to je vec každého z vás, ako sa rozhodne.  

Po tretie máš vodičák, tak teraz je čas vybrať si motorku. Povedal som vybrať, 

nie kupovať! Treba si uvedomiť, akú silnú motorku chceš. Ak si si vybral 

motorku do 125 cm3, tak je jedno, akú motorku si kúpiš, pretože výkonovo sú 

motorky rovnaké, len dizajn je iný. Ale ak si si vybral motorky do 35 kW, tak 

tu sa už musíš zamyslieť. Aký druh motorkára chcem byť? Kategórií motoriek 

a motorkárov je niekoľko a líšia sa použitím aj dizajnom. Druhy motocyklov 

(do 35 kW a na záver bonbónik v podobe motorky do 125 cm3): 

NAHÁČ je klasická všestranná motorka. Vpredu má jedno veľké svetlo, 

odhalený motor a vzpriamený posed. Ideálna do mesta, pretože je obratná 

a zábavná. Náháčov je niekoľko 

druhov – športový, klasický, 

retro – Ducati Monster, Honda 

Hornet, Suzuki SV650... 

Motocyklista, ktorý má naháča, 

je tzv. kávičkár, ktorý sa 

odvezie na kávu, zmrzlinu, 

burger..., pokochá sa výhľadom 

a ide domov.  
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MOTOKROS sú motorky do terénu, 

majú ľahkú konštrukciu, dlhé 

predné odpruženie, výrazný blatník 

a veľakrát aj dvojtaktný motor. Ak 

chceš patriť medzi „bahniakov“ 

a zdolávať rozmanitý a pestrý terén, 

po jazde sa zbavovať kilogramov 

blata, tak si vyber motorku z rady ZY 

Yamaha, Kawasaki KX, KTM SX.  

SUPERŠPORT má výrazne 

športový posed na rukách, 

predný štít a kapotáž (kvôli 

aerodynamike, ale to vieš). 

Miluješ rýchlu jazdu a adrenalín, 

tak začni šetriť na krásku ako 

Honda CBR, Yamaha R6/R1 

alebo na Ninja od Kawasaki. 

Zaradíš sa medzi jogurťákov, pretože tvoj stroj bude pripomínať téglik od jogurtu.  

TURISTU si vyberieš vtedy, ak ťa 

nebaví jazda v meste a za deň 

chceš spraviť na svojom stroji 

aspoň niekoľko sto kilometrov. 

Turistická motorka má predný 

štít, pohodlné sedlo, množstvo 

kufrov a iného odkladacieho 

priestoru, gélové sedlá, kryty na 

rukovätiach, nastaviteľné odpruženie, vyhrievané rukoväte a iné vychytávky 

pre pohodlnú jazdu. Turisti si môžu vybrať z motoriek radu GS od BMW, 

Suzuki V-Storm, Kawasaki Versys, Honda Transalp alebo Afrika Twin.  
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CHOPPER/CRUISER/CUSTO má 

nižšie sedlo, dlhšiu prednú vidlicu, 

prehnuté a vyššie riadidlá, nohy 

vpredu... tieto atribúty spĺňajú 

motorky Harley Davidson, Honda 

Shadow, Yamaha V-star, Suzuki 

Intruder. Čopristi, čiže pohoďáci si 

vychutnávajú a užívajú počúvanie motora a ubiehajúcu krajinu, nikam sa 

nenáhlia. Hoci ich výzor vás môže miasť (čierna koža, čižmy a lebky), riadia sa 

heslom: „Daj rešpekt, dostaneš rešpekt.“  

SKÚTER charakterizuje predný štít, posed 

„kolená spolu“, automatická prevodovka. 

Medzi skútristov patria majitelia Vespy, 

Hondy PCX, Yamahy NMax/Tmax.  

Odporúčam ti, pozrieť si videá na internete, 

napríklad kanál Racefanatics má videá, 

ktoré ti môžu pomôcť pri výbere motorky. 

Po štvrté máš vodičák, vybranú motorku, nezabudni na najdôležitejšiu vec! 

Oblečenie. Oblečenie treba vyberať podľa typu motorky, nebudeš si brať 

kombinézu na superšport, keď máš chopper. Najlepšie je nechať poradiť si 

v predajni, podľa typu motorky, ktorú vlastníš. Najdôležitejšie pravidlo je, 

nešetriť pri nákupe oblečenia, lebo práve oblečenie ti môže zachrániť život. 

Po piate si musíš uvedomiť, že motorky sú síce láska na celý život, ale sú aj 

nebezpečné, ak si nebudeš dávať pozor, tak môžeš skončiť naozaj zle. Veľa 

mladých motorkárov umiera kvôli nedbalosti a machrovaniu. Buď 

zodpovedný a predvídaj, lebo nie vždy urobíš chybu ty!  

Ak si dočítal článok a nič ťa neodradilo, tak potom ti gratulujem, si na správnej 

ceste stať sa motorkárom. Držím ti palce pri šetrení na motorku a správnom 

výbere. Prajem veľa šťastných kilometrov, bratia a sestry v sedle.  

Matúš Bradáč, III.M 
Mgr. Katarína Hrnčárová Zdroj: https://www.chopper-shop.sk 
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STRELEC RADÍ... 

... AKO ODPREZENTOVAŤ ZÁVEREČNÝ PROJEKT 

Máte funkčný váš záverečný projekt, aj jeho dokumentácia s potrebným 
počtom strán je hotová a vy stojíte pred otázkou, ako vytvoriť prezentáciu 
na jeho obhajobu pred odbornou komisiou? Zrejme sa sami seba pýtate, 
ako začať, čo komisii povedať, čo už by ste nemali hovoriť, ako to povedať, 
koľko máte hovoriť a kladiete si aj mnohé ďalšie otázky. V tomto článku 
sa vám na väčšinu z nich pokúsime dať odpovede.  

Podobne ako pri výrobe vášho zariadenia, prípadne písaní dokumentácie, aj 
tu je vytvorenie prezentácie z 80 % o premýšľaní a z 20 % o tvorbe, pretože 
dobrá prezentácia musí publikum vtiahnuť do deja ako dobrá divadelná hra. 
Pri jej tvorbe myslite na to, že idete odprezentovať výsledok vašej dlhodobej 
práce a chcete ho publiku predať za čo najvyššiu cenu. Preto ich musíte 
presvedčiť, že to, čo im predkladáte, je to najlepšie, čo kedy videli a počuli, 
a ich životy bez tohto produktu nebudú mať žiadny zmysel. 

Rada č. 1: Zistite si kritériá obhajoby projektu. 

Každá obhajoba má stanovené časové a obsahové kritériá, ktoré musí 
prezentujúci dodržať, napr. práce SOČ majú v krajskom kole predpísaný čas 
8 minút (tento čas sa môže meniť v závislosti od ročníka). V tomto časovom 
intervale musíte odprezentovať všetko zaujímavou a pútavou formou. Ak je 
súčasťou vašej prezentácie, napr. video, taktiež musíte dodržať vymedzený 
čas. Preto je vhodné, aby ste pustili len veľmi krátku ukážku a zároveň, aby 
video bolo súčasťou príloh vašej dokumentácie a pri prezentácii komisii len 
pripomeniete, že celé video si mohli pozrieť v spomenutej prílohe 
dokumentácie. Podobne je to aj s predvedením funkčnosti vytvoreného 
zariadenia. Stanovený čas nesmiete presiahnuť, pretože komisia po uplynutí 
času môže vašu prezentáciu zastaviť a ukončiť. Taktiež príliš skoré 
ukončenie prezentácie bez využitia plného času je veľmi zlým riešením 
a poukazuje na nepripravenosť prezentujúceho. 
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Rada č. 2: Pomenujte „Big idea“ vášho projektu. 

Tak, ako každá dobrá poviedka, román, film, divadelná hra, aj úspešná 
prezentácia má mať jednu veľkú myšlienku. Veľká myšlienka sa líši od témy 
v tom, že je posolstvom, ktoré podnieti publikum rozmýšľať. Keď dostanete 
otázku: „O čom je vaša prezentácia?“, nepovedali by ste „O PLC Intuitive.“ 
PLC Intuitive je téma. Myšlienku by ste opísali asi takto: „Moja práca je tom, 
ako som zostrojil intuitívne PLC za veľmi nízku cenu, ktoré sa dá ľahko 
programovať vďaka priateľskému používateľskému rozhraniu a pritom má 
všetky hlavné funkcie profesionálneho PLC.“ Na túto myšlienku musíte 
potom pri tvorbe prezentácie neustále myslieť, aby ste neodbočili od témy, 
prípadne k nepodstatným faktom. 

Rada č. 3: Vytvorte základnú kostru príbehu. 

Najpútavejšie prezentácie majú štruktúru detektívky. Začínajú problémom 
a končia vyriešením záhady. Uprostred sú akcie, ktoré smerujú k veľkolepému 
finále s odhalením na konci. Základná štruktúra by mohla vyzerať takto: 

Predstavenie 

▪ Pozdravte prítomných a oslovte predsedníctvo komisie súťažného odboru. 
▪ Predstavte sa. 
▪ Pomenujte tému vášho projektu. 

Úvod 

▪ Osobný príbeh, ktorý ste zažili alebo čo ste si všimli. 
▪ Uveďte všeobecný problém, a prečo je tento jav problémom. 
▪ Načrtnite, ako by vyzeral ideálny stav, ak by sa problém odstránil. 

Jadro 

▪ Predstavte a dostatočne zdôraznite cieľ (ciele) vášho projektu. 
▪ Riešenie problému: Popíšte metodiku, ktorú ste použili na dosiahnutie cieľa, 

výrobu zariadenia, programovanie, komplikácie, ktoré bolo potrebné vyriešiť 
počas výroby, dosiahnuté parametre výrobku. Zdôraznite, čo nové ste zistili. 
Porovnajte výsledky s existujúcim zariadením. Vyzdvihnite prínos vašej práce. 

Záver 

▪ Zhrnutie ako bude vyzerať nová situácia, keď sa hotový produkt bude 
využívať. 
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Rada č. 4: Nepokazte svoju prezentáciu. 

K prezentovaniu pristúpte v spoločenskom 
oblečení a s upraveným účesom. Oblek, košeľa, 
kravata a vyleštené topánky sú preto 
samozrejmosť. Váš vzhľad je veľmi dôležitý. Počas 
prezentovania sa zamerajte na podstatné časti. 
V prezentácii využívajte obrázky, schémy, 
animácie, simulácie a ďalšie audiovizuálne 
prostriedky, pretože bez nich je použitie 
prezentácie len plytvanie technológiou. Text 
v prezentácii má byť stručný, heslovitý. V jednom 
odseku sa odporúča použiť maximálne sedem 
slov. Vyhnite sa informačnej presýtenosti. Ak je 
textu príliš veľa, tak nie je potrebný rečník. 
Nepreháňajte to s grafikou, animáciou 
a prechodmi jednotlivých slajdov. Dizajn 
prezentácie treba voliť s citom. Niekedy je menej 
viac. Vzhľadom na svetelné podmienky (ktoré 
vopred nepoznáte) sa odporúča použiť svetlé 
pozadie a tmavé písmo. 

Počas prezentovania sa neotáčajte chrbtom k publiku a nezakrývajte 
prezentáciu svojím telom. Nepoužívajte „zvukové tiky“ ako napr. ehmm, 
ééé, nóóó, ccc, teda, čiže... Rozprávajte samostatne. Určite sa vyhnite 
suchému čítaniu textu. Skontrolujte si gramatické chyby a preklepy. 

Po skončení prezentácie poďakujte za pozornosť a buďte pripravený na 
otázky členov komisie i publika. Ak vám komisia dá po skončení prezentácie 
aj nejaké odporúčania a námety na ďalšiu prácu, nezabudnite sa za ne 
poďakovať.  

Rada č. 5: Vtiahnite publikum do deja. 

Nech je vaša prezentácia akokoľvek dobrá, každý poslucháč má svoje limity 
koncentrácie. Žiadny človek nedokáže byť plne sústredený a koncentrovaný 
počas niekoľkohodinového sledovania viacerých prezentujúcich.  Ľudia 
strácajú plné sústredenie už po 10 až 20 minútach. Preto je veľmi dôležité 
zaujať poslucháčov a bojovať o pozornosť.  
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Snažte sa meniť intenzitu aj dynamiku reči, využívajte gestikuláciu.  

Veľmi účinné je položiť poslucháčom otázku, alebo vytvoriť priestor na živé 
hlasovanie. Aktívnou účasťou ich takto vtiahnete do deja. Po reakcii 
poslucháčov sformulujte odpoveď a pokračujte ďalej v prezentácii. Takto 
vytvoríte silnú interakciu medzi vami a poslucháčmi. Interakciu je potrebné 
mať vopred dôsledne naplánovanú aj s vašou reakciou na možnú odozvu u 
publika. 

Asi najdôležitejšie je nadšenie prezentujúceho. Nedokážete vtiahnuť 
publikum do deja, ak sám nie ste nadšený. Vložte do prezentácie radosť zo 
svojej práce a publikum bude vaše. 

Rada č. 6: Skroťte nervy a prekonajte strach. 

Strach a nervozitu pred vystupovaním na verejnosti pociťuje každý človek. 
Aj skúsení profesionáli ako sú herci, hudobníci, športovci, ale aj učitelia 
zažívajú tento pocit. Avšak podobne ako v umení a športe aj tu sa dá strach 
potlačiť. 

Veľmi dobrou technikou na odbúranie stresu je vyhľadávať možnosti 
prezentovania a čo najviac prezentovať pred publikom. Začnite doma pred 
zrkadlom a všímajte si svoje gestá a mimiku. Potom oslovte jedného, dvoch 
priateľov, ktorí si následne taktiež vyskúšajú prezentovanie pred vami. 
Vzájomne si dajte spätnú väzbu. V záverečnej fáze predveďte vašu 
prezentáciu pred väčším publikom, napr. pred spolužiakmi v triede. Neučte 
sa prezentáciu naspamäť, ale opakujte si ju, pokiaľ s ňou nebudete 
spokojný. Toto vám pomôže získať istotu, doladíte logickú následnosť 
bodov a taktiež si natrénujete slovné kombinácie a plynulé prechody medzi 
snímkami. 

Na miesto prezentovania príďte v predstihu. Preskúmajte bojové pole. 
Všímajte si veľkosť priestoru, rozmiestnenie sedenia publika, vzdialenosť od 
publika, technické vybavenie, osvetlenie, resp. zatemnenie, ozvučenie a 
snažte sa pre svoj model alebo výrobok získať najlepšie miesto. Potom 
si pripravte svoju prezentáciu do počítača. Vyskúšajte či všetko funguje, aby 
ste sa vyhli komplikáciám so zlyhaním techniky. Preklikajte si celú 
prezentáciu, aby ste sa uistili, že aj tá je v poriadku a že je to naozaj tá 
posledná verzia, ktorú chcete použiť. 
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V deň D si zoberte so sebou vytlačenú prezentáciu. Odporúčam v 
„Zobrazenie/Strana s poznámkami“.  Nájdite si tichý kút a rozcvičte si hlas 
na úvodných vetách prezentácie. S blížiacim sa začiatkom je občas potrebné 
dostať dych pod kontrolu. Tri – štyrikrát sa zhlboka nadýchnite do oblasti 
brucha. 

A je to tu! Postavte sa pred publikum, usmejte sa, snažte sa pôsobiť 
uvoľnene, smelo a primerane sebavedome. Prezentáciu začnite 
pozdravením prítomných, predstavte sa (meno priezvisko, škola, príp. 
študijný odbor) a povedzte publiku tému vášho projektu. Následne úvodom 
pokračujte vo vašej prezentácii. Počas prezentovania udržujte neustály očný 
kontakt s publikom a nepozerajte sa na vaše slajdy.   

Peter Antala 

Bonus 

Dobrý deň, 

Vážený pán predseda, ctení členovia komisie, drahí prítomní,  

dovoľte mi, aby som sa vám predstavil. 

Volám sa ..., som študentom Strednej priemyselnej školy strojníckej 
a elektrotechnickej v Nitre, kde študujem odbor ... 

Témou mojej práce je ... 

Dovoľte mi prosím pristúpiť k prezentácii. 

Tu počkáte na pokyn predsedu komisie a potom všetkým prítomným vytriete 
zrak. 
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Meno a priezvisko:  

Romana Jamrichová 

Štúdium na SPŠSE Nitra:  

2009 - 2013 

Študijný odbor SPŠSE Nitra:  

2675 M elektrotechnika 

Univerzita: 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 

Fakulta: 

Fakulta informatiky 
a informačných technológií 

Zamestnanie: 

IT analytik ESET 

 

Po rokoch sme sa stretli s našou 
úspešnou absolventkou, Romanou 
Jamrichovou, ktorá skončila štúdium 
v našej škole v roku 2013. Pýtali sme sa, 
ako toto štúdium a následné univerzitné 
štúdium ovplyvnilo jej profesionálny 
život, ako získať potrebnú prax a čo 
všetko sa jej za tento čas podarilo 
dosiahnuť.  

Romana študovala odbor elektrotechnika 
so zameraním na priemyselnú 
informatiku. Počas stredoškolského štúdia 
úspešne reprezentovala našu školu vo 
viacerých súťažiach. V spolupráci so 
spolužiakom Lukášom Hajdúšekom sa jej 
podarilo vyhrať jubilejný 10. ročník súťaže 
Siemens Young Generations Award 
s prácou Paletizačná linka. Táto práca 
neskôr získala mnoho ďalších ocenení, 
napr. 1. miesto v celoštátnom kole SOČ, 
cenu TOP VÝROBOK  v súťaži Mladý tvorca 
a Cenu Samsungu za inováciu a technickú 
tvorivosť.  

V súčasnosti pracuje v softvérovej 
spoločnosti ESET na pozícii IT analytika. 

 

ABSOLVENTA 

Romana Jamrichová 
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Od tvojich čias štúdia na našej 
škole sa niektoré veci vôbec 
nezmenili. Dievčat je tu stále 
veľmi málo.  Čo teba motivovalo 
prísť študovať na Strednú 
priemyselnú školu strojnícku 
a elektrotechnickú? 

Už od malička som bola taký 
chlapčenský typ, ktorý sa radšej 
hral s autíčkami než s bábikami. 
Keď som bola staršia začalo ma 
baviť rozoberať rôzne veci 
a zisťovať ako fungujú, aj keď 
spätné skladanie už nebolo také 
jednoduché. Preto moja cesta 
viedla na vašu školu a toto 
rozhodnutie jednoznačne 
neľutujem.  

Osobne by som bola rada, ak by 
bolo v technickejších odboroch 
viac žien, no treba k tomu viesť 
deti už od malička. Momentálne 
vediem rôzne programovacie 
krúžky pre deti na základných 
školách, kde je pomer dievčat 
a chlapcov približne rovnaký 
a takisto si myslím, že sú rovnako 
šikovné.  

Ako si spomínaš na stredoškolské 
štúdium (zážitky, úsmevné 
momenty, pedagógovia...)?  

Takých zážitkov je nespočetne 
veľa. Pamätám si hodiny 
matematiky v prvom ročníku s pani 

doktorkou Vaňovou, keď sme stáli 
v pozore už niekoľko minút pred 
začatím hodiny. Výlet do Londýna 
s našou skvelou angličtinárkou, 
pani Laukovou. Moje prvé 
spájkovanie a následné chladenie 
popálenín v snehu.  

A v neposlednom rade množstvo 
hodín, ktoré som strávila spolu 
s pánom Gerhátom pri 
paletizačnej linke. Počas štúdia na 
strednej škole som spoznala veľa 
zaujímavých ľudí, napríklad 
dodnes všetkým hovorím, že môj 
učiteľ fyziky bol v súťaži Milionár.  

Pamätáš si ešte, aké otázky si si 
vytiahla na maturitách? 

Pamätám si, že na odborných 
maturitách som si vytiahla niečo 
s PID regulátorom, a bola som 
veľmi spokojná s mojim výberom. 
No dnes by som to už asi z hlavy 
nedala, človek rýchlo zabudne na 
veci, ktoré nepoužíva.  

Pri uvažovaní o budúcnosti po 
skončení stredoškolského štúdia 
je pre každého študenta 
nesporne dôležité vybrať si 
z možnosti pokračovania štúdia 
na univerzite alebo využiť 
niektorú z ponúk pracovného 
trhu a nastúpiť do zamestnania. 
Ako v tvojom prípade prebiehal 
tento proces rozhodovania? 
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To, že zo mňa nebude 
elektrikárka som tušila už počas 
štúdia. Fascinovala ma 
matematika, aj napriek tomu, že 
v tej dobe som o nej nevedela 
takmer nič. Tým pádom som 
zvažovala štúdium na rôznych 
vysokých školách. Tu by som rada 
špeciálne poďakovala pani 
Ďurovovej, ktorej prístup 
a ochota mi pomohla pri 
maturitách z matematiky, na 
prijímacích pohovoroch a najmä 
v prvých rokoch štúdia na vysokej 
škole. Čiže, ak sa niektorí z vás 
chystajú pokračovať v štúdiu, 
určite vám odporúčam zamerať 
sa na matematiku, v ktorej majú 
najmä zo začiatku výhodu 
študenti z gymnázií.  

Na ktorú univerzitu a fakultu 
smerovali tvoje kroky po 
absolvovaní stredoškolského 
štúdia? 

Po ukončení štúdia moja cesta 
pokračovala na Slovenskú 
Technickú Univerzitu na odbor 
aplikovaná informatika, so 
zameraním na bezpečnosť 
informačných systémov. Tu som 
v rámci kryptografie, ktorej som 
sa venovala, vedela prakticky 
využiť získané matematické 
vedomosti.   

 

 

 

V čom ťa pripravila stredná škola 
na vysokoškolské štúdium, resp. 
v čom na tvoju profesionálnu 
dráhu? 

To, že som navštevovala 
priemyselnú školu, prinieslo svoje 
ovocie najmä na začiatku štúdia 
na vysokej škole. V prvom 
semestri prišli predmety ako 
napríklad logické systémy, ktoré 
boli len prezlečená elektronika zo 
strednej školy. Ďalej som 
nemusela absolvovať predmet 
BOZP, keďže som mala paragraf 
21. A v neposlednom rade mi 
pomohla sa dostať cez veľké sito 
s názvom Matematická analýza.  

Čo bolo témou tvojej diplomovej 
práce na univerzite a čo zaujímavé 
si v nej riešila? 

Témou mojej diplomovej práce 
bolo „MQ-based signature 
schemes with smaller public key“, 
kde som sa venovala postkvantovej 
kryptografii. Myšlienka za tým je, 
že ak sa vyvinie dostatočne silný 
kvantový počítač dokáže zlomiť 
súčasne používané kryptografické 
štandardy. Tým pádom sa ľudia 
snažia nájsť nové možnosti, ktoré 
by ani takýto kvantový počítať 
nevedel zlomiť. Jednou z možností 
sú tzv. MQ systémy, ktoré majú, 
bohužiaľ, veľmi veľké verejné 
kľúče, 
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slúžiace na šifrovanie alebo 
podpisovanie. Cieľom mojej práce 
bolo nájsť a implementačne overiť 
rôzne typy algoritmov na 
zmenšenie týchto kľúčov pri 
zachovaní požadovanej 
bezpečnosti.  

Momentálne si zamestnaná 
v spoločnosti ESET. Bolo to tvoje 
prvé pracovné miesto alebo si od 
skončenia univerzitného štúdia 
až do dnešných dní vystriedala 
viacerých zamestnávateľov? 

Už počas štúdia na vysokej škole 
som pracovala na čiastočný 
úväzok na rôznych pozíciách v IT 
oblasti, od administrátora cez 
testera a developera, až som sa 
dostala k práci IT analytika, kde 
som nakoniec aj zostala. Po 
ukončení štúdia som nastúpila do 
ESET-u, kde momentálne 
pracujem už viac ako 2 roky, aj keď 
posledný rok pracujeme len 
z domu.  

Ako sa ti po skončení štúdií 
podarilo naštartovať kariéru? Čo 
boli hlavné atribúty, ktoré ti 
pomohli získať tvoje súčasné 
pracovné miesto? 

Informatikov je na trhu práce stále 
veľmi málo. Takže u mňa to bolo 
skôr naopak, mala som veľa 
pracovných ponúk a problém bol 

si vybrať. V súčasnej dobe sa 
zamestnávatelia predbehujú 
s rôznymi benefitmi, len aby zaujali 
potenciálnych zamestnancov. 
Myslím si, že hlavným aspektom pri 
výbere, z pohľadu zamestnávateľa, 
je logické a analytické myslenie, 
technická znalosť a chuť učiť sa 
nové veci.  

Čo je tvojou úlohou vo firme a na 
akých pracovných úlohách 
pracuješ v súčasnosti?  

Mojou úlohou je analyzovať 
problémy, vymýšľať riešenia a 
následne navrhovať zmeny 
v systémoch, ktoré sa dostanú ku 
developerom na implementáciu. 
V ESET-e máme veľa rôznych 
interných systémov a produktov, 
ktoré medzi sebou komunikujú 
a práve analytik je človek, ktorý 
má veľmi veľký prehľad 
o jednotlivých oblastiach a tým 
pádom dokáže navrhnúť čo 
najideálnejšie riešenie.  

Aj keď pre nezainteresovanú 
osobu väčšinu dňa odpovedám 
na maily, rozprávam na mítingoch 
a kreslím diagramy. V súčasnej 
dobe pracujem na rôznych 
projektoch ohľadom sieťovej 
bezpečnosti a manažmentu 
zariadení.  
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Aký dlhý je tvoj pracovný deň? 
Kedy začínaš pracovať a kedy 
končíš? 

Keďže nie som ranné vtáča, 
väčšinou môj deň začína najskôr 
o 9 ráno, tým že si spravím šálku 
kávy. A potom sa rozbehne 
kolotoč úloh, ktoré musím stihnúť 
za daný deň spraviť. Sú dni kedy 
dorábam veci ešte v noci, no sú 
dni keď toho nemám veľa 
a spravím si voľnejší deň.  

Absolvovala si nejakú prax alebo 
stáž priamo v nejakej firme 
počas vysokoškolského štúdia? 
Ak áno, aké skúsenosti si si odtiaľ 
odniesla? 

Počas štúdia som pracovala 
v rôznych firmách, a okrem 
skúseností som určite získala 
pracovné návyky. Určite 
odporúčam ľudom vyskúšať 
rôzne pozície počas štúdia a prísť 
na to, čo vás baví.  

Aké boli tvoje začiatky v práci? 
Čo ťa príjemne prekvapilo a čo 
najviac vytrápilo? Čoho by sa 
mali naši absolventi vyvarovať 
pri nástupe do zamestnania? 

Pri nástupe do práce som sa 
dostala do kancelárie, v ktorej boli 
len muži okolo 40-tky. Takže ako 
relatívne mladá 25-ročná baba     

som bola mierne v strese. No 
dnes sme super partia, ktorá 
chodí spolu von a neviem si 
predstaviť lepších kolegov. Rada 
pre budúcich absolventov – 
nebojte sa klásť v novej práci 
otázky, naozaj platí, kto sa veľa 
pýta, veľa sa dozvie.   

Aký je tvoj recept na úspech? Čo 
by si poradila našim študentom, 
keď chcú byť úspešnými vo 
svojom odbore a chcú sa 
dôsledne pripraviť na svoju 
budúcu pracovnú kariéru? 

Treba si hlavne nájsť to, čo vás 
baví a ste v tom dobrí. Bohužiaľ, 
nič nepríde k vám samo a treba 
venovať váš čas k zdokonaľovaniu 
sa. Okrem toho netreba zabúdať 
aj na ďalšie zručnosti ako 
napríklad cudzí jazyk či všeobecný 
prehľad, ktorý sa vám určite 
v živote zíde.  

Čo by si chcela študentom našej 
strednej školy odkázať, možno 
zapriať?  

V týchto pandemických časoch 
vám prajem, nech sa čo najskôr 
vrátite do školy, pretože 
študentský život si treba užiť. 
A maturantom želám šťastnú 
ruku pri výbere otázok. 

Ďakujeme za rozhovor 😉. 
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30. VÝROČIE SPŠSE NITRA 

 

 

V predchádzajúcich dvoch vydaniach časopisu STRELEC sme vám priniesli 
články venujúce sa 30-temu výročiu založenia našej školy. Písali sme v nich 
o prvých rokoch večerného štúdia a o výstavbe budovy školy v mestskej 
časti Mlynárce. V dnešnom článku nášho seriálu venovanému výročiu našej 
školy sa pozrieme na časy denného štúdia.  

Rozhodnutie o zriadení Strednej priemyselnej školy Nitra s dennou formou 
štúdia padlo na jar v roku 1990 uznesením Školskej správy Bratislava VII. Toto 
rozhodnutie prišlo v poslednej chvíli, pretože žiaci, ktorí by mali nastúpiť do 
prvého ročníka denného štúdia, už boli prijatí na iné školy. Avšak informácia 
o plánovanom začatí denného štúdia na Nitrianskej priemyslovke od 
septembra 1990 sa rýchlo rozniesla a budúci žiaci z Nitry využili ihneď 
možnosť prestupu na SPŠ Nitra. Do roku 1990 nebola v Nitre priemyslovka 
s elektrotechnickým a strojárskym odborom. Svoje odborné školy mali 
závody Elitex a Plastika, ale tieto školy boli stredné odborné učilištia, tzn. 
učňovské školy s maturitou, čo bol predsa len nižší stupeň náročnosti. Ak 

chcel niekto z Nitry študovať odbor 
elektrotechnika na priemyslovke, tak v 
rokoch pred založením SPŠ v Nitre, 
musel ísť študovať do Nových Zámkov 
alebo Piešťan. Ten, kto chcel študovať na 
priemyslovke strojárstvo, tak musel ísť 
do Bánoviec nad Bebravou alebo do 
Trnavy. 

September v roku 1990 začala Stredná 
priemyselná škola Nitra s dvomi 
triedami. Trieda 1. EL bola odbor 
elektrotechnika a mala 35 žiakov, z toho 
bolo 1 dievča a trieda 1. ST bola odbor 
strojárstvo a mala 32 žiakov s tromi 

Denné štúdium 

Tablo prvých elektrikárov 
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dievčatami. Prví elektrikári mali triedu č. 37 
a prví strojári mali triedu č. 33. Prvým 
riaditeľom SPŠ Nitra bol Ing. Jozef Janák. Nová 
škola transformáciou prevzala celý majetok 
Strednej odbornej školy pre študujúcich popri 
zamestnaní. Avšak večerná škola v porovnaní 
s denným štúdium nepotrebovala toľko 
vybavenia, učební a techniky, pretože večerní 
študenti chodili popri štúdiu do práce a odtiaľ 
už mali osvojené všetky potrebné praktické 
zručnosti. Nedostatky s vybavením školy sa 
odstraňovali za pochodu. Z garáže pre školský automobil Dacia vznikla kovo 
dielňa na ručné obrábanie a v jej druhej časti elektrodielňa na prax (obe sa 
tam nachádzajú aj súčasnosti). V prvých rokoch popri dennej forme štúdia 
stále prebiehala aj večerná forma štúdia a to až do roku 1994. Avšak napriek 
tomu, že SPŠ Nitra tvorili v roku 1990 len dve triedy, nebolo v budove školy 
pusto, pretože v priestoroch školy súčasne pôsobilo až do roku 1996 aj 
stredné odborné učilište s odbormi kuchár a kuchár-čašník (súčasná SOŠ 
gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra). V rokoch 1990 až 1994 
prebiehalo postupné ukončenie činnosti večernej školy a zároveň rozbeh 
činnosti školy s dennou formou štúdia, takže zamestnanci boli postupne 
preraďovaní z večernej na dennú školu. V roku 1995, keď už fungovala len 
denná forma štúdia, mala škola 34 pedagogických zamestnancov a 8 
nepedagogických zamestnancov (v súčasnosti máme 40 pedagogických a 8 
nepedagogických zamestnancov). 

Po skončení prvého školského roku 
1990/1991 odišiel Ing. Janák do 
dôchodku a od školského roku 
1991/1992 bol riaditeľom školy 
Ing. Ľudovít Mikuláš. Ešte za jeho 
pôsobenia na pozícii riaditeľa školy 
sa v našej škole od školského roku 
1992/1993 začal vyučovať okrem 
elektrotechniky a strojárstva aj 
študijný odbor TIS – technické a 

Tablo prvých strojárov 

Ing. Jozef Janák 
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informačné služby. Tento odbor mal 
technicko-administratívny charakter. Jeho 
štúdium sa zameriavalo na prácu s výpočtovou 
a kancelárskou technikou, písanie na písacom 
stroji a počítači, na ekonomiku, obchodnú 
korešpondenciu, základy elektrotechniky a 
strojárstva, účtovníctvo, manažérstvo a pod. 
Tento študijný odbor sa v našej škole vyučoval 
do konca školského roku 1998/1999. 

Od školského roku 1993/1994 do roku 2014 bol 
riaditeľom našej školy Ing. Anton Földesy. Za 

jeho pôsobenia na pozícii riaditeľa sa od školského roku 2008/2009 (až do 
súčasnosti) vyučuje na našej škole odbor mechatronika. 

Do roku 1999 sa v škole vyučovalo bez telocvične. 
Hoci sa výstavba telocvične začala v roku 1990, 
skolaudovaná bola až v decembri 1998. V 90-tych 
rokoch sa na telocvik využívalo veľké futbalové 
ihrisko, ktoré bolo hneď za školou. V prípade 
nepriaznivého počasia sa v triedach odsunuli 
lavice, rozložili sa karimatky a žiaci cvičili v triedach. 
V zimných mesiacoch bola častá náplň telesnej 
prechádzka v okolí školy. Avšak boli aj roky, kedy 
žiaci absolvovali telesnú ráno v športovej hale 
Olympia na Chrenovej a následne sa presunuli 
autobusmi MHD do školy a tam pokračovalo riadne vyučovanie. V roku 2002 
vyšiel prvýkrát školský časopis STRELEC. 

Dôležitá modernizácia budovy školy sa odohrala v roku 2003, kedy bol starý 
vykurovací systém s plynovými gamatkami nahradený ústredným 
vykurovaním. Po dokončení výstavby telocvične s novou kotolňou došlo teda 
k úplnej  rekonštrukcii vykurovacieho systému v škole. 

Od roku 2004 sa v našej škole vyučuje AutoCAD. V roku 2007 sme ako prvá 
stredná škola na Slovensku začali vyučovať softvér CATIA, súčasne so 
simuláciou CNC obrábania - sústružením a frézovaním. Od roku 2011 máme 
ako prvá škola na Slovensku robota IRB 120 od firmy ABB, prostredníctvom 

Ing. Ľudovít Mikuláš 

Ing. Anton Földesy 
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ktorého vyučujeme programovanie robotov. Na facebook-u nás nájdete od 
roku 2011. V roku 2013 prichádza k zmene názvu školy. Od tohto roku má 
meno Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ulica Fraňa 
Kráľa 20, Nitra a používame skratku SPŠSE Nitra. V rokoch 2012 až 2013 
prebiehala kompletná modernizácia elektrotechnickej učebne č. 115 určenej 
hlavne pre elektrotechnické merania. V rokoch 2012 až 2016 prebehla 
výmena všetkých starých školských lavíc a stoličiek za nové s jednotným 
vzhľadom pre každú učebňu. Od roku 1992 žiaci odboru strojárstvo 
vykonávali prax zameranú na strojové obrábanie vo firme TOP STROJ. Po jej 
zániku mali prax vo firme Arriva a od roku 2015 vykonávajú prax v mnohých 
firmách Nitrianskeho kraja. 

Napäté obdobie bolo pre našu školu najmä v rokoch 2007 až 2014, kedy na 
základe uznesenia zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho 
kraja z roku 2007 malo prísť k vytvoreniu Združenej strednej školy 
pridružením SPŠ Nitra k zlúčeným dvom stredným odborným 
učilištiam – SOU Š. A. Jedlíka a SOU Novozámocká 220, Nitra. Zlúčením by 
v podstate došlo k zániku SPŠ Nitra. Pôvodný termín zlúčenia všetkých troch 
škôl bol 1.9.2009. Následne sa termín posúval a my sme počas týchto rokov 
museli neustále pripomienkovať toto rozhodnutie a obhajovať naše 
opodstatnenie v regióne, napriek veľkým úspechom, ktoré sme neustále 
dosahovali v oblasti výchovy a vzdelávania. Až v roku 2014 sa proces 
zlučovania definitívne uzavrel ako neopodstatnený a my sme sa mohli opäť 
naplno venovať rozvoju našej školy.  

Avšak v roku 2016 postihla našu školu obrovská 
tragédia, keď veľmi rýchlo a nečakane zomrela 
zástupkyňa riaditeľa školy PaedDr. Viera 
Tvrdoňová. Pani Tvrdoňová bola nesmierne 
obľúbená u žiakov aj kolegov a mnohí, ktorí ju 
poznali sa s jej odchodom nevyrovnali do dnes.  

Od školského roku 2014/2015 je riaditeľom školy 
Ing. Jozef Gerhát. Na škole pôsobil od roku 1994 
ako učiteľ odborných predmetov. Ihneď po 
nástupe na pozíciu riaditeľa pokračoval v 
rozvojových projektoch predchádzajúceho 

PaedDr. Viera Tvrdoňová 
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vedenia školy a zároveň pracuje na nových plánoch modernizácie školy. 

V roku 2015 sme kúpili pre školu prvú 3D tlačiareň. V roku 2017 boli všetky 
kriedové tabule nahradené modernými bielymi s keramickým povrchom. 
V rokoch 2015 až 2018 prebiehala v štyroch etapách kompletná výmena okien na 
celej budove školy a taktiež zateplenie budovy s celkovou obnovou fasády. Od 
školského roku 2016/2017 začala naša škola plne využívať elektronickú triednu 
knihu aplikácie EduPage. Toto nám vo výraznej miere pomohlo v 
rýchlom prechode na dištančné vzdelávanie v roku 2020, pretože v tomto čase 
sme už mali dostatok skúseností so vzdelávaním prostredníctvom tejto aplikácie.  

V roku 2019 sme modernizovali učebňu 
hydrauliky s vybavením od firmy SMC. Taktiež sa 
zmodernizovala učebňa strojárskeho laboratória 
kontroly a merania, kde pribudli moderné 
meracie prístroje. V roku 2019 sme realizovali 
projekt Integrovaného regionálneho operačného 
programu – Skvalitnenie a rozšírenie praktického 
vzdelávania v oblasti robotizácie kybernetických 
systémov s celkovou zazmluvnenou sumou  
takmer 142 290 € a súčasnosti je v realizácii 
projekt Integrovaného regionálneho operačného 
programu – Moderná technika pre praktické vyučovanie študentov SPŠSE Nitra 
s celkovou dotáciou takmer 870 230 €. Plánovaný začiatok realizácie tohto 
projektu je 1.6.2021. 

Od roku 1990 do roku 2020 opustilo brány našej školy viac ako 2380 
absolventov. Za 30 rokov denného štúdia dosiahli naši študenti veľa úspechov 
v súťažiach SOČ, ZENIT, Siemens Young Generation Awards, ENERSOL, Mladý 
tvorca, AMAVET, v predmetových olympiádach rôznych zameraní a ešte v 
mnohých ďalších súťažiach najmä preto, lebo naša škola mala počas svojej 
histórie obrovské šťastie na odborníkov v radoch učiteľov. Celá história našej 
školy od jej úplných začiatkov spojených s večernou školou až do súčasnosti je 
postavená na kvalitnom vzdelávaní a  aktivitách učiteľov a žiakov nad rámec ich 
povinností priamej vyučovacej činnosti. Nepochybne nenájdete veľa škôl, ktoré 
stavali ich učitelia spolu so žiakmi a spoločne ju v priebehu rokov budovali 
a modernizovali. Práve preto ju najlepšie vystihuje označenie NAŠA ŠKOLA.   

Ing. Jozef Gerhát 
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HĽADÁME REDAKTOROV 

Máš chuť písať do školského časopisu? 

 
Hľadáme šikovných študentov a študentky 
pre publikovanie nových článkov týkajúcich 

sa techniky, literatúry, prírodných vied, 
aplikácií, hier, športu, hudby a mnohých 

iných záľub a koníčkov. 

 

V prípade záujmu kontaktuj Mgr. Hrnčárovú. 

 

Uzávierka júnového čísla je 1. mája 2021 

 


