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Strelkyne a Strelci, 

koniec roka sa blíži a vy si môžete spríjemniť toto neľahké obdobie s naším 
školským časopisom. Čo v ňom nájdete? Rozhovor s bubeníkom z Desmodu 
Jánom Škorcom,  rozhovor nám poskytol ďalší učiteľ, Ing. Majtas, a prinášame 
aj rozhovor s absolventom školy - Tomášom Maťom, ktorý pracuje ako 
rušňovodič. Zistíte ako prebiehala tento rok stužková slávnosť, prečítať si 
môžete články našich žiakov, ktorí vám prinesú informácie o tom aké ťažké je 
byť samoukom, keď sa chcete naučiť hrať na gitare, ako sa ne/trénuje 
v pandemickom období nielen volejbal, získate základné informácie o 
športovej streľbe, dozviete sa aké druhy rýb sú typické pre naše vody a môžu 
sa objaviť na vašom štedrovečernom stole ☺. Presvedčíte sa, že výstup na 
Gerlach je ťažký, ale stojí za to. Jakub Gál vám predstaví svoj projekt, ktorým 
sa prezentoval na súťaži Amavet. Chýbať nebudú stále rubriky v taliančine, 
nemčine, angličtine a historické okienko. Zistíte top slová roku 2021 podľa 
Collinsovho slovníka a pokračujeme v detektívnom príbehu v angličtine.  

Keďže nevieme, čo nás čaká najbližšie dni, 
tak všetkým zamestnancom školy a žiakom 
želám za tvorivý tím školského časopisu 
pokojné sviatky plné radosti, šťastia, lásky, 
negatívnych testov (AG aj PCR), veselých 
stretnutí s priateľmi a rodinou  
(ak to pandemické opatrenia dovolia) ☺. 

 

Krásne sviatky želá Hrnčárka 

 

Mgr. Katarína Hrnčárová 
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ÚVODNÉ SLOVÁ RIADITEĽA 

ŠKOLY 

... NA ZÁVER KALENDÁRNEHO ROKA 
 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, študentky a študenti! 

 

Ubehol ďalší rok a blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Sviatky, ktoré 
majú mnoho prívlastkov a mnoho rôznych tradícií. Niekde nosí darčeky 
Ježiško, inde vo svete Santa Claus, na inom mieste Dedo Mráz... Ale bez 
ohľadu na to, kto nosí darčeky a čo bude na štedrovečernom stole, každý 
z nás ich chce predovšetkým prežívať so svojimi najmilšími, najdrahšími, 
často s tými, na ktorých v priebehu bežného roka nemal veľa času. Vianoce 
sú sviatky radosti, pokoja, lásky a obdarovania sa. Je to čas požehnaný 
a vždy niečím jedinečný, výnimočný a neopakovateľný. A preto Vám želám, 
aby tieto Vianoce boli naozaj predovšetkým sviatky pokoja, pretože to je to, 
čo teraz všetci potrebujeme. Sme svedkami toho, že ťažká doba vyplavuje 
z ľudí predovšetkým negatívne vlastnosti a emócie. Na každom kroku sa 
stretávame s bezohľadným a sebeckým správaním niektorých ľudí, ktorí 
svoje pohodlie a tzv. „osobnú slobodu“ povyšujú nad všeobecné dobro. 
Lenže poraziť spoločného malého neviditeľného nepriateľa sa podarí len 
vtedy, ak sa o to budeme snažiť všetci tým, že budeme všetci chrániť sami 
seba, aby sme sa nenakazili a chrániť iných, aby sme ich nenakazili. Preto by 
som sa chcel v tomto príhovore veľmi pekne poďakovať všetkým za 
dodržiavanie pravidiel a pokynov, ktoré som na škole vydal. A aj keď to 
nebolo vždy stopercentné, aj keď tie „nosíky“ každú chvíľu trčali nad 
rúškom, aj tak sa nám podarilo udržať školu skoro stále otvorenú a zatiaľ 
každá karanténa triedy mala vonkajšie príčiny a nie prenos na škole. 
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Ubehol ďalší rok a napriek všetkému si myslím, že sme ho zvládli 
dobre. Na prijímacích skúškach nám pribudlo 107 prvákov a počtom žiakov 
stále patríme medzi najväčšie školy Nitrianskeho kraja. Všetci minuloroční 
štvrtáci sa nám vrátili do školy a stihli ešte prejsť odbornými predmetmi. 
Naši študenti nás úspešne reprezentujú na súťažiach a vyhrávajú. Napriek 
okolnostiam boli aj imatrikulácie aj stužková. Takže vlastne len vianočný 
punč si budete musieť uvariť sami doma. Dovoľte mi preto, aby som využil 
tento priestor aj na to, aby som sa poďakoval všetkým zamestnancom za ich 
obetavú prácu v prospech našej školy a naozaj všetkým za zodpovedný 
prístup k plneniu povinností a za šírenie dobrého mena našej školy. 

 

 

 

 

 

 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2022  

Vám želá  

  

Ing. Jozef Gerhát 
Riaditeľ SPŠSE Nitra 
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Predpokladám, že každý Slovák vie, ktorý kopec 
je na Slovensku najvyšší. Menej už bude tých, 
ktorí vedia, že je zároveň aj najvyšším štítom 
v celom karpatskom oblúku.   

Dvetisíc kilometrov od Železných vrát v Rumunsku po Devín na Slovensku 
má karpatský oblúk. Od Dunaja k Dunaju. Karpaty zasahujú do siedmich 
krajín a sú rozlohou druhé najväčšie pohorie v Európe. Svetozár Krno 
s dvomi priateľmi v roku 1984 prešiel celý tento hrebeň za 78 dní. 

Spolu s niekoľkými členmi KST Tribeč, aj s najmladšími, máme v pláne 
vystúpiť na najvyšší kopec Karpát za jeden deň, ale nie najľahšou cestou. 
Pôjdeme na Gerlach cestou Vlada Tatarku. 

V piatok 10. septembra podvečer cestujeme do Tatier. V Kraľovanoch hlási 
rádio EXPRES polhodinové zdržanie. Ideme teda na Žarnovicu po diaľnici, 
nech sme čím skôr v cieli. Pred Zvolenom chytáme parádnu 
niekoľkokilometrovú kolónu a zdržanie takmer 2 hodiny. Do Tatier 
prichádzame asi o 22:30 hod. Nezostáva nám nič iné len prespať v 
Tatranskej Polianke na parkovisku vedľa auta. Rátali sme s takouto 
možnosťou, preto máme so sebou potrebné veci. Večer je chladno okolo 8 
stupňov. V noci bude teplota už len klesať. Predseda klubu so synom spia v 
aute. Auto je upravené na spanie. Ostatní traja, Martin (pozn. red. žiak IV.B), 
Michal a Paľo môžu pozorovať nádhernú nočnú oblohu a počúvať až 
strašidelný rev jeleňov v ruji. Ráno asi o 4:00 nám Paľo klope na okno. Od 
zimy už nemôže spať, tak sa radšej ide naraňajkovať. Onedlho dakto klope 
s baterkou na okno. Nenormálny tvor, či skôr netvor, prišiel pýtať parkovné. 
Predseda ho poslal kade ľahšie. Zaplatíme, keď vstaneme. Niečo po 6:00 
prichádza Marek s Timkom (pozn. red. ďalší členovia KST Kovarce).  
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KST TRIBEČ KOVARCE 

Gerlachovský Štít 
2656m 

Tatarkovou ferratou 
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V „hre“ boli dve verzie ako ísť na 
Sliezský dom (1670 m). Po značke 
je to 4,5 km do kopca s 
prevýšením 650 metrov. 
Nečakane prišiel 9-miestny taxík. 
Je rozhodnuté. Za 10 eur/osoba 
nás vyváža na Sliezský Dom. 
Normálne jazdí až od 7:30, ale 
dnes urobí výnimku. Je chladné 
ráno s jasnou oblohou. Čas máme 
dobrý. Začína sa výstup na 
Gerlach. Okolie už dobre 
poznáme. Niektorí z nás sú tu už 
tretíkrát. Prechádzame povedľa 
Velického plesa a vodopádu. 
Stúpame popod skalný previs, 
ktorý nazývajú Večný dážď. Aj v 
horúcom lete odtiaľ neustále 
kvapká studená voda.   

Sme vo Velickej doline, časti 
nazývanej Kvetnica. Od skorého 
leta až do dnešných dní sa to na 
krásne zakvitnutých horských 
lúkach hemží pískajúcimi 
svišťami. V úzadí sa niekedy pasú 
viacčlenné stáda kamzíkov. Masív 
Gerlachu je pekne osvetlený. Na 
klasickej ceste, Velickou próbou 
je dnes vidno minimálne 50 ľudí. 
Väčšina ide s vodcom, 
samozrejme, za poplatok. 
Nemusia sa o nič starať. Jediné, 
čo musia, je šliapať hore. Ak im 
zostane čas, môžu sa aj trochu 
porozhliadnuť. My pokračujeme 
ďalej okolo Dlhého plesa. 

Hrebeň medzi Gerlachom 
a Tetmajerovým sedlom 
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  Opúšťame turistickú značku a 
pokračujeme chodníkom 
k  výraznému žľabu. Nad ním sa 
dostávame k samotnej ceste 
Vlada Tatarku. Na sebe už máme 
potrebnú výstroj. Sme rozdelení 
na tri lanové skupiny. Marek 
s Timkom idú dopredu. Predseda 
s Jakubom je druhá dvojka. 
Michal, Martin a Paľo sú tretí. 
Nikto z nás nemá väčšie lezecké 
ani orientačné problémy. Po 
vylezení prvého úseku nasleduje 
ľahká časť výstupu, kde dáme 
kratšiu prestávku na jedlo. Do 
Tetmajerovho sedla nasleduje 
pekná ľahká lezecká časť. Od 
sedla vpravo sa nachádza Zadný 
Gerlach.  

My však pokračujeme po kratšom 
oddychu vľavo do prudkého 
exponovaného hrebeňa. Odteraz 
až na vrchol nasleduje „pravé“ 
lezenie. Miestami doslova 
hľadáme, kde položiť nohu a kde sa 
dobre chytiť pevnej žulovej skaly. 
Aj keď tento úsek má asi len 200 
metrov, lezieme ho vyše hodinu. 
Ide totiž o záverečnú časť lezeckej 
„Martinovky" s obťažnosťou 2/3. 
Naša trojčlenná skupinka je asi 30 
metrov pred nami. 

Lezenie Tatarkovou ferratou 
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Všetci sa na „streche Slovenska“ srdečne vítame. Po krátkom oddychu a 
povinnej spoločnej „vrcholovke“ si ešte chvíľu užívame nádherný kruhový 
výhľad. Vieme však, že úspešný výstup končí až dole na parkovisku.  

Asi o 14:00 hod. začíname 
opatrne zostupovať. Na 
zostup sa používa najľahšia 
výstupová cesta od 
Batizovského plesa, tzv. 
Batizovská próba. Aj tu sa v 
spodnej časti nachádzajú 
náročnejšie exponované 
úseky, ale sú zaistené 
oceľovými kramľami. 
Pretože predseda s Jakubom 
mierne zaostávajú, zvyšok 
skupiny si v Sliezskom Dome 
dá niečo pod zub. Chvíľu sme 
si oddýchli, vydýchali sa 
a pobrali dole na parkovisko, pretože už padala tma. Keď sme prišli na 
parkovisko bola už tma. Rozdelili sme sa do áut a šli spokojní domov po 
vydarenom výkone. 

  
Upozorňujem, že Gerlach nie je 
pre každého turistu, ktorý zavíta 
do Tatier a zvlášť naša trasa. 
Nechcem vás odradiť, práve 
naopak, pretože vytrvalým 
tréningom so stupňujúcou 
obťažnosťou sa môže väčšina 
turistov dopracovať aj k výstupu 
na Gerlach, prípadne aj na oveľa 
vyššie a ťažšie kopce v Alpách. 

 

Autor: Peter Vojtuš  
(Predseda KST Tribeč Kovarce) 

Upravil: Martin Belan, IV. B 

Martin Belan 



  

11 

  

08.11.2021  

ĎAKUJEME 
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JESENNÝ ZÁPISNÍK 

  

TRIEDY V KARANTÉNE 

V jesenných mesiacoch bolo 
v karanténe viacero tried podľa 
nariadení RÚVZ. Od 15.11. do 
19.11. prešla na dištančné 
vzdelávanie celá škola a na konci 
novembra sme čakali, či nás 
rozhodnutím Vlády SR zatvoria. 
Nestalo sa tak. 

ÚČELOVÉ CVIČENIE 

Žiaci druhého ročníka absolvovali 
pod vedením Mgr. Tvrdého 
a Mgr. Kobidu v dňoch 
6.9. – 9.9.2021 účelové cvičenie. 
V dňoch 10.9. a 13.9. absolvovali 
ÚC žiaci prvého ročníka. 

BIELA PASTELKA 

Dňa 24.9.2021 sme sa zapojili do 
dobrovoľnej verejnej zbierky Biela 
pastelka zameranej na pomoc 
slabozrakým a nevidiacim 
Slovenska. Spoločne sme vyzbierali 
178,10 €.  

Ďakujeme ♥ 

 

VOĽBY DO ŽŠR A RŠ 

Dňa 20.9.2021 sa konali 
doplňujúce voľby do Žiackej 
školskej rady a Rady školy SPŠSE 
Nitra. Do 11-člennej ŽŠR boli 
doplnení traja členovia: Martin 
Šuriak, Jakub Bohunický a Karol 
Horáček. V Rade školy bude 
študentov zastupovať predseda 
ŽŠR Samuel Šugra. 

HALLOWEEN 

V posledný deň vyučovania pred 
jesennými prázdninami, 
27.10.2021, sme si spravili v škole 
HALLOWEEN. Stačili BLOODY rúška, 
ale bolo aj niekoľko super masiek.   

KNIŽNICA - PREČÍTAJ A VRÁŤ 

Vo vestibule školy sme pre vás 
vytvorili knižnicu, z ktorej si 
môžete kedykoľvek požičať knihu 
bez evidencie a registrácie. Jediná 
podmienka je, aby ste ju vrátili 
späť. Knihy boli do tejto knižnice 
darované, preto aj vy, ak budete 
mať doma také, ktoré vám 
zavadzajú, pokojne ich prineste 
do školy a doplňte túto zbierku. 
Už teraz tam nájdete viacero 
veľmi zaujímavých titulov. 
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PANDEMICKÉ IMATRIKULÁCIE 

Tento rok sme chceli zorganizovať 
imatrikulácie za každú cenu. 
Vzhľadom na opatrenia prebiehali 
1.10.2021 v exteriéri na dvore 
školy. Neboli také ako v 
predkoronových časoch, ale boli. 
Postupne sa chceme vracať 
k organizácii študentských aktivít 
a toto bola jedna z návratových.  
Ďakujeme ŽŠR, hudobníkom 
a Kamilke Gulišovej za organizáciu. 
Odznaky nám graficky navrhol 
Marek Sádovský. 

DARUJ KRV X 

V novembri sme už po desiatykrát 
organizovali dobrovoľné 
darovanie krvi. Tentoraz muselo 
darovanie prebehnúť 
v priestoroch NTS, keďže bol 
okres Nitra sfarbený do bordova. 
Na darovanie sa prihlásilo 46 
žiakov nad 18 rokov. Tým, ktorí 
mohli nakoniec podstúpiť odber, 
odobrali viac ako 15 litrov krvi.  

Ďakujeme ♥ 

SÚŤAŽE 

V jesennom období sa konalo 
viacero súťaží. V dňoch 19.10. až 
21.10.2021 prebehli školské kolá 
v súťaži ZENIT z programovania, 
strojárstva a elektroniky. 
Postupujúci nás reprezentovali 
v krajských kolách v závere 
novembra. Olympiáda v anglickom 
jazyku prebehla 15.11.2021 
a EXPERT GENIALITY SHOW 
30.11.2021. Krajské kolo súťaže 
Beniakove Chynorany sa 
uskutočnilo 23.11.2021. 
Z jesenného zoznamu súťaží bol 
zatiaľ najväčším úspechom postup 
Jakuba Gála z celoštátneho kola 
AMAVET na medzinárodnú súťaž 
EUCYS, ktorá sa uskutoční 
v Holandsku. 

STUŽKOVÁ 

Dňa 7.10.2021 sa konalo 
v priestoroch Župného domu 
slávnostné odovzdávanie stužiek 
našim maturantom.  
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   AMAVET 

   SÚŤAŽ VEDY A TECHNIKY 

Efektívna kamera s akcelerátorom násobenia tenzorov a optimalizovanou 
architektúrou konvolučnej neurónovej siete. To je názov môjho projektu, 
ktorému nie každý musí ihneď porozumieť, ale vystihuje moju prácu 
pomerne dobre. Tak si ho poďme vysvetliť. 

Vytvoril som kompaktné zariadenie – kameru, do ktorej môže používateľ 
cez USB jednoducho vložiť objekty – obrázky, ktoré má kamera za úlohu 
vyhľadať v pozorovanom prostredí. Objekty môže zobraziť v rámčeku 
v reálnom čase alebo vrátiť polohu objektu. 

Málokto vie, že jeden z najlepších vedcov v obore konvolučnej neurónovej 
siete je 35-ročný Košičan Andrej Karpathy (momentálne director of artificial 
intelligence and Autopilot Vision v Tesle).  Existuje pomerne veľké množstvo 
neurónových sietí, môžeme ich rozdeliť do troch pomyselných 
kategórii,  ktoré sa ale veľmi často prelínajú. 

Supervised learning používame, keď máme súbor dát aj s informáciou 
navyše napr. text v slovenčine a preložený text v angličtine alebo obrázok a 
pozíciu (x,y,w,h) objektov, ktoré sa na ňom nachádzajú. 

Reinforcement learning využijeme, keď máme nejakého agenta a nejaké 
prostredie, kde sa môže určeným spôsobom pohybovať a dostáva odmeny, 
napríklad Packman sa môže pohybovať hore, dole, vpravo, vľavo a odmenu 
si môžeme predstaviť ako body, ktoré dostáva.  

Unsupervised learning je používaný, keď máme súbor dát bez informácií 
navyše a najčastejšie sa používa na hľadanie rôznych vzorov, napríklad pri 
kompresii dát. 

Ja som sa v mojej práci venoval najmä supervised learning, keď som 
potreboval detegovať jednotlivé pozície objektov na obrázku. Tieto 
neurónové siete majú vstup fixnej veľkosti (v mojom prípade obrázok) a 
výstup/výstupy (v mojom prípade pozície objektov). Medzi vstupom a 

elektrotechnika 
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výstupom sa nachádza istá štruktúra (architektúra), ktorá môže mať rôzne 
typy vrstiev, napríklad konvolúciu, maxpooling, deep separable 
convolution, plne prepojené vrstvy a množstvo iných. Každá má veľa 
špecifík, ale v podstate ide o spôsoby pospájania s určitou matematickou 
závislosťou. 

Takáto sieť má hyperparametre, ktoré nastavuje väčšinou človek a 
parametre, ktoré sú nastavované počas učenia takejto siete pomocou 
optimizera (špeciálny algoritmus a veľa matematiky ☺).  Učenie takejto 
siete funguje tak, že v najjednoduchšom prípade sa najskôr „náhodne“ 
nastavia všetky parametre siete a následne sa dá na vstup obrázok a táto 
sieť vypočíta nejaký výstup, ktorý následne dáme do stratovej funkcie, 
pomocou ktorej vieme povedať, ako veľmi mimo správneho výsledku je 
naša sieť. Túto hodnotu následne povieme optimizerovi a ten poupravuje 
parametre, aby sme sa priblížili k správnemu výsledku. Toto opakujeme až 
pokiaľ nie sme  spokojný s presnosťou. 

 
Architektúra PP-YOLO (konvolučnej neurónovej siete) 

V mojom projekte som sa venoval vytváraniu mojej vlastnej novej 
architektúry – siete s maximálnou efektivitou na malých súboroch dát s 
objektami, ktoré nemajú veľa charakteristických čŕt. Túto sieť som 
implementoval na špeciálny čip, ktorý dokáže násobiť viac dimenzionálne 
matice na hardvérovej úrovni (TPU), čo je bežná operácia v mojej sieti. 
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Nakoniec som vytvoril vlastnú kameru s dvomi senzormi pripojiteľnými cez 
MIPI-CSI 2 (veľmi bežná zbernica pre komunikáciu s kamerami) a ich 
možnosťou pripojenie iných senzorov cez FPC konektor. Kamera taktiež 
obsahuje TPU na akceleráciu neurónových sietí a obsahuje možnosti 
pripojenia GPIO, I2C, UART, SPI, HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI a ďalšie 
spôsoby pripojenia kamery k ovládanému hardvéru. Vďaka použitiu 
compute module 4 (modul obsahujúci procesor, RAM a EMMC pamäť) je 
možné prispôsobiť si RAM od 1Gb do 8Gb a EMMC pamäť od 8Gb do 32Gb, 
čo umožňuje kamere mať aj operačný systém, napríklad Ubuntu 20.04. 

Kamera sa dá použiť od detekcie objektov (objekt v rámčeku) cez 
segmentáciu (presne obkreslený objekt) až po tvorbu hĺbkových máp v 
reálnom čase a oveľa viac a to s veľmi veľkou efektivitou. Momentálne 
pracujem na vlastnom analógovom akcelerátore takýchto sietí z diskrétnych 
komponentov, podobnom ako FPGA, ale s operačnými zosilňovačmi a floating 
gate tranzistormi, ktoré slúžia ako analógová pamäť. Tento akcelerátor by 
dokázal mať ešte lepší pomer výkon/spotreba ako existujúce riešenia.   

Efektívna kamera 

Jakub Gál, IV.A 
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MATURITY 2022 

Termín Udalosť 

15.3.2022 EČ a PFIČ zo SJL 

16.3.2022 EČ a PFIČ z ANJ a NEJ 

17.3.2022 EČ z MAT 

5. – 8.4.2022 Náhradný termín EČ a PFIČ 

25. – 29.4.2022 PČOZ 

30.5.2022 ÚFIČ 

3. – 8.9.2022 Opravný termín EČ a PFIČ 

 

EČ – externá časť maturitnej skúšky 

PFIČ – písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

PČOZ – praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

ÚFIČ – ústna forma internej časti maturitnej skúšky 
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CATIA  
Projekt: Modely  

Autor:  žiaci SPŠSE Nitra 

Pracovné prostredia: 
 Sketcher 
 Part Design 
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PORSCHE 911 CARRERA MODEL 
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 MARTIN KOZMA 

 

  
 

 

Carrera RS z roku 1973 bola navrhnutá pre historickú pretekársku triedu 
skupiny 4 (neskôr nahradená skupinou B - autá sú najčastejšie 
dvojlitrové štvorvalce s turbodúchadlom a pohonom všetkých 4 kolies). 
Od ostatných modelov 911 sa líšil odizolovaným modelom so širšou 
karosériou, do ktorej sa zmestil väčší zadný spojler „duck-tail“. 

Model 911 Carrera bola úplne najlepšia 911. Auto bolo vyvinuté pre 
súťaž a poháňané vzduchom chladeným šesťvalcom, ktorý bolo schopný 
v súťaži GT poraziť dvanásťvalcové Ferrari Daytona a De Tomasov V8 s 
motorom Ford. 

Potreba auta ako RS 2.7 bola v mnohých ohľadoch výsledkom 
spomínaných talianskych značiek, ktoré atakovali víťazstvo v triede GT 
čistou hrubou silou. Napriek ostrejšiemu ovládaniu auta potreboval 
2,4-litrový 911S do 70-tych rokov 20. storočia väčšiu 
konkurencieschopnosť a Zuffenhausenovo stvorenie Carrera Rennsport 
2.7 bolo dotiahnuté skoro k dokonalosti. 

Model 911 Carrera RSR vyhral majstrovstvá sveta športových vozidiel, 
dominoval v pretekoch na okruhoch ako Targa Florio, Daytona, Sebring. 

 21 
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Zdroj: stropkov.sk 

S l o v a n  

H v i e z d  
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Píše sa rok 2010. Vstupujem do 
miestnosti pred maturitnú 
komisiu zo slovenského jazyka 
a literatúry a idem si ťahať 
otázku. Z výberu otázky ma však 
vyruší horlivý plač mojej 
spolužiačky a dobrej kamarátky 
Moniky. Vytiahla si totiž 
Hviezdoslava!  

Kto je to však Hviezdoslav, kvôli 
ktorému sa ronia na maturitách 
slzy, po ktorom je pomenovaná 
súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy, 
dokonca i planétka (3980) 
Hviezdoslav a ktorého sté výročie 
smrti sme si 8. novembra (1921) 
pripomínali? 

PhDr. h. c. Pavol Országh Hviezdoslav 
bol slovenský básnik, dramatik a 
prekladateľ, jeden z hlavných 
formovateľov slovenského 
literárneho realizmu. Narodil sa do 
rodiny schudobneného zemana, 
roľníka a garbiara Mikuláša ako 
tretie dieťa. Základné vzdelanie 
nadobudol na rodnej Orave – 
ľudovú školu navštevoval v rokoch 
1854 – 1859. Vo svojom štúdiu 
potom pokračoval na maďarskom 
Gymnáziu v Miškovci. Okrem toho, 
že bol pilný (usilovný, pracovitý, 
pozn. redakcie) študent, tak 
kde-tu aj niečo vyviedol. Raz sa  

napríklad „fajne“ opil v krčme, 
kde sa následne aj pobil. Po 
zložení advokátskych skúšok v 
Budapešti sa mohol začať jeho 
pracovný život. Jeho kroky ako 
koncipienta (absolvent právnickej 
fakulty na povinnej praxi pred 
absolvovaním advokátskych 
skúšok, pozn. redakcie) ho 
doviedli do Dolného Kubína, 
Martina a aj Senice. Neskôr si v 
Námestove otvoril vlastnú 
advokátsku kanceláriu. Okrem 
toho, že pracoval ako právnik, tak 
pôsobil aj ako podsudca a vedúci 
pobočky Tatra banky. Jeho 
typickou „poznávacou značkou“ 
bola mašľa na krku. Niet snáď 
fotografie, kde by ju nemal. Jedna 
teória, vysvetľujúca tento jeho 
módny doplnok, vychádza z 
informácií o jeho chatrnom 
zdraví. Možno si nimi zakrýval 
priehlbinu v krku, kvôli ktorej sa 
mu aj ťažšie prehĺtalo. 

 

P. O. Hviezdoslav 
Zdroj: Oravské múzeum 
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Prvé básne začal písať Hviezdoslav 
ako gymnaziálny študent po 
maďarsky a neskôr aj po nemecky. 
Po slovensky začal písať pod vplyvom 
oravských národovcov a pod 
vplyvom poézie Andreja Sládkoviča. 
Jemu aj venoval svoju knižnú 
básnickú prvotinu Básnické 
prviesenky Jozefa Zbranského. Jozef 
Zbranský? Áno, to bol jeho prvotný 
pseudonym. Okrem Hviezdoslava 
(„oslavovanie hviezd“ alebo „Slovan 
hviezd“) používal aj pseudonym „Syn 
ľudu“. Básnické meno Hviezdoslav 
malo byť výrazom toho, čo chcel vo 
svojej poézii oslavovať – hviezdny 
kozmos a jeho vzťah k človeku. Jeho 
najznámejšie diela sú Krvavé sonety, 
Hájnikova žena, Zuzanka Hraškovie či 
Ežo Vlkolinský. Na literatúre sa isto 
budete učiť, respektíve ste sa už 
učili ☺. A ak si ho na maturite 
náhodou vyberiete, budem držať 
palce. 

Socha P. O. Hviezdoslava v strede námestia v Bratislave. 
Zdroj: Jozef Kotulič (commons.wikimwdia.org) 

P. O. Hviezdoslav na desaťkorunovej bankovke z roku 1986 
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V roku 2021 bola hlavnou témou opäť pandémia, avšak do popredia sa dostávali aj 
oblasti, ktoré boli ovplyvnené práve pretrvávajúcou pandémiou. Išlo najmä o témy 
súvisiace s digitálnou revolúciou, ktorá rýchlim tempom mení našu kultúru, vzťahy, 
životy a spôsoby akými si zarábame na živobytie. Facebook zmenil obchodný názov 
na Meta, aby zdôraznil jeho záujem o metaverse „sen o budúcnosti internetu“, 
ktorý zahŕňa virtuálnu a rozšírenú realitu. 

Vo finančnej oblasti sa kryptomeny snažia vytlačiť tradičné formy peňazí.  

Spojenie internetu a finančníctva vedie k slovu roka 2021. Je ním NFT, skratka 
pre jedinečný nezameniteľný digitálny certifikát registrovaný v blockchaine, 
ktorý sa používa na zaznamenanie vlastníctva umeleckého diela, zberateľského 
predmetu a pod. Blockchain je technológia, ktorá funguje ako decentralizovaná 
databáza, ktorá dokáže ochrániť neustále sa rozširujúci počet záznamov. 

Pandémia a rok vakcín ovplyvnili aj ďalší výraz, ktorý sa dostal do TOP 10 
Collinsovho slovníka. Double-vaxxed je označenie dvoch dávok očkovania. 

Postupne, ako sa ľudia začali vracať do kancelárií, ale len na časť týždňa, začal 
vystupovať do popredia termín hybrid working. 

V krajinách s lepšie vybudovaným systémom aplikácií na boj s COVID-19 sa 
udomácnilo slovo pingdemic. Je to oznámenie aplikácie pre používateľov, ak 
boli v blízkom kontakte s infikovanou osobou. 

Obavy týkajúce sa klimatických zmien zaradili výraz climate anxiety na šieste 
miesto v rebríčku TOP 10. 

Nové slovo neopronoun je spôsob ako odkazovať na niekoho bez použitia jeho 
mena a s cieľom vyhnúť sa označeniu pohlavia. 

Regencycore je štýl obliekania, ktorý spopularizovala televízna show Bridgerton. 

Prvú desiatku TOP slov Collinsovho slovníka za rok 2021 uzatvára slovo cheugy, 
ktoré označuje niečo trápne a zastaralé, niečo z 20. storočia, takže nebuďte 
cheugy a nehovorte uncool!  

TOP 10 SLOV ROKU 2021 PODĽA COLLINS DICTIONARY 
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LINUX  5.15 
 

 

Každý operačný systém na počítačoch má svoj kernel (po slovensky jadro), 
ktorý treba pravidelne aktualizovať. V týchto aktualizáciách sú často 
zahrnuté rôzne bezpečnostné opravy, dodatočné funkcie alebo ovládače 
pre nový hardware. Keďže u nás v škole majú všetky počítače Windows, 
tak táto novinka sa týka skôr priaznivcov, ktorých u nás v škole určite 
nie je málo, používajúcich Linuxové distribúcie ako je napríklad Arch 
Linux, Debian, Gentoo, Ubuntu a pod. 

 

S novou verziou Linux kernelu 5.15 prišla 
podpora pre nové Intel procesory dvanástej 
generácie, veľa zmien bolo pre AMD procesory 
so Zen 3 architektúrou a od vývojárov z Asahi 
Linux pribudol aj nový IOMMU ovládač pre 
Apple M1. Tých, ktorí majú Linuxovú distribúciu 
nainštalovanú v tzv. dualboote, bude určite 
zaujímať nový NTFS3 ovládač, ktorý značne 
vylepšuje podporu s diskami, ktoré používajú 
súborový systém NTFS známy z operačného 
systému Microsoft Windows. A ako posledná 
z hlavných noviniek je nový vysokorýchlostný server na zdieľanie súborov 
KSMBD, ktorý vyvinul Samsung a je zabudovaný priamo v kernel-space 
(kernelovom priestore) ako alternatíva k už existujúcemu serveru Samba, 
ktorý pracoval v user-space (používateľskom priestore). 

Linux 5.15 si môžete stiahnuť z webovej stránky kernel.org 

 

Richard Gráčik, II. A 

  

https://kernel.org/
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HUDOBNÝ PROGRES 

Už od mala som mal v láske hudbu a sníval som, že sa stanem gitaristom. Ako 
plynuli roky, tak som stále čoraz menej tomu veril. Jedného dňa mi strýko požičal 
svoju gitaru a nechal mi ju, kým nebudem mať vlastnú. Nakoľko strýko v tých 
časoch žil v Belgicku, nemal ma kto učiť hrať, takže som samouk. Dátum začiatku 
môjho progresu je 17. február 2017. Aktuálne hrám na gitare 4 a ¾ roka.  

Prvé, čo som si vyskúšal zahrať bolo intro Metallica – Enter Sandman, mal som 
veľkú radosť, keď som to zvládol zahrať bez chyby. Užíval som si to a skúšal som 
aj mnohé ďalšie skladby, ale vedel som hrať z nich len isté pasáže. Asi až o mesiac 
neskôr som sa naučil jednu celú skladbu od kapely Metallica - The Unforgiven. 
Hoci sólo skladby v mojom podaní nebolo nič extra ☺. Ako som zistil, dokonalosť 
vyžaduje istý čas. Každopádne som bol veľmi nadšený.  

Možno to zatiaľ z môjho opisu znie ako prechádzka ružovou záhradou, ale 
verte, že to tak nebolo. Ako v každom progrese, aj ja som narazil na prekážky. 
Prišli časy, kedy som mal depresie typu: ,,Ja sa to nikdy nenaučím, môžem sa 
na to vykašľať...“. Nech už máte akýkoľvek progres, nikto sa nevyhne pocitu 
nedokonalosti a neschopnosti. Tiež budete váhať, či ste sa rozhodli dobre a či 
máte vydržať vo svojom snažení. A to je práve skúška! Koľko vydržíte? Ste 
trpezliví? Buďte, nakoniec dosiahnete, čo chcete! Samozrejme, niekedy si 
človek nevie pomôcť a je to na zbláznenie. V takých chvíľach by ste nemali byť 
sami. Vyhľadajte svojich blízkych a zverte sa im so svojím trápením. Predsa 
ten, kto vás má naozaj rád, vám pomôže, podporí vás. Ideálne je však ak sa 
hudobník – začiatočník zverí hudobníkovi – pokročilému. Ak je rozumný, 
nevysmeje vás, pretože on je lepší. Povie vám čosi v duchu: ,,Aj ja som si tým 
prešiel, cítil som sa ako ty, ale pozri, kým som dnes.“ Začiatočník v ňom vidí 
„veľkého pána“, práve to ho motivuje. Po kríze mu bude lepšie a nadobudne 
kúsok sebavedomia, ktorý ho bude posúvať hore tak, ako som sa posúval aj 
ja. Následne som sa len zlepšoval vo viacerých smeroch. Rodina a okolie si 
užívali hudbu, ktorú som im hral a ja som bol so sebou veľmi spokojný ☺. 

Patrik Ťapušík, I. M 
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TRÉNINGY ÁNO ALEBO NIE? 

Volejbal hrávam už približne 5 rokov. Počas týchto piatich rokov sme nikdy 
ako klub nemali problém s trénovaním. Nikdy som sa nemusel zaujímať o 
také problémy ako teraz. Vždy mi stačilo iba zobrať si veci na tréning 
a zaobstarať si odvoz, iba o tieto dve veci som sa vždy musel postarať, aby 
som mohol normálne trénovať. Haly sú vybavené a o nič sme sa nemuseli báť. 

To bolo predtým ako začala pandémia. Začatím pandémie sa mi úplne 
zmenil program v rámci tréningov. Spočiatku bývali tréningy málokedy, 
niektoré mesiace neboli vôbec. Proste niečo otrasné. A potom začal 
lockdown. Nebola vakcína proti covidu. Musel som cvičiť doma, lebo sa 
nemohlo spoločne trénovať. Haly boli zatvorené a na vonkajšie tréningy 
bola zima. Premrhaný celý rok, keď sme boli doma a netrénovali.  

Zrazu tu bola vakcína, neboli až také prísne opatrenia, oteplilo sa a začali 
sme trénovať vonku a konečne začali vyzerať tréningy ako tréningy. 
Postupom času sa začali otvárať aj športové centrá, tak sme sa vrátili 
trénovať do haly. Ľudia sa dávali zaočkovať a išlo to dobrým smerom. 
Konečne sme mohli trénovať ako kedysi.  

ALE teraz opäť začali čísla nakazených narastať, sprísnili sa opatrenia a 
trénovať môžu iba očkovaní alebo tí, ktorí prekonali covid. Toto pravidlo má 
platiť ako pri tréningoch, tak aj pri zápasoch. Tým, že väčšina z hráčov z 
nášho družstva je zaočkovaná, tak to nie je veľký problém pri trénovaní 
a vytvorení súpisky na zápasy, ale nezáleží len od nás, ale aj od ostatných 
družstiev z ligy. Nevyzerá to veľmi nádejne. Takže uvidím, čo nastane ďalej. 
Len dúfam, že nám zas nezrušia tréningy a zápasy, čo by ma vôbec 
nepotešilo. 

Zenedean Boussenna, III. M 
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DOPLŇUJÚCE VOĽBY ŽŠR 

V januári 2022 sa uskutočnia doplňujúce voľby 
jedného člena/členky do 

Žiackej školskej rady SPŠSE Nitra. 

 

Kandidáti sa môžu prihlásiť do 10.1.2022 
správou cez EduPage u Dr. Antalu. 

 

V správe stačí uviesť, že máte záujem o 
kandidatúru do ŽŠR. 

 

V deň voľby si kandidátov budú postupne 
volať členovia ŽŠR z vyučovacích hodín. 

 

Termín volieb upresníme podľa epidemickej situácie.  
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STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ 2021 

„Navždy sa zachová v pamäti stužková.“ Túto 
legendárnu vetu by chcel počuť každý 
maturant. Na rozdiel od minuloročných 
maturantov, kedy boli školy zavreté, sme ju my 
síce počuli aj osobne na našej vlastnej 
stužkovej slávnosti, no, stále to nebola „pravá“ 
stužková. Sme radi aspoň za jej skromnú časť - 
slávnostné odovzdávanie stužiek. Po odznení 
študentskej hymny nenasledoval catering či 
nekončiaca  zábava, hneď bol koniec programu 
- fotenie tried a žiakov s rodičmi.  

Keďže okres Nitra sa nachádzal v červenej farbe, 
musela každá trieda absolvovať túto oficiálnu časť 
samostatne. Do obmedzeného počtu účastníkov 
sa okrem žiakov, triednych učiteľov a vedenia 
školy zmestila len časť rodičov. Ostatní rodičia 
však neboli ukrátení, celá slávnosť sa vysielala 
naživo, čo prinieslo aj výhodu, že stužkovú mohli 
sledovať aj naši vzdialení príbuzní.  

V duchu pandemických 
opatrení sa niesol aj celý 
priebeh slávnosti. Všetci 
prítomní boli usadení 
s rozostupmi a na tvárach mali 
respirátory. Prebehli 
príhovory a po dekorovaní 
vedenia školy prišlo k vrcholu 
slávnosti – stužkovaniu žiakov.  

30 
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Celá akcia so štyrmi triedami (v postupnom slede) 
sa konala vo štvrtok 7.10.2021 v priestoroch 
koncertnej sály Župného domu. Aj keď sme boli 
ukrátení o zábavnú časť, sme radi, že sa navždy 
zachová v pamäti naša stužková. 

 

 

 

Martin Horka a Martin Mikuláš, IV.B 
Foto: Ján Csillag   
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ALBUM  
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PAVOL ĎURAČKA  

Te
lg

ár
t 

V
ie

d
eň

 

33 



  

34 

  

INTERVIEW S ... 
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INTERVIEW S...  

Ing. Milan Majtas pôsobí na našej 
škole od roku 2014. Vyučuje 
elektrotechnické odborné 
predmety. 

Na akej strednej škole ste 
študovali? 
Moje stredoškolské roky sú 
spojené so Strednou priemyselnou 
školou v Trnave, kde som študoval 
odbor Elektrická trakcia a koľajové 
vozidlá v železničnej doprave.  

Aký ste boli žiak? 

Neviem, či to môžem povedať 
pred študentami, ale bol som iba 
priemerný žiak. Obľuboval som 
odborné predmety, ale všeobecné 
mi veľmi nešli. Hlavne pre učiteľku 
slovenčiny som bol nočná mora. 
Keďže som bol chlapec 
z „DZEDZINY“ pri Trnave a Anton 
Bernolák bol môj vzor, tak bolo 
veľmi ťažké používať spisovnú 
slovenčinu, čo sa odrážalo i na 
mojich známkach. 

Aké otázky ste si vytiahli na 
maturitách? 

Na maturitné otázky si už 
nepamätám, ale slovenčinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
a ruštinu som zvládol na dvojku 
a odborné na jednotku. Aj keď som 
si myslel, že z otázky odborného 
predmetu Trakčné vozidlá 
nezávisle nezmaturujem, lebo som 

Ing. Milan Majtas 

Znamenie: vodnár 

Stav: ženatý 

Stredná škola: SPŠ v Trnave 

Univerzita: Vysoká vojenská 
technická škola v Liptovskom 
Mikuláši 
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  zo stresu, že som posledný, ktorý 
v ten deň maturuje, pred tabuľou 
úplne vybuchol. Mal som popísať 
a vysvetliť princíp vzduchových 
bŕzd vlaku. Bola to veľmi 
jednoduchá otázka s jednoduchým 
obrázkom. Lenže spolužiak predo 
mnou mal trochu podobnú 
otázku, keď ju začal vysvetľovať, 
tak som zostal zaskočený, či som 
správne pochopil moju otázku 
a nemal som rozprávať o niečom 
inom. Keď som prišiel pred 
tabuľu, ako posledný maturujúci 
v ten deň, nakreslil so obrázok na 
tabuľu a zostal som meravo stáť. 
Triedny prišiel ku mne a spýtal sa 
čo je, prečo nepokračujem. Ja 
som iba nemo stál, lebo som sa 
nezmohol na jediné slovo. 
Triedny sa mi pozrel do 
pomocného papiera, kde som 
mal poznámky a stroho mi 
povedal: „Choď preč.“ Vyšiel som 
na chodbu, kde už spolužiaci 
oslavovali, že majú po maturite. 
Povedal som im, že som vybuchol 
a že som nezmaturoval. Vtom sa 
otvorili dvere triedy a triedny ma 
zavolal naspäť do triedy. 
Vystresovaný som vošiel, kde mi 
povedal, aby som si po sebe 
zotrel tabuľu a vyšiel naspäť na 
chodbu. Po chvíľke nás všetkých 
zavolali naspäť do triedy, kde 

nám vyhlásili naše výsledky. Keď 
prišiel rad na mňa, tak som zažil 
veľký šok, lebo mi triedny 
oznámil, že som zmaturoval a na 
výbornú. Prihliadol na to, že som 
mal z predmetu iba jednotky 
a poznámky na pomocnom 
papieri boli dostačujúce na to, 
aby vedel, že otázku ovládam, ale 
premohol ma stres. 

Akú vysokú školu ste 
navštevovali? 

Po skončení strednej školy som 
chcel študovať elektrotechniku 
na Slovenskej vysokej škole 
technickej v Bratislave, ale nevyšli 
mi prijímačky. Lebo v tej dobe 
bolo veľmi málo odborných 
vysokých škôl na Slovensku 
a záujem žiakov desaťnásobne 
prekračoval možnosť štúdia. 
Vtedy ma oslovil strýko, aby som 
išiel študovať na vysokú vojenskú 
školu, kde nebol dostatok 
študentov. Tak so začal študovať 
odbor spojovací na Vysokej 
vojenskej technickej škole 
v Liptovskom Mikuláši, ktorá sa 
tam práve vybudovala. 

Keď sa na svoje vzdelanie 
pozriete spätne, vybrali ste si 
správny odbor pre vás? 

Jednoznačne áno. Komunikačné 
technológie sú v elektrotechnike  
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jeden z dôležitých oborov a to aj 
v súčasnosti. Stále platí heslo z tej 
doby: „Bez spojenia, niet velenia“, 
ktoré sa dá pretransformovať do 
hesla dnešnej mládeže: „Bez 
prenosových médií, niet Twitter, 
Facebook.“ 

Kde všade ste pracovali? 

Za svojho života so prešiel veľkým 
počtom zamestnaní, ktoré 
môžem rozdeliť na dve obdobia. 
Ako profesionálny vojak som 
odpracoval 26 rokov. Po skončení 
školy som začal ako veliteľ 
rádiovej čaty u zabezpečovacieho 
pluku Vojenskej akadémie 
v Brne, po rokoch som sa 
prepracoval na veliteľa roty. Po 
rozpade Československa so 
pracoval v Trenčíne ako náčelník 
skladového oddelenia stálej 
spojovacej siete, kde som 
zodpovedal za náhradné diely na 
všetky komunikačné prostriedky 
v armáde. Neskôr sa uvoľnilo 
miesto náčelníka spojenia v Nitre 
u novovznikajúceho vojenského 
útvaru Výcvikovej základne OSN. 
Mojou úlohou bolo pripravovať 
našich vojakov do mierových 
misií OSN po celom svete. Vojaci 
sa museli naučiť štandardom 
komunikácie v angličtine 
v sieťach NATO.  

Moju prácu ocenili na 
Generálnom štábe ozbrojených 
síl Armády SR (GŠ OS ASR) 
a pozvali ma pracovať na 
generálny štáb ASR, kde som mal 
na starosti komunikačnú oblasť 
s jednotlivými misiami OSN 
a prípravu medzinárodných 
cvičení.  

Po reorganizácii armády som 
vojenskú službu ukončil a začala 
sa moja púť ako „civila“. Prvá 
civilná práca bola zástupca 
vedúceho výroby vo firme KIWA 
so sídlom v Krškanoch, ktorá 
vyrábala prepäťové ochrany. 
Prišla však kríza, firma sa musela 
radikálne reformovať, a tak som 
zostal nezamestnaný. Chvíľu som 
pracoval ako vedúci údržby v OZC 
MAX Nitra. Potom som skoro tri 
roky pracoval ako operátor 
výroby v PCA Slovakia, s.r.o. 
Trnava. Pracoval som aj ako 
bezpečnostný pracovník (SBS) 
v nákupných centrách v Nitre 
a neskoršie aj ako robotník pri 
výrobe elektronických súčiastok 
Foxconn Slovakia. Nikdy mi 
nerobilo problém manuálne 
pracovať, ale je to jednotvárna 
práca, ktorá ma nenapĺňala, 
potrebujem neustálu zmenu 
a tvorivé myslenie. 
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Prečo ste sa rozhodli učiť? 
A prečo na SPŠSE? 

Na stretnutiach absolventov VVTŠ 
som zistil, že veľa mojich 
spolužiakov po ukončení vojenskej 
služby učia na elektrotechnických 
priemyslovkách v Poprade, 
Prešove aj v Trnave. Keď som 
v auguste 2014 videl pracovnú 
ponuku SPŠSE na učiteľa 
odborných predmetov – prax, tak 
som si povedal, že to skúsim, veď 
som celý vojenský život učil 
a pripravoval vojakov v oblasti 
komunikácie. Podal som si žiadosť 
a bol som prijatý.  

Koľko rokov učíte? 

Učím od školského roka 
2014/2015, takže školský rok 
2021/2022 je môj ôsmy rok. 

Aká je vaša najzaujímavejšia 
spomienka z vojenskej služby? 

Z vojenskej služby mám veľa 
spomienok humorných aj 
vážnejších a bolo by to na celú 
knihu. Najzaujímavejšie je, že 
človek si vždy spomenie na lepšie 
veci, ktoré zažil a horšie potláča 
alebo ich obracia do humornejšej 
stránky.  

Jedna humorná situácia sa stala na 
jednom cvičení, ktoré sa 
uskutočnilo v okolitých lesoch Brna. 

Blížil sa večer a bolo chladno. 
Kolega, mestský človek, sa 
rozhodol, že zakúri v piecke 
štábneho auta. Po chvíli nám 
prišiel oznámiť, že nemôže založiť 
oheň, lebo vodič/vojak základnej 
služby nezabezpečil PEPO (pevný 
podpaľovač), načo sme všetci vo 
vozidle vybuchli v „hurónsky“ 
smiech. Boli sme v lese, kde bolo 
plno suchého dreva a on 
„nemohol“ založiť oheň. 

Máte nejaké zaujímavé misie, na 
ktoré ste hrdý? 

Na misiách som nebol, iba som 
ich pripravoval, organizoval 
a riadil v komunikačnej oblasti. 

Čo sa vám páčilo, keď ste boli 
mladý, a dnes to už nefunguje? 

Ľudia boli viac ľuďmi. Ako 
študenti sme chodili na turistiku, 
dokázali sme spať tzv. pod 
širákom a nemuseli sme sa báť, že 
nás niekto prepadne, okradne 
alebo zbije. Keď sme sa uložili 
blízko nejakej dediny, ľudia na 
nás nevolali policajtov, že sme 
bezdomovci. Skôr z blízkeho 
domu prišla babička a spýtala sa, 
či nechceme chlieb a mlieko. Na 
oplátku sme sa spýtali, či ona 
nepotrebuje s niečím pomôcť. To 
bolo bežné a normálne, dnes už 
to človek nezažije. 
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Aký by mal byť podľa vás ideálny 
študent? 

Ideálny študent sa nedá definovať, 
každý ma byť svojský v kladnej aj 
zápornej stránke študentského 
života. 

Máte nejakú vtipnú historku 
z práci učiteľa? 

Neviem si na žiadnu spomenúť, aj 
keď sa určite nejaká stala. 

Čo vás viac baví pracovať vo 
výrobe alebo učiť? 

Jednoznačne učiť, lebo nie som 
ten, čo dokáže monotónne 
vykonávať nejakú činnosť. 
A učenie je neustála zmena. Žiadna 
hodine nie je taká istá ako 
predošlá.  

 

 

Čo by ste odkázali všetkým 
žiakom našej školy? 

Aby sa poctivo učili a neustále sa 
zdokonaľovali. Časy mojej doby, 
kedy človek nastúpil do nejakej 
práce, z nej odchádzal na 
dôchodok a prácu mal istú na celý 
život, skončili. Práca vo výrobe 
v súčasnej dobe pripomína film 
Charlie Chaplina – Factory Work, 
kde netreba žiadne vedomosti, ale 
iba manuálnu zručnosť a silu. Ak 
chce niekto niečo dosiahnuť, tak sa 
musí neustále vzdelávať, inak ho 
veda, pokrok a aj ľudia v práci 
a v živote predbehnú. 

 

Ďakujeme za rozhovor. 

 

Ing. Milana Majtasa sa pýtali žiaci IV.A 
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DESMOD je nitrianska kapela, ktorá funguje od roku 1996. Svoje prvé demo 
nahrala v roku 1997 a svoj prvý album (001) vydala v roku 2000. 
V súčasnosti funguje v zložení: Mário Kuly Kollár (spev), Ján Škorec (bicie), 
Adam Mičinec (gitara), Juraj Varga (basa), Zoli Tóth (klávesy), Mirka 
Šimková (gitara). Na otázky Sabiny Tomovičovej odpovedal zakladajúci člen, 
Janko Škorec. 

 

  

Čo bol hlavný dôvod založiť kapelu a koho nápad to bol?  
Vyrastal som v muzikantskej rodine, tak hudbu som mal v krvi už od 
malička. S Kulym sa poznáme od základky, tam sa to začalo formovať. 

Ako si spomínate na prvý koncert? Kde to bolo a koľko prišlo ľudí? 
Prvý koncert sme hrali v PKO Nitra v roku 1988, bolo to mládežnícke 
popoludnie prišlo sa na nás pozrieť asi 800 ľudí, fúúúúú to bola vááááára ☺. 
Pre nás to bol veľký deň. 

 

 

Ako dlho vám trvalo 
pokiaľ si vás ľudia začali 
všímať a stávali ste sa 
populárnymi?  
Po slovenských kluboch 
sme začali hrávať od roku 
1995, ale najväčší bum 
nastal po vydaní tretieho 
albumu Derylov svet 
(2003) a odvtedy začal 
Rock'n'Roll ☺. 

Keby ste mohli niečo 
zmeniť z vašich začiatkov, 
čo by to bolo?  
Asi nič, bolo to krásne 
obdobie, rád by som sa 
tam vrátil ☺. 
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Ktorými kapelami ste sa inšpirovali?  
V tej dobe sme boli veľkí metalisti ☺, takže všetko, kde vrndžali gitary, 
bolo supeeeer. 

Akú sadu bicích a činelov s dobrým pomerom cena - kvalita by si 
odporučil začínajúcemu bubeníkovi?  
Mapex a činele Trx, pretože som ich firemný hráč. 

Kde najďalej vo svete ste hrali a kde na Slovensku hráte najradšej? 
Najďalej bol Vietnam a Brazília. Všade sa hrá super, keď sú ľudia na našu 
hudbu naladení. 

 Si školený bubeník alebo 
samouk? Sú aj iné nástroje, na 
ktorých hráš? 
Na bicie som samouk, mám 
vychodenú školu so zameraním 
na klarinet a saxofón. 
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Mnohým známym umelcom časom začne liezť popularita na nervy. 
Prešiel si si tým už aj ty?  
Mňa to stále baví ☺. 

Aké plány má DESMOD v najbližšej budúcnosti? Na čo sa môžeme tešiť? 
Snažíme sa o nový album, ktorý snáď bude hotový v roku 2022. 

Kuly dávnejšie spolupracoval na projekte MEKY REVIVAL, v rámci 
ktorého prespievali Baladu o poľných vtákoch. Ktorá zo skladieb od 
Mekyho najviac oslovila teba? 
Je ich veľa, vyrastal som na platniach Modusu a Mekyho. Mira som 
poznal aj osobne, bol to super človek a veľký muzikant. 

Čo by si odkázal mladým začínajúcim kapelám? 
Hlavne sa nevzdávať a ísť si za svojím cieľom. 

 
Ďakujeme za rozhovor. 

 

 

Foto: desmod.sk 
           facebook 
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  Elektrotechnik 
 

 

der Strom prúd 

die Stromstärke sila prúdu 

die Leitung vedenie 

der Widerstand odpor 

verteilen rozdeliť 

das Gerät prístroj 

die Anlage zariadenie 

die Stromleitung elektrické vedenie 

die Vorschrift predpis 

die Sicherheit bezpečnosť 

vermeiden vyvarovať sa niečoho 

der Stromkreis elektrický obvod 

übertragen prenášať 

der Leiter vodič 

das Gas plyn 

die Flüssigkeit tekutina 

der Flüssigkeitstorm prietok 

die Lietfähigkeit vodivosť 

der Kupfer meď 

locker voľný 

austauschen vymeniť 

der Isolierstoff izolačná látka 

die Spannung napätie 

der Druck tlak 

Mgr. Eva Stanová 

Elektrotechnika 
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The pros and cons of traditional 

and modern forms of the arts 
(Essay by Samuel Kreškóci, IV.A) 

Art is one of the most widespread forms 
of expression and entertainment for as long 
as humanity’s been around. Over those years, art has 
developed a lot, but both modern and traditional arts 
have their pros and cons. 

In my opinion, films are better than theatre 
because you can watch a film from the comfort of your 
home, as opposed to the theatre, where you have 
to dress formally and actually go to see 
the performance. Another good thing about films is 
the special effects. They enhance the overall 
experience and allow the filmmakers to be more 
creative. On the other hand, it would be wrong to say 
that theatre doesn’t have its positives. It’s really 
magical to see the actors put their hearts and souls into 
the play. The atmosphere is irreplaceable. 

Public entertainment is usually more expensive 
and time-consuming but seeing e. g. a concert is 
priceless and the vibe is great. Home entertainment is 
very comfortable and cheap but it’s usually not much of 
an experience. 

Modern technology in the arts has unlocked 
new possibilities, such as art in virtual reality or art you 
can interact with. Furthermore, it’s way easier to enjoy 
art when you’re able to access it with a few taps on your 
phone screen. 

In conclusion, both modern and traditional arts 
have their place, and it all comes down to 
the individual’s preference. 
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CIAO RAGAZZE E RAGAZZI! 

NATALE 
 

 

albero di Natale [álbero di natále] vianočný stromček 

palla dell'albero di Natale [palla del álbero di natále] 
 vianočná guľa 

addobbo [addóbbo] ozdoba 

campanelle [kampanelle] zvončeky 

ghirlanda [girlanda] girlanda 

candela [kandéla] svieca 

regalo [regálo] darček 

presepio [prezépio] betlehem pod stromček 

angelo [ándželo] anjel 

inverno [invérno] zima (ročné obdobie) 

pupazzo di neve [pupáco di néve] snehuliak 

slitta [zlita] sánky 

BUON NATALE! [buon natále] Veselé Vianoce! 

BUONE FESTE! [buone féste] Veselé sviatky! 

FELICE ANNO NUOVO! [felíče anno nuóvo] 
 Šťastný nový rok! 

Capodanno [kapodanno] Nový rok 

Tanti auguri a tutti! [tanty augúri a tutty] 
 Všetko najlepšie všetkým! 

 

Mgr. Mária Szakállová 

 
 

  

VIANOCE 
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STREDOŠKOLSKÁ 

ODBORNÁ ČINNOSŤ 

V školskom roku 2021/2022 bude prebiehať už 44. ročník súťaže SOČ. Jej 
vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a odborným gestorom SOČ je Štátny inštitút 
odborného vzdelávania.  

Stredoškolská odborná činnosť sa uskutočňuje formou prehliadok prác 
v súťažných odboroch: 

Problematika voľného času 

Matematika, fyzika  

Chémia, potravinárstvo 

Biológia 

Životné prostredie, geografia, geológia 

Zdravotníctvo, farmakológia 

Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) 

Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia 

Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

Informatika 

Elektrotechnika, hardware, mechatronika 

História, filozofia, právne vedy 

Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

Ekonomika a riadenie 

Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba 

Pedagogika, psychológia, sociológia  

Podrobnejšie informácie o aktuálnom ročníku nájdete na:  
https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/  
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TRAMPING 

Článok vznikol ako 

reflexia na jednu 

zo subkultúr, ktorá mala 

svoje pevné zastúpenie 

v časoch socializmu, 

no má pre nás odkaz 

aj do dnešných dní.  

Autorov opis a úvaha 

vychádza 

z dokumentárneho cyklu 

Fetiše socializmu 2 (2015), 

epizóda 12 – Subkultúry. 
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Svoj voľný čas trávili 
tínedžeri v prírode. V čase 
socializmu neexistovala 
modrá generácia, ktorá svoj 
voľný čas trávi na smartfóne 
a pri počítači. Trampi boli 
každý deň spojení s 
prírodou a získavali 
skúsenosti, ktoré ovládajú 
aj dnes, napriek svojmu 
veku. Zaujímavé je, že aj 
keď trampi sú obdoba dnešných a nevinných skautov, tak sa komunistickému 
režimu nepáčili. Bolo to slobodomyseľné hnutie, ktoré nemalo ani žiadnu 
organizáciu. ŠTB ich sledovala, rozháňala členov, ničila chatky a trhala nášivky. 
Pre políciu to bola tajná organizácia. V ’71 roku to bolo najhoršie, spomína 
jeden z členov. „Tramp je ako drahokam, každú chvíľu ho niekto zobral.“ 
Trampov zatýkali, pritom iba skúšali na vlastnej koži horolezectvo, poľovníctvo, 
ochraňovali prírodu a kempovali v lesoch. Kvôli odtrhnutým odznakom si ich 
museli zaobstarať až dvesto, plus ďalších sto darovali.  

Neskôr, keď sa blížila Nežná 
revolúcia, pridávali sa k nim aj 
policajti. Našli ich a namiesto 
zatknutia a spisovania 
zápisnice, jedli spolu pri ohni 
kapustu a hrali na gitare. 
Predsa trampi nerobili nič zlé. 
Po škole a každodenných 
problémoch prišli do lesa 
vypnúť a nájsť svoju dušu. 

Príroda je predsa najlacnejšia terapia. Preto poďme niekedy von a neberme so 
sebou telefón. Začnite kráčať do neznáma. Jediná cesta, ktorú budeme ľutovať 
je tá, na ktorú sa nevydáme. Pokračujme v chôdzi, až kým nebudeme poznať 
cestu ako svoju dlaň. Každý deň kráčame po tých istých cestách, k autobusu a 
späť domov, prestávame tak vidieť svet. Jeden z členov sa vyjadril, že návrat do 
prírody príde, ale nevieme v akej podobe. 

Patrik Rajnoha, III. B  
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RYBY  

NAŠICH 

VÔD 
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Vážení čitatelia, budúci rybári v  článku vám predstavím základné druhy 
sladkovodných rýb vyskytujúcich sa v našich vodách.  

Uvedené lovné miery sú pre každé rybárske združenie individuálne.  

 

 

KAPOR RYBNIČNÝ  

Lat. názov: Cyprinus carpio  

Lovná miera: 45 cm 
Doba hájenia: 15.3. – 31.5. 
Všežravá ryba. 
Je najväčšou kaprovitou rybou na Slovensku. 
Na hlave má hmatové fúziky, pretože očami vie rozlišovať len svetlo a tmu. 
 

ZUBÁČ VEĽKOÚSTY  

Lat. názov: Sander lucioperca 
Lovná miera: 50 cm  
Doba hájenia: 1.1. – 15.6. 
Dravá ryba. 
Z hospodárskeho aj športového hľadiska je to cenný druh. Telo má 
pretiahnuté, z bokov sploštené. Vo veľkej tlame sa nachádza rad drobných 
zúbkov a na začiatku čeľuste má veľké tzv. psie zuby. 
 

ŠŤUKA SEVERNÁ  

Lat. názov: Esox lucius 
Lovná miera: 60 cm  
Doba hájenia: 1.1. – 31.5. 
Dravá ryba. 
Jej telo je prispôsobené na bleskové útoky. Jej tlama obsahuje až 7000 
zubov. Má pretiahnuté valcovité telo s predĺženou hlavou. Vyskytuje sa 
u nich častokrát aj kanibalizmus. 
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AMUR BIELY  
Lat. názov: Ctenopharyngodon idella 
Lovná miera: 60 cm 
Doba hájenia: nehájená 
Bylinožravá ryba. 
Telo je podlhovasté, valcovitého tvaru. Hlava má široké a dlhé ploché čelo, 
veľmi nízko posadené oči. Najväčší jedinci v našich vodách dorastajú dĺžky 
okolo 100 cm a hmotnosti 10 – 15 kg. 
 
PLESKÁČ VYSOKÝ  
Lat. názov: Abramis brama  
Lovná miera: 30 cm 
Doba hájenia: 15.3. – 31.5. 
Všežravá ryba. 
Pleskáč je pôvodný druh na našom území. Telo je sploštené a je pokryté 
veľkým množstvom slizu. 
 
SUMEC VEĽKÝ  
Lat. názov: Silurus glanis  
Lovná miera: 70 cm 
Doba hájenia: 1.1. – 15.6. 
Dravá ryba. 
Široká a nízka hlava prechádza nenápadne v pretiahnuté telo , kryté silnou 
kožou. Veľká papuľa je vybavená dvoma dlhými fúzmi a štyrmi 
kratšími. Nahrádza zle vyvinutý zrak. Veľmi silné čeľuste sú vybavené 
veľkým množstvom drobných zubov, ktorým sa hovorí „kefy“. 
 
JALEC HLAVATÝ 
Lat. názov: Leuciscus (Squalius) cephalus  
Lovná miera: 25 cm 
Doba hájenia: 15.3. – 31.5. 
Všežravá ryba. 
Jalec hlavatý má valcovité telo. Má typické výrazné červené sfarbenie 
plutiev a tmavý chvost. Tvarom tela sa podobá amurovi. 
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OSTRIEŽ ZELENKASTÝ 
Lat. názov: Perca fluviatilis  
Lovná miera: 50 cm 
Doba hájenia: nehájená 
Dravá ryba. 
Telo je pomerne vysoké a po bokoch má typické čierne pruhy. Vyskytuje sa 
u nich častokrát aj kanibalizmus. 
 

MRENA SEVERNÁ 
Lat. názov: Barbus barbus 
Lovná miera: 40 cm  
Doba hájenia: 15.3. – 31.5. 
Všežravá ryba. 
Má pretiahnuté, vretenovité telo, ústny otvor sa nachádza v dolnej časti a 
má dva páry fúzov. Žije prevažne v riekach. Je to veľmi bojovná ryba. 
 
ÚHOR EURÓPSKY 
Lat. názov: Anguilla anguilla  
Lovná miera: 50 cm 
Doba hájenia: nehájená 
Dravá ryba. 
Má dlhé pretiahnuté telo, ktoré pripomína hada. Má jedovatú krv. 
 
 
Verím, že som vám aspoň trochu sprehľadnil dané druhy rýb a na vašom 
vianočnom stole nebude chýbať typický štedrovečerný chod podávaný 
s ďalším symbolom Vianoc – zemiakovým šalátom. 
 
Prajem vám pevné zdravie a veľa osobných úspechov. 
 
Petrov zdar! 
 

Adrián Civáň, II.B 
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Meno a priezvisko:  

Tomáš Maťo 

Štúdium na SPŠSE Nitra:  

2014 - 2018 

Študijný odbor SPŠSE Nitra:  

elektrotechnika 

Zamestnanie: 

Železničná spoločnosť 
Slovensko 

Rušňovodič 

 

Tomáš Maťo je absolventom 
SPŠSE Nitra, ktorý v súčasnosti pracuje 
v Železničnej spoločnosti Slovensko ako 
rušňovodič. 

Prečo si sa rozhodol pre štúdium na 
SPŠSE Nitra? 

Pretože som chcel študovať prospešný 
odbor, ktorý má využitie a perspektívu a 
na základe kladných recenzií som sa 
rozhodol ísť študovať práve k vám. 

Nie je to tak dávno, kedy si maturoval. 
Napriek tomu by nás zaujímalo, na čo si 
zo strednej rád spomenieš? 

Vždy rád spomínam na pokusy na 
elektrotechnických meraniach, ktoré nie 
vždy dopadli podľa našich predstáv, 
pretože sa sem-tam objavili neželané 
dymové efekty ☺. Taktiež si vždy rád 
spomeniem na každoročne dobre 
zorganizované imatrikulácie a podobné 
akcie, na ktorých som sa zúčastňoval aj ja 
sám, ako súčasť programu. 

Čo ťa priviedlo k rozhodnutiu zamestnať 
sa v Železničnej spoločnosti Slovensko? 

Robiť rušňovodiča bol odjakživa môj sen. 
Odmalička som bol k tomuto smeru 
vedený, pretože práca na železniciach je 
takpovediac náš rodinný klenot, ktorý sa 
dedí. Z ocinovej strany som už treťou 
generáciou rušňovodiča v našej rodine. 

 

 

ABSOLVENTA 

Tomáš Maťo 
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Možno si mnohí povedia: „Na čo 
študoval elektrotechniku, keď je 
rušňovodič?“. 
Do akej miery potrebujú 
rušňovodiči elektrotechniku? 

Elektrotechnika bola mojou 
obrovskou výhodou už od 
momentu, kedy som nastúpil do 
kurzu rušňovodičov v Strečne. 
Ako jeden z mála ľudí som nemal 
problém s chápaním priameho 
princípu fungovania jednotlivých 
súčiastok a schém, na rozdiel od 
ostatných spolužiakov v kurze, 
ktorí študovali iný smer. 
Elektrotechniku, samozrejme, 
využívam aj teraz, keď už priamo 
pracujem ako rušňovodič. 
Vedomosti z tejto oblasti sú mi 
nápomocné už od momentu, 
kedy nastúpim do lokomotívy, až 
do konca smeny pokým ju 
neodstavím. Viete, keď sú dve 
hodiny nad ránom a vy máte 
problém s mašinou, vtedy vám 
nemá kto pomôcť a poradiť, tak 
elektrické schémy sú mojím 
jediným pomocníkom. Musíte im 
však rozumieť... 

Dostal si sa vo svojom 
zamestnaní do komplikovanej 
situácie, ktorú sa ti podarilo 
vyriešiť vďaka vedomostiam 
z elektrotechniky? 

 

 

Komplikované situácie na 
železniciach sú celkom bežné, 
čiže ich riešim pravidelne, pričom 
pri drvivej väčšine z nich 
využívam práve svoje poznatky 
z elektrotechniky, ktoré 
prepájam s poznatkami z kurzu. 
Už len také obyčajné prepálenie 
poistky na kompresore má nejakú 
príčinu. Niekto by si povedal, že 
poistku len vymení a všetko bude 
ďalej fungovať, pričom nemyslí na 
možný tvrdý skrat, ktorý by 
spôsobil prepálenie ďalšej 
poistky. Keď pracujete v odvetví, 
ktoré si vyžaduje prácu 
s elektrotechnikou, tak znalosti 
rozhodne musíte mať a hlavne im 
musíte rozumieť, pretože len tak 
ich viete reálne využiť v praxi. 

Ako hodnotíš nováčikov, ktorí 
k vám nastupujú do 
zamestnania? Sú dostatočne 
pripravení zvládať náročné 
situácie, ktoré tvoja práca 
prináša? 

Za posledné roky je obrovský 
deficit rušňovodičov, že je 
spoločnosť nútená „brať každého, 
kto príde do rany“. Práve z tohto 
dôvodu sa do kurzu hlásia ľudia, 
ktorí si neuvedomujú, čo práca 
rušňovodiča obnáša, a preto 
drvivá väčšina z nich kurzom 
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proste neprejde. Nezvládajú 
tempo učenia, teoretickú 
prípravu a náročné skúšky a aj to 
málo ľudí, ktoré nimi prejde, 
následne pohorí na skúškach 
z jazdných zácvikov po 1200 
hodinách praxe. Ako príklad 
uvediem náš kurz, ktorý bol 
považovaný za naozaj veľmi 
šikovný, no napriek tomu ním 
prešla sotva polovica uchádzačov. 
Z celého Slovenska nás bolo 
v triede 33, teoretickou prípravou 
po polroku v Strečne sme prešli 
ledva 20 a po jazdnom zácviku sa 
stalo plnohodnotných 
rušňovodičov len 15...  

Pätnásť ľudí z celého Slovenska, 
je dosť úbohé! 

 

Aké sú v súčasnosti požiadavky 
pri prijímaní nových pracovníkov 
na pozíciu akú máš ty? 

Každý záujemca o povolanie 
rušňovodiča musí prejsť najskôr 
špeciálnymi psychotestami 
a následne lekárskou prehliadkou 
so zmyslovou skupinou č. 1. Čo sa 
týka vzdelania, tak ako som už 
vyššie spomenul, kvôli 
nedostatku rušňovodičov sa robia 
mnohé ústupky. Avšak, za seba 
viem povedať, že ideálne 
vzdelanie pre toto povolanie je 
práve elektrotechnické alebo 
strojárske, pretože vie byť veľmi 
nápomocné už popri štúdiu a 
vzdelávaniu v kurze a následne 
pri vykonávaní samostatnej 
činnosti rušňovodiča. 

 

 
Tomáš Maťo – Imatrikulácie 2018 
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Na ktorej trati jazdíš najčastejšie 
(ak taká je), aby sme vedeli, že 
nás pravdepodobne vezieš ty, 
a ktorú trať máš najradšej? 

Najčastejšie jazdím trasy 
Bratislava - Leopoldov - Trenčín; 
Trnava - Jablonica - Kúty; 
Bratislava - Malacky - Kúty 
a občas prejdem trasou Trnava - 
Sereď - Galanta. Najradšej mám 
trať Trnava - Jablonica - Kúty, 
pretože na tejto trati v oblasti 
Malých Karpát sa máte v každom 
ročnom období na čo pozerať 
a hlavne, nie je to len nekonečná 
rovinka. 

Ako študent si často hrával gitaru 
na imatrikuláciách, Vianočnom 
punči a pamätné je aj tvoje 
vystúpenie na stužkovej. Zahráš 
si ešte alebo ti na gitaru sadá 
prach? 

Ako sa hovorí: „Kam chodí, tam 
pije.“ V mojom prípade je to: 
„Kam chodí, tam hrá.“, čiže na 
gitaru prach ani zďaleka nesadá. 
Pri každej možnej príležitosti si 
vždy rád zahrám, či už sú to 
nejaké menšie koncerty, oslavy 
alebo chatovice, na ktorých hrám 
dovtedy, kým nemám doslova 
krvavé prsty. Môj osobný rekord 
bol doposiaľ 9 hodín neustáleho 
hrania, aj preto som dostal medzi 

kamarátmi prezývku chodiaci 
Jubox. Čo chcú zahrať, zahrám aj 
zaspievam, dokonca aj to, čo 
nechcú ☺. Priateľka taktiež miluje 
hudbu, hrá na bicie a po 
najnovšom ju lámem na hranie na 
gitaru, takže už mám gitary všade 
kam prídem. 

Ktorá lokomotíva z VLÁČIK 
THOMAS je tvoja obľúbená? 

Sám som Tomáš, takže odpoveď je 
v tomto prípade asi jednoznačná 
☺.  

Čo by si poradil terajším 
študentom našej priemyslovky? 

Aby to dotiahli do úspešného 
konca, pretože s touto školou si 
uplatnenie nájdu za každých 
okolností. Mne osobne stredná 
škola dala veľa, od nerozlučných 
priateľstiev a dobrých kontaktov, 
cez množstvo nezabudnuteľných 
zážitkov, na ktoré vždy rád 
s úsmevom spomínam. O tom, že 
si s niektorými pedagógmi 
dokonca už tykám a občas dám 
drink na koncerte, tak o tom 
pomlčím... ☺ 

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme 
veľa osobných aj pracovných 

úspechov. 
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VZDUCHOVÁ 

ŠPORTOVÁ STREĽBA 

Vzduchová športová streľba je športová disciplína, pri ktorej strelci 
pomocou strelných zbraní zasahujú terč. Poznáme niekoľko disciplín pre 
vzduchovú streľbu. 

Streľba v stoji (VzPu) – pri tejto disciplíne sa strieľa 40 alebo 60 rán, vždy po 
jednej rane do terča, používa sa pri nej puška ISSF. 

Streľba v ľahu (VzPu ľah) – tu sa strieľa disciplína slávia 30, ale aj VzPu 40/60 
ľah s puškou ISSF. 

Streľba Štandard sa strieľa 3 x 20 alebo 3 x 40 rán, pri tejto streľbe sa strieľa 
20/40 rán v stoji, 20/40 rán v ľahu a 20/40 rán v kľaku s puškou ISSF. 

K najlepším slovenským strelcom patrí Patrik Jány, ktorý sa zúčastnil aj na 
olympiáde v Tokyu, kde obsadil 7. miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Veľa ľudí si myslí, že športová streľba nie je ťažká, veď len ležíš na zemi 
a strieľaš do terča. No keď sa pozrieme na to z blízka, tak na vzdialenosť 10 
metrov, trafiť desiatku o veľkosti špendlíkovej hlavičky je poriadna 
„makačka“. Veľmi veľa záleží na psychike strelca, rozhodujú maličkosti. Ono 
nie je zložité trafiť desiatku, ale trafiť ju 40/60-krát po sebe dokážu len tí 
najlepší. 

Patrik Sýkora, I. M  
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Et cœna 

 

/short detective story/ 

 

The second part of the story from the previous issue. 

 

 

 

 

 

 

autor: Matej Mlynek, III. M 
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I don’t really recall what happened later that day, 

but the next day I woke up to a knocking on my door. 

It was agent Croftword with the news about another 

murder. I just grabbed my jacket and we rushed to 

the crime scene. It was a cold, foggy morning. We 

arrived to a small hunting hut in the middle of a 

forest. I could already smell the death in the air. 

The place was a mess – it had turned from a neat, 

lovely cottage to a gallery of the most brutal art. 

Six bodies pierced with antlers. Most of their 

organs were missing, but this time it was different. 

The murderer hadn’t had time to clean up and finish 

his work completely, he must have found out that we 

were breathing right down his neck and rushed off. 

I was lucky I hadn’t had breakfast that morning. I 

was thinking about all the details that we might 

have forgotten and I leaned back at an old bookcase. 

Immediately as my back touched the side of it, it 

moved and I fell downwards. Everyone looked at me 

in amazement. Croftword patted me on my shoulder and 

said “good job”.  

I quickly stood up and looked inside. There was a 

small room, something like a panic room. The empty 

bottles pointed out it was most likely a storage of 

“moonshine” - strong alcohol produced through 

prohibition. I noticed something that didn’t belong 

to that room - a big refrigerator with a lock. The 

FBI team always come prepared so it was nothing 

difficult for them to break the lock. When we opened 

that Pandora’s box, it really was a sight from a 

horror movie, a refrigerator full of kidneys, livers 

and hearts, all professionally packed as if they 

were coming from a supermarket. Moreover, the expiry 

date had been written on all of them. Looking at the 

dates, we developed a theory that he hadn’t eaten 

any of them yet. Down at the bottom of the freezer, 

among all the packed meat, I came across something 

shining. It was an old hunting knife. When I reached 
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out for it, I noticed the initials P.B. carved on 

it. Croftword quickly grabbed the knife from my 

hand, his eyes were shining like when you give a 

candy to a child. I think he was pretty sure that 

the knife was going to lead him to the criminal. But 

there were no fingerprints. Only the letters P.B. 

When I finally got out of that godforsaken place, I 

decided to have lunch. I know, I should have been 

disgusted by all the things I had seen, but I just 

felt hungry from all what I had experienced. 

It was about three o’clock when I got to my office. 

I did some paperwork, as always. I poured myself 

some digestif and I started reading a book about 

mental illnesses. Nocturne from Chopin was playing 

in the background. All of a sudden, my phone rang. 

It was my sister Misha, to my amazement. She asked 

if she could stay with me for a few days before she 

went back to London. She was still living with our 

parents. From what I heard, she went to US with her 

boyfriend but they suddenly broke up. Anyway, I 

asked her to come to my office first and I hung up. 

When I’m looking back, maybe it was a little cold-

hearted of me, but we, young Lecters, never had very 

friendly relationships. Maybe because… And the phone 

was ringing again. I picked it up pretty quickly 

because I thought it was my sister again. But it 

wasn’t. It was a guy asking me if he could come to 

a session. I had no objections and I wrote his name 

down. When I did that, he hung up without having the 

appointment arranged. 

I was enjoying my drink, and soon after that, my 

sister arrived to the office. We hadn’t spoken for 

ages but I could tell from the look on her face, she 

didn’t want to talk. I just greeted her and asked 

if she wanted a drink. She refused, so I finished 

mine. Suddenly, she asked if I still played the 

piano. “Yes, I’m still playing. Why?” I asked in 

surprise. “Could you play something now?” This was 
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the first time she actually talked to me. I thought 

the break-up must have really got to her. I sat down 

and started playing The Goldberg Variation Aria from 

Bach. I was able to play that song even with closed 

eyes. By the time I finished, she was already lying 

fast asleep on my sofa which I used for the patients. 

So, I just grabbed a blanket and covered her. Then 

I sat on my chair and started to think about all 

those murders. I was slowly falling asleep.  

I woke up the next day and saw my sister still 

sleeping. I silently went to my changing room. I 

know, you might ask why would anyone have a changing 

room in their office. I have one because 

occasionally I work overnight. I changed my suit, 

walked back to the main room and tried to find the 

keys of my car. When Misha woke up, I was already 

checking my notes. “Are we going to have breakfast?” 

she asked. “We probably should, I will cook 

something at my place.” We got to my car and went 

to my house. When I was opening the main doors, my 

sister asked if I still lived alone. I turned to her 

and said “You must find out yourself.” When we got 

in, I took her coat and seated her in the dining 

room. Then I ran to the kitchen and made some 

scrambled eggs with little pieces of sausage. I 

served it with fresh orange juice. I hadn’t seen 

anyone being as hungry as was my sister for a long 

time. The moment I placed down the plate, the 

scrambled eggs were gone! Anyway, I finished my meal 

and asked her how long she was planning to stay. “I 

don’t know, maybe a couple of days.” “If you want 

to, you can stay in the guest room.”  I had not even 

finished my sentence when she got up and rushed 

upstairs. I guess, I should have talked to her but 

I had to get back to my office. I had three sessions 

arranged for that day.  

I quickly went to the main hall, took my coat and 

keys. When I closed the main doors, Croftword was 
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walking towards me. He stopped me and asked if I 

knew anything new that could help them with the 

investigation because the knife was a dead end. Even 

the owner of the hut had been dead for two years. I 

said I had told him all I knew. In addition, there 

was the possibility the murderer wouldn’t be killing 

for a couple of weeks, maybe months. I guess, we had 

found his lair, so he had to make up a new one. I 

would have kept talking to Croftword but I was 

already late, so I invited him over for dinner. He 

accepted my suggestion, so I quickly got to my car 

and left for work.  

By the time I got there, a patient was already 

waiting for me in the waiting room. I quickly went 

in and prepared my things and started off with the 

sessions. It was kind of a quiet day. When I was 

done and ready to leave, someone knocked on my door. 

Without even waiting for me to answer the door, a 

man in his thirties with average figure entered. He 

was wearing a white shirt with a red tie, black 

pants and sunglasses. By his look, I had already 

assumed that he was an impolite, disrespectful kind 

of a guy. And when he opened his mouth, I instantly 

knew I was right. I think, I’m quite tolerant but 

when it comes to impoliteness… Simply said, I wasn’t 

very pleased about this encounter. 

 

 

 

 

… to be continued 

in the next issue of STRELEC 
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