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Úvod 

Koniec školského roka sa blíži neprekonateľnou rýchlosťou, našťastie, 

ešte máme trochu času opravovať známky. Štvrtáci majú takmer odmaturované 

a noví žiaci sú už do prvého ročníka zapísaní. Od posledného vydania nášho 

časopisu sa na škole udialo veľa pozitívnych vecí, o ktorých si môžete prečítať 

v rubrike Úspechy školy (pôvodne to bola rubrika Novinky, ale častokrát 

informácie, ktoré prinášala boli „starinky“, tak sme sa rozhodli zmeniť názov). 

V tomto čísle vám prinášame novú rubriku Čítam, čítaš, čítame..., do 

ktorej nám bude prispievať svojimi recenziami pán profesor Bíro, za čo mu 

veľmi ďakujeme. Samozrejme, ak niekto z vás prečíta cez leto nejakú dobrú 

knihu, ktorá ho nadchne a rozhodnete sa o nej napísať recenziu do časopisu, 

budeme radi. 

Zmeny vidieť aj v učiteľskom zbore a budúci školský rok pribudne ešte 

zopár učiteľov. V našej rubrike Rozhovor s..., ich trochu vyspovedáme, aby ste 

sa o nich niečo dozvedeli. Tento raz na naše otázky odpovedala Mgr. Jana 

Gromanová. 

V tomto čísle vám Strelec prináša rôzne články zo života školy, činnosti 

Žiackej školskej rady, vaše názory na exkurzie, technické „hračky“, PC hry, 

hudbu, či vaše záujmy.  

Rozlúčiť sa musíme s našimi šikovnými štvrtáckymi redaktormi (aj touto 

cestou im chceme poďakovať za všetky príspevky do časopisu a zaželať, nech sa 

im darí v ďalšom písaní prác a diplomoviek na vysokých školách ), preto sa 

nebojte a píšte články. Teraz máte celé prázdniny pred sebou, keď sa budete 

nudiť, napíšte nejaký článok. Ak si myslíte, že máte literárny talent, alebo máte 

zaujímavé hobby, napíšte o ňom niečo. Písanie článkov je aj odmeňované . 

Prázdniny plné zážitkov a bez úrazov a šťastie pri opravovaní známok 

vám želá redakcia časopisu StrEleC. 



 

~ 3 ~ 
 

ÚSPECHY ŠKOLY 

 

V prekladateľskej súťaži Juvenes 

Translatores náš žiak Filip Gerhát (IV. A) 

získal čestné uznanie za výnimočné nadanie 

pri preklade. Odborná porota vyzdvihla 

vysokú kvalitu jeho prekladu. 

 

Naši študenti Filip Gerhát (IV. A) a Kristián 

Andocs (IV. M) zvíťazili na 6. ročníku celoštátnej 

súťaže Skills Slovakia MLADÝ MECHATRONIK, 

ktorá sa konala 16. marca 2018 na pôde MTF STU v 

Trnave. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú 

reprezentáciu školy. 

 

 

Naši študenti Juraj Goryl (I. B), 

Dávid Solčiansky (II. B) a Marek 

Porubský (III. M) zvíťazili v 

dekanátnom kole súťaže Biblická 

olympiáda, ktoré sa konalo 21. marca 

2018, na diecéznom kole, ktoré sa 

konalo 25. apríla 2018 a na celoslovenskom kole 17. mája sa umiestnili na 2. 

mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy.  
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V dňoch 26. - 27.3. sa uskutočnilo v 

Bratislave celoslovenské kolo Olympiády 

v anglickom jazyku. Náš žiak Filip Gerhát 

(IV. A) obsadil v silnej konkurencii vo 

svojej kategórii vynikajúce 2. miesto. 

Blahoželáme, ďakujeme za úspešnú 

reprezentáciu školy. 

 

Dňa 5.4.2018 organizovala naša 

škola spolu s Obchodnou akadémiou už po 

9-krát krajské kolo SOČ pre Nitriansky 

kraj. Naši študenti dosiahli: Dve prvé 

miesta: Filip Gerhát s Tomášom 

Krajčovičom zo IV. A a Dávid Jozef 

Macko s Máriom Michálikom z III. M. Uvedené práce skončili na 

celoslovenskom kole, ktoré sa konalo 25. - 27.4.2018 na Žilinskej univerzite na 

piatom mieste. Dve tretie miesta: Markus Štadler s Martinom Dúbravským 

zo IV. MS a Tomáš Lisický zo IV. B. Blahoželáme a ďakujeme za 

reprezentáciu školy. 

 

Dňa 13.4. sa uskutočnilo v KC Zobor v 

Nitre krajské kolo recitačnej súťaže  anglickom 

jazyku Jazykový kvet. Náš žiak Michal Csámpai 

(II. B) obsadil v silnej konkurencii vynikajúce 2. 

miesto. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú 

reprezentáciu školy. 
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Čestné uznanie v celoslovenskej literárnej súťaži Esej Jána Johanidesa s 

umiestnením do 12. miesta získal náš žiak Peter Dobiáš (III. B). Tešíme sa z 

jeho úspechu a ďakujeme mu za reprezentáciu školy. 

 

Dňa 17.4. sa uskutočnilo v Nitre 

regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Tím 

našich žiakov Peter Brezina (III. A), Ivan 

Sleziak (III. B) a Dávid Jozef Macko (III. M) 

vybojovali v silnej konkurencii vynikajúce 2. 

miesto. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú 

reprezentáciu školy. 

 

Dňa 2.5. sa uskutočnilo v Nitre na 

atletickom štadióne uskutočnili Atletické 

majstrovstvá okresu a kraja žiakov stredných 

škôl. V skoku do diaľky žiak Michal Belan 

(II. B) v okresnom kole zvíťazil a v krajskej 

súťaži bol druhý. Blahoželáme a ďakujeme 

za úspešnú reprezentáciu školy. 

 

Dávid Solčiansky, II.B 

  

https://spsnitra.edupage.org/album/?#gallery/160
https://spsnitra.edupage.org/album/?#gallery/160
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Exkurzia Modra 

 

Dňa 17.04.2018 žiaci II. A a II. MS navštívili dom Ľudovíta Štúra miesto 

jeho odpočinku na cintoríne v Modre. Študenti sa na exkurzii bližšie oboznámili 

s osobnosťou Ľudovíta Štúra, osvojili si vedomosti o spoločenskej situácii v 19. 

storočí.  Máme pre našich čitateľov niekoľko postrehov a úprimných vyznaní 

o exkurzii od žiakov z II. MS: 

- Bolo to zaujímavé, nové poznatky o štúrovcoch a bola aj zábava. Páčilo sa mi 

to a chcel by som, aby takéto exkurzie boli častejšie. Zistil som ako sa žilo 

v minulosti a som rád, že žijem v dnešnej dobe . 

Jakub H. 

- V pohode, trocha nuda, ale aspoň sme sa neučili, takže môžeme ísť aj 

nabudúce. 

Matej K. 

- Exkurzia sa mi páčila, dobré na nej bolo, že netrvala dlho. Naučil som sa niečo 

viac o živote Štúra, takže dúfam, že zmaturujem. V Modre mali dobrú zmrzlinu. 

Matúš R. 

- Na Morave (redakcia časopisu nechápe, na akej exkurzii tento žiak bol) sa mi 

celkom páčilo. Rozprávanie o živote, spoločnosti a spolupracovníkoch bolo 

zaujímavé. 

Daniel K. 

- Bola to krásna exkurzia, veľa som sa dozvedel o živote Štúra. Doprava bola 

skvelá. Všetko bolo skvelé!!! 

Adrián S. 
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- Pozitíva: exkurzia bola dobrá, lebo netrvala dlho, naučil som sa viac 

o Ľudovítovi Štúrovi. Bol tam kebab . Negatíva: nešli sme dvojposchodovým 

autobusom (poznámka redaktora - pôvodne mali ísť žiaci dvojposchodovým 

autobusom, nakoniec sa zmestili aj do normálneho autobusu). 

Filip R. 

- Zo začiatku to bolo celkom zaujímavé, ale bol som tam už 4x, takže nakoniec 

nuda. Cesta autobusom a mestečko Modra boli fajn. 

Nikolas G. 

- Ak je v učebných plánoch nejaká literárno-dejepisná exkurzia, tak sa musí 

uskutočniť. Inak to podľa mňa pre väčšinu žiakov nemá význam, lebo je to ako 

v škole, zase len počúvať a učiť sa, a keď odídem z miestnosti, tak zabudnem 

o čom som počúval. 

Sebastián Č. 

 

- Však dobre bolo, ale znovu by sa mi tam ísť nechcelo. Aspoň sme sa uliali zo 

školy. 

Adam H. 

- Exkurzia bola v pohode, akurát mi to prišlo trochu umelé. Bolo fajn počuť 

niečo nové o Štúrovi, druhý raz by som tam asi nešiel. 

Adrián M. 

 

- Exkurzia bola dobrá, získal som kvalitné poznatky, cesta bola príjemná 

a zábavná, krásny učiteľský dozor ♥. 

Juraj M. 
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- Bolo to absolútne úžasné 10/10. Dúfam, že takéto exkurzie sa budú konať 

častejšie. Išiel by som kľudne ešte raz. 

Adrián V. 

- Bolo to dobré, páčil sa mi výklad o Štúrovi. Expozícia bola pekne spracovaná. 

Slová nedokážu vyjadriť aká bola táto exkurzia, ale čísla áno 6/10. 

Peter R. 

- Výborná exkurzia, skvelá organizácia a téma exkurzie. Prospešná pre žiakov. 

Úprimne dúfam v ďalšie podobné výlety (nabudúce poschodový autobus). 

Andrej L. 

- Exkurzia bola zaujímavá ale trochu dlhá. Inak bolo všetko fajnové. PS: 

v autobuse bolo málo miesta na nohy. 

Oliver S. 

- Bolo tam super, hlavne cesta autobusom bola skvelá. Páčilo sa mi všetko. 

Môžu byť aj ďalšie takého akcie . 

Matej Ď. 
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Exkurzia Brodzany a Oponice 

Kým si štvrtáci namáhali šedú mozgovú kôru nad záhadami slovenčiny, I. 

B a I. M si vyšla na exkurziu do Brodzian a Oponíc. Autobus nás vyzdvihol na 

klasickom mieste stretnutia, zemiakovom parkovisku, a hor sa za poznávaním. 

Naša prvá zástavka bola prekvapivo rýchla, využili sme pumpu pri Land Roveri 

(keďže ranná káva a WC musí byť ). 

 Spokojní sme mohli vyraziť do Brodzian, kde nás už očakávali. Nasadili 

sme si návleky a vypočuli si odborný a fundovaný výklad pani sprievodkyne, 

ktorá nám porozprávala nielen fakty a zaujímavosti zo života ruského velikána 

Alexandra Sergejeviča Puškina, ale aj o jeho priženenej vetvy žijúcej v kaštieli 

v Brodzanoch.  

Chatau Oponice je krásne zreštaurovaný kaštieľ, v ktorom sa nachádza 

jedna z najzaujímavejších súkromných knižníc na Slovensku. V dverách 

knižnice nás privítal františkánsky mních s palicou v ruke. Vošli sme do 

knižnice osvetlenej len sviečkami a „mních“ nás previedol obdobím končiaceho 

stredoveku. V období, kde pred nami stoja dva súperiace svety - cirkev a učenci. 

Priblížil nám pohľad na astronómiu, inkvizíciu až sa spolu so svojimi 

spolubratmi dostal do nášho storočia a spoznal krásy modernej techniky a zistil, 

že dnes sa knihy nachádzajú s malých svietiacich predmetoch, nazvaných 

tablety .  

V unikátnej zapožičanej zbierke sú originálne knihy: 

-  od teológa Johanna Nidera - Kladivo na čarodejnice, ktorá poslúžila na 

to, aby v Európe bolo zabitých 12 miliónov ľudí, prevažne žien, za 

čarodejníctvo; 

- od astronómov - Mikuláša Koperníka, Giordana Bruna a Galilea Galilea; 

- mapa od Ptolemaia... 
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Milujete knihy a chceli by ste si zalistovať v starých historických knihách, 

navštívte Apponyiho knižnicu v Oponiciach. A ak máte šťastie a vlastníci 

pripravili tematickú výstavu. Neváhajte! 

Mgr. Katarína Hrnčárová  
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Edducate Slovakia 

A few weeks ago our school hosted four lectors from Educate Slovakia. 

They came to our school as a part of an exchange programme for students from 

all over the world and they spent here one week teaching the third-year students. 

 

At the beginning of the week, we – the students from the III.M class – 

were divided into two groups. Each group had two lectors. On the first day we 

were excited. We had a lot of questions. ´Who are they? Where are they from? 

Are they funny or boring?´  The bell rang and we went to the classroom. Moh´d 

Fawny, a 22-year-old boy from Sri Lanka, and Maria Tereza Bostos, an 18-year-

old girl from the south of Brazil, were waiting for us. They told us a few words 

about themselves, about the exchange programme and then they wanted to know 

our names and hobbies. 

 

Every day we discussed a different topic. For example culture, religion, 

problems or lifestyles in the world. Especially we talked about Sri Lanka, Brazil 

and Slovakia. What is more, they showed us some videos about their countries 

and then we discussed these videos. We learnt a lot of interesting things about a 

lot of countries. We also told them some facts about Slovakia, our lifestyle, etc.  

However, there was still enough time for playing games. These games 

showed us the main aim of teamwork – to share and help each other, not to be 

the best. 

 

Unfortunately, the week passed like water. At the end of their visit to 

Nitra, we took a photo together, exchanged contacts and said goodbye to them. 
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In my opinion, it was one of the best weeks at school. We improved our English 

and learnt interesting new facts about other countries.  

 

Dávid Jozef Macko, III.M 
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English lectors 

Between 5
th
 and 9

th
 February we were hosting English lectors from Brazil, 

New Zeeland and Srí Lanka. 

At that week, we were just forced to speak in English. Speak English or 

nobody will understand you, that were our feelings that week. When we entered 

the class where lectors were, we were feeling little bit nervous because what can 

you expect from people from other side of the Earth? When the lectors started 

talking we were shocked, especially when the lector from New Zeeland started 

talking because she is a native speaker. That English was so clear not like ours.  

 

At lessons we were talking about their countries and also about Slovakia. 

While the lessons were going on, we were feeling more and more comfortable 

because they were friendly. They were asking us how we are doing, what are our 

hobbies, what we like etc. We learned about some countries and their problems. 

About what we can change and what we need to do when we want to success in 

anything we want. At the end of the week we played some cool games, they 

were really funny. We were laughing all the time. 

 

We really miss that one week. It was the week full of laugh and happiness 

but also there were topics about problems and sadness, it was perfectly balanced.    

 

Stanislav Leško, III.B 
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Slnko 

Oblak zacláňa výhľad 

na slnko. 

Možno jediný pohľad 

a zistíš... 

 

Oblakom si sám, lebo 

pozeráš na veci zhora 

a nevidíš, či je nad tebou 

nebo. 

 

Hlava k zemi sklonená, 

pohľad do slnka oslepuje... 

Ale tvoja duša zničená 

sa slnku zaraduje. 

 

Zrazu ťa radosť zaplavuje, 

keď je niekto šťastnejší, 

a ty mu nič nedáš, 

iba úsmev jasnejší. 

 

Nech nie je radosť závislá 

od tvojho trávenia. 

Nechaj, nech sa prejaví 

aj počas trápenia. 

  Marek Porubský III.M  
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Stenografia 

Stenografia, alebo rýchlopis je metóda ručného písania pomocou skratiek. 

Skracujú sa písmená, aj často používané slová. Stenografia má prakticky vlastnú 

abecedu a celé slovo sa píše jedným ťahom. Krátke slová sa môžu aj spájať, aby 

sa ušetril čas. Veľké písmená sa nepíšu, podčiarkuje sa  celé slovo, dĺžne sa píšu 

iba vtedy, ak to treba pre rozlíšenie významu slova a nerozlišuje sa i/y. 

Píše sa ceruzkou na čistý papier, pri učení sa píše na linajkovaný papier 

s pomocnými čiarami. 

Na prvý pohľad vyzerá stenogram nečitateľne – iba nejaké vlnky a čiarky, 

ale to asi každé cudzie písmo. Ak sa učíte stenografiu postupne, nemáte žiadny 

problém s čítaním. 

Rýchlosť sa dosahuje až 130 slov za minútu, pre bežnú potrebu sa stačí 

naučiť písať rýchlosťou okolo 60 slov za minútu, čo stačí na detailné 

poznámkovanie. Priemerná rýchlosť hovoreného prejavu je 90 slov za minútu. 

V minulosti sa dalo získať štátne osvedčenie na:  

kancelárskeho stenografa – museli ste vedieť písať rýchlosťou 70 slov za 

   minútu,  

novinársky stenograf – museli ste vedieť písať rýchlosťou 70 – 90 slov za 

   minútu, 

komorný stenograf – museli ste vedieť písať rýchlosťou aspoň 110 slov za 

   minútu. 

V minulosti boli stenografi zamestnaní na súdoch, v parlamente, na 

úradoch a medzi novinármi, v českom parlamente sa stenografuje ešte stále 

používa. 
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Stenografia sa dá v bežnom živote využiť napríklad na poznámkovanie 

prednášok, až doslovný záznam, na rýchle výpisky z kníh, alebo ako tajné písmo 

:D. 

Ak si vyhradíte 15 minút, alebo pol hodinu denne na učenie, čo nie je 

veľa, tak za pol roka, max. za rok sa naučíte celkom rýchlo stenografovať. 

 Na webe https://rychlopis.wordpress.com/ sa pomaly zverejňuje 

kurz stenografie, je to z jednej staršej knihy, ale oproti súčasnosti tam sú 

minimálne zmeny 

Marek Porubský III.M  

https://rychlopis.wordpress.com/


 

~ 17 ~ 
 

Popol všetkých zarovná 

(Dominik Dán) 

Pre každého čitateľa, ktorý sa zaujíma o život okolo seba, predovšetkým 

politický, spoločenský či investigatívny, je to mimoriadne príťažlivý román. 

V kontexte nedávneho úmrtia nášho ex prezidenta M. Kováča musí byť vnímavý 

čitateľ šokovaný tým, ako tajné služby víťazia nad hlavou štátu, ale aj nad 

policajnými zložkami. Zároveň je to pohľad do obludnej doby v 90-ych rokoch 

na Slovensku, kedy pod záštitou koaličnej vlády HZDS-SNS-ZRS a pod 

vedením šéfa Hnutia de facto riadila štát mafia.  

Skutočnosti zachytené v tomto románe vo svojej podstate ani nie sú 

fikciou. Až na zmenené mená a niektoré detaily okolo únosu prezidentovho syna 

a vraždy spojky svedka tohto únosu sú okolnosti veľmi podobné známym 

faktom. Z tohto pohľadu teda kniha vlastne neprináša nič nové, hoci téma je 

fascinujúca stále. 

Jej hodnotu vidím v prepojení reálnych udalostí a protagonistov 

s vyšetrovacím tímom okolo Richarda Krauza, s jeho súkromím a so súkromím 

jeho kolegov, ktoré môžu byť, paradoxne, taktiež reálne. Z tohto pohľadu je 

román strhujúci, originálny a napínavý. Umelecky podčiarknutý je v tom, že 

autor sem zakomponoval aj nepolitickú vraždu starej pani a babky Hermíny, 

ktorú, ako zistil a preukázal Krauzov tím, spáchal jej vlastný vnuk, dychtiaci po 

ďalšej dávke drog a s nimi spojených financiách, ktoré zavraždená mala. 

Kompozične ide o dve časové línie, jar 1996 - okolnosti okolo vraždy spojky 

Remiáša (tu Eliáša), a jeseň 1996 - vražda pani Hermíny. V závere autor 

prestane „skákať“ z jednej časovej roviny do druhej a majstrovsky spojí záver 

vyšetrovania Remiášovej vraždy (fyzicky dobitý Krauz) s obdobím po 

dovyšetrovaní vraždy Hermíny. Záver nie je optimistický, ale realistický. 

Nádejné dôkazy únosu prezidentovho syna i vraždy spojky Oskara F. – Róberta 
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Remiáša, sú bezcenné. Krauzov tím sa totiž musí z prípadu stiahnuť, a to 

v záujme vlastnej bezpečnosti, pretože tú im nevie v čase vlády Hnutia (v 

skutočnosti Mečiarovo HZDS) garantovať žiadny nadriadený orgán. Naopak, 

každý vidí prepojenie sýkorovcov a štátnej tajnej služby (SIS), ale cíti sa 

bezmocný, čo je z dnešného pohľadu priam desivé a dúfajme, že už aj prežité.  

Dnes vieme, že v roku 2017 sa aj vďaka filmu Únos podarilo prelomiť 

Mečiarove amnestie, ktoré bránili vyšetrovaniu únosu a vraždy. Tak dúfajme, že 

sa to aj naozaj dovyšetruje a vinníci, ak ešte budú žiť, budú aj potrestaní. Hoci 

existuje skúsenosť so štátnymi orgánmi, že istá dávka pochybností je namieste.  

 

PhDr. Milan Bíro 
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Rozhovor s... 

Tentokrát sa nám podarilo vyspovedať pani učiteľku Janku 

Gromanovú. Ďakujeme jej za odpovede a čitateľom želáme príjemné 

čítanie. 

1. Ako dlho učíte na škole?  

- Už je to viac než rok. Ani som si neuvedomila, ako rýchlo to ubehlo.  

2. Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že chcete byť učiteľkou? 

- Taká klasika. Keď sme boli so súrodencami ešte malí, hrávali sme sa na 

lekárky, učiteľky a iné profesie. Mala som i nejaké učiteľské vzory zo svojich 

študentských čias.  

3. Aký je to pocit, byť zrazu na druhej strane (byť učiteľom a nie žiakom)? 

- Počas praxe na univerzite som si tento fakt idealizovala. No dnes ma občas 

pochytí myšlienka, že by som si to s našimi žiakmi rada vymenila. Ale naozaj 

len občas!  Byť učiteľom je najmä veľká zodpovednosť a poslanie.  

4. Prečo ste sa rozhodli učiť na SPŠSE? 

- Pretože to bola škola, ktorá v čase môjho uchádzania sa o zamestnanie 

ponúkala voľné miesto na pozíciu učiteľa slovenčiny . Tak som tu! 

5. Čo vás na slovenčine baví? 

- Ak by som mala hovoriť o jazykovej rovine, ktorá je moja najobľúbenjšia, tak 

by to bola syntax. Ale bavia ma i nárečia. Je to super, že ľudia z rôznych kútov 

Slovenska majú vlastnú reč, zachovávajú sa tam tradície, ľudová slovesnosť. To 

ma vie nadchnúť.  

6. Čo očakávate od svojich študentov? 

- Zodpovednosť za svoje činy.  
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7. Aký by mal byť ideálny študent? 

- Učiaci sa z hodiny na hodinu?  To nie je asi úplne reálne však? Ani ja 

som taká nebola. Možno stačí, aby bol vnímavý a aby vedel správne tú 

vnímavosť využiť. 

8. Čo naopak na študentoch nemáte rada? 

- Klamstvo a drzosť! 

9. Kradnete fixky :-D? 

- Nekradnem. Ja som práve tá, ktorá ich v triedach zvykne zabudnúť. Keď sa po 

ne vrátim, už tam nie sú.  

10. Čo považujete za svoju silnú stránku? 

- Považujem sa za trpezlivého a húževnatého človeka. Mám rada výzvy, ktoré 

má vedia motivovať. 

11. Čo považujete za svoju slabú stránku? 

- Niekedy som neznesiteľná lenivá. 

12. Čo je pre Vás v živote najdôležitejšie? 

- Rodina a jej šťastie. Zdravie. 

13. Aké sú vaše obľúbené voľnočasové aktivity, záujmy, hobby? 

- Dobrá turistika v tichu prírody Slovenského raja či Tatier vždy poteší. Mám 

rada i šport (aj pasívne – prenosy Realu Madrid v televízii), rada si pečítam 

dobrú knihu (to praktizujem najmä v zime). Kávičkovanie s kamoškami je tiež 

výborny relax!  

14. Odkaz na záver? 

- Blížiace sa letné prázdniny si užite naplno, lebo študentské časy netrvajú 

večne! ;) 
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FIKTÍVNA KRAJINA 

 

Projekt fiktívna krajina bol zameraný hlavne na rozvoj komunikácie, 

keďže každý účastník bol v nejakej „politickej strane“. Počas celého projektu 

prebiehali rokovania, kde bolo potrebné často vyjadriť svoj názor.  

Projekt trval 3 dni. Nebola žiadna nuda! Celý projekt organizujú mladí 

ľudia, ktorí vás do ničoho nebudú nútiť, takže sa netreba báť vážneho prístupu 

zo strany organizátorov. Samozrejme, treba spomenúť, že na projekte sa 

zúčastňuje aj veľa pekných dievčat .  

Prvý večer bolo zoznamovanie 

ktoré prebiehalo formou hier. Hneď na 

druhy deň ráno začalo rokovanie, po 

ktorom boli všetci účastníci rozdelení 

do politických strán. Po rozdelený si 

každá strana musela vymyslieť svoje 

logo, erb a výstižný slogan. Ďalej 

nasledovali rokovania ohľadom upravenia ústavy, zavedenia dani, riešenia 

ekologických problémov a posledné rokovanie bolo zamerané na utečencov, kde 

bolo treba vyriešiť ich prítok do krajiny.  

Celý projekt sa zakončil odovzdávaním diplomov a večernou diskotékou. 

 

Adam Tasáry, III. A  
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ROK ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY SPŠSE NITRA 

So záverečným číslom školského časopisu pre tento školský rok, 

prichádza aj čas bilancovania aktivít Žiackej školskej rady. Žiacka školská rada 

vo svojej činnosti nadviazala na svoje úspešnejšie aktivity z predchádzajúcich 

rokov, ale taktiež sa snažila hľadať nové nápady, ich vylepšenia a 

zatraktívnenia. Jej hlavnou úlohou je zastupovať záujmy žiakov a predkladať ich 

požiadavky vedeniu školy. Cieľom ŽŠR je realizovať minimálne jednu aktivitu 

za mesiac počas školského roku, s výnimkou maturitného mesiaca máj. 

Koordinátorom ŽŠR je PaedDr. Peter Antala. V tomto školskom roku pracovala 

ŽŠR v zložení: 

Predseda ŽŠR: Tomáš Lisický, III. B 

Členovia ŽŠR: Mário Bajzík, IV.MS 

   Patrik Martiška, IV.A 

   Alexandra Tomanová, IV.A 

   Andrej Ďurina, IV.B 

   Veronika Valchoňová, III.M 

   Simon Vitáloš, IV.M 

   Branislav Šranko, III.B 

   Dominik Fitko, II.M 

   Martin Lopušan, II.M 

   Jakub Tuška, III.B 

Tento školský rok bol piatym rokom ŽŠR po jej znovuoživení na našej 

škole. Po prvých dvoch rokoch sa objavovali obavy, či sa podarí udržať ŽŠR 

v jej aktívnej činnosti a nielen v akejsi latentnej funkčnosti. Bolo veľmi dôležité, 
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že po odchode žiakov, ktorí výrazne pomohli oživiť ŽŠR, sa do jej radov dostali 

žiaci, ktorým taktiež veľmi záležalo na tom, aby aktívny študentský život na 

našej škole pokračoval. Vďaka týmto študentom dnes môžeme smelo tvrdiť, že 

mnohé študentské aktivity sa stali stabilnou súčasťou našej školy. Avšak 

nezostalo len pri aktivitách ŽŠR. Jej členovia sa taktiež aktívne podieľajú 

v spolupráci s vedením školy na výbere viacerých prednášok a filmových 

predstavení pre študentov školy. 

Okrem aktivít na našej škole sa členovia ŽŠR aktívne zúčastňovali 

zasadnutí študentského parlamentu v meste Nitra a zúčastnili sa aj školení 

organizovaných Študentskou úniou Slovenska.  

Školský rok začala ŽŠR spolu s koordinátorom vyhodnotením aktivít 

uplynulého školského roku a spoločne vypracovali uznesenia vo forme návrhov 

aktivít školského roku 2017/ 2018 pre žiakov a učiteľov SPŠSE Nitra.  

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

opakuje každoročne. Do „HALLOWEEN lírnink“ sa zapojili študenti aj 

viacero učiteľov. Pri jej organizovaní ide len o to, aby sme sa zabavili. Viacerí 

boli riadne masky . Najmä partia Pikachu bola nezabudnuteľná. Uvidíme, čo 

ukážu študenti budúci rok.  
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V tomto školskom roku žiacka školská rada organizovala v spolupráci 

s Národnou transfúznou stanicou dva odbery krvi. Prvé darovanie sa uskutočnilo 

v novembri a druhé vo februári. Darovanie krvi je v našej škole medzi 

študentmi natoľko populárne, že samotní študenti iniciujú organizovanie 

darcovstva krvi v škole. Naša škola je to miesto, kde sa z prvodarcov stávajú 

pravidelní darcovia krvi. 6. novembra prišlo 53 dobrovoľníkov ochotných 

zapojiť sa do výzvy a 20. februára prišlo 37 dobrovoľníkov. V oboch odberoch 

sme spolu darovali takmer 36 litrov krvi. 

 

Imatrikulácie, tradične organizované v novembri, spojené 

s Medzinárodným dňom študentstva, sú po organizačnej stránke najnáročnejšie 

a zároveň najdlhšie pripravované. Opäť sme dali vyrobiť spomienkové odznaky, 

objednali sme si priestory Nájomnej jednotky 210. Famózne ich začal p. p. 

Mada, Veronika a Tomáš  nás skvele sprevádzali celým programom, Saša aj 

tento rok výborne pripravila prezentáciu o našej škole, Tóno zahral na klasickej 

gitare, Filip na klávesoch s úžasným svetelným sprievodom z publika, pán 

riaditeľ si pripravil príhovor, traja odborári: Andrej, Kubo a Juraj prečítali 
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prísahu a kapela, v ktorej hrali Andrej, Tomáš a Adam si nacvičila super 

program. Tento rok premiérovo museli prváci z každej triedy pripraviť jedno 

číslo do programu. Okrem organizátorov a účinkujúcich, ktorých ste mali 

možnosť vidieť na pódiu, bolo mnoho ďalších, ktorí pomáhali v zákulisí, ďalší 

s prepravou techniky, iní rozdávali odznaky a niektorí jednoducho pomáhali 

s čímkoľvek, čo bolo treba okamžite spraviť. Z tohto celého spravil Braňo 

nádherné fotky a Filip vynikajúce video. Skrátka všetko klaplo na výbornú bez 

akejkoľvek generálky a nácvikov po večeroch na internáte. Ďakujeme každému, 

kto nám pomohol pri organizácii tak veľkej akcie, akou Imatrikulácie sú. Táto 

vďaka patrí každému, kto venoval svoj voľný čas, alebo sa podujal podieľať na 

programe a zozbieral odvahu postaviť sa na pódium. Je len veľmi ťažko niekoho 

vyzdvihnúť, pretože každý človek v tíme bol dôležitý. 
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V decembri sme mali na škole Mikuláša a Vianočný koncert vo 

vestibule, spojený s podávaním študentského punču a medovníkov od 

profesoriek. Decembrové akcie sú najmä o dobrej nálade a pohode.  
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V posledný školský decembrový deň, už tradične ŽŠR navrhla, aby sa 

žiaci školy zúčastnili filmového predstavenia. Tento rok sme boli v CINEMAX-

e a každý žiak si mohol vybrať z dvoch filmov: Jumanji a Star Wars: Last 

Jedi. Podľa vašich ohlasov by ste uvítali, aby boli filmy v pôvodnom znení 

s titulkami. Budúci rok spravíme anketu a výber prispôsobíme výsledkom 

hlasovania. 

V apríli sme, po problémoch so spôsobom uchytenia fotografií, rozvešali 

na chodbe školy fotografie žiakov, ktorí svoje diela prihlásili do školskej 

fotosúťaže. Jej vyhodnotenie nás čaká v júni, ale už teraz je isté, že tieto 

nádherné fotografie zaujali mnohých a zároveň oživili priestor školy. 

 

Ďalšie aktivity: 

Okrem spomínaných akcií sme sa aktívne zapojili 

do organizovania dvoch zbierok na našej škole. 

V septembri to bola Biela pastelka, ktorej výnos je 

určený na financovanie programov zameraných na 

pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom a v máji to je verejná zbierka Deň 

úsmevu, zameraná na pomoc deťom z detských domovov. 
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Spoločné fotenie tried sme naplánovali na mesiac máj tak, aby ho stihli aj 

žiaci štvrtých ročníkov. 

Mimoškolské aktivity 

V tomto školskom roku sme sa aktívne zúčastnili aj na podujatiach 

organizovaných Stredoškolskou študentskou úniou Slovenska. Išlo napríklad 

o vzdelávací projekt „Fiktívna krajina“, ktorý sa konal v dňoch 15. –

 18. 2. 2018 v Kľačne, okres Prievidza, ktorého cieľom bolo naučiť študentov 

myslieť kriticky, zlepšiť ich rétoriku a vystupovanie pred skupinou ľudí, rozšíriť 

znalosti o politickom svete, diplomacii, politológii, či ekonomike. 

Ďalšími mimoškolskými aktivitami boli stretnutia členov žiackych 

školských rád mesta Nitra v študentskom parlamente mesta Nitra. Na 

stretnutiach sa venovali témam štúdia, motivácie, kultúrneho, spoločenského 

a športového života študentov v meste. Stretnutia prebiehali aj za účasti 

poslancov a pracovníkov MsZ mesta a kraja. 

Doplňujúce voľby 

Keďže žiakom štvrtých ročníkov v máji skončí mandát v ŽŠR ukončením 

štúdia na našej škole, tak je potrebné uskutočniť doplňujúce voľby piatich 

členov do ŽŠR. Žiaci, ktorí sa chcú spolupodieľať na aktivitách školy 

organizovaných ŽŠR, sa dostavia 6. 6. 2018 o 10:30 do miestnosti č. 117. Tu si 

šesť členov vyberie ďalších piatich zástupcov, ktorí doplnia počet žiakov v ŽŠR 

na 11. 

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

na našej škole o zážitky mimo učebníc, počítačov a písomiek. Dúfam, že sa nám 

podarilo vzbudiť váš záujem a ak nie, dajte nám o tom vedieť. Radi privítame 

vaše návrhy na nové aktivity ŽŠR. 

Keďže by sa žiadna aktivita ŽŠR nezaobišla bez pomoci mnohých ďalších 

študentov, zamestnancov našej školy z radov pedagogických aj 
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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. 

 

Prajem vám úspešný záver školského roka a príjemné prázdniny! 

 

PaeDr. Peter Antala 

Foto: Braňo Šranko (Imatrikulácie a Vianočný punč) 
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Valentínska kvapka krvi 

 

Na školu prišli upíri, ktorí nás obrali o krv, ale bolo to na dobré účely. 

V tomto školskom roku ste už mohli druhýkrát pomôcť svojou krvou, tým krotí 

ju nutne potrebujú. Na škole sa konala Valentínska kvapka krvi. Do odberu sa 

zapojilo spolu 38 učiteľov a žiakov.  

Veľa z vás si kladie otázku, prečo by som mal darovať krv práve ja? 

Myslím si, že každý z nás sa vo svojom živote stretol s tým, že niekto z jeho 

blízkych príbuzných, kamarátov... potreboval transfúziu krvi (ak nie, tak si 

šťastný človek).  Preto ak sa nebojíš ihiel a neodpadávaš pri pohľade na krv 

(hoci, aj s tým si vedia skúsené sestričky dať rady), nič ti nestojí v ceste, aby si 

sa stal darcom krvi (a ešte sa uleješ z vyučka ). 

 

Ak si sa práve rozhodol, že chceš byť frajer a záchranca životov, stačí, ak 

splníš pár podmienok: 

- máš 18 a viac rokov, 

- tvoja telesná hmotnosť je minimálne 50 kg, 

- nie si nosičom hepatitídy typu B a C, vírusu HIV, 

- neužívaš drogy, stereoidy vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz alebo 

v minulosti, 

- neužívaš niektoré typy liekov, predpísaných lekárom (s tým ti poradia 

sestričky a lekár pri prvom darovaní), 

- nežiješ promiskuitne (viď slovník cudzích slov, ak nevieš, čo to 

znamená). 
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Splnil si horeuvedené podmienky a môžeš darovať krv . Na odber krvi 

sa musíš pripraviť. Takže, čo musíš urobiť: 

- je dôležité, aby si bol dostatočne HYDRATOVANÝ - 24 hodín pred 

odberom vypi dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné 

šťavy), 

- ráno pred odberom by si mal vypiť aspoň 500 ml tekutín, 

- NA ODBER KRVI NECHOĎ NALAČNO!!! NARAŇAJKUJ SA! 

Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové 

pečivo, džem, med...  

- večer pred darovaním nejedz tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové 

jedlá a výrobky, údeniny...),  

- pred odberom minimálne 6 hodín NEFAJČI, 

- NEPI ALKOHOL aspoň 12 - 14 hodín, 

- NEVYSTAVUJ SA VEĽKEJ PSYCHICKEJ A TELESNEJ NÁMAHE 

- vynechaj tréning a návštevu posilňovne, 

- DOBRE SA VYSPI. 

 

Čo si treba priniesť na prvé darovanie krvi: 

- občiansky preukaz, 

- kartičku poistenca. 

 

Potom už len vyplníš dotazník, v ktorom sú dôležité otázky týkajúca sa 

tvojho zdravia, životného štýlu, rizikových faktorov a prekonaných 

chorôb. Vyplň ho pravdivo, bez akéhokoľvek zatajenia závažných skutočností, 
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ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví darcu (vyvolanie epileptických kŕčov pri 

epilepsii, zlyhanie srdca pri závažných srdcových ochoreniach, atď.), ale aj 

prípadného príjemcu transfúzneho lieku, ktorého organizmus je väčšinou 

oslabený. 

Pýtaj sa na všetko, čomu v dotazníku nerozumieš! Je veľmi dôležité, 

aby si porozumel všetkým položeným otázkam. 

Celý dotazník sa nachádza na webovej stránke (http://www.ntssr.sk/o-

darovani-krvi/proces-darovania/registracia), kde si ho môžete vopred pozrieť. 

Vypĺňa sa pri každej jednej návšteve transfúziologického zariadenia. 

Dotazník vyplnený. Nádych a výdych. Vstúpiš do miestnosti darovania 

krvi, kde ti zoberú trochu krvi na zistenie hodnôt cukru, železa..., zmerajú ti tlak 

a ideš k lekárovi, ktorý rozhodne, či si spôsobilý, aby ťa pumpli o trochu krvi. Si 

OK. Ani sa nenazdáš a už ležíš na kresle s nohami hore a pomaly sa plní vrecko 

s tvojou krvou. Hotovo. Polhodinka za tebou a s pocitom hrdosti ideš domov. 

Verím, že budúci školský rok, keď Žiacka školská rada pripraví 

Darovanie krvi budeš na fotkách aj ty a v srdiečku ťa bude hriať skvelý pocit, že 

si niekomu zachránil život.  

Ak ťa zaujal článok a chceš sa dozvedieť viac urob klik na www.ntssr.sk. 

 

 

 

http://www.ntssr.sk/
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Mgr. Katarína Hrnčárová   
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METAL 

Heavy metal alebo metal je druh rockovej hudby, ktorý sa ako vymedzený 

hudobný štýl objavil na prelome 60. a 70. rokov v Spojenom kráľovstve a 

Spojených štátoch. Korene má v hardrockových kapelách, ktoré kombinovaním 

blues a rocku vytvorili nový hudobný štýl, charakteristický používaním 

elektrických gitár a bicích, a takisto hlasitým a skresleným zvukom. Podľa 

servera Allmusic.com, „zo všetkých nespočetných foriem rock and rollu, heavy 

metal je najextrémnejší, či už z hľadiska hlasitosti, mužnosti alebo teatrálnosti.“ 

Existuje množstvo variácií heavy metalu, no všetky sa opierajú o hlučné, 

skreslené gitary, opakujúce sa riffy a jednoduché, rytmické tempo. 

Priekopníci heavy metalu ako Led Zeppelin, Black Sabbath a Deep 

Purple si vybudovali rozsiahlu poslucháčsku základňu, a to i napriek nepriazni 

kritiky, ako sa to už v histórii žánru nezriedka stáva. V polovici 70. rokov 

britská kapela Judas Priest pomohla vycibriť žáner pominutím väčšiny 

bluesových prvkov. Kapely Novej vlny britského heavy metalu  napr. Iron 

Maiden a Motörhead, držiac sa tejto cesty, vniesli do žánru útlocitnosť punk 

rocku a kládli dôraz na zvyšovanie rýchlosti. Už od svojich počiatkov mal heavy 

metal veľkú základňu fanúšikov, ktorí sú známi ako metalisti či metláci.  

V polovici 80. rokov sa dostali do popredia kapely ako Mötley Crüe, 

ktoré spadali do popom ovplyvneného žánru nazývaného glam metal. V 

undergrounde sa vytvorili nové, extrémnejšie, agresívnejšie štýly: thrash metal 

priniesli do hlavného prúdu kapely typu Metallica a Megadeth, zatiaľ čo 

ostatné štýly ako death metal a black metal zostali aj naďalej záležitosťou 

umeleckého podzemia. Od polovice 90. rokov získavajú ohlas nové štýly ako nu 

metal (majúci prvky funku a hip hopu) a metalcore (zlievajú sa v ňom extrémny 

metal a hardcore punk). Tieto nové štýly posunuli hranice tohto žánru. 

Pojem heavy metal možno chápať v niekoľkých významoch: 
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1. v pôvodnom význame možno heavy metal používať ako synonymum 

pre hard rock, 

2. v užšom zmysle predstavuje tradičný heavy metal, ktorý sa od hard 

rocku odlišuje eliminovaním bluesového vplyvu, 

3. v širšom zmysle predstavuje heavy metal (čiže skrátene metal) celý 

hudobný žáner, vrátane všetkých jeho odnoží; tento článok pojem heavy metal 

používa v tomto, širšom zmysle. 

Najznámejšie z mnohých žánrov metalu: 

Black metal je extrémna odnož heavy metalu. Medzi obvyklé črty patria 

rýchle tempá, mimoriadne skreslené gitary, tremolovanie, blast beaty, zlá kvalita 

zvuku a nekonvenčné štruktúry skladieb. 

Počas 80. rokov niekoľko thrashmetalových kapiel vytvorilo prototyp 

black metalu. Táto tzv. „prvá vlna“ obsahovala kapely ako Venom, Bathory, 

Hellhammer a Celtic Frost.  

„Druhá vlna“ sa objavila začiatkom 90. rokov, vedená nórskymi 

skupinami ako Mayhem, Burzum, Darkthrone, Immortal a Emperor. Táto 

raná nórska blackmetalová scéna rozvinula štýl svojich predchodcov a vytvorila 

z neho samostatný žáner. Scény inšpirované nórskym black metalom sa objavili 

po celej Európe a v Severnej Amerike, avšak okrem toho vznikli aj scény bez 

akejkoľvek spojitosti s nórskou scénou. 

Pôvodne sa pod pojmom „black metal“ rozumel „satanistický metal“ a 

zo strany mainstreamovej kultúry sa stretával a stretáva s nepochopením a 

nepriateľstvom, predovšetkým kvôli mizantropickým a antikresťanským 

názorom mnohých umelcov. Viacerí priekopníci žánru boli navyše zapojení vo 

vypaľovaní kostolov a vraždách. Niektorí umelci boli dokonca spájaní s 

neonacizmom, hoci väčšina blackmetalových fanúšikov a najdôležitejší 

blackmetaloví interpreti sa stránia nacizmu a bránia sa jeho vplyvu na 
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blackmetalovú subkultúru. Podobne ako punk, blackmetalová komunita sa vo 

všeobecnosti vyhýba pozornosti stredného prúdu a komerčnému úspechu, a 

namiesto toho uprednostňuje zotrvávanie v umeleckom podzemí. 

Death metal je extrémnou odnožou heavymetalovej hudby. Zvyčajne 

využíva mimoriadne skreslené gitary, tremolovanie, hlboký hrdelný spev, blast 

beaty, molové tóniny alebo atonálnosť, a komplexnú štruktúru piesní spolu s 

frekventovanými zmenami tempa. Podľa internetovej hudobnej databázy 

Allmusic doviedol death metal do krajnosti thrashovú posadnutosť 

morbídnosťou, a „ako názov štýlu napovedá, textová náplň pojednáva výlučne o 

smrti, bolesti a utrpení.“ Osvojac si hudobnú štruktúru thrash metalu a raného 

black metalu, death metal prišiel na svetlo sveta v polovici 80. rokov. Metalové 

partie typu Slayer, Kreator, Celtic Frost, a Venom mali veľký vplyv na 

formovanie žánru. Possessed a Death, spolu so skupinami ako Obituary, 

Carcass, Deicide a Morbid Angel bývajú často považovaní za priekopníkov 

žánru.  

Power metal je štýl heavy metalu, ktorý kombinuje rysy tradičného 

metalu a speed metalu, často za symfonického kontextu. Vo všeobecnosti ho 

možno charakterizovať vznešenejším zvukom, na rozdiel od ťažkého a 

nesúzvučného zvuku rozšíreného v štýloch ako doom metal a death metal. 

Powermetalové skupiny sú obyčajne typické svojimi hymnickými skladbami s 

fantazijnou tematikou a silnými refrénmi, vytvárajúc tak divadelný, dramatický 

a emocionálne „silný“ zvuk. 

Thrash metal je štýl heavy metalu charakteristický zvyčajne svojím 

rýchlym tempom a agresiou. Thrashmetalové skladby obyčajne využívajú rýchle 

rytmy bicích, nízke gitarové riffy, ktoré sa prelínajú so sólovou gitarou hranou 

technikou shredding. Texty thrashmetalových skladieb obyčajne pojednávajú o 

spoločenských problémoch a hania zavedené spoločenské zriadenie, nezriedka 

dosť priamo a osočujúco, dosť podobne ako v hardcore punkovom žánri. 
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Thrashmetalová „Veľká štvorka“, čiže štyri kapely všeobecne považované za 

najvplyvnejšie a najúspešnejšie v žánri, pozostáva zo skupín Metallica, 

Megadeth, Slayer a Anthrax, keďže v 80. rokoch patrili medzi priekopníkov 

žánru.  

Gotický metal (angl. gothic metal) je hudobný žáner, ktorý vznikol 

kombináciou heavy metalu a gothic rocku. Vznikol začiatkom 90-tych rokov v 

Európe a čiastočne aj v Spojených štátoch.Radia sa sem napríklad kapely 

Paradise Lost, My Dying Bride, Anathema 

Tvrdší hudobný žáner na Slovensku  

Horkýže Slíže je slovenská punk rocková hudobná skupina, ktorá vznikla 

4. novembra 1992 v Nitre. Na začiatku kariéry hrali prevažne hard rock, neskôr 

comedy rock, ktorý býva tiež označovaný ako naivný punk. Dnes je skupina 

zameraná výlučne len na punk rock. Skupina Horkýže Slíže dvakrát získala 

platinovú platňu. 

Inekafe je slovenská pop punková hudobná skupina založená v roku 

1995. Najväčší úspech dosiahla skupina roku 2000 – 2003 albumami Čumil, Je 

tu niekto?, Príbeh či Bez udania dôvodu. Predaj albumov presiahol 100 tisíc 

kusov. V roku 2006 došlo k vynútenej prestávke v činnosti, pretože frontman a 

spevák Vratko Rohoň sa rozhodol pre kariéru v letectve. Napriek tomu skupina 

venovala svojím fanúšikom ešte dva "rozlúčkové" koncerty, 22. augusta 2008 v 

Mlynskej Doline v Bratislave a 31. januára 2009 v Prahe, z ktorého zároveň 

pochádza jediný záznam živého koncertu na DVD. 

Čad je thrash/crustová kapela zo Svätého Jura. Vznikla v roku 1994. V 

rovnakom zložení funguje aj rock'n'rollová kapela Vandali. 

Gladiator je slovenská rocková skupina, ktorú v roku 1989 spolu s 

Georgiom Babulicom založili bratia Miko, Maroš a Dušan Hladký. Členovia 
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skupiny pochádzajú z Alekšiniec. Žánrovo sa prikláňali k metalu, medzi ich 

najväčšie hudobné vzory patrili skupiny Metallica a Sepultura. 

IMT Smile je slovenská rocková skupina pochádzajúca z Prešova, ktorú v 

roku 1992 založili bratia Ivan Tásler a Miroslav Tásler. 

The Paranoid je slovenská rocková kapela z malej dedinky Úľany nad 

Žitavou pri Nitre. Skupina vznikla v roku 2007 a tvorí ju aktuálna zostava - 

gitarista Roman Birkuš, basgitarista Patrik Sýkora a bubeník Miloš Zaujec. 

Zoči Voči je slovenská rocková hudobná skupina z Nitry, ktorá vo svojej 

tvorbe vychádza z hudobných žánrov akými sú metalcore, punk, rock a 

hardcore. Zo začiatku hrali prevažne prebrané piesne, napríklad od kapiel ako 

Zóna A alebo Konflikt. Postupne začali pripájať vlastné piesne, ktorých autorom 

je prevažne Michal Žitňanský. Dnes prevažnú časť ich repertoáru tvorí vlastná 

tvorba. Koncertný repertoár často dopĺňajú o populárne piesne, ktoré prejdú ich 

menšou úpravou. 

 Adam Slovák, IV. A 
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Android TV box 

V tomto článku zistíte môj názor na zariadenie Android TV box. Najprv 

však vysvetlím, čo to vlastne je.  Je to vec, ktorú pripojíte k vašej obyčajnej 

televízií a urobí z nej takzvanú „smart“ televíziu.  

Elektronika je v malej, nenápadnej plastovej škatuľke. Na prenos obrazu 

a zvuku sa používa HDMI kábel. Obsahuje operačný systém Android ako je už 

z názvu zrejmé. Pripojene k internetu je realizovateľné pomocou WiFi alebo 

pomocou ethernetového kábla. Obsahuje aplikácie ako Facebook, Twitter, 

Netflix, Kodi, YouTube a omnoho viac. V prípade potreby je možné cez Google 

Play stiahnuť ďalšie aplikácie.   

Na sledovanie televízie je využívaná aplikácia Kodi. Jej nastavenie však 

nebolo najľahšie, keďže som sa niečím takým zaoberal prvýkrát. Vyžaduje 

IPTV (Internet Protocol Television) súbor s adresami na servery jednotlivých 

televízií. Tie však časom môžu prestať bez dôvodu fungovať. Vtedy treba znova 

hľadať adresu na kanál, ktorý chceme nahradiť. Keď sa vám to však podarí, 

nemusíte sa trápiť so zbytočnosťami ako je anténa, satelitná parabola a podobne. 

Pri objednaní máte na výber z viacerých variantov. Ja 

som si zvolil variant s 8GB RAM, 16GB ROM 

a klávesnicou. Po istom čase používania som narazil na 

pár problémov. Pri dlhodobom používaní sa zahrieva. 

Taktiež sa stáva, že obraz sa zasekne a nedarí sa ho 

reštartovať. Potom je jedinou možnosťou odpojiť ho 

od elektrickej energie. Oplatí sa kúpiť si ho? Táto 

otázka je veľmi subjektívna. Za mňa jednoznačne áno, 

za relatívne nízku cenu dostanete primeranú kvalitu. Ak však chcete niečo 

kvalitnejšie, tak neodporúčam kupovať toto zariadenie. 

Mário Michálik, III. M  
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Letecký simulátor  

Letecký simulátor je systém, ktorého účelom je simulovať let skutočného 

lietadla, a to, čo možno najrealistickejšie. Môže mať rôznu podobu od PC 

simulátora až po kópiu skutočnej kabíny. Tieto simulátory sú používané hlavne 

leteckým priemyslom a armádou pre tréning pilotov a simuláciu leteckých 

katastrof. 

 V posledných rokoch začína letecký simulátor prenikať aj do 

komerčného trhu. Stále si ho však nemôže hocikto dovoliť. Výrobou 

jednotlivých komponentov sa zaoberá len hŕstka firiem, preto je to finančne 

veľmi náročné. Napríklad postavenie celej kabíny lietadla Boeing 737-800 vyjde 

na cca. 20 000 dolárov. 

Podomácky vyrobený kokpit lietadla Boeing 747 
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Oveľa lacnejšia metóda je vyrobiť si ho svojpomocne. Aj vďaka vysokým 

cenám dielov sa na internete objavuje čoraz viac návodov, ako si vyrobiť celý 

simulátor doma. Ako príklad uvediem len jednu stránku, z ktorej sme aj ja s 

kolegom čerpali informácie na stavbu našej práce SOČ ( 

https://flyingforfun.weebly.com/cessna-172-cockpit.html ).  

Kabína lietadla Cessna 182 Skylane 

Celkové náklady na našu prácu v súčasnosti neprekračujú sumu 175 €.  

Pred začatím stavby je potrebné vyriešiť zopár otázok typu: Aké lietadlo 

si zvolím? Aký veľký a reálny bude kokpit? Kde ho budem mať uložený? Aká je 

moja finančná situácia? Po stanovení podmienok nasleduje návrh hardvéru a 

softvéru. Na stavbu kokpitu odporúčam použiť bežne dostupné prvky napr. 

drevo, plech, plast. 3D tlačiareň alebo malá CNC fréza sú veľkou výhodou. Pre 

softvér odporúčam vývojové dosky Arduino (sú popísane v školskom časopise 

STRELEC číslo 18). Medzi ich výhody patrí cena a jednoduché programovanie. 

 Ak by mal niekto záujem postaviť si letecký simulátor doma viac 

informácií nájde na internetových stránkach, prípadne sa ma môže prísť spýtať. 

Dávid Jozef Macko, III. M  

https://flyingforfun.weebly.com/cessna-172-cockpit.html
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Battle Royale hry 

Som celkom zbehlý v Battle Royale hrách. Hral som všetky možné druhy 

BR hier okrem  DayZ módu (áno, hral som aj Survival Games na Minecrafte).V 

každej hre mám nahraných aspoň desať hodín, tak môžem s istotou porovnať 

všetky a povedať, ktorá z nich je najlepšia. Najprv si povieme, na základe čoho 

budú tieto hry hodnotené. Budem hodnotiť tri najväčšie Battle Royale hry - 

Fortnite, PUBG a H1Z1. V každej hre budem posudzovať aktivitu komunity, 

pozriem sa na gunplay, na interakciu s prostredím, prehľadnosť menu a na 

nastavenia, na grafiku a na výkon.  Taktiež nesmiem zabudnúť spomenúť dve 

dôležité mechaniky, ktoré tieto hry zdieľajú. Tieto tri hry zdieľajú podobný 

začiatok, čo znamená, že keď dopadnete na zem, tak musíte okamžite nájsť 

vybavenie a čo najskôr ísť do bezpečnej zóny (každá BR hra obsahuje niečo iné, 

čím vás bude postupne zaháňať do Zóny alebo zabíjať, keď nie ste v Zóne). 

Taktiež, zápasy v týchto hrách sa nezačnú, pokiaľ sa na server nepripojí aspoň 

sto ľudí. 

Takže, so základným konceptom Battle Royale ste už zoznámení. Tak bez 

dlhších rečí, poďme na to! 

Prvá hra na zozname je H1Z1. Táto hra ako prvá naozaj odštartovala ošiaľ 

okolo BR hier. Pamätám sa na dni, keď každý streamer hrával minimálne 

polovicu streamu H1Z1 a akonáhle vypol hru, počet divákov klesol pod 

polovicu. Prvýkrát som v tejto hre zažil, aké je to nebyť závislý na 

spoluhráčoch. V hrách ako Counter Strike ste závislí na teamovej spolupráci a 

výsledky zápasov závisia od toho, či sú vaši spoluhráči schopní spolupracovať, 

alebo či to sú egoistickí zákeráci, ktorí nemajú nič lepšie na robote než kaziť 

zážitok z hry pre iných ľudí. To však neplatilo pre BR hry, pretože väčšinou je 

to každý za seba. Ak však chcete, môžete hrať s náhodnými ľuďmi (ktorí 

väčšinou nepoužívajú mikrofón, pretože všetko, čo poviete v hre, počujú aj 

všetci naokolo bez ohľadu na to, či sú členmi teamu alebo nie) alebo s 
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kamarátmi. A H1Z1 prinieslo do žánru Battle Royale úžasný element pre 

teamovú hru - ak team zabil všetkých ostatných hráčov, nakoniec ste museli po 

sebe strieľať, až kým nezostal nažive iba jeden člen teamu. Takže ste sa 

nemuseli deliť o vybavenie so spoluhráčmi, ale mohli ste si ho ušetriť na koniec 

kola a ľahko poraziť svojich kamarátov (ak ste ich nezabili skôr alebo ak ich 

nezabil niekto iný). Element "prežije len najlepšie vybavený" teda posunul 

taktizovanie na úplne inú úroveň. 

Gunplay tejto hry bol primeraný. Nebol zložitý, ale ani ľahký. Zbrane a 

náboje sú relatívne všade, a to pridáva na akčnosti hry, keďže ten, ktorý prvý po 

pristátí nájde dobrú zbraň má najväčšiu šancu na prežitie. S postupnými 

updatami a zmenou vývojárskeho teamu však začal gunplay upadať, až sa dostal 

sa na úroveň, kde sa H1Z1 nedalo hrať takmer vôbec, čo len prispelo k úpadku 

hry (k kompletnému pádu H1Z1 taktiež prispelo to, že hlavný vývojár Brendan 

Greene-"PlayerUnknown" odišiel z pôvodného štúdia a vytvoril PUBG pod 

taktovkou BlueHole, kde mal oveľa viac slobody).  

Ak nerátate vozidlá, možnosť rozbíjania okien a otváranie dverí, 

interakcia s prostredím je takmer nulová. H1Z1 je však viac orientované na 

rýchlu akciu, tak veľa interakcie s okolím neočakávajte. Mapa je dosť malá a je 

stavaná na rýchlu akciu, takže z hociktorej strany na vás môže vyletieť auto, z 

ktorého vyskočí nejaký protihráč, ktorý vás zastrelí pár ranami, alebo sa udusíte 

v plyne, pretože ostatní hráči už všetky vozidlá zobrali a vy nemôžete utiecť do 

Zóny. 

H1Z1 má jedno z najhorších menu aké som kedy videl. Je neprehľadné, 

všetko sa do seba zlieva a aj celkový overhaul hry vôbec nepomohol a dovolím 

si povedať, že H1Z1 bolo pred zmieneným overhaulom lepšie. 

Graficky je H1Z1 jedna z najhoršie optimalizovaných hier. Aj keď som 

hru nastavil tak, aby bola čo najmenej zaťažujúca počítač, stále som ledva 

vytiahol hru na 50 FPS (a to vytiahnem DOOM 2016 na Ultra nastaveniach na 
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60+ FPS). Prostredie je tak veľmi zle vytvorené, že ani po nastavení na najlepšie 

grafické nastavenia som nevidel dôvod, prečo vlastne meniť nastavenia, keďže 

všetky textúry boli stále rovnako zle spracované. V niektorých situáciách som 

dokonca nevidel, odkiaľ po mne strieľajú, aj keď som sa natočil tvárou k tomu 

hráčovi, čo po mne strieľal.  

Na rade je teraz PlayerUnknown´s BattleGrounds. Táto hra má jednu z 

najväčších komunít, ktoré sa kedy na hernom trhu objavili. PUBG je aj skoro po 

roku jednou z najviac sledovaných, najhranejších a  najviac predávaných hier. 

Okrem realizmu si Battlegroundy získalo publikum aj tým, že eliminovalo 

element "posledný prežije", ktorým si H1Z1 získalo kopu ľudí. Ak teda prežil 

celý team, vyhral celý team a nemusíte sa zabíjať navzájom. Táto zmena teda 

eliminuje kompetitivitu (konkurencieschopnosť) v teame a podporuje 

spoluprácu a zdieľanie zdrojov. Táto zmena sa hlavne zaviedla kvôli tomu, že 

mapa PUBG je veľmi veľká, a tak individuálne hranie v teame stratilo zmysel. 

Na rozdiel od H1Z1, ktorú preslávil rýchly a hlučný boj na malé 

vzdialenosti, k úspechu  PUBG najviac prispelo to, že hra mierila skôr na reálny, 

taktický a tichý gameplay viac sediaci na boj z väčšej vzdialenosti. Čo sa zbraní 

týka, PUBG je u mňa zatiaľ jednou z najhorších FPS hier, ktoré si môžete 

zahrať. Upravovanie zbraní a možnosť modifikácií je síce fajn, ale načo mi bude 

mieridlo na snajperke, ktoré sa mi nekontrolovateľne začne pohybovať po celej 

obrazovke a to sa len pozerám spoza rohu alebo sa len musím trochu presunúť, 

keď ležím, lebo nevidím dobre na nejaký kúsok mapy. Ak by sa dostávali ceny 

za najhoršie brokovnice vo videohrách, PUBG by sa umiestnilo na prvých troch 

priečkach. Streľba z brokovnice je v tejto hre veľmi nekonzistentná. Niekedy sa 

viete trafiť a zabiť protihráča na dve strely z brokovnice na strednú vzdialenosť, 

ale niekedy protihráča nezabije ani šesť rán na krátku vzdialenosť, čo môžem 

potvrdiť z osobnej skúsenosti, kde protihráč prežil šesť rán do chrbta. Napriek 

týmto problémom sú súboje v PUBG celkom dobré a vybalansované, no iba v 
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určitých podmienkach. Teda ak práve nejdete brokovnicou po hráčovi, ktorý má 

nejakú M4.  

Menu je priehľadné. Prostredie je v tejto hre nádherné, ale iba na vyšších 

grafických nastaveniach. Keď hru nastavíte na najmenšie nastavenia, často sa 

vám na niektorých textúrach zjaví takzvaný "Minecraft effect", ktorý vyzerá, 

ako keby si hra na niektoré textúry pridala náhodné polygóny (vďaka čomu 

PUBG začne pripomínať hru Minecraft), ktoré však po chvíli zmiznú. Vidno, že 

vývojári mysleli aj na hráčov na slabších počítačoch, kde nižšie nastavenia robia 

presne to, čo od nižších nastavení čakáte - obeta kvality prostredia za vyššie 

FPS. PUBG v najmenších nastaveniach nie je práve najkrajšia hra, stále si 

môžete vychutnávať prostredie kochaním sa z kopca alebo zo strechy,  až pokiaľ 

vás niekto nezabije snajperkou.  

Výkonovo je PUBG niekde v strede. Rovnako ako u H1Z1, aj tu sú 

problémy s optimalizáciou, no nie až také závažné, čo je dosť prekvapujúce, 

keďže Battlegroundy sú aj na konzolách a po novom aj na mobiloch.  

 Náš posledný pacient je Fortnite. Fortnite je hra, ktorá má rozdelenú 

komunitu na dva tábory. Na deti, pardon, hráčov, ktorí budú trieskať päsťou do 

stola vždy, keď ich niekto zabije (zdravím Žolíka) a za každých okolností budú 

nadávať na ostatné hry (hlavne na PUBG, pretože ich počítače to väčšinou 

neutiahnu), a na hráčov, ktorí si hru naozaj užívajú bez ohľadu na to, čo sa deje. 

Takúto gigantickú popularitu Fortnite však nezískal náhodou. Fortnite je totiž 

Free 2 Play hra. A ako je o F2P hrách známe, všetci hráči s menej výkonnými 

počítačmi sa na ne okamžite vrhnú, vrátane mladšieho publika, ktoré ešte 

nezarába dostatočné množstvo peňazí na to, aby si mohli kúpiť lepší počítač 

alebo nejakú lepšiu hru. F2P model zahltený mikrotransakciami, vďaka ktorým 

je väčšina hier nehrateľná pokiaľ nevytiahnete jednocentovky z držiakov na 

poháre v aute, však vo Fortnite nie je. V tejto hre sa totiž dajú získať iba 

kozmetické itemy (ktoré síce boli aj v H1Z1 a PUBG, ale tam ich nebolo moc 
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vidieť). Ak si však kúpite sezónny Battle Pass, budete získavať oveľa viac 

kozmetických vylepšení, vrátane hernej meny V-Bucks, za ktorú si môžete 

kúpiť Battle Pass do ďalšej sezóny (ak nafarmíte dostatočné množstvo V-Bucks) 

alebo kúpiť skiny, alebo kúpiť Tier, ak chcete postúpiť na vyššie priečky 

rýchlejšie. Fortnite sa tak kvôli F2P modelu, ktorý necítite v peňaženke, stal 

momentálne najsledovanejšou hrou na Twitchi a dokonca sa mu podarilo 

predbehnúť PUBG, keďže sa Fortnite orientuje na stavanie a na blízku akciu. 

Áno, čítate správne. Vo Fortnite môžete stavať. Zdroje na stavbu 

získavate tak, že zničíte všetko, čo vidíte - stĺpy, stromy, ploty, steny, autá. 

Zničiť sa dá všetko okrem zeme a niektorých stien (ktorých je v tejto hre 

minimum). Stavanie taktiež pridalo do hry zaujímavý element. Mapa je totiž v 

svojom základe stavaná na boj z diaľky, čo sa však mení ku koncu kola, pretože 

ako v predošlých dvoch zmienených hrách, aj tu sa mapa zmenšuje. Práve 

stavanie vám môže na konci kola pomôcť s prežitím. Čo sa dá postaviť, dá sa aj 

zbúrať. Keď si okolo seba postavíte steny, môžete si na chvíľu vydýchnuť, 

vyliečiť sa, a popritom sa modliť, aby nepriatelia nemali granátomet alebo 

RPGčko, ktorým by vám tie steny mohli zničiť, a tak by mohli zabiť aj vás. 

Fortnite obsahuje totižto aj granáty a explozívne zbrane, ktoré môžu ľahko 

zvrátiť výsledok hry. Neraz sa mi totiž stalo, že sme vyhrali len vďaka tomu, že 

sme mali veľa munície do RPGčka a granátometu.  

Menu tejto hry je naozaj jednoduché a prehľadné. Ak budete hru štartovať 

prvýkrát, uistite sa, že si zmeníte nastavenia grafiky a ovládania. V tejto hre vám 

totiž dajú náskok pred protihráčmi vyššie FPSká. Taktiež odporúčam zmenu 

tlačidla, ktorým sa stavia, lebo sa mi často v blízkom boji stalo, že som stlačil 

zlú klávesu alebo zlé tlačidlo na myši a omylom som začal stavať, čo dovolilo 

protihráčovi zabiť ma.  

Grafika tejto hry je síce arkádová, no nenáročná na výkon, z čoho v 

kombinácii s F2P modelom hry usudzujem, že Fortnite je mierený skôr na 
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stredne silné a slabšie počítače. Takže aj keď máte slabší počítač, môžete si 

zahrať Fortnite na menších nastaveniach bez akýchkoľvek nižších frameratov 

alebo microstutterov.   

 Záverčné hodnotenie týchto hier nebolo pre mňa zložité. H1Z1 s 

prehľadom prehralo vo všetkých ohľadoch, od hroznej grafiky, k horšiemu 

gunplayu až kým sa celá táto pohroma nedovalila k zlej optimalizácii. Vývojári 

spravili posledný zúfalý krok a tým bol prechod na F2P model, aby vytriasli 

posledné možné peniaze z hráčov za skiny. Vývojárom sa vôbec nič nepodarilo 

zachrániť, a tak sa H1Z1 stále rúti dolu vodou do priepasti, kde skončia všetky 

nepodarené hry. H1Z1 by som neodporúčal hrať nikomu.  

Na druhom mieste u mňa skončilo PUBG. Aj keď sa problémy 

Battlegroundov pohybovali v rovnakých oblastiach ako H1Z1, nie sú vôbec také 

strašné, a ani nekazia hrateľnosť ako v H1Z1. Tejto hre taktiež pridáva na 

popularite to, že sa snaží byť čo najrealistickejšia. Čo však PUBG uberá na 

dobrých dojmoch (aspoň u mňa) je nekonzistentný gunplay, ktorý v jednej chvíli 

vie byť vyvážený, no niekedy vie pekne liezť na nervy. Battlegroundy by som 

odporúčal hráčom, ktorí hľadajú realistickú hru a majú silnejšie počítače.  

A na prvom mieste sa umiestnil Fortnite. Táto hra nemá prakticky žiadne 

problémy - perfektná optimalizácia, nenáročná grafika a nádherné prostredie 

túto hru možno dostanú medzi herné legendy (to ukáže čas). Fortnite je Free 2 

Play hra, takže si môžete kedykoľvek pozvať kamarátov z akejkoľvek 

platformy, či už z konzol alebo z mobilov či Macov. Na popularite Fortnitu však 

pridáva aj fakt, že vývojári každým updatom prinesú niečo nové, či už sú to 

nové zbrane alebo nejaký časovo obmedzený mód (napr. 50V50 - obrovský 

zápas sto hráčov rozdelených na dva teamy), a tak sa je vždy na čo tešiť. Jediné 

negatívum je toxická  komunita, ktorá sa snaží nahovoriť všetkých vo svojom 

okolí, aby hrali Fortnite, čo však vo výsledku len poškodzuje reputáciu celej 
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komunity. Fortnite by som teda odporučil každému, komu nevadia arkádové 

FPS hry a kreslený dizajn hry pripomínajúci nejaký animovaný film od Pixaru.  

To, ktorú z týchto troch hier si vyberiete je však len na vás. Každému 

môže sadnúť iná hra. Najlepšie bude, ak vyskúšate všetky a sami sa rozhodnete, 

ktorá z nich vám sadne najlepšie. 

  

Dávid Novotný, III. A 
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