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Úvod  
Teraz, keď sa už maturanti rozlúčili, zväčša veľmi úspešne a mnohí prváci 

sa konečne spoznali so školou, musia ju načas opustiť. Myslím, že nikto z toho 

nie je smutný, najmä tí, ktorí budú mať vysvedčenie podľa svojich predstáv. Ale 

ešte nič nie je stratené! Kto sa učí celý rok, býva spokojný, a kto nie, má smolu 

. Cez prázdniny sa toho ešte dá veľa naučiť .  V poslednej dobe sa v škole 

odohralo toho veľa, podrobnejšie píše J. Pintér. Zaujala napríklad charitatívna 

zbierka „Modrý gombík“ (peniaze pre deti do Mauritánie). Do zbierky sa 

zapojila celá škola, za čo žiakom v mene redakcie tohto časopisu ďakujem. 

Asi ste si všimli, že po odchode šéfredaktora V. Reža a niektorých 

prispievateľov, ktorí úspešne zmaturovali, sa zmenilo aj zloženie redakcie nášho 

časopisu. Celkovo nám ľudia skôr ubudli, ako pribudli. Preto by som bol rád, ak 

by sa záujemcovia kontaktovali na mňa priamo, alebo aj na PhDr. Bíra. Moja 

maličkosť je Marek Porubský a som žiakom I.M. 

Všetkým vám prajem v mene redakcie časopisu StrEleC krásne prázdniny 

bez učenia, plné zážitkov a bez zdravotných komplikácií či úrazov. 

Marek Porubský, I.M  
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Stalo sa 
  

Úsmev ako dar 

V priebehu mája sa na našej škole uskutočnila akcia „Úsmev ako dar“. 

Mali ste možnosť stretnúť dvojicu v červených tričkách. Boli to žiaci I.M triedy, 

ktorí sa podujali na zbierke, a to Veronika Valchoňová a Róbert Hipp. Zapojilo 

sa mnoho žiakov. Napr. len z triedy III.B prispelo 30 žiakov sumou cez 36 eur. 

Vo vysokom počte sa zapojili aj žiaci ďalších tried, takže celkovo sa vyzbieralo 

úctyhodných 127,62€!!! Táto zbierka poputuje deťom z detských domovov a 

všetkým našim žiakom, ktorí prispeli, veľmi pekne ďakujeme. 

 

Celoštátne kolo SOČ 

Na celoštátnom kole súťaže SOČ 2016 naši žiaci Marek Benc a Michal 

Durdiak (obaja z III.A) získali v kategórii Matematika a Fyzika 2. miesto s 

prácou „Tiažové zrýchlenie trochu inak“. Vytvorili prístroj, ktorý meria rýchlosť 

pádu rôznych telies a následne celý priebeh vyhodnocuje a vizualizuje na PC. 

 

Súťaž v technickom kreslení 

Dňa 8.6.2016 sa v SOŠ dopravnej v Bratislave konalo regionálne kolo 

súťaže v technickom kreslení. Žiaci  Dávid Macko 

(I.M) a Andrej Klostermam (I.S) umiestnili na 5. 

mieste s rovnakým počtom bodov 92 zo 100 

bodov. 

 

Technická myšlienka roka 

Dňa 9.6. sa na pôde Žilinskej univerzity 

uskutočnila súťaž Technická myšlienka roka, kde 
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v konkurencii prác z celého Slovenska obsadili naši žiaci Vratislav Režo  a 

Milan Kalina pekné 3. miesto s projektom Auto na superkondenzátor. 

 

Všetkým zúčastneným gratulujeme a postupujúcim želáme veľa šťastia!!!  

 

 

Jakub Pintér, III.M  
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Rozhovor s riaditeľom našej školy - Ing. Jozefom Gerhátom 
 

 Ako sa dnes máte, aký máte deň? 

Ďakujem za opýtanie, mám sa celkom dobre. 

 Na našej škole ste riaditeľom, dalo by sa 

povedať, krátku dobu. Určite však máte nejaké 

ambície alebo vízie. Čo také zásadné plánujete 

na škole v budúcnosti? 

Moje vízie sa práve realizujú. V tomto školskom 

roku sme napríklad začali s vyučovaním 

inteligentných elektroinštalácií.  Zintenzívňujeme 

spoluprácu s výrobným sektorom a  rozširujeme 

prax v autoservisoch. Zlepšujeme podmienky 

vyučovacieho procesu na škole. 

 Ako by ste zhodnotili pár slovami tento školský rok? Ste viacej 

spokojný alebo naopak nespokojný? Prečo? 

S týmto školským rokom som spokojný. Myslím, že máme za sebou veľmi 

dobrý rok.  Naši  žiaci boli veľmi úspešní na rôznych odborných, predmetových 

a športových súťažiach a na maturitných skúškach dosiahli naši absolventi 

veľmi dobré výsledky. O školu je veľký záujem, prijali sme hneď na prvý termín 

plný počet žiakov a ako jedna z mála škôl nerobíme druhé kolo prijímacích 

skúšok.   

 Ste spokojný s výsledkami našej školy napr. v súťažiach ? 

V hodnotení stredných odborných škôl nitrianskeho kraja v predmetových 

súťažiach a olympiádach sme v posledných troch rokoch vždy skončili do 

tretieho miesta. Myslím, že aj za tento školský rok skončíme na medailovej 

pozícii.   

 Ktoré úspechy školy tento rok i v minulosti si najviac vážite a prečo? 
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Vážim si každého študenta, ktorý reprezentuje svoju školu a robí maximum pre 

to, aby uspel. No a asi je pochopiteľné, že najviac ma potešilo víťazstvo v súťaži 

Mladý mechatronik. 

 Čo je pre Vás v živote najdôležitejšie? 

Moja rodina. 

 Čomu sa venujete vo voľnom čase? 

Väčšinou prácam okolo domu. 

 Máte nejaké plány na leto? 

Vymaľovať školu a vymeniť okná. 

 Ako ste sa  dostali k svojmu odboru? 

Ako študent gymnázia som začal chodiť so spolužiakmi do Hi-Fi klubu vo 

Zväzarme v Topoľčanoch, kde sme sa naučili programovať prvé „osobné 

počítače“  PMD 85 v Basicu a v Asembleri.  A keďže nás to bavilo, bolo úplne 

prirodzené, že sme sa prihlásili na Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave 

(dnes STU).   

 Čo od študentov očakávate? Aký by mal byť dobrý študent? 

Od študentov očakávam aktívnejší prístup k učeniu. Dobrý študent musí 

predovšetkým chcieť sám od seba a nečakať na to, že učitelia ho majú donútiť 

učiť sa. 

 Čo na žiakoch nemáte rád? 

Lenivosť a fajčenie. 

A na záver pár otázok, nápadov od žiakov: 

 Neplánujete zaviesť fotenie tried?  

S týmto nápadom už za mnou boli kolegovia a ja s ním súhlasím.  
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 Máte radšej kávu alebo čaj? 

Čaj. 

 Čo vy a cudzie jazyky? 

Bohužiaľ, učil som sa 9 rokov ruštinu, 5 rokov nemčinu a iba jeden rok 

angličtinu. Takže v podstate rozumiem písaným manuálom, návodom, popisom 

a pod., ale nedohovorím sa.    

 Obľúbený sviatok? 

Vianoce. 

Ďakujem za rozhovor. 

 

 

 

Rozhovor pripravila Alexandra Tomanová, II.A 
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Fotoaparáty a ich druhy  
  

Fotografovanie je veľmi zaujímavé hobby, milióny, ba až pomaly 

miliardy ľudí sú fotografi. Ako je to možné? Jednoducho tak, že dnes je fotograf 

každý človek, ktorý zhotoví fotku, či už smartfónom, alebo kľudne aj digitálnou 

zrkadlovkou. Je to v podstate jedno. Niektorí to berú celkom vážne, niektorí 

profesionálne, niektorí zase len amatérsky a niektorí ani nevedia, že sú fotografi. 

Ak človek zhotoví pekný záber a má úspech (momentálne zväčša na sociálnych 

sieťach), posúva to človeka vyššie a vyššie, študuje princípy fotografovania, 

rôzne techniky a časom sa môže kľudne stať aj profesionálom. Prejdime ale 

vlastne k tomu, čo to ten fotoaparát je.  

Fotoaparát je opticko-mechanické zariadenie slúžiace k vytváraniu 

fotografií pomocou svetla. Teda vo fotoaparáte je nejaká optika (objektív) a 

nejaké fotomédium, na ktoré sa zaznamenáva obraz.  

Fotoaparáty rozdeľujeme podľa zachytávania obrazu, či už na čip, alebo film.  

Momentálne existujú 4 základné rozdelenia fotoaparátov.  

 Digitálna zrkadlovka  

 CSC (compact system camera – klasický dovolenkový kompakt) 

 Bezzrkadlovka (CSC s vymeniteľným objektívom)  

 Kinofilmový fotoaparát.  

Každý z nás pozná digitálnu zrkadlovku. Či už je to Canon alebo Nikon (Pentax, 

Sony...), všetci ju spoznáme podľa „profesionálneho výzoru“. Ako môžeme 

vydedukovať z názvu, nachádza sa v nej zrkadlo, ktoré odráža svetlo z objektívu 

na hľadáčik, alebo sa sklopí a prepustí svetlo, teda „obraz“ na čip, kde sa 

zaznamená. Zrkadlo sa sklopí presne práve vtedy, keď stlačíte spúšť. Akonáhle 

sa sklopí zrkadlo, otvorí sa závierka a podľa presného času sa zavrie. To je ten 

záhadný cvak, ktorý odoženie všetky zvieratá naokolo.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetlo
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Ďalej je tu kategória CSC. Je to klasický dovolenkový kompakt. Názov 

bude daný asi tým, že je naozaj kompaktný, ľahko uskladniteľný či prenosný. 

Samozrejme, kvalitou sa nevyrovná zrkadlovkám, ale niektoré majú dokonca 

kvalitnejšie čipy. Kompakt má vždy vstavaný objektív, teda nevymeniteľný. 

Nenachádza sa v ňom žiadne zrkadlo, obraz dopadá priamo na čip a ten ho 

prenesie na displej alebo elektronický hľadáčik. Keďže sa nič nesklápa ani 

neotvára, nevzniká žiadny „cvak“. Môžeme sem zaradiť aj dnešné smartfóny 

ako fotoaparáty.  

Tretiu kategóriu obsadil pomerne nový systém a ním je Mirrorless, teda 

bezzrkadlovka. Je to vlastne kompakt s vymeniteľným objektívom, avšak 

kvalitou vyhotovenia či už tela alebo čipu, dosahuje aj lepšie výsledky ako 

digitálne zrkadlovky. Keďže tu taktiež nie je zrkadlo a hľadáčik, nič tu necvaká. 

Výhody oproti zrkadlovkám sú napríklad, že sú oveľa menšie a ľahšie, niekedy 

o niečo lacnejšie a rôzne ďalšie „vychytávky“ z pohľadu profesionála, ako 

stabilizovaný čip atď. Avšak všetko má svoje „pre aj proti“. Nevýhodou je 

napríklad slabá výdrž akumulátora, pretože všetko ide na „displej“ a je to 

pomerne nákladné na energiu. Prevrat v bezzrkadlovkách v posledných rokoch 

spravili hlavne firmy Sony a Fujifilm. Mnohí profesionálni fotografi 

prechádzajú z ťažkých „niekoľkotonových“ zostáv na ľahké a kompaktné 

bezzrkadlovky. Hlavnou výhodou je teda hmotnosť.  

Posledná kategória je kinofilm. Tá je už viac-menej za nami, ale stále sa 

nájde pár jedincov, ktorí to nepustia. Má to určite svoje čaro. Podľa môjho 

názoru, fotograf nie je fotograf, pokiaľ nikdy nefotil na kinofilm a aspoň jeden si 

nevyvolal. Ani ja sa ešte za fotografa nepovažujem, nakoľko som ešte film 

nevyvolal, hoci fotografovanie mi zaberá množstvo času, vidím sa v ňom a 

cítim, že toto je to, čo by som si v živote vedel predstaviť nielen ako koníček, 

ale aj ako profesionál.  
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Druhé kritérium, podľa ktorého členíme fotoaparáty,  je optika, teda objektívy. 

Ale o tom niekedy nabudúce.   

  

 Kinofilm  zrkadlovka vs. bezzrkadlovka  

   

 

 Bezzrkadlovka CSC (kompakt) digitálna zrkadlovka 

     

 

 Branislav Šranko I.B 
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Procesor vs. grafika a prečo (nielen) hráči potrebujú oboje  
  

Určite ste už počuli pojmy ako procesor, CPU, grafická karta a podobne. 

CPU (central processing unit) a GPU (graphics processing unit) sú v skutočnosti 

len odlišnými typmi procesora. Čo ich teda tak odlišuje a prečo sú často v 

počítači prítomné oba komponenty?   

  

Najvýznamnejší rozdiel medzi grafickým a centrálnym procesorom je ich 

špecializácia na určité a odlišné typy výpočtov.   

  

Centrálny procesor (CPU) je určený na riešenie menšieho počtu komplexných 

problémov, ako je napríklad funkcia operačného systému; v hrách je to takmer 

všetko, čo beží „za obrazom“ (umelá inteligencia, načítavanie levelov, ukladanie 

pozícií apod.). Centrálny procesor dobre zvláda úlohy, v ktorých nastáva 

vetvenie alebo nie je úplne jasné, akej povahy bude výsledok. Pri viacjadrových 

CPU môže každé jadro spracúvať úplne odlišné problémy, 

ktoré spolu nemusia vôbec súvisieť. Na uchovávanie 

spracúvaných dát sa používa pamäť „cache“, ktorá 

je priamo na procesore a pamäť RAM, ktorá sa 

nachádza na základnej doske blízko CPU.  

   

Grafický procesor (GPU) je špecializovaný 

na geometrické a iné grafické výpočty. Takéto 

kalkulácie sú relatívne jednoduché, ale ich 

počet je veľmi veľký. Jeden herný objekt 

môžu tvoriť desaťtisíce jednoduchých 

rovinných útvarov (polygónov) a jedna scéna 

často obsahuje stovky objektov. Okrem toho je GPU zodpovedný aj za textúry, 
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osvetlenie a ďalšie vizuálne prvky scény. Takýto typ úloh má jednoznačný 

výsledok a dá sa ľahko paralelizovať (rozdeliť medzi viacerých riešiteľov), a 

preto mávajú grafické procesory stovky, často tisíce menších jadier. Na rozdiel 

od CPU musia však tieto jadrá pracovať na podobnej úlohe, a preto nie sú 

vhodné pre systémové procesy alebo procesy, v ktorých nastáva vetvenie.  

Grafickou kartou sa označuje počítačový komponent, na ktorom 

je samotný grafický procesor, jeho pracovná pamäť 

(VRAM) a prvky pre napájanie a komunikáciu so 

zvyškom systému. 

V kancelárskych zostavách sa väčšinou používa iba CPU a je to 

úplne v poriadku. Moderné procesory mávajú často aj grafickú jednotku, ktorá je 

však menej výkonná ako bežná samostatná grafická karta. Intel používa túto 

metódu vo väčšine procesorov, AMD takýto združený procesor nazýva APU – 

accelerated processing unit. Samostatná (dedikovaná) grafika sa používa 

vtedy, keď je potrebné, aby boli vizuálne kalkulácie rýchlejšie alebo presnejšie 

(nielen v hrách, ale napr. aj pri tvorbe filmových efektov).  

Zhrniem to v jednoduchej analógii: Môžete si najať statika, aby vám vypočítal, 

ako správne postaviť múry na veľkej budove. Môžete však toto zadanie dať aj 

dvom alebo štyrom odborníkom – dokážu sa sústrediť na odlišné časti stavby a 

práca im pôjde rýchlejšie. Keď už chcete budovu postaviť, mohli by ste prikázať 

spomenutým statikom, aby to urobili. To však nie je ich špecializácia, čiže by im 

to určite trvalo dlhšie, ako štyrom murárom. Ešte lepšie je zavolať tím o veľkosti 

sto alebo viac murárov, nakoľko stavba stien je relatívne jednoduchšia a dá sa 

ľahko rozdeliť medzi celý tím. Najrýchlejšie a najlepšie riešenie je využiť 

každého tam, kde má špecializáciu a skúsenosti.  
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CPU  

•menej výkonnejších jadier 

 

•každé jadro môže pracovať na inej 

úlohe  

 

•komplexné výpočty, ktoré sa často 

rozvetvujú  

 

•nevyhnutný pre správnu činnosť PC  

 

•systémové úlohy, umelá inteligencia, 

fyzika, práca s dátami a vstupom 

užívateľa 

GPU 

•veľa menších jadier 

 

•jadrá pracujú paralelne na 

jednom probléme 

 

•jednoduchšie geometrické 

výpočty 

 

•je dôležitý len pre rýchlejšie 

alebo presnejšie kalkulácie 

 

•geometria, textúry, 

nasvietenie 

Filip Gerhát II.A  
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Prečo máme pomalý internet???  
  

Otázka s ktorou ma často „otravujú“ nielen žiaci, ale aj učitelia, a aj 

nepedagogickí zamestnanci. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim priblížiť,  

prečo. Treba povedať, že aj mňa to mrzí a rád by som s tým niečo spravil, preto 

neberte článok ako výhovorku. Uvedomte si však, že na škole je viac ako 120 

PC, a máme len jedno pripojenie. Ani ďalšie obyčajné a DSL linky nám v 

podstate nepomôžu, treba niečo vymyslieť...  

Príčinou sú dve základné veci a to je naša poloha a fakt, že sme škola. Ale 

poďme po poriadku. Minulý šk. rok nás navštívil istý pán a hoci to bolo mimo 

problematiky, ktorú prišiel riešiť, začali sme sa baviť aj o rýchlosti internetu. 

Navrhol pomerne jednoduché, ale nie isté riešenie. Kvôli iným povinnostiam a 

urgentnejším veciam som to ďalej nepreveroval a akosi to išlo do zabudnutia. 

Ten pán navštívil našu školu aj tento rok a opäť sme „to“ začali riešiť. Keďže 

antény, na ktoré sa chceme pripojiť sú na budove knižnice SPU na veľkom 

kruhovom objazde, išli sme na najvyšší bod našej školy – strecha telocvične. 

Meranie a vizuálny prieskum nám potvrdil, že ani zo strechy telocvične 

nevidíme knižnicu, čo značne zhoršuje prenos. Bolo jasné, že musíme spraviť 

odbornejšie meranie. Prešlo pár týždňov... Po opakovaných telefonátoch mi bolo 

oznámené, že na knižnici SPU už nie sú voľné porty pre našu anténu. Ďalšie 

porty budú k dispozícií až po zakúpení nového zariadenia, ale najskôr musí 

prebehnúť verejná súťaž. Tá  bude v januári. Takže od októbra sme už v januári 

a nič sa nevyriešilo.   Na prelome rokov bolo treba opäť schváliť maturitné 

otázky, potom lyžiarsky, potom jarné prázdniny, praktické maturitné skúšky a 

ešte aj Veľká noc. Začiatok mája, volám opäť, aby som sa dozvedel, že je všetko 

pripravené. Nasledujúci týždeň ideme na strechu s poriadnou anténou. Ideme, 
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šplháme a zisťujeme, čo sme tušili - signál neprejde cez spleť vysokých topoľov 

a budov. A je vymaľované.   

Náhradné riešenie je, že signál pôjde smerom na Obchodnú akadémiu 

Nitra, odkiaľ pôjde k nám. Zdanlivo jednoduché, opäť ALE. Potrebujeme tým 

pádom dvojnásobok zariadení = 2x drahšie, navyše nám musí obchodná 

akadémia prenajať miesto na streche, čo musí opäť prebehnúť podľa legislatívy 

a samozrejme musí škola súhlasiť. Realizácia bude trvať niekoľko mesiacov. 

Samotná obchodná akadémia  má preto rýchlejší internet, lebo má 3 poschodia. 

Aj škola na Šindolke má rýchlejší internet, lebo priamo vidí knižnicu SPU, aj 

keď je od nás oveľa ďalej. Školy, čo sú v centre miest majú zase výhodu 

blízkosti optických káblov – dôvod poloha.  

Tušil som ale výsledok, preto som začal zisťovať aj iné možnosti. 

Telefonicky som kontaktoval lokálneho providera. V telefonáte som počul 

ústretové jednanie, veľa plánov ako „sa“ natiahne optika do Mlynáriec, ale 

žiadne termíny  . Navyše mi bolo priamo povedané, že my ako škola sme pre 

nich nezaujímavý zákazník a kvôli nám to ťahať nebudú. Napriek tomu som 

chcel ďalej rozvíjať túto možnosť. Je to veľmi ťažké, keďže sa mi nepodarilo 

uskutočniť ani ďalší telefonát  - lebo škola.   

Ostáva nám len ďalej vymýšľať a telefonovať. Takže internet  je skutočne  

pomalý, naozaj sa snažíme, ale nejde to tak jednoducho, akoby sme všetci 

chceli.   

 

Jaroslav Gašparík, pedagóg  
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ROK ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRI SPŠSE NITRA 
 

Žiacka školská rada v školskom roku 2015/2016 nadviazala na svoju 

činnosť z predchádzajúceho školského roka a taktiež sa snažila hľadať nové 

nápady na študentské aktivity. Jej hlavnou úlohou je zastupovať záujmy žiakov 

a predkladať ich požiadavky vedeniu školy. Jej koordinátorom je PaedDr. Peter 

Antala. V tomto školskom roku pracovala ŽŠR v zložení: 

Predseda ŽŠR: Juraj Brestovský, IV. B 

Členovia ŽŠR: Jozef Valovič, III. M 

   Klaudia Pndešová, IV. A 

   Ján Malík, IV. S 

   Michal Arpáš, IV. M 

   Slavomír Chňapek, III. B 

   Martin Kiss, IV. A 

   Mário Bajzík, II. MS 

   Patrik Martiška, II. A 

   Tomáš Lisický, II. B 

   Andrej Ďurina, II. B 

 

Cieľom ŽŠR je realizovať minimálne jednu aktivitu za mesiac počas 

školského roka, s výnimkou maturitného mesiaca máj. Svoju činnosť začala 

ŽŠR už tradičným workshop-om, spojeným s výstupom na vrch Zobor, kde jej 

členovia spolu s koordinátorom vyhodnotili činnosť ŽŠR v predchádzajúcom 

školskom roku a spoločne vypracovali uznesenia vo forme návrhov aktivít pre 

žiakov, učiteľov a rodičov SPŠSE Nitra. Súčasťou uznesení bola aj žiadosť, aby 

škola organizovala v prípade záujmu turistický kurz, lyžiarsky kurz a kurz 

ochrany života a zdravia. Sme radi, že aj s prispením ŽŠR sa podarilo opätovne 

presadiť organizovanie kurzu ochrany života a zdravia mimo mesta formou 

trojdňového výjazdu. Žiaľ zo strany žiakov tretích ročníkov nebol o túto aktivitu 

dostatočný záujem, aby mohol kurz prebiehať na chate Homôlka ležiacej na 

rozmedzí Strážovských vrchov a Bielych Karpát, neďaleko rázovitej obce 
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Valaská Belá. Ďalej sme predložili žiadosť, aby naši žiaci mohli v rámci 

vyučovania navštíviť výstavy Gaudeamus, Autosalón, Aqua-Therm, Mladý 

tvorca a Strojársky veľtrh.  

V októbri sme mali naplánovanú prvú aktivitu, ktorá sa už na našej škole 

začína stávať tradičnou. Do „HALLOWEEN lírnink“ sa zapojilo množstvo 

študentov a dokonca aj viacero učiteľov.  Aktivita roka – Imatrikulácie, ktorú 

organizujeme v novembri k Medzinárodnému dňu študentstva je po organizačnej 

stránke veľmi náročná udalosť.  

 

 

 

Imatrikulácie 2015 
Príhovor riaditeľa 

školy 

„Prísažníci“: Kristián 

Križan, 

Lukáš Selický, Juraj 

Brestovský 

Ďakujeme každému, kto nám pomohol pri organizácii tak veľkej aktivity, akou 

Imatrikulácie sú. V tomto školskom roku sa aktívnejšie zapojili žiaci štvrtých 

ročníkov, ktorí okrem moderovania programu vystúpili aj s divadelnou scénkou 

a hudobným programom.  

   

Divadelná scénka žiakov 

IV. A 

Hudobný program: 

Roman Hlinka, Benjamín 
Kapela 
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Balko, Martin Šodel 

V decembri sme mali na škole Mikuláša a Vianočný koncert vo vestibule 

spojený s podávaním študentského punču.  

 

 

 

Čert: Jozef Šatka, Anjel: 

Juraj Brestovský, 

Mikuláš: Dominik Hrnko 

Študentský punč Koledníci 

 

ŽŠR navrhla, aby sa žiaci školy zúčastnili filmového predstavenia Star 

Wars: Sila sa prebúdza. Veľká vďaka patrí aj vedeniu školy, ktoré poskytlo 

financie tak, aby žiaci zaplatili len symbolické 1€. Druhý film, ktorý vyberala 

v školskom roku 2015/ 2016 ŽŠR, bol Červený kapitán, natočený podľa 

bestselleru Dominika Dána. Dúfame, že výbery oboch filmov splnili očakávania 

žiakov. Aktivity, na ktoré sme najviac hrdí, boli v novembri a vo februári. 

Darovať krv sa rozhodlo množstvo študentov a niekoľko zamestnancov školy. 

V marci sme vyskúšali organizovať po prvýkrát tematický Bielo – modrý fans 

day pri príležitosti vstupu HK Nitra do zápasov play-off Tipsport ligy. 

V aktuálnom školskom roku sme zorganizovali na našej škole prvý ročník 

fotografickej súťaže. Zapojili sa do nej traja žiaci - Samuel Kopček, Branislav 

Šranko a Kevin Kluka. 27 súťažných fotografií ste mali možnosť vidieť na 

chodbe školy. Komisiu tvorili výchovná poradkyňa Mgr. Martina Lauková, 

koordinátor ŽŠR PaedDr. Peter Antala a predsedom komisie bol fotograf Peter 

Michalík, ktorého práce si môžete pozrieť na stránke 
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http://www.petermichalik.eu/.  Víťazom sa stal Kevin Kluka so sériou fotografií 

Gatekeepers, Game of skate a Kids of century. Na druhom a treťom mieste sa 

umiestnili fotografie Braňa Šranka: New Year a Freedom. Z fotografií Samuela 

Kopčeka porota najviac ocenila fotografiu Moja rodná dolina.  

   

Gatekeepers Game of skate Kids of century 

Mesiac marec bol nabitý aktivitami. Uzavreli sme ho úpravou areálu školy, čím 

sme si pripomenuli Deň Zeme, do ktorého sa spolu s koordinátorom ŽŠR 

zapojili žiaci I. B: Bella, Bujna, Líška, z II. A: Martiška, z II. B: Jilly, Lisický, 

Duty, Moravčík a z II MS Kurej, Krátky, Bajzík. 

Dňa 4. 4. 2016 sa uskutočnili voľby zástupcu žiakov do Rady školy pri 

SPŠSE Nitra, keďže sa skončil mandát dovtedajšej RŠ. Do RŠ kandidovali 

Simon Vitáloš z II. M a Filip Kurej z II. M. Do RŠ bol zvolený Simon Vitáloš. 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý 

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických 

zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní 

funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu 

školskej problematiky. Študenti školy v nej majú jedného zástupcu. 

Keďže žiakom štvrtých ročníkov skončil mandát v ŽŠR ukončením štúdia na 

našej škole, je potrebné uskutočniť doplňujúce voľby piatich členov do ŽŠR. 

Žiaci, ktorí sa chcú spolupodieľať na aktivitách školy organizovaných ŽŠR sa 

dostavia 28. 6. 2016 o 9:25 do miestnosti č. 4. Tu si šesť členov zvolí piatich 

zástupcov, ktorí doplnia počet žiakov v ŽŠR na 11. 

http://www.petermichalik.eu/
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Poslednou aktivitou v tomto školskom roku bude Školský piknik a grilovačka, 

ktorá sa bude organizovať v prípade dobrého počasia 28. 6. 2016 v areále školy.  

Záver 

Je to už tretí rok, čo sa snažíme organizovať aktivity, ktoré obohatia život 

na našej škole o zážitky mimo učebníc, počítačov a písomiek. Možno si poviete: 

„Veď to už musí byť jednoduché“. Ale nie je tomu tak. Vždy chceme spraviť 

niečo inak, ako to bolo v minulom školskom roku, aby sme vás zaujali a aby ste 

sa chceli aktivít zúčastniť sami, bez príkazov a donucovania. Tak tomu bolo aj 

teraz. Je to boj o každý dobrý nápad, ktorý je potrebné aj úspešne a zaujímavo 

zrealizovať. A to ešte ihneď po uskutočnení aktivity rozmýšľame, čo sme mohli 

spraviť inak a lepšie. Dúfam, že sa nám podarilo vzbudiť váš záujem a ak nie, 

dajte nám o tom vedieť. Radi privítame aj vaše návrhy na nové aktivity ŽŠR. 

A keďže by sa žiadna aktivita ŽŠR nezaobišla bez pomoci mnohých ďalších 

študentov, zamestnancov našej školy z radov pedagogických aj 

nepedagogických a samozrejme vedenia školy, tak sa aj touto cestou chceme 

všetkým ešte raz poďakovať a dúfame, že aj v budúcom školskom roku 

zorganizujeme ešte lepšie aktivity, ako tomu bolo doteraz. 

Na záver chcem ešte poďakovať členom ŽŠR, ktorí ukončili v tomto 

školskom roku štúdium na našej škole, pretože výraznou mierou pomohli 

organizovať aktivity žiakov na našej škole a zároveň vám prajem príjemné 

prázdniny. 

 

Peter Antala, pedagóg 

 

 



 

 

  

21 
  
 

 



 

 

  

22 
  
 

 

  



 

 

  

23 
  
 

 

Básne  
      

Krátko  
  

Krátko cítia ľudia dnes,  

Tak poďme zmeniť spolu svet,  

Nádeje viac do duší vnes,  

Nech kvitne láska, ako kvitne kvet.  

Nech letí šťastie vpred,  

Nech letí slnku vstriec, 

Nech letí ako zved,  

Nech horí svetlo sviec.  

  

Nie je treba veľa slov,  

Stačí vravieť takto. 

Avšak lásky nie je dosť, 

Cit nesmie znieť krátko. 

  

Jarné lístie  
  

V slniečku jarnom veje, 

Krásnou zeleňou sa pýši, 

Až kým ho tma nezaleje,  

A ocitne sa v nočnej ríši.  

Tak temnotou zahalené,  

Neraduje sa viac lístie,  

Čo vo svetle narodené,  

Počúvalo srdca bitie.  
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No vyčkáva na ďalšie ráno,  

Že vytvorí spektrum krás, 

Povieme si tiché "Áno", 

Keď zelená zas očarí nás.  

  

Roland Tököly, III.M  

 

 

Trójsky koniec  
  

Všade ticho, iba čo muchy lietajú,  

všetko prázdne a iba v meste je rušno. 

Obranci sa tu i tam ráno zvítajú,  

rozrušení sú, tušia, bude krušno.  

  

Zrazu príde poslík, že stojí kôň vzadu, 

za kopcom, na lúke, drevený, zdá sa opustený.  

Velitelia sa zhodli-Bohovia im dali radu,  

a radostne si myslia: „Sme vykúpení!“  

  

Nezhodli sa, pravda všetci!  

Argumenty lietali, koňa všetci nechceli. 

Nakoniec sa dohodli, že po ten dar pôjdu, 

Do mesta ho dostali.  

 

Tak si teda priniesli do seba tú skazu,  

vnútri, ako každý vie, Achájci tam boli. 
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Nepriatelia Tróje, vyskočili zrazu, 

vyhoreli hradby, zaplakali hory.  

  

Keď koňa chceli dostať tam do mesta, 

skryli sa aj za výhovorku pomoci 

vyhlásením: “Treba pomôcť koňu z miesta!“ 

Achájci ich našli skrytých v rúšku noci.  

Takto skončí Európa, všade samá pohostinnosť, 

v migrantskom ošiali i Trójskeho koňa trpte! 

Ľuďom treba pomáhať, iste, to je ľudská povinnosť. 

Aká je však vďaka, keď ti skáču aj po chrbte? 

 

Môžme všetkých zachrániť? Náš čln všetkých unesie?  

A či spolu s nimi, na dno klesneme, povedať sa nesmie?  

 

Marek Porubský, I.M 
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Viete že? 
 

 Zlato je jednou z položiek devízových rezerv centrálnych bánk. Centrálne banky 

obchodujú s menovým zlatom podľa schválených pravidiel na svetových 

finančných trhoch prostredníctvom najvýznamnejších bánk a investičných 

domov.  

Národná banka Slovenska má tiež  v úschove devízové rezervy v zlate a v 

devízových hodnotách, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie. Pri 

uskutočňovaní operácií v rámci Eurosystému postupuje podľa pravidiel platných 

pre Eurosystém. 

 Menové zlato má podobu zlatých tehál. Váha jednej zlatej tehly býva od 350 do 

430  trójskych uncí (10,9 až 13,4 kg). Priemerná hmotnosť jednej 

obchodovateľnej zlatej tehly je okolo 12,5 kg. Každá tehla má pečiatku 

schválenej zlievarne. 

 Najväčšia zlatá tehla váži 250 kg a jej rozmery sú: 45,5 × 22 x 17 cm. Je uložená 

v múzeu baníctva na získavanie zlata v meste Toi v Japonsku. 

 Trójska unca (troy ounce, značka oz) je stredoveká jednotka hmotnosti zlata, 

striebra, platiny a drahokamov, ktorá sa používala na britských ostrovoch. Jej 

názov je odvodený od malého francúzskeho mesta Troyes, ktoré bolo v 

stredoveku dôležitým obchodným centrom. 

 Dreviny, ktoré kvitnú až v lete, majú kvety väčšinou na konci výhonkov alebo v 

pazuchách listov. 

 Na Slovensku sa nachádza geografický stred Európy?  

 Vynálezca padáka Š. Banič pochádza zo Slovenska? 

 Slovensko je po Rakúsku druhou najlesnatejšou krajinou v strednej Európe? 

 Bratislava a Viedeň sú dve najbližšie ležiace hlavné mestá v Európe? 

Oddeľuje ich len necelých 60 km. 

Adrián Mihalka III.M  
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Relax - vtipy 

Nezamestnaný telefonuje do kancelárie NR SR: 

- Dobrý deň, som niekoľko rokov nezamestnaný a počul som, že sa uvoľnilo 

miesto poslanca. Mal by som o to miesto záujem. 

- A vy ste tak trochu šibnutý? 

- A to je podmienka? 

*** 
Ruský generál sa pýta Slotu: 

-Počuj, aké je podľa teba najkrajšie mesto? 

Slota odpovie bez váhania: 

-Žilina 

Generál vyzvedá: 

-A koľko rakiet treba na zbombardovanie celej Žiliny? 

Slota uvažuje: 

-Mnooo...Aj Budapešť je pekné mesto. 

*** 
- Aký nápis by ste chceli na náhrobný kameň vášho manžela? 

- Odpočívaj zatiaľ v pokoji. O chvíľu prídem za tebou!  

*** 
Viete, čo by robil Isaac Newton, keby žil? 

Brutálne by kričal a škriabal veko truhly. 

*** 
Čo mávajú Somálci na obed? 

Strašný hlad. 

*** 
Premýšľam, prečo sa Judáš obesil. Asi mu zdanili tých 30 strieborných. 

*** 
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"Mami, ja bračeka neľúbim!" 

"Buď ticho a zjedz aspoň tú nohu!" 

*** 
- Moja manželka ide s módou. Porodila dieťa do vody. 

- A ako sa má maličké? 

- Ktohovie? Odplávalo a viac ho nikto nevidel. 

*** 
Mamička bola v nemocnici a ocko vo väzení. Janko a Marienka chceli ísť za 

nimi. Keď išli za nimi, tak nevedeli, ako vystúpiť z vlaku. Janko chytil 

Marienku a hodil ju pod vlak! Janka dali do väzenia k oteckovi a Marienku k 

matke. 

*** 
- Oci, čo je to skleróza?  

Otec: 

- Čo si sa pýtal?  

Syn: 

- Kedy? 

*** 
Po rokoch sa stretnú dvaja partizáni, a začnú spomínať, v tom jedného napadne:  

- Ty, pamätáš na toho Rusa, čo zakričal: "Za stranu a ľud", a potom skočil pod 

tank!  

- Ale nie, ty si stál príliš ďaleko. On zakričal: "Zasraný ľad!" 

*** 
Plukovník na vojne zaraďuje bažantov do skupín:  

- Tí, ktorí vychodili strednú a vysokú školu, sa zaradia do prvého radu. Tí, ktorí 

vychodili základnú, do druhého radu.  

Hlas zozadu:  
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- A čo tí, ktorí nevychodili žiadnu školu?  

- Tí sa zaradia za mňa! 

*** 
Pesimista vidí tmu v tuneli, 

Optimista ale vidí svetlo na konci tunela, 

Realista už vidí svetlá vlaku, 

Rušňovodič vidí troch debilov na koľajniciach. 

 

 

M. Dúbravský a T. Krupa, obaja II. M 
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Redakčná rada 
 

VEDÚCI:  

Marek Porubský (I.M) – šéfredaktor a predseda redakčnej rady  

Mgr. Tomáš Ďurina – zodp. pedagóg za grafickú stránku  

PhDr. M. Bíro – zodp. pedagóg za obsah a pravopis 

 

Členovia redakčnej rady a tiež autori príspevkov:  

Filip Gerhát   II.A 

Jakub Pintér   III.M 

M. Dúbravský a T. Krupa,  II.M/S 

Adam Slovák,   II.A 

Alexandra Tomanová  II.A 

Branislav Šranko  I.B 

Roland Tököly  III.M 

Adrián Mihalka  III.M 

 

Externí prispievatelia:  PaedDr. P. Antala 

    Mgr. J. Gašparík 

 

 


