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Strelkyne a Strelci, 

vítam vás v novom školskom roku a želám vám veľa úspechov v štúdiu 
a práci, maturantom šťastnú ruku pri výbere maturitných otázok 
a všetkým hlavne veľa zdravia a optimizmu ☺. 

Redakčná rada nezaspala na vavrínoch a pripravila pre vás pestrú zmes 
článkov. Na čo sa môžete tešiť v novom Strelcovi? Získali sme pre náš 
časopis interview so zaujímavými osobnosťami – s olympioničkou Emmou 
Zapletalovou, s vedcom roka 2020 profesorom Mariánom Peciarom, 
s bývalým študentom našej školy Ing. Oto Gésem a s naším kolegom 
Dr. Marekom Daňkom – snáď vás inšpirujú.  

Poteší vás pestrá zmes článkov z odborných predmetov a humanitných vied. 
Článkami do časopisu prispeli nielen vyučujúci, ale aj študenti, ktorí sa 
osmelili a nebáli sa uverejniť svoje názory, hobby, výtvory a zistenia.  

Redakčná rada je hrdá, že sa nám podaril 
skvelý úlovok (tým chcem naznačiť, že v 
časopise je článok o rybároch ☺), Matej 
Mlynek v spolupráci s Mgr. Andelovou (ako 
korektorkou) pre vás pripravili kriminálku 
v anglickom jazyku na pokračovanie.  

Nebudem už zdržiavať, nech sa môžete 
začítať do nového čísla Strelca. Verím, že sa 
vám bude nové číslo časopisu páčiť, 
zachováte nám priazeň aj naďalej, 
inšpirujete sa a prispejete svojím článkom 
do časopisu ☺. 

 

 

Peknú jeseň želá Hrnčárka Mgr. Katarína Hrnčárová 
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ÚVODNÉ SLOVÁ RIADITEĽA 

ŠKOLY 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti, 

vítam vás v novom školskom roku 2021/2022 v našej škole. Verím, že bude 
iný, ako uplynulý školský rok, že budete zažívať medziľudské kontakty v 
reálnom svete a že zažijeme spolu školu v jej klasickej podobe. 

Špeciálne vítam prváčky a prvákov. Verím, že sa vám na našej škole bude 
páčiť a prajem vám úspešné zvládnutie štvorročnej cesty,  ktorá vás čaká. 

Štvrtákom želám klasické maturity, aby si zažili to pravé ukončenie štúdia 
na strednej škole.  

A všetkým nám prajem, nech sa nám darí spoločne zvládať celý školský rok 
v zdraví a v pohode. 

 

 

  

Ing. Jozef Gerhát 
Riaditeľ SPŠSE Nitra 
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ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 

Samuel Šugra  IV. M (predseda ŽŠR) 

Marek Sádovský IV. A (podpredseda ŽŠR) 

Nikola Miháliková IV. S 

Juraj Dovičovič  IV. M 

Michal Belianský IV. A 

Sabina Tomovičová III. M 

Andrea Dršková  III. M 

Adam Kriška  III. S 

Martin Šuriak  I. A 

Jakub Bohunický I. A 

Karol Horňáček  I. A   
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EMMA 

ZAPLETALOVÁ  

Zdroj: facebook.com/emmazapletalovafanpage 
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Emma Zapletalová je 21-ročná 
nitrianska rodáčka, ktorá 
reprezentovala Slovensko na 
Letných olympijských hrách 
v japonskom Tokiu, kde si 
vybojovala 15. miesto. Ešte v júli 
sa stala v Talline majsterkou 
Európy do 23 rokov v behu na 
400 metrov prekážok. 
V augustových pretekoch 
druhého kola českej extraligy 
v Prahe na Juliske zlepšila 
slovenský rekord do 23 rokov 
v behu na 200 metrov 
(23,42 sekundy). 

Ako si sa dostala k športu a prečo 
napokon zvíťazila u teba 
atletika? 

Od malička som bola dieťa, ktoré 
potrebuje pohyb, tak ma mamina 
vzala na hádzanú, ktorú som hrala 
od 7-mich rokov. Na základnej 
škole som chodila do atletickej 
triedy, kde som sa začala 
zoznamovať s atletikou. Na 
krajskom kole súťaže Hľadáme 
nových olympionikov som 
dobehla tesne druhá a následne 
postúpila na celoslovenské finále. 
Tam si ma všimol môj aktuálny 
tréner Peter Žňava a ohlásil ma, či 
by som s ním nechcela trénovať 
na finále. Tak som sa rozhodla 
skúsiť to a dobre sa stalo ☺.  

 

 

Kam si chodila na strednú a ako 
sa ti darilo skĺbiť šport a strednú 
školu? 

Na strednú školu som chodila na 
športové gymnázium, takže skĺbiť 
šport so školou bolo v pohode.  

V roku 2018 si ešte len ako 
18-ročná debutovala na 
majstrovstvách Európy v atletike 
v Berlíne. Okrem behu na 400 m 
si bola aj súčasťou štafety na 
4 x 400 m. Ako si s odstupom 
času spomínaš na tento 
šampionát a ako náročné 
a stresujúce je bežať štafetu? 

Určite mi dal veľa skúseností 
a práve tam som prvýkrát zažila 
ozajstnú dospelácku atletiku. 
Bežať vo finále, kde bol plný 
štadión bolo úžasné a veľmi ma 
to nakoplo ďalej. Niekedy je to 
pre mňa stresujúce, aby som to 
nepokazila, ale na druhej strane, 
keď si verím, viem byť v kľude 
a užívam si to. 

Ako vyzerá bežný deň 
olympioničky v príprave a mimo 
prípravy? 

V príprave mávam dvojfázové 
tréningy doobeda a poobede, 
medzitým mám fyzio alebo školu 
a, samozrejme, oddych a večer  
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ako budem behať za rok ☺.   

Ako si sa vysporiadala s časovým 
posunom a klímou v Japonsku 
počas hier? 

V Japonsku sme absolvovali 
predolympijský kemp v Urajasu, 
kde som mala dostatok času na 
aklimatizáciu. S časovým posunom 
som sa vysporiadala pomerne 
ľahko a dobre. Nemala som 
problém v noci spať a cez deň som 
tiež nebola nejako výrazne 
unavená, takže zvykla som si rýchlo 
na časový posun. Klíma mi nerobila 
problém, keďže ja mám rada teplo 
a dalo sa to zniesť. Na tréningoch 
som sa viac zadýchala, ale mne ako 
šprintérke to tak nevadilo ako 
vytrvalcom.   

Postele v olympijskej dedine 
mali dostatočnú dĺžku a pevnosť, 
keďže boli z papiera? ☺ 

Napodiv áno, boli pevné ako 
klasické normálne postele 
a Japonci si dali záležať na 
kvalitnom matraci, na ktorom sa 
dobre spalo.  

Ako si vnímala tlak počas 
olympiády a ako sa snažíš 
upokojiť tesne pred pretekom, 
keď už stojíš na dráhe? 

 

regenerácia. No a počas sezóny je 
to voľnejšie, keďže mávam len 
jeden tréning, ale okrem toho 
náhrada za druhú fázu sú cvičenia 
a mobility, taktiež fyzio a viac 
času na oddych. 

Je nejaká fáza prípravy, resp. cvik 
ktorý nemáš rada? 

Snažím sa mať všetko rada, 
väčšinou je to len o prístupe ☺.  

Ako vyzerá tvoj jedálniček? 
Nájdu sa tam aj „vysmážané“ 
bravčové rezne?  

Môj jedálniček pozostáva väčšinou 
z rýchlych ľahkých a zdravých jedál. 
Snažím sa vyhýbať sa koláčom, 
pečivu a mastným jedlám, takže 
nie, rezne sa tam nenájdu ☺. 
Zbytočne sa neprejedám 
a prednosť dávam hlavne zelenine 
a ovociu. Najobľúbenejšie sú pre 
mňa raňajky. 

Minulý rok si prekonala 
mononukleózu. Verila si vtedy, 
že sa ti podarí dostať do 
pôvodnej formy a postúpiť na 
olympijské hry? 

Verila som, samozrejme, ale či 
postúpim na olympijské hry, to 
bolo skôr otvorené, pretože 
limity mi vtedy prišli extrémne 
náročné a v tej dobe som netušila 
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Pred rozbehmi na mňa prišla 
nervozita. Asi z toho, že to boli 
moje prvé preteky medzi 
dospelákmi na takom veľkom 
podujatí. Tak som si tým zrejme 
musela prejsť ako každý a opäť 
som o čosi viac skúsenejšia. 
Tesne pred štartom sa snažím 
upokojiť tým, že nemyslím na 
výkon alebo umiestnenie, ale 
skôr na priebeh behu, kde si mám 
dať pozor, čo a ako spraviť. No 
a, samozrejme, upokojuje ma to, 
keď si verím a viem, že na to 
mám. Pomáha mi taktiež 
sústredené dýchanie.  

Ako prebiehajú dopingové 
kontroly na olympiáde? 

Dopingoví komisári si náhodne 
alebo cielene vyberú športovca. 
Následne si ho vyhľadajú 
a oboznámia ho s tým, že je 
vyzvaný k dopingovej kontrole. 
Od toho momentu športovec 
nemôže zostať sám, všade s ním 
ide dopingový komisár. 
Dopingová kontrola môže 
prebiehať dvoma spôsobmi, a to 
odber krvi alebo vzorka moču. Pri 
kontrole moču musí športovec 
nacikať určité množstvo (niekedy 
to trvá aj vyše troch hodín, keď to 
nejde ☺) následne sa moč naleje 
do dvoch nádob podľa inštrukcií  

komisára. Počas kontroly sa 
vyplňuje formulár s informáciami 
o športovcovi, aké lieky alebo 
doplnky užíval za posledné 3 
týždne. Na konci sa nádoby 
uzavrú a dopingová kontrola sa 
ukončuje.  

Prečo si mnohí bežci ihneď po 
pretekoch vyzúvajú tretry? 

Veľa bežcov si na preteky 
zatiahne šnúrky na doraz, takže 
po pretekoch je potreba uvoľniť 
nôžky. 

Chodia olympioničky v piatok 
večer na Mostnú? ☺ 

Určite nie!  
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Podarilo sa ti už bežať preteky 
s niektorým z tvojich vzorov a sú 
medzi pretekárkami priateľstvá? 

Páči sa mi ako behá prekážky 
D. Muhammad, s ktorou som 
bežala v rozbehoch na OH 
a taktiež som rada, že som 
v semifinále bežala s aktuálnou 
svetovou rekordérkou Sydney 
McLauglin. Samozrejme, obe sú 
aktuálna alebo bývalá svetová 
rekordérka, preto ich sledujem 
a sú pre mňa vzorom v mojej 
disciplíne. Medzi pretekárkami sú 
priateľstvá a som rada, že patrím 
medzi ne.  

Aké to je, keď sa ty sama stávaš 
vzorom pre mladých športovcov? 

Vnímam to a som za to veľmi 
rada, že už v takom mladom veku 
môžem byť vzorom.  

  

V súčasnosti študuješ na UKF 
telesnú výchovu a ruštinu. Prišla 
by si učiť telocvik aj k nám do 
SPŠSE Nitra? Naši chalani by sa 
určite potešili. V škole máme 417 
chlapcov a len 8 dievčat. ☺ 

Keď na to bude priestor, rada 
prídem ☺.  

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme 
mnoho ďalších úspechov. 

 

Zdroj: facebook 

Zdroj: facebook 
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DARUJ KRV X. 
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SPŠSE Nitra v spolupráci s Národnou transfúznou službou 
SR organizuje v priestoroch SPŠSE Nitra odber krvi.  

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie bude 
rezervovaný termín pre darcov našej školy v priestoroch 
NTS v Nitre. 

Záujemcovia o darcovstvo sa prihlásia u Dr. Antalu. 
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prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 

Zdroj: Veda na dosah 
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VEDEC ROKA SR 2020 

KATEGÓRIA: TECHNOLÓG ROKA 

Cenu Vedec roka SR 2020 v kategórii Technológ roka získal 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. z Ústavu procesného inžinierstva na 
Strojníckej fakulte STU v Bratislave. 

Profesor Marián Peciar je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti 
procesnej techniky, špecifického interdisciplinárneho odboru prepájajúceho 
oblasť strojárstva a chemického inžinierstva. Je absolventom Strojníckej fakulty 
SVŠT v Bratislave a v roku 2008 sa stal profesorom v odbore Procesná technika. 
V súčasnosti je vedúcim Ústavu procesného inžinierstva SjF STU v Bratislave. 

Výskumne a pedagogicky sa venuje konštrukcii a dizajnu tlakových nádob a 
aparátov pre chemický, petrochemický, potravinársky, farmaceutický a 
spotrebný priemysel, mechanike trojfázových systémov s partikulárnou 
tuhou fázou, vývoju netradičných technológií spracovania práškových 
materiálov do aglomerovanej formy a špeciálnym technológiám pre 
spracovanie nebezpečných materiálov a odpadov a pre ochranu životného 
prostredia v komunálnej aj pracovnej sfére.  

Ocenenie Vedec roka mu porota udelila „za mimoriadny prínos v oblasti 
vývoja nových netradičných a unikátnych technológií spracovania suchých 
aj vlhkých práškových a zrnitých látok, v oblasti pokrokových materiálov pre 
nasadenie v systémoch Industry 4.0 a výchovu mladých technológov“. 

Je držiteľom 5 európskych a viacerých slovenských patentov a autorských 
osvedčení, 4 úžitkových vzorov a za svoju prácu získal mnoho ocenení. 

Na ktorej strednej škole ste študovali a ako si na ňu spomínate? 

Stredoškolské vzdelanie som získal na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave, 
ktoré bolo aj v tých časoch, keď som tam študoval, považované za ťažšie 
a matematicky orientované. Na svoje štúdium na tejto škole spomínam 
veľmi rád a stále udržujem kontakty s vtedajšími spolužiakmi. Na humanitné 
predmety nemám veľa spomienok, bola to povinná jazda, mňa už vtedy viac 
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zaujímala technika a mojím najobľúbenejším predmetom bola fyzika. 
Profesori matematiky a fyziky nám nič neodpustili a dodnes som im vďačný 
za ich náročnosť. Bol to vynikajúci základ pre moje ďalšie štúdium a znalosti. 
Najkrajšiu spomienku mám na profesorku fyziky, keď mi dala možnosť 
„vyučovať“ na hodinách fyziky dve témy z elektrotechniky a optiky. V tých 
časoch som bol aktívnym fotografom a dvorným fotografom našej triedy 
a popri strojarine ma rovnako bavila aj elektrotechnika. Staval som 
vysielačky, jednoduché „kryštálky“ a prijímače, ale aj farebnú hudbu, 
regulátory otáčok a pod. Dnes sa to možno zdá úsmevné, ale vtedy neboli 
také možnosti, aké má mládež dnes pre technické koníčky. 

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

Dodnes si pamätám, že mi otázky sadli. Z matematiky som mal 
exponenciálne a logaritmické funkcie a riešenie takýchto rovníc. Z fyziky 
zasa obvody jednosmerného a striedavého prúdu. Zo slovenského jazyka to 
bol myslím Pavol Országh Hviezdoslav, ale z ruského jazyka a anglického 
jazyka si už otázky nepamätám. Maturity boli veľkým medzníkom a na 
každom stretnutí s vtedajšími spolužiakmi sa táto téma neustále opakuje, 
lebo s maturitami sú spojené mnohé, aj úsmevné, spomienky. 

V minulosti stačilo, ak študent strednej školy vyštudoval svoj študijný 
odbor a po skončení štúdia sa v praxi venoval len svojmu odboru. Ako 
vnímate súčasné požiadavky na absolventov stredoškolského odborného 
štúdia s ohľadom na flexibilitu a ich uplatnenie v praxi a aké výzvy podľa 
vás čakajú budúcich strojárov?  

Od doby, keď som bol študentom, zaznamenalo po mnohých reformách 
školstva aj stredoškolské odborné štúdium redukciu rozsahu odborných 
vedomostí na úkor rôznych predmetov, ktoré odčerpávali vyučovacie kapacity 
a veľmi neprispievali k odbornosti. Pomaly sa to na tlak zamestnávateľov 
dostáva na novú kvalitu. Podniky vyžadujú čoraz viac zručností, a to nielen 
v hlavnom odbore, ale aj súvisiacich odboroch. Dnes už nestačí stredoškolákovi 
strojárovi byť dobrým v strojarine, všetci očakávajú, že má patričné znalosti 
z elektrotechniky, programovania a aj niečo z manažmentu výroby a cudzieho 
jazyka. To sú výzvy, na ktoré musia odborné školy reagovať. Nové technológie 
sú už obyčajne mechatronické systémy, často dovážané zo zahraničia a dobre 
pripravený absolvent strednej odbornej školy strojárskeho zamerania  by 
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takéto systémy mal bravúrne zvládať. Nehovoriac o tom, že to očakávame aj 
ako znalosti potrebné pre štúdium na vysokej škole. 

Témy z oblasti chémie nepatria u našich študentov medzi najobľúbenejšie. 
Čím by ste ich presvedčili, aby sa o chémiu viac zaujímali? 

Plne rozumiem averzii študentov voči chémii. Nemal som ju rád ani ja, ale chtiac-
nechtiac som ju musel v nejakom rozsahu zvládnuť. Faktom ale je, že chémia sa 
uplatňuje asi v každom odvetví. Bez nej nemáme znalosti o materiálovom 
inžinierstve kovov, je v energetike, elektrické články a ochrana pred koróziou 
pracujú tiež na základe chemickej reakcie, biosenzory využívajú fyzikálno-
chemické procesy, farmácia je čistá aplikovaná chémia. Ale môžeme spomenúť 
aj klasické pivovary, liehovary, výrobu sýtenych nápojov a celkovo potravinárstvo 
alebo výrobu pohonných hmôt a ďalších produktov, aj tieto majú takmer vždy 
niečo súvisiace s chémiou. Je teda nevyhnutné mať na primeranej úrovni aj 
poznatky z chémie, aby človek mohol vykonávať profesiu odborne a vedel si 
domyslieť aj dôsledky chemického pôsobenia na materiály a procesy. Určite to 
patrí dnes k potrebnému rozhľadu technicky vzdelaných študentov. 

Čo priviedlo vás k spojeniu strojárstva a chémie? 

Strojárom som bol od detstva, rozrábanie a skladanie hračiek, bicyklov, neskôr 
mopedov, motoriek a áut bola moja obľúbená činnosť. Keď som začal študovať 
na Strojníckej fakulte SVŠT, už v prvom ročníku som sa dostal do kolektívu 
pracovníkov, ktorí robili výskum pre chemické fabriky, lebo v tých časoch sa 
technológie „zo západu“ doviezť nedali a všetky výrobné technológie sa museli 
vyvinúť doma. Takto som si oficiálne privyrábal ako „vedecká pomocná sila“ 
popri štúdiu na Katedre chemických strojov a keď som sa mal v 3. ročníku 
rozhodnúť, aký smer strojariny by som chcel vyštudovať, bolo to jasné. Ja som 
v prvom rade strojár telom aj dušou, ale pre to, aby som vedel kvalifikovane 
navrhovať a vyvíjať aparáty, stroje, zariadenia a linky, kde beží nejaká chemická 
reakcia, respektíve mechanicko-fyzikálne-chemický dej, je nevyhnutné mať 
znalosti aj z chemického inžinierstva. Musíme poznať tlaky a teploty procesov, 
agresivitu, jedovatosť a výbušnosť surovín, medziproduktov aj produktov, aby 
nami navrhované technológie boli bezpečné pri prevádzke. Dlho by sme vedeli 
diskutovať o menších či väčších priemyselných haváriách, ktoré vznikli hlavne 
preto, že technológie neboli dostatočne odolné voči javom, na ktoré sa pri 
projektovaní alebo prevádzkovaní nemyslelo. Dnes prednášam pre všetkých 
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našich študentov strojárov a vybraných študentov na chémii o súvislostiach 
strojárstva a chémie, ako sa dostať k BAT – najlepším dostupným a bezpečným 
technológiám. 

Ocenenie Technológ roka ste získali za technológiu na spracovanie 
granulovaných hnojív. Ako táto technológia poslúži v praxi a v čom 
spočíva jej prínos? 

K pochopeniu podstaty prínosu je potrebný krátky úvod. Granulované hnojivá 
vo veľkotonážnych výrobách (Duslo, Lovochemie, Bayer a pod.) sa vyrábajú tzv. 
nabaľovacou mokrou cestou. Variabilita zloženia NPK (živín dusík-draslík-
fosfor) je dosť obmedzená, do zmesi zrnitých surovín sa nastrekuje voda 
a granule sa nabaľujú vo veľkých granulačných bubnoch a musia sa nakoniec 
sušiť. Produktom sú obyčajne granule o veľkosti 2 – 5 mm. Tento spôsob je 
energeticky veľmi náročný a v systéme sa točí obrovské množstvo materiálu. 
Táto produkcia sa uplatňuje predovšetkým v intenzívnom veľkoplošnom 
poľnohospodárstve. Dnes je však dopyt aj po hnojivách, ktoré majú podľa 
ročného obdobia, podnebia, typu pôdy a typu rastlinnej kultúry veľmi 
špecifické a presne definované zloženie. Záujem nie je o státisíce ton z jedného 
zloženia NPK, ale povedzme desiatky ton veľmi rozmanitých kombinácií živín. 
Na našom pracovisku sa už desiatky rokov zaoberáme iným typom granulácie, 
tzv. suchou cestou, kompaktovaním. Je to vysokotlakové lisovanie práškových 
zmesí za sucha, bez potreby sušenia s následným „rozdrobením“ výliskov na 
granulát požadovaných parametrov. Technológia kompaktovania (výroba 
súvislého pásu) alebo briketovania (výroba briketiek) nie je neznáma. Naša 
technológia je tzv. malotonážna, čiže je možné vyrábať aj malé množstvá jednej 
receptúry NPK (napr. aj do 10 ton), zmena receptúry sa dá zrealizovať behom 
hodiny a technológia je úplne bezodpadová. Ocenenie sme získali za návrh 
technologickej linky, ktorá dokáže vyrobiť prakticky ľubovoľnú kombináciu NPK 
(ak to suroviny principiálne umožnia), v požadovanej veľkosti granulí od 0,5 mm 
do cca 10-12 mm. Celá linka je riadená počítačom z velína. Hlavným 
sortimentom tejto konkrétnej linky sú špeciálne hnojivá pre golfové trávniky, 
ktoré vyžadujú podľa lokality aj počas roka meniť zloženie NPK. Čo je v linke 
unikátne, je srdce technológie, tzv. jemný granulátor. Toto naše medzinárodne 
patentované zariadenie má cca päťkrát vyššiu efektivitu produkcie granulátu 
ako používané zahraničné granulátory, čím sa minimalizuje energetická 
náročnosť, technológia má menšie rozmery čo šetrí investície a významne sa 
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znižuje aj uhlíková stopa výroby. Investorom bola zahraničná spoločnosť 
a celková investícia predstavuje cca 7 miliónov eur. 

Čo pre vás znamená 
ocenenie Vedec 
roka? 

Ocenenie Vedec roka 
je jedným z mnohých, 
ktoré som počas 
aktívnej práce dostal, 
je to veľmi prestížne 
ocenenie a veľmi si ho 
vážim. Je to uznanie 
dobre vykonanej 
prace celého nášho 

výskumného kolektívu aj našich študentov a doktorandov, ktorí sa na 
projekte podieľali. Do práce však nechodím kvôli prestíži. Rovnako ma teší aj 
ocenenie študenta po prednáške, cvičení alebo práci v laboratóriách, keď 
povie „pán profesor, to bolo fakt dobré, už tomu celkom rozumiem“. 

Hlavným naším poslaním na ústave je výchova mladých, a pre prax alebo 
výskum dobre technicky pripravených, absolventov. Dobrých procesných 
technológov strojárov s primeranými znalosťami chémie nie je na trhu 
dostatok. Preto sú naši absolventi veľmi vyhľadávaní doma aj v zahraničí 
a mnohí zastávajú významné a aj najvyššie manažérske pozície v celom 
spektre hospodárskych odvetví. Často k nám chodia okrem partnerov 
z priemyselnej praxe na exkurzie aj stredoškoláci, resp. prídu si niečo namerať 
pre nejaký svoj stredoškolský súťažný projekt. Pre jednotlivcov aj kolektívy 
robíme u nás exkurzie s prehliadkami laboratórií a prezentáciami projektov 
vo virtuálnej realite alebo chodíme na školy robiť propagáciu moderného 
technického vzdelávania. Pre viac informácií stačí ísť na našu webovú stránku 
alebo FB ústavu: 

www.sjf.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-procesneho-inzinierstva.html?page_id=3042 
www.facebook.com/UPI.SjF.STU/ 

Ďakujeme za rozhovor.  

Zdroj: absolventi.stuba.sk 
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CATIA  
Projekty: Návrh dizajnu automobilu 

Dizajnovo vychádza z modelu 
Ford roku 1932. 

Autor: Dominik Bíro, 
Pavol Zaujec 

 (IV. S, šk. r. 2010/2011) 

Pracovné prostredia: 

 Sketcher 

 Part Design 

 Shape 

 Assembly Design 
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IOT 

INTERNET OF THINGS 

Internet of things, skrátene IoT (po slovensky Internet vecí). 

IoT je systém, v ktorom sú rôzne zariadenia navzájom prepojené 
internetom alebo spolu nejakým spôsobom komunikujú. Vďaka 
prepojeniu si môžu zariadenia navzájom vymieňať informácie. 

IoT môže pomôcť napríklad farmárom. Senzory môžu monitorovať kvalitu a 
stav pôdy, ako vlhkosť, teplota, množstvo zrážok atď. Senzory potom dáta pošlú 
pomocou internetu alebo iného pripojenia do počítača, ktorý dáta vyhodnotí a 
ak je potrebné, vykoná potrebné akcie, napríklad zapne zavlažovanie pôdy, ak 
je pôda suchá.  

Počet IoT zariadení na celom svete stúpa, momentálne, v roku 2021, je na 
celom svete 35,82 miliárd IoT zariadení. To zahŕňa zariadenia od smartfónov 
cez smarthodinky po smartžiarovky.  

IoT sa tiež používa pri tvorbe 
inteligentných domácností, 
človek môže pomocou 
mobilnej aplikácie a 
pripojenia na internet 
kontrolovať osvetlenie, 
klimatizáciu, televíziu a iné 
zariadenia pripojené do 
siete. 

S vzrastajúcim počtom IoT zariadení a s ich čoraz väčším prienikom do bežného 
života vzrastajú otázky o ich bezpečnosti či zasahovania do súkromia. 

 

Martin Husár, III. A  

elektrotechnika 

news.samsungent.com 
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  ELEKTROMOBIL 

   ZA A PROTI   
Niet pochýb o tom, že pohonná „hmota“ elektromobilov, elektrina, je 
lacnejšia ako palivo pre spaľovacie automobily, benzín či nafta. Navyše ceny 
ropy búdu s ubúdajúcimi zásobami stúpať, zatiaľ čo náklady na výrobu 
energie budú vďaka novým technológiám a zvyšujúcemu sa dopytu klesať. 
Vďaka svojej konštrukcii sú elektromobily vo všeobecnosti bezpečnejšie ako 
klasické automobily. Absencia masívneho spaľovacieho motora v prednej 
časti výrazne zväčšuje deformačnú zónu pri čelnej zrážke. Batérie 
umiestnené do podlahy zas znižujú ťažisko elektromobilu. To má vplyv na 
jeho stabilitu. Elektromobily majú vďaka rekuperácii rýchlejší nástup 
brzdného účinku a už v základnej výbave sú väčšinou vybavené množstvom 
pokročilých bezpečnostných prvkov, vrátane autonómnych systémov.  

Výhody vyplývajúce z vlastníctva elektromobilu. 

▪ Štátna dotácia na elektromobil vo výške 5 000 €. 
▪ Najnižšia sadzba za registráciu vozidla (33 €) bez ohľadu na výkon 

elektromobilu. 
▪ Najnižšia sadzba PZP, ktorá sa vzťahuje na bežné vozidlá s objemom 

do 1000 cm³. 
▪ Rôzne daňové úľavy – zákon s daňovými úľavami pre majiteľov 

elektromobilov je v štádiu prípravy. Napríklad pri využívaní 
firemného elektromobilu zamestnancom na služobné aj súkromné 
účely sa nebude strhávať daň to mzdy. Elektromobily by mali spadať 
aj do osobitnej kategórie odpisovania. 

▪ Využívanie špeciálneho jazdného pruhu – v mnohých mestách po 
celom svete môžu majitelia elektromobilov využívať špeciálne 
jazdné pruhy.  

▪ Povolený vstup do tzv. bezemisných či nízkoemisných zón – po 
celom svete vznikajú takéto zóny, ktorých cieľom je zníženie smogu. 
Taktiež aj Slovensko uvažuje o zriadení takýchto zón. 

 

strojárstvo 

https://www.mojelektromobil.sk/nizkoemisne-zony-bezemisne-zakaz-naftovych-vozidiel/
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+ - 
Tichá prevádzka Obstarávacia cena 

Jazdné vlastnosti 
Doba nabíjania 

je dlhšia ako 
tankovanie paliva 

Plynulá jazda 
Nutnosť plánovania 

dlhých ciest kvôli 
nabíjaniu 

Jednoduchšie 
šoférovanie 

Väčšia ekologická 
stopa pri výrobe 

Väčšia spoľahlivosť 
pohonnej jednotky 

Vyššia hmotnosť 
kvôli objemnej 

batérii 
Možnosť využitia 
batérie elektromobilu 
ako zdroja elektrickej 
energie v domácnosti 

Menší výber 

Dva batožinové 
priestory 

Dojazd 

Väčší dôraz na 
ekológiu výroby 

 

Žiadne primárne 
emisie 

 

 

Ing. Alena Róžová  
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LETO NA SPŠSE  

Školský rok 2020/2021 bol v mnohom výnimočný a odlišný od predošlých 
a také boli aj prázdniny. Niektorí žiaci sa dobrovoľne vzdali jedného týždňa 
prázdnin a prišli v týždni od 16.08. do 20.08.2021 do školy „dobehnúť 
zameškané“. Konala sa „akcia“ s názvom „Leto na SPŠSE“. Ako prebiehalo?  

Na konci školského roka 2020/2021 dostali žiaci ponuku predmetov, ktorých by 
sa žiaci mohli počas augustového týždňa zúčastniť a doučiť sa, prípadne si 
zopakovať či upevniť učivo daného predmetu. Učitelia vypracovali plán aktivít 
za jednotlivé predmety, ktoré potom pani zástupkyňa PaedDr. Jana Ďurovová 
poslala žiakom, aby sa sami rozhodli, či chcú využiť možnosť dovzdelávať sa 
počas tohto týždňa a oni následne prihláškou potvrdili som záujem. 

Uskutočnilo sa päť aktivít, resp. žiaci absolvovali dovzdelávanie sa v rámci 
piatich predmetov, na našej škole. 

Anglický jazyk pre 1. ročník – Mgr. Zuzana Naštická, PhD.   

ANJ sa zúčastnili dvaja žiaci, ktorí si upevnili učivo prvého ročníka prebrané počas 
dištančného vzdelávania a zamerali sa najmä na slovnú zásobu a opis obrázka. 

„Absolvoval som letnú školu a veľmi sa mi tam páčilo. Tým, že sme boli len 
dvaja, tak sa nám pani učiteľka viac venovala a naučil som sa veľa, pretože som 
musel častejšie rozprávať a byť aktívnejší ako na hodinách ANJ, čo hodnotím 
veľmi pozitívne. Určite mi to veľmi pomohlo.“ O. Muzika, II. B 

Elektronika pre 2. ročník – Ing. Miroslav Pap, PhD.  

ELE sa zúčastnilo desať žiakov, ktorí si zopakovali teoreticky návrh 
tranzistorového zosilňovača a následne vytvorili simuláciu v elektronických 
obvodoch tranzistorového zosilňovača. 

„Leto na SPŠSE bolo zaujímavé, prvýkrát som vyskúšal takýto typ vyučovania. 
Pán učiteľ s nami zopakoval prácu v Micro-Cape, ktorú sme počas dištančného 
vyučovania nemali dostatočne nacvičenú.“ M. Zajíček, III. A 

„Po dlhých prázdninách sme si osviežili pamäť, precvičili zabudnuté teoretické 
a praktické znalosti, zopakovali sme si prácu v programe Micro-Cap a taktiež sme 
robili rôzne experimenty. Po karanténe sme cítili, že sme mali značné nedostatky, 
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tak sme si to chceli overiť. Našťastie nám bola poskytnutá táto aktivita, kde sme 
si mnohé vedomosti mohli preveriť a zlepšiť po teoretickej a praktickej stránke. 
Všetci sme si to veľmi užili, hlavne kvôli dobrému učiteľovi.“ žiaci III. B 

Kontrola a meranie pre III. M – Ing. Iveta Macháčová 

KOM sa zúčastnilo päť žiakov, ktorí sa zamerali na maturitné okruhy, konkrétne 
sa venovali závitom, ozubenému kolesu a trigonomickým meraniam, na 
ktorých si preverili praktické znalosti. 

„Sme radi, že sme mohli byť doučovaní z tohto predmetu. Vyučujúca sa 
venovala celej skupine, ale dovysvetľovala informácie aj individuálne, keď 
jednotlivci nechápali. Každý deň sme venovali inému meraniu. Hoci to bolo cez 
letné prázdniny, naučili sme sa veľa dôležitých vecí. Tieto vedomosti nám určite 
pomôžu pri maturite a v ďalšom štúdiu.“ J. Janega + IV. M spol. 

Matematika pre 1. ročník – Mgr. Barbora Lacenová 

MAT sa zúčastnilo desať žiakov – 9 prezenčne a 1 distančne. Žiaci si zopakovali 
výrazy, lineárne a kvadratické rovnice, ktoré sú pre nich najväčším problémom, 
napriek tomu, že ich využívajú aj vo vyšších ročníkoch. 

„Po absolvovaní letnej školy lepšie rozumiem učivám prvého ročníka. Nevadilo 
by mi, keby trvala dlhšie.“ M. Jánošík, II. M 

„Letná škola zlepšila naše vedomosti, odhalili sme naše nedostatky a chyby 
a zapracovali sme na nich.“ R. Ment, II. A 

„Na začiatku nového školského roka sa nemusíme báť, že sme niečo zabudli, 
pretože sme si to zopakovali.“ M. Gál, II. A 

„Doučil som sa učivá, ktoré som nevedel a chcem poďakovať pani učiteľke za 
trpezlivosť.“ L. Špik, II. A 

Meranie na elektrických strojoch – Ing. Milan Svateník   

MES sa zúčastnili dvaja žiaci, ktorí si prakticky precvičili merania a pokusy na 
transformátoroch, jednosmerných strojoch, asynchrónnych a synchrónnych 
strojoch. 

„Zopakovali sme si rôzne typy meraní, čo určite zužitkujeme pri maturite a tým, 
že sme boli dvaja, tak sme toho stihli viac a pán učiteľ sa nám mohol 
individuálne venovať.“ M. Belan, IV. B 

Mgr. B. Lacenová a žiaci SPŠSE  
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T-54 MODEL 
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 MARTIN KOZMA 

 

  Tanky T-54 a T-55 boli vyvinuté v 40. rokoch ako náhrada za zastarané T-34. 
T-54 a T-55 sú radom sovietskych hlavných bojových tankov zavedených 
do služby v rokoch po druhej svetovej vojne.  

Prvý prototyp T-54 bol dokončený v Nižnom Tagile koncom roka 1945. 
Sériová výroba v Nižnom Tagile sa začala v roku 1947 a od roku 1948 aj 
v Charkovskom závode. Licenčne sa v ďalších rokoch vyrábal aj 
v Československu, Poľsku a v Číne ako typ T-59. 

T-54 a T-55 sú si veľmi podobné a na prvý pohľad nerozoznateľné. 
Vyrábali sa v rokoch 1947 až 1981. Celkovo ich bolo vyrobených viac ako 
95 000, čím sa stali najvyrábanejšími tankmi na svete. 

T-54 sa nakoniec stal hlavným tankom obrnených jednotiek sovietskej 
armády, armád krajín Varšavskej zmluvy a mnohých ďalších. T-54 a T-55 
sa v druhej polovici 20. storočia zúčastnili mnohých svetových 
ozbrojených konfliktov. Použité boli pri intervencii v Maďarsku v roku 
1956, v ČSSR v roku 1968, zúčastnili sa bojov na Blízkom východe, vo 
Vietname a Afganistane. Z výzbroje ČSĽA a teda aj na Slovensku boli 
vyraďované od roku 1990. 

Počas studenej vojny nikdy priamo nečelili svojim protivníkom z radov 
NATO v boji v Európe.  27 



  

28 

 

 

Zdroj: eu.usatoday.com 

II.9.
.  
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Jedenásty september. Asi už 
všetci vieme, o čom bude 
môj článok. Ide o smutné 
20. výročie teroristického 
útoku na Svetové obchodné 
centrum (WTC), keď v roku 
2001 o 8:46 a 9:03 narazili 
dve unesené lietadlá do Twin 
Towers Svetového 
obchodného centra v New 
Yorku, čím spôsobili pád 
obidvoch veží. Známe 
„dvojičky“ však neboli jediné 
ciele tohto dňa. Devätnásť 
mužov z militantnej 
islamskej organizácie 
al-Káida unieslo spolu štyri 
lietadlá. Dve vleteli do 
zmienených dvojičiek, tretie 
lietadlo narazilo do budovy 
Pentagónu vo Virgínii 
a štvrté lietadlo spadlo v 
Pensylvánii neďaleko mesta 
Shanksville. Nikto na palube 
týchto lietadiel neprežil. 
Celkovo pri týchto 
teroristických útokoch 
zomrelo takmer 3000 ľudí z 
93 krajín sveta a zranenia 
utrpelo ďalších približne 
6000 ľudí. 

 

Posledná známa fotografia hasičského 
auta č. 118 prechádzajúceho 

Brooklynský most na ceste ku 
Svetovému obchodnému centru.  

V aute sedeli Vernon Cherry, 49; 
Leon Smith, 48; Robert Regan, 45; 

Pete Vega, 36; Joey Agnello, 35; 
Scott Davidson, 33. 

Zdroj: Historic Photographs 
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Vrátim sa však k „dvojičkám“, 
ktoré sú číslom jeden tohto 
čierneho dňa. Bol to už v poradí 
druhý teroristický útok, ktorý si 
po roku 1993 ako symbol 
prosperujúcej ekonomiky Twin 
Towers zažili. Z výpovedí 
preživších alebo príslušníkov 
záchranných zborov mrazí. Hasič 
Bill Spade spomína: „Vchod do 
Severnej veže sa otváral 
detektorom pohybu. Tieto dvere 
sa stále otvárali a zatvárali – 
reagovali na telá, ktoré dopadali 
na zem.“  

Det David Brink z jednotky 
záchrannej služby dopĺňa: 
„Padalo veľa tiel. Videl som 
reťazec štyroch ľudí, ktorí sa 
držali za ruky a skočili. Iba som na 
nich hľadel a hovoril: „Chcem 
vám pomôcť. Vydržte, prosím, 
vydržte.“ Vedel som však, že 
nemôžem urobiť nič.“ 
Vedúci chirurg Gregory Fried 
dokonca opisuje hrôzu 
dopadajúcich tiel: „Počuli ste 
zvuk ,huuuuš´ a potom už len 
dopad.“ 

Moment, keď bol 
prezident Busch 
informovaný o 
teroristických útokoch. 

Zdroj: Historic Photographs 
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  Toto všetko dokazuje hrozný fakt, 
že človek je ochotný pred ohňom 
uniknúť aj skokom z okna vediac, 
že to určite neprežije. Len ťažko si 
predstaviť zúfalstvo týchto ľudí... 
Keď „padli dvojičky“, chodil som 
na základnú školu. Akurát sme 
mali telesnú výchovu. Pamätám si, 
ako sa na celej škole prerušilo 
vyučovanie minútou ticha. Prvá 
súkromná spravodajská televízia 
TA3 odvysielala na základe tejto 
udalosti svoje prvé mimoriadne 
vysielanie, hoci vysielať mala začať 
oficiálne až 23. septembra. 
Bezprecedentný útok zasiahol 
nielen Spojené štáty, ktoré 
vyhlásili „vojnu proti terorizmu“, 
ale celý svet, ktorý už nebol potom 
takým, akým bol pred 11. 
septembrom 2001. Mnohé krajiny 
sprísnili bezpečnostné opatrenia a 
prijali tvrdú protiteroristickú 
legislatívu. Bude to však stačiť? 

 

Ranná fotka z 11. septembra 2001, 
kedy odišlo 246 ľudí na svoje ranné 
lety, 2606 ľudí vstalo do práce, 343 
hasičov nastúpilo na rannú smenu, 
60 policajtov malo rannú hliadku 
a 8 záchranárov bolo v rannej 
službe. Nikto z nich sa nedožil 
desiatej hodiny. 

Zdroj: Historic Photographs 
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ALBUM  

Sĺňava 

 

Pavol Ďuračka je hobby 
fotograf zo IV. A.  

Fotografovaniu sa 
venuje dva roky. Začínal 
s telefónom a dnes 
používa Fujifilm X-E3 
s objektívom 
XF35mmF2. 

Fotografuje najmä 
street a prírodu, ale ak 
je dobrá príležitosť, tak 
čokoľvek. 

Jeho fotografie môžete 
vidieť na Instagrame, 
Facebooku aj 
Pintereste.  
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INTERVIEW S...  

Mgr. Marek Daňko, PhD. pôsobí 
na našej škole od roku 2012. 
Vyučuje odborné predmety vo 
všetkých študijných odboroch. 

Na akej strednej škole ste 
študovali? 
SOU – elektrotechnické v Nitre, inak 
známy ako Elitex. 

Ako si spomínate na strednú 
školu? 
Výborne! Mám veľa vtipných aj 
bežných zážitkov. To by bolo na dva 
školské časopisy. 

Aké otázky ste si vytiahli na 
maturitách? 
Určite tam bolo programovanie NC 
strojov. Pamätám si len podstatné 
maturitné otázky ☺. 

Ktorý predmet vás bavil 
a z ktorého mávate ešte stále 
nočné mory? 
Bavili ma odborné predmety, 
dejepis, prax, telesná výchova. 
Nočné mory mávam z anglického 
jazyka. 

Prečo ste sa v rozhodli pre 
učiteľstvo? Čo vás na ňom 
zaujalo, prípadne, kto vás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
inšpiroval, aby ste si zvolili toto 
povolanie? 
Inšpiroval ma môj učiteľ 
technickej výchovy na ZŠ 
a majster na praxi na SŠ. 

 

Mgr. Marek Danko, PhD. 

Znamenie: blíženec 

Stav: slobodný 

Stredná škola: SOU 
elektrotechnické Nitra, odbor 
mechanik, nastavovač pre 
obrábacie stroje, linky a 
zariadenia 
Univerzita: UKF v Nitre 
Technická výchova 
SPU v Nitre – Kvalita 
produkcie 
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  Počuli sme, že ste boli v USA, 
máte nejaký zaujímavý zážitok, 
prípadne stretli ste s nejakou 
americkou celebritou? 
Čo sa stane vo Vegas to zostáva vo 
Vegas ☺. 
Nestretol som nikoho okrem svojej 
rodiny, kvôli ktorej som tam išiel. 

Je výzva učiť odborné predmety 
a žiakov, ktorí nikdy nemali, 
napr. technické kreslenie 
a prvýkrát v živote majú niečo 
okótovať? 
Ani nie. Ťažké to však bolo počas 
dištančného vzdelávania. 

Kde všade ste pracovali ako 
učiteľ? 
Pracoval som na základnej škole vo 
Vrábľoch a Janíkovciach ako učiteľ 
technickej výchovy. A taktiež na 
SPU počas doktorandského štúdia. 

Kde sa vám učilo najlepšie, 
prípadne viete porovnať 
podmienky pre prácu učiteľa na 
školách, na ktorých ste učili 
z hľadiska študentov? 
Študenti sú všade rovnakí a vždy 
iní. 

Máte zaujímavú/vtipnú historku 
s niektorým kolegom, na ktorej 
sa vždy zabavíte spolu s ním ☺ 
(ak to môžete prezradiť)? 

Áno, mám a rád ju poviem do 
školského rozhlasu ☺. 

Ktoré vlastnosti nemáte na 
ľuďoch rád? 
Nemám rád samoľúbosť. 

A naopak, aké vlastnosti vám 
imponujú? 
Zmysel pre humor. 

Aký by mal byť ideálny študent? 
Ako študenti SPŠSE Nitra. 

Čo máte rád na triednictve? 
Skoro všetko. 

A čo naopak na triednictve 
nemáte rád? 
Papierovačky. 

Aké povolanie by ste si vybrali 
dnes, ak by ste boli opäť 
15-ročný a stáli by ste pred touto 
otázkou? 
Nemenil by som. 

Aké sú vaše najobľúbenejšie 
voľnočasové aktivity? 
Bicykel, gitara, história, technika... 

Je niečo, čo by ste chceli, na 
záver nášho interview, odkázať 
študentom SPŠSE? 
Nech sa učia, lebo to budú 
v živote potrebovať. 

 

Ďakujeme za rozhovor. 
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ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO 

ROKA 2021/2022 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022 

Prázdniny Posledný deň 
vyučovania 
pred začiatkom 
prázdnin 

Termín prázdnin Začiatok 
vyučovania 
po prázdninách 

jesenné 27.10.2021 28.10. – 29.10.2021 1.11.2021 

vianočné 22.12.2021 23.12.2021 – 7.1.2022 10.1.2022 

polročné 3.2.2022 4.2.2022 7.2.2022 

jarné 25.2.2022 28.2. – 4.3.2022 7.3.2022 

veľkonočné 13.4.2022 14.4. – 19.4.2022 20.4.2022 

letné 30.6.2022 1.7. – 2.9.2022 5.9.2022 

Ostatné dôležité termíny v školskom roku 2021/2022 

Klasifikačné a hodnotiace porady 

1. štvrťrok 15.11.2021 

2. štvrťrok 24.1.2022 

3. štvrťrok 4.4.2022 

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

18.5.2022 

24.6.2022 

OŽAZ (3. ročník) 15. – 18.3.2022 

Odborná prax (2. a 3. ročník) 23.5. – 3.6.2022 

Písomné maturity (EČ a PFIČ MS) 15. – 17.3.2022 

Praktické maturity (PČOZ MS) 25. – 29.4.2022 

Ústne maturity (UFIČMS) 30.5. – 3.6.2022 
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SÚŤAŽE A AKTIVITY V ŠKOLE 

Ministerstvo školstva, a často aj rôzne firmy a organizácie, každoročne 
organizujú v spolupráci s mestskými, okresnými úradmi a našou školou pre 
študentov viaceré odborné, športové aj humanitné súťaže. V prípade 
priaznivej epidemiologickej situácie sa do nich môžete zapojiť aj vy. 
V nasledujúcich tabuľkách vám prinášame zoznam súťaží aj s menom učiteľa, 
na ktorého sa môžete obrátiť v prípade vášho záujmu o konkrétnu súťaž. 

Humanitné a prírodovedné súťaže 

Súťaž Zodpovedný 
učiteľ/ka 

Informácie o súťaži 

Beniakove Chynorany PhDr. Bíro Umelecký prednes 

A slovo bolo u Boha Mgr. Slováková Prednes – náboženská lit. 

Esej Jána Johanidesa PhDr. Bíro Autorská tvorba 

Expert Mgr. Lauková Všeobecný prehľad 

Hviezdoslavov Kubín Mgr. Lucia Laššáková Umelecký prednes 

Jazykový kvet Mgr. Szakállová Prednes v ANJ 

Mgr. Andelová Autorská próza v ANJ 

Matematická 
olympiáda 

Mgr. Mokráňová, PhD. Matematika 

Matematický náboj Mgr. Lacenová Matematická tímová súťaž 

Matematický klokan Mgr. Lacenová Matematická súťaž 

Olympiáda 
ľudských práv 

Mgr. Gazdík Ľudské práva 

Olympiáda v ANJ Mgr. Andelová Anglický jazyk 

Olympiáda v NEJ Mgr. Stanová Nemecký jazyk 

Olympiáda zo SJL PhDr. Bíro Slovenčina a literatúra 

Speaker´s corners Mgr. Naštická, PhD. Konverzácia v ANJ 

Olympiáda o EÚ Mgr. Gazdík Tímová súťaž o EÚ 
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Odborné súťaže 

Súťaž Zodpovedný 
učiteľ/ka 

Informácie o súťaži 

ENERSOL Ing. Mada Energetika  

Skills Slovakia Ing. Gerhát Mechatronika 

Strojárska Grand 
Prix 

Ing. Róžová Tímová teoreticko-praktická 

Strojárska olympiáda Ing. Róžová Projektová súťaž 

Zenit v elektronike Ing. Arpáš, PhD. Teoreticko-praktická  

Zenit v strojárstve Ing. Kleinová Teoreticko-praktická  

Zenit v programovaní Mgr. Horváth Pascal, Java, C++, ... 

SYGA Mgr. Ďurina Vytvoriť model linky 

Súťaž v technickom 
kreslení 

Ing. Kleinová Tvorba technického 
výkresu 

Meď Ing. Macháčová Súťaž o medi 

Športové súťaže 

Súťaž Zodpovedný 
učiteľ/ka 

Informácie o súťaži 

Bedminton Mgr. Kobida Dvojhra, štvorhra 

Stolný tenis Mgr. Tvrdý Družstvo 

Šach Mgr. Kobida Individuálna súťaž 

Malý futbal a 
futbal 

Mgr. Tvrdý Tímový výber školy 

Volejbal Mgr. Kobida Tímový výber školy 

Basketbal Mgr. Kobida Tímový výber školy 

Floorbal Mgr. Tvrdý Tímový výber školy 

Atletika Mgr. Tvrdý, 
Mgr. Kobida 

Rôzne disciplíny 

Výtlak činky 
na lavičke 

Mgr. Tvrdý Individuálna súťaž 
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  CNC stroje 
 

 

 

Číslicové riadenie e Nummerische Steuerung 

Prípravná funkcia pohybov e Wegbedingung 

Pomocná funkcia e Zusatzfunktion 

Nosič nástrojov r Werkzeugträger 

Nulový bod stroja r Maschinennullpunkt 

Nulový bod obrobku r Werkzeugnullpunkt 

Korekcia nástroja, obrobku e Werkzeugkorektur 

Posunutie nulového bodu e Nullpunktverschiebung 

Grafická simulácia e Grafiksimulation 

Riadiaca klávesnica e Steuerungstastatur 

Súradnicový systém s Koordinatensystem 

Spôsob, druh práce e Betriebsart 

 

 

Pozn. autora: pre  odbornú nemčinu sú typické zložené výrazy/ 
kompozitá, ktorých sa však netreba obávať. Sú zloženinou 
dvoch, troch a niekedy aj viacerých slov. Člen celého slova 
určuje posledné podstatné meno. 

 

Mgr. Eva Stanová 

CNC Maschinen 
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CAD konštruovanie 
 

 

Konštruovanie s Konstruieren 

Grafická výbava e grafische Ausgabe 

Počítač  r Rechner/ r Computer 

Obrazovka  r Bildschirm 

Grafická karta e Grafikkarte 

Klávesnica  e Tastatur 

Myš   e Maus 

Ploter   r Plotter 

Tlačiareň  r Drucker 

Manipulácia  e Manipulation 

Posunutie  s Verschieben 

Operácia  e Operation 

Disponovať  verfügen 

Nastaviteľný  einstellbar 

Priamo, priamy direckt 

Exaktné kreslenie s exakte Zeichnen 

 

 

Pozn. autora: v nemčine je mnoho odborných termínov, 
ktoré sú medzinárodné, preto sa nám aj ľahko prekladajú.  

 

Mgr. Eva Stanová 

CAD Konstruieren 
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CIAO RAGAZZE E RAGAZZI! 
AHOJTE, DIEVČATÁ A CHLAPCI! 

Výslovnosť  Pronuncia 

G = pred e, i sa vysloví = [Dž] = gentile [džentíle] 

GN =sa vysloví [ň] = signore [siňóre], Bologna [boloňa] 

Z = väčšinou sa vysloví = [C] = Grazie [grácie] 

alebo sa vysloví [Dz] = zaino [dzáino] 

 

ZÁKLADNÉ FRÁZY 
Kde je Nitra? 

Dove è Nitra? 
[dóve é Nitra?] 

Nitra je na Slovensku. 
Nitra è in Slovacchia. 
[Nitra é in Zlovakkia] 

Aké je Slovensko? 
Come è Slovacchia? 
[kóme é Zlovakkia?] 

Slovensko je pekná krajina. 
Slovacchia è un bel paese. 
[Zlovakkia é un bel paéze.] 

Koľko rokov žiješ v Nitre? 
Da quanti anni vivi a Nitra? 
[da kvanti anny vívi a Nitra?] 

Žijem v Nitre 20 rokov. 
Vivo a Nitra da venti anni. 
[vívo a Nitra da venty anny.] 

 

Mgr. Mária Szakállová 
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Influencer je skupina alebo osoba, ktorá má silu ovplyvňovať 
správanie a názory druhých ľudí. V posledných rokoch ich začali 
využívať marketingové spoločnosti, ktoré pomocou influencerov 
dosahujú svoje marketingové ciele.  

PORADIE NAJZNÁMEJŠÍCH INFLUENCEROV NA SLOVENSKU 
MAROŠ MOLNÁR (kondičný tréner, 48 rokov) 
preslávil sa najmä v relácii Extrémne premeny, má vlastné centrum Molfit 
a je autor aplikácie Molfit’s Functional Training. 
DEJEPIS INAK (youtuberka, 29 rokov) 
Sandra Sviteková na svojom youtube kanáli publikuje videá, v ktorých 
zaujímavo vysvetľuje javy a súvislosti z histórie. 
JURAJVIE (youtuber, 27 rokov) 
Juraj Šlauka tvorí edukačné videá, v ktorých sa zameriava na rôzne otázky, 
na ktoré ľudia hľadajú odpovede. 
GARÁŽ.TV (recenzent áut, 44 rokov)  
Rasťo Chvála začínal s vlastnou motoristickou reláciou, ale potom pôsobil 
ako auto-moto redaktor a teraz recenzuje automobily na svojom kanáli. 
NINA SKALÍKOVÁ (fotografka, 26 rokov) 
začínala blogom a úpravou už existujúcich fotografií, dnes už cestuje po 
svete a fotí svoje vlastné nádherné fotografie. 
PPPÍTER (youtuber, 28 rokov) 
Peter Popluhár stojí za známou paródiou na Harryho Potter s názvom 
Dano Drevo, venuje sa cestovaniu a komediálnym skečom. 
MRPYCO (kuchár, 43 rokov)  
Martin “Pyco” Rausch sa v súčasnosti venuje natáčaniu kulinárskych videí, 
ktorými ľudí motivuje k vareniu vegetariánskych jedál.  
NATÁLIA PAŽICKÁ (greenfluencerka, aktivistka, 25 rokov)  
aktívne sa venovala modelingu a blogovaniu, teraz propaguje nakupovanie 
v secondhandoch a spolupracuje s firmami, ktoré vyrábajú svoje produkty 
na obnoviteľnej báze.  
PETRA VLHOVÁ (profesionálna lyžiarka, 26 rokov)  
špičková slovenská lyžiarka, ktorá má na konte viac ako 20 víťazstiev 
v pretekoch celosvetového pohára.  
SIMONA KOZERAWSKI (trénerka, 27 rokov) 

- trénerka a nadšenkyňa zdravého životného štýlu, toto posolstvo sa jej 
podarilo pretransformovať do jej profilu na Instagrame.  
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RYBÁRSTVO 
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Ten, kto bol aspoň raz v prírode s udicou pri rieke alebo pri vodnej nádrži 
a vnímal okolitú prírodu, kto prvýkrát v živote chytil rybu, nikdy na tú 
chvíľu nezabudne. S veľkou pravdepodobnosťou ostane pri rybárstve aj 
naďalej. 

Rybárčenie poskytuje možnosť relaxovať v prírode a získavať jednu vrstvu 
skúsenosti za druhou. Skutočne dobrý rybár sa učí mať oči na stopkách a uši 
nastražené, zostať ostražitým, byť pripravený na všetko, čo sa môže pri 
vode, na vode prihodiť. Rybár sa stáva, v priaznivom zmysle slova, dravcom 
– hladným po úspechu, ale aj ochrancom. 

Čo teda potrebujeme na chytanie rýb? Rybár v prvom rade potrebuje 
rybársky lístok, prút, navijak, vlasec alebo šnúru a vhodnú montáž. Montáž 
sa môže skladať z plaváku a olovených brokov alebo z olovenej záťaže. 
K povinnej výbave potrebuje podložku na ryby, peán na vyberanie háčikov, 
meter a dostatočne veľký podberák. 

Rybársky prút plní tri hlavné funkcie. Pomáha ti nahodiť nástrahu na miesto, 
kde sú ryby, rybu zaseknúť na háčik zdvihnutím prúta v okamihu 
záberu, rybu unaviť a zdolať. Spôsob zakrivenia a ohybnosti rybárskeho 
prúta sa volá akcia. Poznáme tvrdú, strednú a jemnú akciu. Tvrdý rybársky 
prút sa ohýba len ťažko, jemný sa zasa ohne do veľkého poloblúka. Súčasťou 
rybárskej výbavy je aj navijak, ktorý umožní ďaleké nahadzovanie nástrah 
a na cievku navijaka sa dá nakrútiť mnoho metrov šnúry. Háčik je dôležitou 
súčasťou udice. Musí byť bezchybný a pri zdolávaní a vylovovaní ryby sa 
nesmie ohýbať ani zlomiť. Existujú jednoduché háčiky, dvojháčiky 
a trojháčiky. Vlasec, či šnúra je priamym spojením medzi háčikom 
a rybárom.  

Najznámejšou a najpoužívanejšou nástrahou na lov nedravých rýb sú červy, 
kukurica a boilies. No rozmanitosť nástrah je v súčasnosti obrovská a vybrať 
si tú správnu, vyžaduje dobrú znalosť nielen potravy a spôsobov prijímania 
potravy vyhliadnutého druhu ryby, ale aj sortimentu nástrah, ktoré sa 
osvedčili na prilákanie príslušného druhu. Nástrahy možno rozdeliť na 
prirodzené, umelé a spracované z prírodných surovín. Návnady môžeme 
ponúkať všade od hladiny vody až po jej dno. Neodporúča sa nahádzať do 
vody veľké množstvo návnady, len primerané množstvo, aby ste ryby 
nalákali do určitého priestoru a zotrvali v ňom. 
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Chytať dravé ryby je pre väčšinu rybárov vzrušenie. Najlepšou nástrahou 
v tomto prípade je malá rybka (min. 10 cm). Taktiež sa dravé ryby lovia 
pomocou prívlače, kde nástrahu tvorí plastová, drevená či kovová 
napodobenina ryby. Rybár nástrahu vodí buď po hladine, v stĺpci, či po dne. 
Jej pohybom sa snaží napodobniť malú rybku a vyprovokovať dravca 
k záberu. 

Ryby sa zdržujú najčastejšie v blízkosti prekážok vo vode (korene, spadnuté 
konáre stromov a vodné rastlinstvo), kde majú dostatok potravy. Treba však 
dbať nato, aby sa zaseknuté ryby držali v bezpečnej vzdialenosti od 
prekážok a podarilo sa ich úspešne dostať na breh. Rybár si môže rybu 
privlastniť iba v prípade, keď dosahuje stanovenú mieru (veľkosť v cm). 

Šťastie samo osebe často nestačí. Ak viete, kde sa ryba pravdepodobne 
nachádza a čím sa živí, je to zaručený úspech. 

Aby však mali rybári 
vzrušujúce zážitky 
z lovu rýb, je dôležitá 
aj ochrana rýb a ich 
životného prostredia. 
Preto správny rybár 
dbá na to, aby sa 
životné prostredie 
neznečisťovalo, aby 
sa do riek a jazier 
nedostával odpad 
a chemické látky či 
splašky, ktoré vedú 
k úhynu vodných 
živočíchov. Je 
dôležité, aby sme 
naše vodné 
bohatstvo zachovali 
aj pre ďalšie generácie. 

Petrov zdar! 

Adrián Civáň, II. B 

Jeseter ruský, 110 cm; 9,7 kg 
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Z času na čas sa stane, že si chceme niečo zjednodušiť alebo vylepšiť, 
a keďže sme na technickej škole myslíme si, že to zvládneme sami. Takže si 
navrhneme „plošák“ a keď ho chceme vyleptať zistíme, že potrebujeme 
niekoľko vecí (leptací roztok, medený laminát, tlačiareň na fóliu, fóliu, 
nasvecovačku atď.). Hľadáme jednoduchšie a efektívnejšie riešenie a tu 
prichádza možnosť objednať si „plošák“ priamo od firiem na to určených. 
Existuje veľa web stránok, na ktorých si môžete objednať plošné spoje. My 
najčastejšie využívame firmy JLCPCB a PCBWAY, kde sa dá zvoliť so širokej 
škály možností.   

Ešte pred objednaním plošného spoja je dôležité si uvedomiť, aké parametre 
výroby plošný spoj musí spĺňať a či je firma schopná tieto parametre 
zabezpečiť. Čo sú jednotlivé firmy schopné vyrobiť uvádzajú vždy na svojich 
stránkach. Najskôr je dôležité ujasniť si, či chceme vyrábať klasický pevný 
plošný spoj alebo chceme vyrábať flexibilný, alebo ich kombináciu a taktiež 
z akého materiálu by sme ho chceli vyrobiť. Toto závisí najmä od jeho 
použitia.  

Napríklad najbežnejšie sa vyrábajú pevné plošné spoje s FR4 (flame 
retardant) materiálu, ktoré sú dobré pre menej kritické aplikácie, ale keď 
chceme mať na plošnom spoji vysokofrekvenčné zbernice ako napríklad PCIE, 
HDMI, MIPI CSI-2, ktoré obsahujú diferenciálne páry, a tie potrebujú presnú 
hodnotu impedancie, tak použijeme materiál, pri ktorom sú presne 
definované jednotlivé dielektrické konštanty jednotlivých vrstiev, aby sme 
následne podľa toho mohli vypočítať potrebnú hrúbku a vzdialenosť 
jednotlivých cestičiek v danom diferenciálnom páre na dosiahnutie 
požadovanej impedancie. Takéto lamináty vyrába napríklad firma Rogers, ale 
existuje aj veľa ďalších. Keď vyrábame plošný spoj určený pre veľké napätia, 
je optimálne použiť materiál na to určený. Zaujímavými sú aj hliníkové alebo 
medené plošné spoje, ktorých základ je platňa z hliníku alebo medi, na ktorej 
je následne izolácia a na nej sa nachádzajú jednotlivé cestičky. Takéto plošné 
spoje sú veľmi často používané napríklad pri LED,  ktoré potrebujú veľký 
odvod tepla. 
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Flexibilné plošné spoje sú veľmi často používané najmä pri plošných 
spojoch, ktoré sa nachádzajú v stiesnených miestach, kde je potrebné mať 
plošný spoj v ohnutej pozícii alebo sú často používané ako prepájacie káble 
s pár komponentami, napríklad s napäťovými regulátormi.  

 

Existuje aj kombinácia plošných spojov, kedy je časť pevná a časť flexibilná. 
Laminát používaný pri 8-vrstvovom plošnom spoji má 4 stredné vrstvy 
flexibilné a nad a pod nimi sú 2 a 2 pevné. Vďaka tomu, nepotrebujete 
konektory, ktoré by prepájali viaceré plošné spoje, čo znižuje celkovú váhu 
a pridáva ďalšie miesto pre súčiastky a cestičky.  

Keď už vieme, aký typ je pre nás najvhodnejší, tak môžeme začať kresliť 
plošný spoj. Pri kreslení si rozhodneme koľko vrstiev bude pre nás 
najvhodnejšie použiť, je tiež dôležité rozhodnúť sa, či budeme potrebovať 
Buried/blind vias. Ide o tipy vias, ktoré neprechádzajú cez všetky vrstvy. Keď 
máme 6 vrstvový plošný spoj, tak buried via  je via, ktoré ide z vrstvy 3 do 
vrstvy 4 to znamená, že nie je z vonkajšej strany viditeľné a blind via je via, 
ktoré ide napríklad z vrstvy 1 do vrstvy 3 to znamená, že je viditeľné iba 
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z jednej vonkajšej strany. Tento typ vias pomáha najmä pri plošných spojoch 
s veľkou hustotou keďže dokážeme viesť cestičky aj priamo pod vias.  

Počas kreslenia si určíme 
optimálnu hrúbku medenej 
vrstvy podľa toho,  aké prúdy 
budú cestičkami pretekať a aj 
minimálne vzdialenosti cestičiek 
a veľkosti dier, ktoré budeme 
potrebovať. Dôležité je to preto, 
aby sme boli schopní plošný spoj 
vyrobiť,  pretože čím väčšie 

tolerancie a veľkosti sú, tým je plošák lacnejší. Pri vytváraní veľmi malých dier 
sa už nedajú použiť klasické vrtáky, ale používa sa laser. 

Nakreslený plošný spoj je dôležité skontrolovať pomocou DRC, aby sme sa 
nedopatrením nedopustili nejakej chyby a aby sme dodržali  všetky výrobné 
tolerancie.  

Pri plošných spojoch s vysokofrekvenčnými cestičkami je ďalším dôležitým 
krokom simulácia, aby sme sa uistili, že nenastáva signifikantná interferencia 
medzi jednotlivými vysokofrekvenčnými cestičkami a či je impedancia taká, 
aká má byť. Tento krok pri väčšine plošných spojov môžeme aj vynechať. 

Pri objednávaní je nutné určiť si ďalšie parametre, napríklad či chceme náš 
návrh dostať ako panel, na ktorom je návrh niekoľkokrát alebo či ho chceme 
dostať ako jednotlivé plošné spoje.  Prvá možnosť je vhodná najmä, keď 
chceme plošný spoj vyrábať vo väčších množstvách, keďže to značne 
zjednodušuje osádzanie a taktiež aj testovanie, kedy môžeme otestovať celý 
panel naraz.  

Ďalším veľmi dôležitým parametrom je povrchová úprava plošného spoja, 
ktorá  závisí od použitia a od použitých súčiastok. Najbežnejšie je HASL (Hot 
Air Solder Leveling), kedy je povrch plošného spoja pokrytý roztavenou 
kombináciu olova a cínu,  ktoré po vychladnutí vytvoria rovnomernú vrstvu. 
Väčšina firiem ponúka aj možnosť pokrytia povrchu bez olova. Nevýhodami 
tejto metódy voči ostatným je najmä nerovnomerný povrch, ktorý môže 
spôsobovať problémy pri veľkých BGA čipoch, a mierne poškodenie 
niektorých laminátov vplyvom tepelného šoku. Výhody spočívajú najmä 
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v nízkej cene a dlhej životnosti. Ďalším typom povrchovej úpravy je ENIG 
(Electroless Nickel Immersion Gold),  ktorého výhodou je rovný a hladký 
povrch, ale nevýhodou je vyššia cena a horšia  spájkovateľnosť. Immersion 
Silver je veľmi podobné ENIG. Má o niečo nižšiu cenu, ale horšiu odolnosť 
a veľmi nízku skladovú životnosť. Výhodou OSP (Organic Solderability 
Preservative) je  prijateľná cena, skladovateľnosť a ekologickosť, je však ľahko 
poškoditeľná, menej presná a nie je vhodná pre plátovanie dier. Electroless 
Nickel Electroless Palladium Immersion Gold (ENEPIG) je vylepšený proces 
ENIG, ktorý zaručuje ešte vyššiu plochosť povrchu a väčšiu odolnosť,  ale 
nevýhodou je vyššia cena. Hard Gold sa používa najmä pri mechanicky 
opotrebovávaných plôškach, ako napríklad hrany RAM alebo grafických 
kariet, ktoré sa zasúvajú do konektorov. Nevýhodou je vyššia  cena, zložitejší 
výrobný proces a tiež nie je tak dobre spájkovateľný.  

Ďalším parametrom je farba soldermask. Odporúčame používať zelenú farbu, 
z dôvodu najlepšieho kontrastu, ktorý pomáha pri vizuálnej inšpekcii. Má aj  
väčšiu fyzikálnu pevnosť a  kratší čas potrebný na výrobu.  Je pravdou, že 
čierne plošné spoje sú často krajšie ☺, preto je dobré pri prvotnom návrhu 
použiť zelenú a až keď sme si istí,  že je plošný spoj funkčný, môžeme použiť 
farbu, ktorá sa nám najviac páči. 

Existuje ešte veľa ďalších komplexných parametrov, ktoré sú potrebné iba  pri 
veľmi špecifických aplikáciách. 

Nakoniec si musíme položiť otázku, či si chceme plošný spoj spájkovať samy,  
alebo si ho necháme osadiť celý alebo iba čiastočne firmou. Ak si ho 
nechávame osadiť, je dôležité už na začiatku celého procesu návrhu vyberať 
súčiastky, tak aby boli dostupné pre danú firmu a minimalizovať ich počet, 
aby sme cenu osádzania dostali čo najnižšie a aj preto, aby firma bola vôbec 
schopná dosku osadiť. Ak chceme dosku osádzať sami, nemusíme už nič 
ďalšie riešiť. Keď ide o komplexnú dosku, odporúčam objednať si stencil, 
ktorý slúži na rovnomerné nanášanie spájkovacej pasty. Musíme si dať pozor 
na jeho povrchovú úpravu, najmä keď používame súčiastky s malými 
rozostupmi kontaktov.  V tom prípade je potrebné namiesto klasického 
pieskovania použiť elektro-vyhladzovanie.  

Máme nastavené všetky parametre a môžeme plošný spoj exportovať do 
gerber súboru. Ide o súbor dát, ako sú polohy dier, ciest, ich hrúbka a všetko, 
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čo potrebujeme pre ďalšie spracovanie, čo v danej firme riešia už reálne 
stroje. Na vytvorenie „Gerberu“ pre JLCPCB z EAGLE je najjednoduchšie 
použiť CAM, ktorého šablóna sa dá priamo stiahnuť zo stránky výrobcu. 
Pomocou CAM nám vie EAGLE priamo vygenerovať všetky potrebné formáty 
s konkrétnymi dátami. Šablóna CAM sa dá nájsť priamo na stránke danej 
firmy napríklad v našom prípade JLCPCB: 

https://support.jlcpcb.com/article/137-how-to-generate-gerber-and-drill-
files-in-autodesk-eagle . 

Následne už len stačí v EAGLE po 
otvorení board súboru ísť do 
možnosti CAM processor. Tam si 
vyhľadať lokálne CAM práce a zvoliť 
vhodnú možnosť na základe toho 
akú dosku robíme. 

 

 

Vrstvy priradené k jednotlivým súborom si vieme v gerberi nastaviť aj sami.  

https://support.jlcpcb.com/article/137-how-to-generate-gerber-and-drill-files-in-autodesk-eagle
https://support.jlcpcb.com/article/137-how-to-generate-gerber-and-drill-files-in-autodesk-eagle
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Potrebné súbory pre gerber. 

Pre vygenerovanie 
vlastných súborov do 
gerberu jednoducho 
vložíme nový súbor. 
Keď sme v CAM 
prossecore a máme 
zvolený CAM job, 
podľa ktorého sa nám 
generuje gerber, 
môžeme jednoducho 
pravým tlačidlom v 
output files kliknúť na 
gerber a vložit nový 
súbor. 

V každom tomto súbore sa dá vybrať, ktoré vrstvy budú vyditelné a na 
základe prípony súboru si už výrobca určí k čomu daný súbor patrí. 
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Keď máme všetko 
v CAM processori, 
dáme Process job 
a to nám následne 
vygeneruje Zip. 
Tento Zip nahráme 
na stránke do 
kolónky „Add 
gerber file“. Ak bolo 
všetko nastavené 
a vytvorené 
správne, mala by sa 
objaviť ukážka 
výslednej dosky, na 
ktorej sa dá 
skontrolovať, či je všetko tak, ako má byť. Potom už stačí len vložiť produkt 
do košíka a objednať ako pri normálnom online nakupovaní. 

 

 

 

Ukážka, keď je všetko správne. 

Niekedy sa však stane, že hoci sme všetko urobili správne, aj tak sa niečo 
pokazí. Takže nikdy nemajte strach obrátiť sa na podporu pomocou e-mailu, 
kde sa dá všetko ľahko vysvetliť a vyriešiť. 

 

Marek Sádovský a Jakub Gál, IV. A  
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Meno a priezvisko:  

Ing. Oto Gése 

Štúdium na SPŠSE Nitra:  

1995 – 1999 

Študijný odbor SPŠSE Nitra:  

strojárstvo 

Zamestnanie: 

FRANCE-TECH Nitra s.r.o. 

konateľ 

 

Absolventa sa pýtala Ing. Alena Róžová 

Ing. Oto Gése je absolventom SPŠSE 
Nitra, ktorý v súčasnosti pracuje vo 
FRANCE-TECH Nitra na pozícii konateľa. 
FRANCE-TECH s.r.o., sídliaca na 
Hlohoveckej 9 v Nitre, je autorizovaným 
predajcom a servisným centrom 
PEUGEOT Nitra. 

Spomínate si ešte na časy na strednej 
škole? Pamätáte si ešte svojich učiteľov? 
Ktoré predmety vás najviac potrápili? 

Časy na škole boli pre mňa ako pre 
každého iného študenta  povinnosťou, 
ale počas štúdia som zistil, že zameranie 
odboru ma baví a v budúcnosti by som sa 
chcel venovať strojárskemu odvetviu. 

Učiteľov si pamätám veľmi dobre. Rád 
spomínam na svoju triednu profesorku a 
určite na učiteľov strojárskeho zamerania 
a celý kolektív učiteľského zboru, s 
ktorými z mojej pozície  spolupracujem 
dodnes. 

Predmety, ktoré ma potrápili? Bolo ich 
určite viac, ale vybavujem si strojársku 
technológiu a konštrukčné rysovanie. 
Boli to predmety, v ktorých som našiel 
záujem a v ktorých som neskôr 
pokračoval na vysokej škole. 

 

ABSOLVENTA 

Ing. Oto Gése 
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Aký bol váš profesionálny rast a 
v čom vám pomohlo štúdium na 
strednej škole? 

Môj profesionálny rast nebol 
ľahký a rýchly, ako si dnes 
predstavuje mnoho mladých ľudí. 
V spoločnosti, v ktorej som dnes 
konateľom, pracujem už 21 rokov 
od ukončenia strednej školy, kam 
som nastúpil na pozíciu skladníka. 
Na tejto pozícii som pracoval 2 
roky a následne  postúpil na 
pozíciu predajcu náhradných 
dielov. Počas práce na tejto pozícii 
som sa prihlásil na vysokú školu, 
ktorú som študoval externe popri 
práci. Po vyštudovaní a získaní 
titulu inžinier, som prešiel na novú 
pozíciu prijímací technik servisu, 
kde som bol po 5 rokoch povýšený 
do funkcie vedúceho servisu. V 
tejto funkcii  som pracoval 3 roky, 
keď mi prišla ponuka od vedenia 
stať sa riaditeľom celej 
spoločnosti. Majiteľ spoločnosti sa 
v priebehu 2 rokov môjho vedenia 
firmy presvedčil o tom, že 
spoločnosť prosperuje podľa jeho 
predstáv a navrhol mi stať sa 
konateľom spoločnosti FRANCE-
TECH Nitra. 

Škola mi pomohla v technickom 
smere a v predmetoch, ktoré sú 
blízke automobilovému priemyslu. 

 

Stretávate sa s našimi študentmi 
na odbornej praxi. Vedeli by ste 
povedať, ako sú pripravení na 
prax a na čom by mohli viac 
zapracovať? 

So študentmi sa počas praxe 
pravidelne stretávam a zisťujem 
aký majú záujem o prax. Študenti 
sú šikovní, treba však v nich 
rozvíjať záujem o prácu, čo nie je 
vždy jednoduché. Ako 
zamestnávateľ mám rád 
odvážnych ľudí, ktorí sa neboja 
ukázať, že niečo vedia a dokážu. 
Aj keď výsledok nemusí byť 
najlepší, v dnešnej dobe je snaha 
vítaná. 

Môžete pomenovať rozdiely medzi 
požiadavkami zamestnávateľa a 
očakávaním nového zamestnanca, 
absolventa strednej školy? 

Moje očakávania sú vždy vysoké, 
práve preto dávam novým 
zamestnancom priestor a 
možnosti na ďalšie seba 
rozvíjanie. 

Aké sú v súčasnosti požiadavky 
pri prijímaní nových pracovníkov, 
aké by mali mať osobnostné 
predpoklady? 

Ako na výške na skúške: „hlavne 
nebyť ticho a rozprávať“. 
Komunikácia a prejav sú veľmi  
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dôležité. Mnoho ľudí dnes  na 
pohovoroch vystupuje utiahnuto, 
čo nie je dobrý začiatok. 
Samozrejme, v neposlednom 
rade sú dôležité skúsenosti a prax 
v odbore. 

V súčasnosti sa zvyšuje predaj 
automobilov s alternatívnym 
pohonom. Aký je váš názor, 
má  vodíkový pohon v osobných 
automobiloch budúcnosť? 

Toto je otázka, ktorá je aj u mňa 
každodenne komunikovaná. 
Elektromobilita mala dlhý nábeh 
a dnes spolu s Európskou úniou 
má už jasne stanovené 
podmienky, aké zastúpenie bude 
mať v pohonoch automobilov v 
budúcich rokoch.  Takýmto 
priebehom momentálne 
prechádza aj vodíkový pohon, 
ktorý určite má budúcnosť v 
automotive a skôr či neskôr sa s 
ním budeme častejšie stretávať. 

Aký je váš najpredávanejší 
model automobilu a ktorý je 
vaša srdcovka? 

Niektoré modely značky 
PEUGEOT sú predávané viac, 
niektoré menej. K veľkej obľube u 
zákazníkov patria určite modely 
triedy SUV.  Úžitková rada 
modelov sa teší veľkému záujmu 
u našich zákazníkov už dlhodobo. 

Medzi moje srdcovky určite patrí 
PEUGEOT – RCZ R, ktorý už nie je 
v ponuke, ale ak ho občas 
stretnem na ceste, vždy sa za ním 
otočím ☺. 

 

 

Ďakujeme za rozhovor a želáme 
veľa pracovných a osobných 

úspechov. 

 

 

FRANCE-TECH Nitra (facebook) 
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TYPY MOTOCYKLOV 
Takže si sa rozhodol vstúpiť do úžasného sveta motoriek ☺. Už máš vodičák, 
teraz by to chcelo motorku, ale akú? Je veľmi veľa druhov motoriek (jedno 
delenie sme vám už priniesli v staršom čísle školského časopisu, keďže ho 
doplnila pani učiteľka, tak to bolo príliš formálne ☺, teraz vám prinesiem 
moje delenie) a nie každý druh motorky sedí každému. 

ADVENTÚRY 

Vyznačujú sa vyššou výškou a vyššou váhou. Tieto motorky sa v poslednej 
dobe začali vyskytovať na cestách častejšie, niečo ako SUV-ečka medzi 
autami. Adventúry sú motorky na cestu, ale aj mimo asfalt. Mimo asfaltu 
ich často neuvidíte, keďže kvôli ich vyššej váhe je s nimi ťažšie jazdiť v 
teréne. Motorky majú robustnú stavbu a sú určené skôr na kľudnejšiu jazdu. 
Posed je pohodlný a vzpriamený. 

Adventúry sa delia na dve pod kategórie: 

 zamerané na cestu napr.: Kawasaki 
Versys 650/1000, BMW R1250GS, 

 zamerané na terén napr.: Yamaha 
Ténéré 700, Kawasaki KLR650. 

CRUISER 

Pokiaľ poznáte Harley-Davidson, tak viete ako cruiser vyzerá. Dlhý, nízky, 
uvoľnený a hlavne hlučný. Cruisre majú väčšinou 
nízkootáčkové motory, ktoré nemajú veľa koní, 
ale vynahrádza im to krútiaci moment. Cruisre sú 
extrémne ťažké a väčšinou na nich nájdete 
starších pánov po 50-tke s dlhým až mikulášskym 
fúzom. Cruisre majú veľa podkategórií ako napr.: 
bobber, chopper a pod. 

Príklad: Harley-Davidson Softail  

 

 

Kawasaki Versys 650 

Harley-Davidson Softail Deluxe 
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NAHÁČE 

Najrozšírenejšia skupina motoriek, ktorej 
základným mottom je „v jednoduchosti je krása“. 
V preklade dve kolesá a motor. Hlavnými znakmi je 
odhalený motor, ľahkosť a obratnosť, extrémna 
rýchlosť porovnateľná so superšportmi. Keďže 
majú málo dizajnových plastov, tak sú aj lacnejšie 
a niektoré menšie sú vhodné pre začiatočníkov. 
Naháče sú univerzálne – mesto, dlhá cesta, 
zákruty, závodná trať, jediná nevhodná trať je terén, ale aj to pri niektorých 
podkategóriách nie je pravidlom. Naháče majú veľké množstvo podkategórií, 
napr.: scrambler, hypernaked... 

Príklad: Yamaha MT07 

ŠPORT A SUPERŠPORT 

Máš rád vysoké otáčky, rýchlu jazdu a 
klopenie v zákrutách? Tak potom budeš 
milovať superšport. „Oplastované“ ľahké 
motorky s vysokými otáčkami a s 
maximálnou rýchlosťou okolo 300 km/h a 
nezmyselnou dávkou koní. Superšport nie 
je vhodný na dlhé trasy, ale na krátke cesty 
do mesta alebo na blízku trať sú ideálne. Inak povedané sú to drahé rýchle autá 
v malom a lacnejšom podaní. Posed zaťažuje chrbát a je väčšinou veľmi prísny. 

Príklad: Ducati Panigale V4 

TOURER 

Veľké a luxusné, to je ich charakteristika. Ak 
chcete ísť na dovolenku a nabehať veľa 
kilometrov potrebujete tourer. Nie je veľa 
motoriek vhodných na dlhé cesty, ale tourer 
robí cestovanie jednoduchším. Tourery sú 
nabité technológiami na spríjemnenie jazdy, napr.: GPS, repráky, vyhrievané 
sedadlá atď. A nie je prekvapením, že vďaka „vymoženostiam“ sú drahé. 

Príklad: BMW R 1250 RT  

Yamaha MT07 

Ducati Panigale V4 

BMW R 1250 RT 
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ŠPORT TOURER 

Šport torer je mostík medzi superšportom a 
tourerom. Chceš pokojnú jazdu a občas 
tomu vypáliť čo to dá, odpoveďou je šport 
tourer. Chceš ísť na dovolenku a počas toho 
prelomiť rekord na trati – šport tourer. Šport 
tourer je proste super ☺. Čo viac si želať, keď 
máte krízu stredného veku ☺ (čo vás raz 
čaká). Šport tourer nie je určený pre každého, ale sú praktické a zábavne. 

Príklad: Suzuki Hayabusa  

OFF ROAD 

Blato ti nerobí problém? Super. Jazdiť na 
ceste je pre teba nudné? To nie je super, 
ale okej. Čo ti môže ponúknuť off road? 
Pády, blato a veľa zábavy. Máš len jeden 
problém – kde jazdiť? Veľa pozemkov je 
súkromných a môžeš sa dostať do 
problémov s políciou. Tieto vysoké 
ľahké motorky sú zábavné v každom počasí a na každej ceste. 

Príklad: KTM 450 SX-F  

SKÚTRE  

Skútre sú stroje do mesta – bez prevodovky, 
iba plyn  a brzdy. Sú praktické a celkom 
svižné, ale nevhodné na diaľnice a zákruty, 
keďže majú malé „kolieska“. Ich nevýhodu 
je to, že v motokomunite budete často 
jemne ponižovaní, že máte sestrinu 
motorku. Výhodou je, že viete zobrať celý 
nákup, po ktorý vás pošle mama ☺. 

Príklad: HONDA PCX 125  

Prečítali ste si základné delenie motoriek avšak existuje ešte veľa druhov 
a poddruhov motoriek, ktoré vedia zaradiť iba najväčší fajnšmekri. 

Matúš Bradáč, IV. M  

KTM 450 SX-F 

Suzuki Hayabusa 

HONDA PCX 125 
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Cena or cœna, translated from Latin, means evening 

meal. But why would someone choose such a name for 

a story. The answer is simple and yet so difficult. 

It all happened Oh sorry, where are my manners? Let 

me introduce myself first: 

Voilá?! At a quick glance, I’m just an old retired 

entertainer in a mask who indirectly ended up as 

both a victim and a villain by an unwelcomed twist 

of fate. This mask is not just a pleasantly-looking 

cover to hide what lies beneath, it is also the last 

remaining trace of the voice of the people who have 

disappeared and now no longer exist. However, this 

courageous arrival of the past irritation stands 

reborn and inspired, and has sworn to conquer and 

crush these bribe-taking, corrupted, poisonous 

vermin who are at the forefront of promoting evil 

and greed by allowing the usage of violence to 

eliminate the free will of people.   

The only solution to this problem is retaliation - 

a personal revenge which I have vowed to carry 

through with, that I can add not because of my own 

fulfillment, but because the meaningfulness and 

truthfulness of my actions will become clear to the 

watchful and honest people one day. 

Admittedly, this fabrication of complicated words 

has now become a bit excessive and long-winded, so 

let me simply finish by saying that I am honoured 

to meet you, and you may call me V. 
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Now, I can tell you my story. It all started three 

years ago in Virginia near Chesapeake. At that time, 

I was a psychiatrist in the center of the city. One 

day, when I was just resting after a session, some 

policemen walked into my office. After a small talk, 

they asked me if I could make a psychological 

profile of someone. They were so good at making a 

big mystery out of it. They even refused to tell me 

where we were going later on. When we arrived to a 

huge field, I suddenly saw it - a human body impaled 

on antlers. It was a woman, maybe in her twenties, 

with black hair and blue eyes. The scene looked like 

a weird, twisted painting. And at that moment, I 

asked myself what the hell I was doing there? That 

was one of the mass murders committed over that 

time, and I was just a common psychiatrist. 

Suddenly, I was interrupted in the middle of my 

stream of thoughts by agent Croftword, and that was 

the moment when I signed myself to the devil. I 

don’t know if it was the greed or my ambition to be 

a famous man who was able to get inside the 

murderer’s mind but I felt things would never be the 

way they used to be. 

He told me about the other murders all around 

Virginia. With this one it was a total count of 

three, all the same - bodies impaled on antlers. But 

no lead, nothing that could bring them to the 

killer. So, they called me. My job was to minimize 

the list of suspects, as agent Croftword said 

himself. Well, I started doing my job: 

I suppose, they were killed only within a few miles. 

They were all women in their twenties with black 

hair and blue eyes. It seems they had deceased 

before they were impaled on the antlers. Maybe the 

suspect is, or was, a hunter. He seems to come from 

around here, otherwise he wouldn’t have been able 

to prepare the murders they are so artistic, as if 

he was giving the victims some kind of a tribute. 
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He might have a girlfriend who looks similar to his 

victims. 

I suddenly stopped my speech and looked closer at 

the body. 

See, there are stitches in the location of the 

kidneys. I guess, he might have kept some organs as 

trophies. 

I asked Croftword if there were any missing organs 

on the other two victims as well. And he confirmed 

in each of those cases - there were. After that he 

asked me if I was willing to help him with the 

investigation, and you already know what I said. On 

that day, I became the official psychiatrist of the 

FBI. 

 

… to be continued in the next issue of STRELEC 
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