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EDITORIÁL 

Zdravím všetkých čitateľov Strelca! 

Nové číslo školského časopisu, ktorý sa vám dostal do rúk si dáva za 
úlohu pobaviť, poučiť a dáva vám možnosť dozvedieť sa niečo nové 
z odborov na našej škole a nielen ich. Skalní čitatelia si všimli nový „look“ 
Strelca, verím, že zmeny v časopise budú pozitívne prijaté. 

Čo nové prináša školský časopis Strelec? V úvode si prečítate príhovor 
riaditeľa školy Ing. Jozefa Gerháta. Dozviete sa o prácach žiakov a 
učiteľov z odborov elektrotechnika, strojárstvo a mechatronika. Učitelia 
všeobecnovzdelávacích predmetov a žiaci napísali články z oblasti 
dejepisu, kultúry (niektoré aj v anglickom jazyku) a športu. Nadšencov 
hudby poteší rozhovor s nitrianskou kapelou ZOČI VOČI, z ktorej dvaja 
členovia sú absolventi našej školy. SPŠSE oslavuje 30. výročie otvorenia 
denného štúdia, o histórii školy sa dozviete v niekoľkodielnom seriály, 
ktorý bude uverejňovaný v časopise. 

Po prečítaní článkov zistíte, že na škole je veľké množstvo kreatívnych 
žiakov a učiteľov. Ak aj vy pociťujete kreativitu a cítite, že máte niečo 
zaujímavé, o čo by ste chceli podeliť s ostatnými, neváhajte a ozvite sa 
učiteľom odborných predmetov alebo triednemu učiteľovi, alebo mi 

pošlite článok vo Word-e na e-mail: 
katarina.hrncarova@spssenitra.sk. 

Článok, ktorý bude uverejnený v 
časopise (pod vaším menom alebo 
zvoleným pseudonymom) bude 
odmenený za vašu námahu známkou, 
u učiteľa SJL alebo odborného 
predmetu, za aktivitu. 

Príjemný a veselý začiatok 
školského roka želá Hrnčárka ☺  

Mgr. Katarína Hrnčárová 
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ÚVODNÉ SLOVÁ RIADITEĽA 

ŠKOLY 

Vážený pedagogický zbor, milí žiaci! 

Na začiatku  školského roka sme sa zvykli stretnúť všetci v telocvični, 
kde sme si vypočuli našu hymnu a potom nasledoval môj krátky 
príhovor a privítanie prvákov. Tento rok to však nejde! Jednak 
nemáme k dispozícii telocvičňu, ktorá sa konečne začala opravovať, 
ale hlavne nám to nedovoľuje strašne malý krpatý nepriateľ nazývaný  
koronavírus.  

Takže aspoň takto, písaným slovom, vítam Vás všetkých v školskom 
roku 2020/2021 a prajem Vám, aby sa Vám v tomto školskom roku 
darilo, aby ste získali čo najviac nových vedomostí a zručností, aby ste 
v škole prežili pekné chvíle, ktoré sa časom zmenia na krásne 
spomienky, aby štvrtáci úspešne zvládli maturitné skúšky a aby ste sa 
všetci v tomto školskom roku tešili z dobrého zdravia, bez chorôb a 
úrazov.  Osobitne srdečne vítam našich nových prvákov (prváčky 
tento rok nemáme) a prajem im, aby sa medzi nami dobre cítili a 
prežili v škole nádherné štyri roky.  

Otvorene však treba povedať, že školský rok, ktorého brány teraz 
otvárame, nebude ľahký. Máme za sebou mesiace dištančného 
vzdelávania, ktoré neumožnili prebrať všetko učivo tak, ako by sa 
prebralo za normálnych okolností. Preto hneď na začiatku bude 
potrebná Vaša snaha, zvýšená pozornosť na hodinách a dôsledná 
príprava doma, aby sme spolu dobehli zameškané. 
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Asi ste si už všetci všimli, že na našej škole je veľmi veľa žiakov a málo 
priestoru. Preto na našej škole bude dodržiavanie hygienických 
opatrení veľmi náročný proces. Napriek tomu Vás všetkých prosím, 
aby ste sa snažili zo všetkých síl ich dodržiavať, aby sme sa chránili 
navzájom a aby sme chránili aj svojich blízkych. A v neposlednom 
rade, aby zostala škola otvorená, aby ste sa Vy, študenti mohli 
normálne učiť a aby sme my, učitelia mohli normálne učiť.  

Začiatok  školského roka 2020/2021 mal byť naozaj slávnostný, 
pretože naša škola začala písať svoju históriu  1. septembra 1990. 
Takže máme za sebou 30 rokov, 30 veľmi úspešných rokov, počas 
ktorých škola vychovala veľké množstvo úspešných absolventov.  
Preto mi dovoľte, aby som sa na záver tohto príhovoru poďakoval 
všetkým súčasným a všetkým bývalým zamestnancom školy za 
odvedenú prácu a zaželal súčasným zamestnancom veľa úspechov, 
chuti a elánu do nových dní školského roka 2020/2021 a bývalým 
zamestnancom školy veľa pekných dní zaslúženého odpočinku.  

 

  

 

  

Ing. Jozef Gerhát 
Riaditeľ SPŠSE Nitra 
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AKO SME SA UČILI 

POČAS KORONY 
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  Ako sa zmenil spôsob 
výučby? Čo nové nás 
COVID - 19 naučil? Zastavil 
svet, prinútil nás pozrieť do 
seba a okolo seba. Naučil nás 
mnoho. Zostali sme doma, 
školy sa museli prispôsobiť 
novej forme vzdelávania, 
žiaci namiesto do lavíc sadajú 
pred počítače. Zo dňa na deň 
sa všetko zmenilo.  
Hoci nie všetky školy majú 
dostatočné prostriedky na 
on-line vyučovanie, každý sa 
snažil zabezpečiť žiakom 
najlepšie distančné 
vzdelávanie. Dištančná forma 
vzdelávania má aj svoje plusy, 
no aj svoje mínusy. 
Medzi základné plusy 
dištančnej formy vzdelávania 
by som zaradil neskorší 
budíček, ktorý vyhovuje 
najmä mnohým spáčom. 
Popravde si myslím, že to 
nevyhovuje len žiakom, ale aj 
učiteľom. Veď kto by neuvítal 
rannú kávu bez ponáhľania sa 
do školy, či práce? 
Ďalším pozitívom by som 
nazval možnosť samoštúdia 
z materiálov od učiteľov. 
Nemusíme tráviť celé 
dopoludnie v škole, môžeme 
sa vzdelávať počas dňa, keď 
 

nám to vyhovuje, môžeme si 
privyrobiť na brigáde aj 
v dopoludňajších hodinách 
a poobede sa venovať škole, 
osobne toto považujem za 
najväčšie plus. 
No nemôžem zabudnúť na 
možnosť on-line hodiny 
formou audiovizuálneho 
prenosu cez ZOOM. Je dobré 
mať možnosť raz za čas sa 
porozprávať s učiteľom, či 
učiteľkou a vidieť sa 
vzájomne cez kameru. 
Všetkého veľa škodí, vraví 
jedno známe porekadlo. Je to 
tak a platí to aj pri on-line 
hodinách. 
Ďalšou dobrou vecou, na 
ktorú nemôžem zabudnúť sú 
on-line domáce úlohy 
a písomky, ktoré sa 
z individuálnych úloh menia 
na celotriednu prácu, síce ich 
hlavnou úlohou nie je priviesť 
žiakov ku kooperativite, ale 
niečo ich naučiť, no žiaci sa na 
úkor svojich vedomostí 
spoliehajú na ďalších 
spolužiakov, či internet. Písať 
písomky doma má pre žiakov 
len samé výhody, myslím si, 
že nie je dobre podvádzať. 
Malé mrknutie do učiva, 
ktoré učitelia posielajú nie je 
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. na škodu, lebo nikdy nevieš, 
čo ťa bude čakať, na maturite. 
Mnohí sa spoliehajú, že sa 
bude maturovať ako tento 
rok a to je chyba. Človek nikdy 
nevie ako to dopadne. 
Medzi mínusy patrí určíte 
dostupnosť dištančnej formy 
vzdelávania pre všetkých. 
Neviem, či je to prípad aj 
našej školy, ale nie každý má 
doma vhodné prostriedky na 
on-line vzdelávanie, nie každý 
má doma internet, ale 
nemôžem zabudnúť aj na 
školy, nie každá škola má 
dostatočne vyhovujúce 
internetové pripojenia, vďaka 
ktorému by mohli zabezpečiť 
adekvátne distančné 
vzdelávanie. Je to smutné, ale 
aj toto je možné v 21. storočí. 
Pre mňa osobne boli veľkým 
sklamaním niekedy až 
prehnané požiadavky 
učiteľov. Nie každý žiak sedí 
celý deň pri PC a čaká kedy 
prídu domáce úlohy, ktoré 
bývali zverejnené aj po 
vyučovaní a vypracovanie 
malo byť odoslané ešte v ten 
deň do osemnástej hodiny. 
Nie každý má svoj PC, niektorí 
sa musia deliť o PC so 
súrodencom, či už mladším 
alebo starším. 
 

Každý žiak by mal mať záujem 
o daný predmet a je to na 
každého svedomí aké bude 
mať vedomosti pred 
maturitnou komisiou. 
Nemôžeme zabudnúť na 
učiteľov, ktorí sa zo dňa na 
deň museli prispôsobiť 
novovzniknutej situácii. 
Verím, že všetci vložili do 
svojej práce 110% a dúfam, že 
novonadobudnuté vedomosti 
budú učitelia využívať aj po 
uplynutí tejto mimoriadnej 
situácie, napríklad zadávaním 
on-line domácich úloh. Bude 
to na každom učiteľovi, či tak 
urobí alebo nie. Jedno je však 
jasné, ešte dlho budeme 
spomínať na rok 2020, na 
v úvodzovkách, o 3 mesiace 
predlžené prázdniny. 
Kto chce v živote niečo 
dosiahnuť, niečo skutočné 
a hodnotné, musí pochopiť, 
ako fungujú pravidlá života. 
To znamená pochopiť, že 
človek je tiež ,,len´´ súčasťou 
prírody, ktorá sa vyznačuje 
neustálymi zmenami. 

 
Daniel Kútny, IV. B 
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 PLC INTUITIVE 

V 42. ročníku súťaže SOČ získali naši žiaci Patrik Horský, Adam Kečkéš 
a Jakub Gál v celoštátnej súťažnej prehliadke prác SOČ, prvé miesto v 
súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Pod 
vedením Ing. Madu zostrojili intuitívne PLC.  

Cieľom práce PLC INTUITIVE bolo zostaviť intuitívne PLC, ktoré sa bude 
dať ľahko programovať vďaka priateľskému používateľskému 
rozhraniu. Zároveň však autori projektu chceli dosiahnuť, aby vytvorili 
zariadenie, ktoré bude mať všetky hlavné funkcie bežného 
profesionálneho PLC, za zlomkovú časť ceny. Vytvorené zariadenie je 
možné používať pri menších obrábacích strojoch s pohodlným 
nastavovaním prostredníctvom zadávania údajov cez dotykový displej. 

Tímu autorov sa 
taktiež podarilo 
vytvoriť alternatívu k 
vizualizačným 
panelom, ktoré sa 
využívajú na riadenie 
a zobrazovanie 
stavov v reálnom 
čase. Ich prostredie je 
ľahko nastaviteľné používateľom a ponúka flexibilitu v tom, aké 
informácie chce zobrazovať na základe nastavených požiadaviek. PLC 
ponúka riadenie frekvenčného meniča cez MODBUS a vizualizáciu cez 
Ethernet. Celý hardvér a softvér tohto zariadenia bol vytvorený 
tímom žiakov našej školy pod vedením Ing. Madu.  

Prácu s PLC Intuitive si môžete pozrieť v krátkom 
videu https://www.youtube.com/watch?v=RfedmhPaIRA 

Ing. Michal Mada  

elektrotechnika 

https://www.youtube.com/watch?v=RfedmhPaIRA&fbclid=IwAR1TotXlHJjYDlCuvRj5_Dmq38l0z9NFi0R-BnbWrpDd_dasr9RA7tdWfM8
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RC MODEL    

V celoštátnej súťažnej prehliadke prác SOČ reprezentoval našu školu 
v súťažnom odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava Oliver Schlett so 
svojou prácou Aerodynamika karosérie RC modelu automobilu. 

Cieľom práce bolo navrhnúť  a vyrobiť aerodynamický tvar karosérie na  
funkčný model 4x4 RC auta, ktoré sa zúčastní súťaže 4x4 Land Rover in 
schools. 

Nevyhnutné na začiatok 
práce bolo štúdium 
teoretických podkladov 
fyzikálnych princípov 
aerodynamiky rôznych 
typov vozidiel, anylýza 
riešení a postupov pri 
návrhu karosérie. Návrh 
karosérie sa realizoval 
virtuálne v grafických 

programoch AutoCAD a INVENTOR. Keďže karoséria musela spĺňať 
okrem aerodynamického tvaru aj určité technické požiadavky ako sú 
rozmery, hmotnosť a upevňovacie prvky, preto mal vývin karosérie 
niekoľko variantov riešení.  

Výroba karosérie sa uskutočnila formou  3D tlače, použitý bol PLA plast. 
Karoséria sa netlačila v celku, rozdelená bola na niekoľko častí, ktoré sa  
spojili sekundovým lepidlom. Následne sa karoséria opracovala 
brúsením, tmelením, striekaním farbou a na niektoré časti sa 
aplikovala karbónová tapeta. Po upevnení karosérie na podvozok bola 
aerodynamika karosérie otestovaná simuláciou obtekania vzduchu 
pomocou zriedenej farby a striekacej pištole so stlačeným vzduchom. 

Ing. Renata Kleinová 

strojárstvo 
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 LEVITÁTOR 

Mgr. Tomáš Ďurina vytvoril zo starej pomôcky na fyziku novú 
pomôcku na mechatroniku. Skonštruoval model, slúžiaci na 
udržanie loptičky v určitej výške. Názov tejto učebnej pomôcky je 
levitátor.  

Hlavná časť tohto zariadenia je vytvorená z vyradenej učebnej 
pomôcky na fyziku. Prvý prototyp modelu bol vytvorený v školskom 
roku 2016/2017, tvorcami boli žiaci Erik Kohút a Jakub Miškovič 
z vtedajšej IV. B. Vtedy boli na snímanie polohy loptičky použité optické 
brány (laserová LED a fotorezistor). Kvôli diskrétnemu snímaniu 
loptičky však nebolo možné vytvoriť spoľahlivú 
reguláciu. V školskom roku 2019/2020 bol model 
prerobený Mgr. Ďurinom tak, že použil 
ultrazvukový snímač, ktorého úlohou je snímať 
v akej výške sa loptička nachádza, tentokrát však 
spojito. Ďalej ponechal na modeli ventilátor zo 
starého fénu. Ten nasáva vzduch, aby sa loptička 
zdvíhala - levitovala. Zariadenie je riadené 
programovateľným logickým automatom s7-1200 
od firmy Siemens, ale pomocou konektorov je 
možné ho pripojiť aj na iný riadiaci systém. 
Momentálne slúži hlavne na prezentáciu PID 
algoritmu v predmetoch mechatronika 
a priemyselná informatika. Žiaci môžu priamo 
vidieť ako algoritmus reaguje pri zmene rôznych 
parametrov. Tiež je vidieť ako pracuje impulzne 
šírková modulácia (PWM), ktorou sa riadi 
ventilátor. 

 

Mgr. Tomáš Ďurina 

mechatronika 
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Mária Terézia 

Zdroj: Martin de Meytens – Buchscan, wikipedia 
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Rok 2020 prináša mnohé 
okrúhle jubileá. Jedno 
jubileum oslavuje aj naša 
škola, o čom si môžete prečítať 
v osobitnom článku. Hľadiac 
na tému „škola“ mi preto 
najviac rezonuje jubileum, 
ktoré sa týka jednej 
z najznámejších panovníčok, 
ktorej pôsobenie siaha aj do 
našej histórie. Viete o koho 
ide? 

Myslím, že vám to asi dlho 
netrvalo a vybavili ste si 
notoricky známu cisárovnú 
Svätej ríše rímskej národa 
nemeckého, Kráľovnú Uhorska, 
Česka, Chorvátska a Slavónska, 
Arcivojvodkyňu Rakúska, 
Vojvodkyňu Parmy a Piacenzy a 
Veľkovojvodkyňu Toskánska – 
Máriu Teréziu. Práve tá 
nastúpila 20. októbra 1740 na 
trón v Uhorsku po svojom 
otcovi Karolovi III.  

Mária Terézia ako osvietenská 
absolutistická panovníčka je 
známa hlavne svojimi 
reformami. Reformovala 
armádu, súdnictvo – zrušilo sa 
napríklad stredoveké mučenie 
a každý mal právo na obhajcu, 
daňový systém, budovala cesty  

či vytvárala podmienky pre 
manufaktúry. Finančnou 
reformou zaviedla vo Viedni 
prvé papierové peniaze v 
strednej Európe. 

Vracajúc sa k téme „škola“ je 
asi najznámejšou reformou 
Marky Terky tzv. Ratio 
educationis z roku 1777, 
z ktorého vyplývala povinná 
školská dochádzka. Dnes sa 
pri tomto slovnom spojení asi 
chytáte za hlavu, lenže vtedy 
to „školou povinné“ dietky 
odbremeňovalo od ťažkej 
manuálnej práce 
a nahrádzalo ich status „lacná 
pracovná sila“ za status 
„žiak“. 

Veľký erb Márie Terézie  

Zdroj: Tom Lemmens wikipedia 
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Jej školskou reformou sa 
vytvoril aj školský systém. 
Ľudové školy by sme dnes 
označili ako základné, prvý 
(gramatické školy) a druhý 
stupeň (gymnáziá) latinských 
škôl ako stredné školy a 
akadémie, univerzity a lýceá 
ako vysoké školy. 

Aktuálnou témou vzhľadom na 
dnešné dni bola aj jej reforma 
zdravotníctva, kde zaviedla 
povinné očkovanie detí proti 
pravým kiahňam. Práve vďaka 
očkovaniu sme nakoniec túto 
nepríjemnú chorobu, ktorú 
sama prekonala, úplne 
zlikvidovali.  

Mária Terézia – matka 16 detí, 
zodpovedná a pracovitá žena, 
hovoriaca 5 jazykmi, milujúca 
a často žiarlivá manželka, 
zbožná katolíčka a veľká 
jedáčka (milovala čokoládovú 
polievku) – je bezpochyby 
našou najvýznamnejšou 
panovníčkou, ktorá sa ako žena 
excelentne presadila v dobe, 
keď svet patril hlavne mužom. 

 

 

Ratio educationis A.F.Kollára z roku 
1777 okrem organizácie školstva 
obsahovala aj študijný a disciplinárny 
poriadok. 

Zdroj: Wikipedia 

Podpis Márie Terézie  

Zdroj: Niam O´C wikipedia 
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ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO 

ROKA 2020/2021 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 

Prázdniny Posledný deň 
vyučovania 
pred začiatkom 
prázdnin 

Termín 
prázdnin 

Začiatok 
vyučovania 
po prázdninách 

jesenné 28.10.2020 
29.10. – 
30.10.2020 

2.11.2020 

vianočné 22.12.2020 
23.12.2020 – 
7.1.2021 

8.1.2021 

polročné 29.1.2021 1.2.2021 2.2.2021 

jarné 26.2.2021 1.3. – 5.3.2021 8.3.2021 

veľkonočné 31.3.2021 1.4. – 6.4.2021 7.4.2021 

letné 30.6.2021 
1.7. – 
31.8.2021 

2.9.2021 

Ostatné dôležité termíny v školskom roku 2020/2021 

Klasifikačné a hodnotiace 
porady 

1. štvrťrok 16.11.2020 

2. štvrťrok 25.1.2021 

3. štvrťrok 7.4.2021 

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

10.5.2021 

24.6.2021 

OŽAZ (3. ročník) 15. – 18.3.2021 

Odborná prax (2. a 3. ročník) 17. – 28.5.2021 

Písomné maturity (EČ a PFIČ MS) 16. – 18.3.2021 

Praktické maturity (PČOZ MS) 12. – 16.4.2021 

Ústne maturity (UFIČMS) 24. – 28.5.2021 
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 Zdroj: reddit.com 
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PLÁNY ŽŠR 2020/ 2021 

  IMATRIKULÁCIE 
November patrí najväčšej aktivite 
žiackej školskej rady, ktorou sú 
Imatrikulácie. Už pravidelne ich 
organizujeme v Nájomnej jednotke 
210 v OC MAX, avšak v tomto 
školskom roku musím nájsť iné 
priestory. Ak nám to bezpečnostné 
opatrenia dovolia, tak sa určite 
budeme snažiť, aby sme vás zabavili 
a budeme radi, ak si so sebou 
prinesiete dobrú náladu. 

 

HALLOWEEN „lírning“ 
Halloween „lírning“ je len o zábave. 
V posledný deň vyučovania pred 
sviatkom Všetkých svätých sa 
v škole vyučuje podľa rozvrhu, 
akurát že žiaci a niektorí učitelia 
majú masky strašidiel. Budeme 
radi, ak vás bude tento rok čo 
najviac. 

MIKULÁŠ 
V decembri k nám chodí 
Mikuláš so svojou družinou. 
Určite sa každému ujde nejaká 
sladká maličkosť. 

 

CHARITATÍVNE ZBIERKY 
Počas školského roka sa naša škola 
zapája do organizovania 
dobrovoľných charitatívnych 
zbierok. Sú to najmä Biela pastelka 
a Deň úsmevu. Každoročne sa nám 
darí vyzbierať úctyhodné sumy. 

DAROVANIE KRVI 
V mesiacoch november a február 
budeme opäť organizovať 
dobrovoľné darovanie krvi. 
Prihlásiť sa môžu žiaci 18+, 
prípadne 17 roční v sprievode 
rodiča. 

Vianočné kino 
V posledný deň vyučovania 
pred vianočnými prázdninami 
chodíme do kina na premiérové 
filmy, ktoré si vyberú žiaci 
hlasovaním v ankete EduPage. 
Hlasujte poriadne, pretože 
minulý rok rozhodol jeden hlas! 

ŠTUDENTSKÝ PUNČ 
Študentský punč je najlepšia 
príležitosť vyvetrať svoj X-mas sveter 
so sobom a stráviť jeden z najlepších 
dní v škole. V predposledný deň 
školského vyučovania záveru 
kalendárneho roka si môžete v škole 
vychutnať punč a vypočuť niekoľko 
vianočných šlágrov, ktoré hrá 
každoročne v inom zložení, školský 
X-mas BAND. 
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DARUJ KRV X. 
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SPŠSE Nitra v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR organizuje 
v priestoroch SPŠSE Nitra odber krvi.  

Záujemcovia o darcovstvo 
sa prihlásia u Dr. Antalu. 
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INTERVIEW S ...  

Mgr. Lucia Laššáková pôsobí 
na našej škole od roku 2018. 
Vzhľadom k tomu sme si 
povedali, že je najvyšší čas 
položiť jej niekoľko otázok. 
Nebola z toho dvakrát 
nadšená, ale nakoniec 
s interview súhlasila. 

Svoju učiteľskú dráhu ste 
začali na našej škole, alebo ste 
v predchádzajúcom období 
pôsobili na inej škole, 
prípadne ste sa venovali 
nepedagogickej činnosti? 

SPŠSE je mojou prvou 
pedagogickou výzvou. 

Prečo ste sa rozhodli pre 
pedagogickú dráhu? 

Aj napriek tomu, že som doma 
nemala učiteľský vzor, od 
malička som chcela byť 
učiteľkou.  

Ak by ste neučili, čím by ste 
chceli byť? 

Teoreticky by som mohla byť aj 
lekárka, ale len do chvíle, kým 
nejdem na odber krvi. :D  

Aké sú vaše záujmy? 

Vo voľnom čase rada čítam,  

 

 

 

 

 

 

 

baví ma cestovanie 
a spoznávanie nových miest, 
a keďže mi učarovali aj 
motorky, v lete je to najmä 
mototuristika. 

Čo vás najmä ovplyvnilo 
v rozhodnutí zamerať svoje 
štúdium na literatúru?  

Moje prvé krôčiky  ku knihám 
viedli, samozrejme, moji 
rodičia.  K inému vnímaniu 
literatúry ma priviedla  

 

Mgr.Lucia Laššáková 

Znamenie: váhy 

Stav: slobodná 

Stredná škola: Obchodná 
akadémia v Lučenci 

Univerzita: FF UKF v Nitre 
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  profesorka na strednej škole, 
ktorú zaujímal náš názor 
a pohľad na svet. No študovať 
literatúru znamená byť 
neustále obklopený umením, v 
dejinách literatúry vnímať  
predstavy o svete a cez 
umelecký obraz spoznávať 
vnútro človeka. 

Ktoré predmety vás ako 
študentku najviac bavili na 
strednej škole a ktoré, naopak, 
boli vašimi menej 
obľúbenými? 

Paradoxom je, že mojim 
najobľúbenejším predmetom 
bolo účtovníctvo, aj napriek 
tomu som sa ekonomickým 
smerom uberať nechcela.  

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

Na ľuďoch si vo všeobecnosti 
vážim najmä úprimnosť. Za 
svoju menej pozitívnu vlastnosť 
považujem asi tvrdohlavosť. 

Pôsobíte veľmi pokojným 
dojmom. Je vôbec niečo, čo 
vás dokáže rozčúliť? 

Teraz musím byť sebakritická.  
Považujem sa skôr za človeka 
s krátkou zápalnou šnúrou, no 

neviem sa dlho hnevať. 

Čo je pre vás v živote 
najdôležitejšie? 

Moja rodina. 

Ktorého žijúceho človeka 
najviac obdivujete a prečo? 

Nemám konkrétnu osobu, ale 
mám rada veselých ľudí. 

Ako človek venujúci sa 
literatúre máte nejaké 
obľúbené motto/citát, ktorým 
sa riadite? 

Neriadim svoj život podľa 
žiadneho motta. Skôr robím, čo 
ma baví, plním si svoje sny 
a trávim čas s ľuďmi, na ktorých 
mi záleží. 

Na akých knihách ste 
vyrastali? 

Ako dieťa som rada zaspávala 
pri Dobšinského rozprávkach.  

Ktorá kniha a ktorý autor je 
v súčasnosti vašim 
obľúbeným? 

Bez ohľadu na vek je stále 
mojou srdcovkou Malý princ, 
kde Saint-Exupéry upriamil 
svoju pozornosť na 
zobrazovanie hodnôt ľudského 
citu. 
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Čo máte práve teraz rozčítané? 

Nie som ten typ megačitateľa, 
ktorý má rozčítané aj tri knihy 
súčasne, asi podľa nálady. 
Nedávno som siahla po knihe 
Letmý sneh od P. Vilikovského. 

 

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

Prajem našim študentom, aby 
v škole, ktorá ich teraz svojim 
spôsobom otravuje (a hodiny 
slovenčiny ešte väčšmi), získali 
dobrý základ k naplneniu 
svojich životných snov 
a ideálov.  

 

  

 

JEDNOSLOVNÉ ODPOVEDE. 

Musíte vybrať možnosť, 
ktorú viac preferujete: 

More alebo hory:  

hory 

Kino alebo divadlo:  

divadlo 

Mačka alebo pes:  

mačka 

Ruže alebo tulipány:  

ruže 

Mesto alebo vidiek:  

mesto 

Batmann alebo Superman: 

Batman 

Messi alebo Ronaldo:  

Messi 

Skateboard alebo kolobežka: 
kolobežka 

McDonald alebo KFC: 
McDonald 

Lyže alebo snowboard: 
snowboard 

Káva alebo čaj:  

čaj 

Android alebo iOS:  

Android 

Margerita alebo hawai: 

bryndzové halušky :D 
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CATIA 
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Projekt: 
Maticová prevodovka 
riadenia automobilu 

Škoda 105 

Autor: 
Lukáš Mesároš 

Predloha: 
Reálny model 
prevodovky Š105 

Pracovné prostredia: 
Sketcher 

Part Design 

Assembly Design 

DMU Kinematics 

Shape Design 
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Film Review 

 

Two weeks ago, I watched a science fiction film 
titled Elysium directed by Neill Blomkamp. 
The main character is played by Matt Damon. 

The story is about the life of Max Da Costa. The 
year is around 2070. There is big pollution on 
Earth and the government has made a place in 
the space where only rich people can get, 
the Elysium. Max’s dream is to get there. He is 
working in a company where they create new 
robots. He gets stuck in a room where he gets 
exposed to a lethal dose of radiation and he can 
live for only five more days. Can he make his 
dream come true?  

Max is a regular person. He is extremely poor, 
but also very hard-working. All he has ever 
wanted is to get to Elysium. He is also self-
confident. He does everything with a plan.  

In my opinion, this film is gripping because there 
are a lot of special effects. I personally really like 
sci-fi films because they are about our future 
and they make you think about what can 
happen in a couple of years. That’s what the film 
is about… our future. 

Erik Penzeš, II.B 
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CESTNÁ CYKLISTIKA 
Cyklistické preteky zjednodušene delíme na 
jednodňové podujatia, tzv. klasiky a viacdňové, 
čiže etapové súťaže. Kým v klasikách je víťaz 
jednoducho ten, ktorý príde prvý do cieľa, pri 
etapových pretekoch je víťaz ten, koho celkový 
súčet časov dojazdov v jednotlivých etapách je 
najnižší. Samozrejme, sú aj „malí“ víťazi. To sú 
jazdci, ktorí vyhrali jednotlivé etapy. Pokojne sa 
preto môže stať, že celkový víťaz nevyhrá ani 
jednu etapu.  

Vyhrať klasiku, je veľmi náročné, pretože sa 
v nej ide oveľa intenzívnejšie ako v etape. 
Druhá šanca totiž neexistuje, kým druhá etapa 
príde už o deň. Rozoznávame 5 najslávnejších 
klasík - monumentov, z ktorých každá sa ide 
raz do roka. Len pre zaujímavosť, naša legenda 
Sagan  vyhral doposiaľ  dva monumenty. Okolo 
Flámska a Paríž Roubaix. Drvivá väčšina 
profesionálov však v živote nevyhrala žiadny 
monument.  

Z etapových pretekov sú najslávnejšie tzv. 
grand tour. Sú tri: Tour de France, Giro Italia 
a Vuelta Espaňa. Sú to najnáročnejšie 
cyklistické preteky na svete, pretože sú 
najdlhšie. Idú sa zhruba 3 týždne. Víťaz je len z 
perfektne pripravených jazdcov. Musí byť 
špičkový vrchár aj špičkový časovkár. Inak 
povedané, víťazom napr. Tour de France nikdy 
nebude šprintér. Ten je totiž typovo príliš 
„ťažký“ do hôr. Aj to je odpoveď, prečo Sagan 
ani v najlepších rokoch nemal šancu vyhrať žltý 
dres víťaza na Tour de France. 

PhDr. Milan Bíro 

ŠPORTOVÝ 

SEKTOR 
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SÚŤAŽE A AKTIVITY V ŠKOLE 

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

Humanitné a prírodovedné súťaže 

Súťaž Zodpovedný 
učiteľ/ka 

Informácie o súťaži 

Beniakove Chynorany PhDr. Bíro Umelecký prednes 

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

Esej Jána Johanidesa PhDr. Bíro Autorská tvorba 

Expert Mgr. Lauková Všeobecný prehľad 

Hviezdoslavov Kubín PhDr. Bíro Umelecký prednes 

Jazykový kvet Mgr. Naštická, PhD. Prednes v ANJ 

Matematická 
olympiáda 

Mgr. Mokráňová, 
PhD. 

Matematika 

Olympiáda 
ľudských práv 

Mgr. Gazdík Ľudské práva 

Olympiáda v ANJ Mgr. Andelová Anglický jazyk 

Olympiáda v NEJ Mgr. Stanová Nemecký jazyk 

Olympiáda zo SJL PhDr. Bíro Slovenčina a literatúra 

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

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

Súťaž Zodpovedný 
učiteľ/ka 

Informácie o súťaži 

ENERSOL Ing. Mada Energetika  

Skills Slovakia Ing. Gerhát Mechatronika 

Strojárska Grand Prix Ing. Róžová Tímová teoreticko prakt. 

Strojárska olympiáda Ing. Róžová Projektová súťaž 

Zenit v elektronike Ing. Arpáš, PhD. Teoreticko praktická  

Zenit v strojárstve Ing. Kleinová Teoreticko praktická  

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

SYGA Mgr. Ďurina Vytvoriť model linky 

Súťaž v technickom 
kreslení 

Ing. Kleinová Tvorba technického 
výkresu 

Meď Ing. Macháčová Súťaž o medi 

Športové súťaže 

Súťaž Zodpovedný 
učiteľ/ka 

Informácie o súťaži 

Bedminton Mgr. Kobida Dvojhra, štvorhra 

Stolný tenis Mgr. Tvrdý Družstvo 

Šach Mgr. Kobida Individuálna súťaž 

Malý futbal a futbal Mgr. Tvrdý Tímový výber školy 

Volejbal Mgr. Kobida Tímový výber školy 

Basketbal Mgr. Kobida Tímový výber školy 

Floorbal Mgr. Tvrdý Tímový výber školy 

Atletika Mgr. Tvrdý, 
Mgr. Kobida 

Rôzne disciplíny 

Výtlak činky na 
lavičke 

Mgr. Tvrdý Individuálna súťaž 
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Nitriansku kapelu Zoči Voči zrejme mnohí poznáte. Kapela začala 
hrávať v roku 2004 a jej zakladateľmi boli Michal Žitňanský (gitara, 
spev) a Filip Miko (basová gitara, spev). Neskôr sa pridal Vlado 
Kovár (bicie, spev) a Samo Jančo (gitara, spev). Od založenia prešla 
kapela viacerými zmenami a v súčasnosti hrá v zložení Michal 
Žitňanský, Filip Miko, Vlado Kovár, Juraj Štefánik, Miroslav Horský. 
Kapela vydala už 5 štúdiových albumov a od svojho začiatku 
odohrali chalani stovky koncertov na Slovensku aj v Čechách. 
V októbri oslávi Zoči Voči stredoškolský vek - 16 rokov.  

Na naše otázky nám odpovedali Vlado Kovár a  Filip Miko. 

Hráte spolu ste už nejaký ten rôčik. Ako by ste zhodnotili vaše 
doterajšie fungovanie na hudobnej scéne? 

Myslím, že naše fungovanie môžem hodnotiť len a len pozitívne, 
keďže sme od založenia kapely spolu s Michalom a Filipom vydržali už 
16 rokov. A to asi svedčí o tom, že bez kamarátov, ktorí sa vedia 
navzájom podržať pri rôznych situáciach by to určite nešlo. (Vlado) 

No a uvidíme koľko nám to ešte vydrží, ale dúfame, že čo najdlhšie. 
Stále nás bavia hlavne živé koncerty a to je podľa mňa jedna z tých 
veľmi dȏležitých vecí. (Filip) 
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Pokiaľ ide o vaše 
začiatky, vždy ste radi 
vystupovali pred ľuďmi? 

Zabávať ľudí vlastnou 
muzikou musí byť sen 
každého muzikanta. Od 
začiatku sme mali veľmi 
veľa kamarátov, ktorí nás 
chodili podporovať na 
koncerty a každého z nás 
to práve kvôli nim bavilo. 
(Vlado) 

Ja si doteraz pamӓtám náš prvý koncert. Strašne som bol 
vystresovaný a keď vyhlásili do mikrofónu, že Zoči Voči na scénu, 
úplne som zmrzol. Časom sa to zlepšilo a teraz to už zvládam 
v pohode. (Filip) 

Hráte radšej v kluboch alebo na veľkých pódiách? 

Aj jedno aj druhé má svoje špecifické čaro. V kluboch sa dá s ľuďmi 
lepšie komunikovať a dostať ich do varu. Na veľkých pódiách sa dá 
zase viac vyjašiť, čo podporuje aj vynikajúci zvuk a pocit, keď naraz 
zaspievajú stovky ľudí nejakú frázu z našej skladby je proste TOP. 
(Vlado) 

Ono to je tak, že na konci leta sa už tešíme do klubov a na konci zimy 
na festivaly vonku. Ja osobne mám trochu radšej festivaly. (Filip) 

Ako vyzerá tvorba vašich skladieb? Skladáte všetko spolu alebo 
niekto prinesie text, iný hudbu a potom to dávate všetko 
dohromady? 

Najväčšiu zásluhu pri skladaní skladieb má náš spevák Michal. Texty 
píše výhradne on a sem-tam mu s nejakým veršom pomôžeme aj my 
ostatní. Text si už skladá do nejakej melódie, ktorú nám zahrá na 
akustickej gitare, potom spolu vymyslíme rytmiku a na skúške 
dotvárame ostatné detaily. (Vlado) 

 

Vlado Kovár 
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Je dôležité, aby autor počúval veľa hudby? Ktoré kapely a interpreti 
sú obľúbené vo vašej kapele? 

Určite áno! Hudba rôznych období a žánrov vždy musí inšpirovať 
k skladaniu dobrej muziky.  S počiatku sme počúvali tvrdšiu muziku, 
ako Slipknot, System of a Down, no páčili sa nám aj Green Day, 
SUM 41, Blink 182 a mnoho ďalších. Aktuálne je to naozaj rôzne. 
Musím, ale povedať, že cestou na koncerty v našej dodávke nepočuť 
len rockovú muziku. Miesto si v nej nájde aj nejaká elektronická 
hudba alebo poriadny slovenský RAP :D. (Vlado) 

Pri nahrávaní často vzniknú desiatky minút materiálu, ktorý sa na 
album nikdy nedostane. Je to aj váš prípad alebo idete nahrávať 
definitívne pripravené skladby? 

Musím povedať, že väčšinou 
máme kompozične skladby 
pripravené do detailu. 
V štúdiu sa skôr vymýšľajú 
alebo prispôsobujú nejaké 
gitarové vyhrávky, či 
spevové vokály. Najlepšie sa 
to dá zosúladiť, až keď znie 
skladba ako celok. (Vlado) 

Myslím, že sa nám ani raz 
nestalo, žeby sme nejakú 
skladbu nahrali a potom 
nešla von. Ak sa nám skladba 
nepozdáva riešime to už 
v skúšobni. To potom ušetrí 
veľa času v štúdiu. (Filip)  

Čas plynie pre každého rovnako a aj vám priniesol do kapely 
manželstvá a deti. Ovplyvnili tieto zmeny nejakým zásadným 
spôsobom to, o akých témach robíte piesne? 

Ja som sa ako prvý oženil a mal dieťa. Minulý rok mal svadbu Michal, 
ktorý na prelome roku očakáva prírastok do rodiny. Zatiaľ sa tieto 
životné situácie v textoch neodzrkadlili, ale skôr sú v textoch 

Filip Miko 
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zahrnuté predchádzajúce vzťahy, či situácie, ktoré sme si ako 
kamaráti spolu od 15-tich rokov zažili. (Vlado) 

To, že čas priniesol zmeny vo vašich životoch je jedna vec, ale 
zmenila sa aj vaša fanúšikovská základňa? Stretávate na koncertoch 
tie isté tváre alebo sa to mení a darí sa vám oslovovať stále nových 
fanúšikov?  

Na koncertoch stretávame veľmi veľa fanúšikov, ktorí už dlhé roky 
chodia na koncerty, no stále pribúdajú aj nové mladšie tváre. A to je 
podľa mňa kľúč k úspechu, keď sa aj nové generácie vedia nájsť 
v našej hudbe a textoch. (Vlado) 

No ono to býva tak, že na koncerty chodia viacej mladí ľudia, lebo 
nemajú ešte žiadne záväzky. Ono je to ťažšie keď máte doma dve deti, 
ženu atď. Ale aspoň sa stále cítime mladí, hehe. (Filip) 

Koronakríza zasiahla všetky oblasti života, ale asi najzásadnejšie 
práve oblasť kultúry a najmä hudobné festivaly.  Všetky väčšie 
festivaly sú zrušené. Ako zasiahla korona vašu kapelu? 

Kvôli Korone sa nám zrušilo veľa koncertov.  Ale keďže sa neživíme 
len muzikou, a teda každý z nás má aj svoju normálnu prácu, tak nás 
to až tak veľmi nezasiahlo.  Najviac nás, ale mrzí osud zvukárov, 
osvetľovačov, technikov, majiteľov klubov atď.,  teda ľudí, ktorých nie 
je vidno, ale bez nich by sme koncerty nevedeli odohrať a mnoho 
z nich má na techniku obrovské hypotéky a teraz sú v problémoch až 
po uši. (Vlado) 

Dúfame, že sa to v nejakom rozumnom čase zlepší a všetko bude 
fungovať ako predtým. Veľmi by sme si to želali. (Filip) 

Mnohé kapely sa v tomto období pustili do prípravy nových 
albumov. Môžeme niečo podobné čakať aj od vás?  

Celý album určite nie, ale nejakú skladbu by sa nám mohlo podariť 
vydať. (Vlado) 

Tento rok ubehlo 10 rokov od vydania vášho debutového albumu „S 
tebou idem ďalej“. Neplánujete to nejako špeciálne osláviť? 

Na jar sme práve pri tejto príležitosti pripravili S TEBOU IDEM ĎALEJ 
TOUR, na ktorom sme mali v pláne odohrať 11 koncertov. Stihli sme 
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len 4 a potom nám korona prekazila plány. Koncerty sme prehodili na 
jeseň tak uvidíme, či nám druha vlna korony neprekazí plány aj teraz. 
Inak koncert v Nitre je naplánovaný na 7.11.2020 v Novej Pekárni. 
(Vlado) 

Čo vám napadne ako prvé, keď počujete SPŠSE Nitra? 

Krásne časy :D. (Vlado) 

Umakart :D. (Filip) 

Ako si spomínate na vaše stredoškolské časy? Čo na nich bolo 
pozitívne a čo negatívne? 

Celá trieda sme boli veľmi dobrá partia, a tak bola radosť chodiť do 
školy (až pokým nezačala škola :D). Negatívne bolo učenie niektorých 
náročných predmetov ako elektronika, elektrotechnika a to, že sme 
mali aj dvakrát do týždňa 9 hodín (to som najviac neznášal). Ako 
pozitívum beriem to, že som celú vysokú školu ťažil z poznatkov zo 
strednej a veľakrát som si pozeral veci v starých zošitoch. Mám pocit, 
že sme niektoré veci na strednej preberali oveľa podrobnejšie ako 
na vysokej. (Vlado) 

Bolo to celkom fajn. Aj my sme boli celkom dobrá trieda chalanov. 
Horšie to už bolo s učiteľmi a našimi študijnými výsledkami. Spýtajte 
sa niekoho na I.C z roku 2004. Určite si niekto spomenie :D. Hej ja som 
si tiež niečo málo pamӓtal. A súhlasím s Vladkom plus, keď sa k tomu 
pridali nulté hodiny tak to bol masaker. (Filip) 

Akí ste boli žiaci? 

Bol som taký priemer. Väčšinou dvojky, sem-tam trojka a na pol roka 
ma z matematiky vždy pani RNDr. Vaňová nechala vytrápiť medzi 3 
a 4 :D. Zato s Filipom mali učitelia o trochu viac zábavy :D. (Vlado) 

Ďalšiu otázku poprosím :D. (Filip) 

Na ktorých učiteľov zo strednej si radi spomeniete? 

Najviac na našu najlepšiu triednu učiteľku Ing. Soňu Szalaiovú, ktorá 
nás vedela udržať na uzde, aj keď sme boli veľmi nazvime to „živá 
trieda“ :D. Super bolo, že aj keď sme spravili niečo zlé, postavila sa za 
nás, ale potom nám to postupne dala vyžrať :D. Tiež mám len pekné 
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spomienky na pána Antalu, ktorý je tiež muzikant a sem-tam sa aj na 
nejakom koncerte stretneme.  A nemôžem nespomenúť telocvikovú 
legendu pána Tvrdého, či pána Ďurana, ktorý nás na hodinách praxe 
zaučil snáď do všetkého. (Vlado) 

Ja asi tak podobne plus ešte učiteľa praxe Ďurana. To bol týpek. (Filip) 

Pamätáte si, aké otázky ste si vytiahli na maturitách? 

Zdá sa mi, že zo slovenčiny R.U.R – Karel Čapek, z angličtiny Culture 
and Art a z odborných som mal niečo s rádiovými vlnami, ale to 
neviem presne. (Vlado) 

Ja či si pamätám literatúra - Peter a Lucia, nemčina - ústna odpoveď 
zimné športy, odborné - Pascal programovanie. (Filip) 

Čo by ste odkázali terajším študentom? 

Učiť sa, učiť sa, učiť sa!!! Ale nie, užívajte si toto obdobie života. Ja ho 
hodnotím veľmi pozitívne, keďže sme boli so spolužiakmi (dokonca aj 
z iných tried) veľmi dobrá partia. Určite sa popri škole treba venovať 
aj veciam, ktoré vás bavia a možno vám po škole otvoria nové 
možnosti, ako sa to stalo nám s kapelou ZOČI VOČI. (Vlado) 

Presne tak, škola je dôležitá, ale určite sa venujte niečomu, čo vás 
ešte baví, pretože nikdy neviete, čo vám život prinesie. (Filip) 
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30. VÝROČIE SPŠSE NITRA 

Stredná priemyselná škola 
strojnícka a elektrotechnická 
v Nitre oslavuje v školskom 
roku 2020/2021 tridsiate 
výročie svojho založenia. 
V septembri roku 1990, 
prekročili jej prah prví študenti 
denného štúdia. V školskom 
roku 1990/1991 začala naša 
škola s dvoma triedami. Jedna 
mala odbor elektrotechnika 
a druhá mala odbor 
strojárstvo. 

Avšak ak sa chceme pozrieť na 
históriu SPŠSE Nitra musíme ísť 
ešte hlbšie do minulosti.  
V roku 1960 bola rozhodnutím 
ONV v Nitre (Okresný národný 
výbor) ustanovená Stredná 
odborná škola pre pracujúcich 
v Nitre. Táto škola bola 
predchodcom dnešnej SPŠSE 
v Nitre. Školy pre pracujúcich 
boli určené ľuďom, ktorí chceli 
študovať popri svojom 
zamestnaní. Tablá absolventov 
tohto typu štúdia môžete ešte 
aj dnes vidieť na chodbách 
školy. Štúdium prebiehalo 
denne, po skončení pracovnej 
doby, vo večerných hodinách. 

 

Určite to poznáte z komédie 
Marečku, podejte mi pero! 
Večerná škola, tak sa ľudovo 
nazývali tieto školy, začala 
svoju činnosť v školskom roku 
1960/1961. Vo svojom prvom 
školskom roku mala škola až 
1300 žiakov v 61 triedach. 
Väčšina tried bola v Nitre, ale  
škola mala svoje pobočky aj v 
Topoľčanoch, Bánovciach, 
Šali a v Zlatých Moravciach. 
Škola mala stavebný, 
strojársky, chemický, textilný,  
drevársky, elektrotechnický, 
zememeračský a ekonomický 
odbor. Prvým riaditeľom bol 
Ing. Emil Drábek. 

Škola nemala vo svojich 
začiatkov vlastné priestory 
a ďalším problémom bol aj 
nedostatočný počet 
interných učiteľov. Už 
v nasledujúcom školskom 
roku 1961/1962 bol do 
značnej miery obmedzený  jej 
rozsah študijných odborov. 
Zostalo ich päť, všeobecná 
ekonomika, stavebná,  
strojárska, elektrotechnická a 
chemická priemyslovka. 
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V rokoch 1960 – 1965 bolo 
pôsobisko Strednej odbornej 
školy pre pracujúcich v Nitre 
v budove Obchodnej akadémie 
na Dukelskej ulici. V týchto 
rokoch sa postupne oddeľovali 
pobočky školy, ktoré 
pôsobili  mimo nitrianskeho 
okresu.   

Od školského roku 1969 - 1970 
sa stal riaditeľom školy 
Ing. Jozef Janák. Svojím 
prístupom sa zaslúžil o ďalší 
rozvoj štúdia popri zamestnaní 
a taktiež organizoval od roku 
1974 vybudovanie školskej 
budovy v Nitre -  Mlynárciach. 

 

 

 

 
Ing. Jozef Janák 

Pôsobisko SOŠ ŠPZ 
na Dukelskej ulici 
v Nitre v roku 1960. 

Ing. Jozef Janák bol riaditeľom 
školy až do svojho odchodu do 
dôchodku v roku 1991, čiže bol 
aj prvým riaditeľom denného 
štúdia v školskom roku 
1990/1991.  

Pokračovanie v ďalšom čísle. 
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Supermarine SPITFIRE Mk Vb 

Spitfire je najznámejším 
britským lietadlom obdobia 
druhej svetovej vojny. 

Celkovo vzniklo 24 rôznych 
variantov tohto bojového 
stíhacieho lietadla s mnohými 
podvariantmi, ktoré sa líšili 
motormi a výzbrojou. 

Spitfire je legendou bitky 
o Britániu. Mal vynikajúce 
letové vlastnosti a výkon. 
Využívali ich RAF (Royal Air 
Force) a letectvá spojeneckých 
armád počas druhej svetovej 
vojny, medzi ktoré patrili aj 
letci česko-slovenskej perute 
RAF.  

V dobe jeho vzniku mal 
zaujímavo tvarované krídla, čo 
pomáhalo pri manévrovaní 
v ostrých zatáčkach vo 
vzdušných súbojoch. Celkovo 
bolo v rokoch 1938 – 1948 
vyrobených 20 351 kusov. 

Supermarine SPITFIRE Mk Vb 
je samonosný jednomiestny 
jednomotorový jednoplošník 
so zaťahovateľným predným 
podvozkom. Rozpätie krídel 
mal 11,23 m a jeho výška bola 
3,02 m. Maximálnu vzletovú 
hmotnosť mal 3071 kg, 
pričom jeho prázdna 
hmotnosť bola 2309 kg. S 
motorom Rolls-Royce 
Merlin 45 mal maximálny 
výkon 1096 kW. Jeho 
maximálna rýchlosť bola 
605 km/h vo výške 3960 m. 
Stúpavosť mal 13,2 m/s 
a operačný dolet 760 km. 

V súčasnosti je na celom 
svete ešte stále približne 40 
lietadiel tohto typu 
schopných letu a jeden kus 
má nad koncertnými pódiami 
aj kapela Iron Maiden. 
Supermarine SPITFIRE je 
jedným z najstavanejších 
modelov lietadiel na svete. 
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Stavebnica: 
Revell  

Kód stavebnice: 
04164 

Náročnosť: 
3 

Mierka: 
1:72 

Dĺžka: 
127 mm 

Šírka: 
140 mm 

Počet dielov: 
39 kusov 

Použité farby: 
6, 15, 43, 68, 79 

Cena modelu: 
9,29 € 
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POMÔŽTE NEVIDIACIM A SLABOZRAKÝM 

16. 9. 2020 
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UČENIE NA VESMÍRNOM 
PLAVIDLE POČAS 
PANDÉMIE 
KORONAVÍRUSU  
Sirény sa rozliehali po celej lodi. Virológovia varovali, že sa to raz 
môže vrátiť. Nákaza, ktorá skoro zničila samotné ľudstvo. Začalo sa to 
nevinne. Vtedy sme nevedeli, že to môže dopadnúť až tak, že budeme 
donútení odísť zo Zeme. Každým ďalším rokom koronavírus mutoval 
a vedci nestíhali reagovať. Každý štát, ktorý si mohol dovoliť výstavbu 
a vývoj svojej vlastnej vesmírnej lode, tak aj učinil. Naša vláda, 
prehnitá korupciou a vykradnutá od základov, sa toho roku dohodla 
s Českom, Maďarskom a Poľskom na spoločnej výrobe vlastnej 
vesmírnej lodi, a tak vznikla Vyšehradská Aliancia a vesmírne plavidlo 
menom V4, na ktorej som sa narodil. Ja som Dušan. Vitajte v mojom 
svete. 

 

„Žiadame obyvateľov lode V4, aby sa vrátili do svojich bytových 
buniek. Opakujem, žiada…“ opakovalo sa z interkomu. 

„Dušan, čo myslíš? Čo sa stalo?“ ozval sa môj najlepší kamarát Miloš. 
Jeho rodičia boli poslancami v intergalaktickej rade, ktorá vládla 
zákonodarnou mocou. 

„Nemám ani poňatia, kamarát,“ odpovedal som mu so zamyslením 
na tvári. 
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„Počul som včera v noci, ako sa rodičia hádali. Mám pocit, že 
spomínali niekoho zo Zeme.“ 

„Počkať, to myslíš vážne?“ pozrel som sa na neho s vyplieštenými 
očami. „Žiadna z lodí už niekoľko desaťročí po Zmene neprijala 
nikoho zo Zeme!“ 

„Nie som si celkom istý, ale…“ 

„Tak, páni, počuli ste? Každý sa vydajte podľa nariadenia do svojich 
buniek,“ oznámila nám naša pani triedna učiteľka Hrnčárová. 

„Myslíš, že konečne vynašli liek?“ opýtal sa ma s nádejou. 

„Liek? To je nemožné! Liek predsa neexistuje!“ 

„Čo si to tam šuškáte, pionier Zuckerberg s pionierom Kronerom?“ 
opýtala sa učiteľka. 

„Ale, nič také,“ poznamenal som s nervóznym úsmevom. 

„Tak už bežte!“ prikázala a my sme poslúchli. 

 

* 

 

Prišiel som k dverám od našej bunky. Boli vylomené. Pootvoril som 
ich a nazrel dovnútra. Uvidel som môjho otca obkľúčeného VB, ako 
mu dávali putá. Načúval som. 

„Máte právo nevypovedať. Čokoľvek poviete, môže byť použité proti 
vám.“  

Po tom, ako mi na rakovinu umrela mama, sa ničomu inému než 
svojej práci môj otec nevenoval. Nikdy mi však neprezradil, na čom 
robil. Ani som ho už pomaly doma nestretával. 

Otvoril som dvere dokorán a otec ma zbadal. 

„Dušan, neboj sa o mňa, čoskoro budem doma,“ povedal mi 
s upokojujúcim pohľadom. „Pustite ma na chvíľu, prosím vás, chcem 
sa objať so synom.“ 

Jeden z mužov z VB sa ozval: „Ale len na chvíľu!“ 
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„Ďakujem.“ Prišiel ku mne, objal ma a dal mi do ruky kľúč. Chcel som 
sa naň spýtať, ale kým som stihol povedať čo i len slovo, umlčal ma 
pohľadom. 

„Stačilo už! Ideme!“ Zobrali ho cez dvere a ja som ostal sám v bunke.  

„Načo je ten kľúč a prečo môjho otca zobrali?“ šepkal som si sám pre 
seba. Prehľadal som celý byt a nenašiel som ani jedno miesto, kde by 
som ten kľúč mohol strčiť. 

Z interkomu sa ozvalo hlásenie: „Oznam pre obyvateľov! Odteraz 
platí prísny zákaz vychádzania z buniek! Prípadné porušenie tohto 
zákazu môže byť trestané smrťou! Opakujem, prísny…“ 

Musel som zistiť, čo sa dialo. Zavolal som Milošovi cez našu tajnú sieť, 
ktorá prepájala len nás dvoch. Nazvali sme ju facemick. Možno o tom 
niečo vedeli jeho rodičia. 

„Čau, nevieš, čo sa to deje?“ 

„Čau, vôbec. Rodičia o tom so mnou nechcú hovoriť. Vraj je to pre 
moje dobro,“ odpovedal iritovane. 

„Ach, môjho otca zobrala VB! A než ho odviedli, dal mi nejaký 
záhadný kľúč, ktorý som už vyskúšal úplne všade u nás doma a nikde 
nepasuje!“ 

„Čože?!“ zakričal do komunikátora, „kam ho zobrali a prečo?!“ 

„Keby som to vedel, tak ti asi nevolám! Zajtra to pôjdem zistiť, pridáš 
sa?“ 

„Takúto zábavu si predsa nenechám ujsť,“ odvetil s úsmevom v hlase. 
„Tak zajtra večer?“ 

„Dohodnuté.“ 

 

* 

 

Zazvonil mi budík. 

„Je len sedem hodín,“ zamrmlal som ospalo a ľahol si naspäť. Znova 
som zaspal. 
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Opäť čosi zazvonilo, ale tentoraz to už nebol budík. Pozrel som sa na 
komunikátor a čo som nevidel? Správu z e-learningu od Hrnčárovej. 
Pustil som ju a v izbe sa zjavila moja triedna. Pretrel som si oči. 

„Hologram,“ šepol som si sám pre seba. 

„Dobré ráno, mládež. Dúfam že som vás nezobudila,“ povedala 
škodoradostne. „Určite ste už počuli, že panuje prísny zákaz 
vychádzania, preto bude prebiehať domáce vyučovanie. Ako prvú 
úlohu vám zadávam, aby ste mi napísali sloh o tom, aké povolanie má 
váš rodič a aký vplyv má na chod našej lode. Nezabudnite, že sloh 
píšete aj na veľkej skúške. To je všetko. Ďakujem za pozornosť.“ 
Vyparila sa tak rýchlo, ako sa zjavila. 

Domáca úloha bola tou poslednou vecou, ktorá ma teraz zaujímala. 
Mal by som sa pripraviť na večer. Na sieti by mohli byť plány našej 
lode. Zadal som do vyhľadávača plán vesmírneho plavidla V4, 
lenže nič mi nenašlo.  

„Kde by som ich len mohol získať?“ spýtal som sa sám seba.  

Pamätal som si, ako nám učiteľ Daňko na strojárstve a konštrukcii 
kozmických plavidiel ukazoval nákresy našej V4, ale to už bolo viac 
než pred piatimi rokmi. Bohužiaľ, raz sa počas hodiny zosypal na zem 
a odvtedy som ho nevidel. Možno by niečo vedela jeho manželka.  

Skúsil som sa s ňou spojiť cez komunikátor. „Dobrý deň, tu je Dušan 
Kroner, bývalý žiak vášho manžela. Prosím vás, našli by ste si na mňa 
chvíľu čas?“ 

„Ahoj Dušan, môžem ti ho rovno podať, je tu vedľa mňa,“ 
odpovedala. 

„Zdravím, kto volá?“ spýtal sa mrzutý mužský hlas. 

„Dobrý deň, Dušan Kroner z vašej triedy. Učili ste ma strojárstvo na 
druhom stupni.“ 

„Dušan? To si ty?“ opýtal sa odrazu veselo. Zrejme si ma ešte 
pamätal. Bol som jeho obľúbený žiak. „Čo potrebuješ, synak?“ 

„Chcel by som vedieť, či mi nemôžete, prosím, poslať plány našej 
lode.“ Prosím, prosím nech mi to dá. 



  

45 

„Chlapče, tie plány sú utajené. Nemal som vám ich ani vtedy 
ukazovať. Nemal…“ povedal s ľútosťou v hlase. 

 „Vieš, prečo som vtedy musel skončiť ako učiteľ?“ 

„Nikdy nám to nepovedali, prečo?“ 

„Nahneval som veľa ľudí zhora synak. Suspendovali ma a zakázali mi 
do konca života vyjsť z bunky,“ odvetil nešťastne. „Práve pre tie 
dokumenty a nákresy. Presvedčoval som ich, že ste iba deti, že si to 
nebudete pamätať, ale oni to nevedeli pochopiť. Mohol som skončiť 
horšie. Takže chápeš, prečo ti ich nemôžem poslať.“ 

„Pane, prosím vás! Môjho otca včera odviedla VB a netuším kam. 
Otec mi pred odchodom dal kľúč. Potrebujem vedieť kam patrí,“ 
vysvetľoval som zúfalo.  

„Tvojho otca? Tak už zistili, že by nás mohol zachrániť.“ Zavrtel 
hlavou. „Povedal by som, že sa toto už nikdy nestane, ale pošlem ti 
tie dokumenty cez sieť. Dávaj si pozor, aby si o nich nikomu 
nepovedal,“ varoval ma. „Bol som jeden z tých, ktorý toto vesmírne 
plavidlo navrhli, vedel si o tom?“ 

„Nevedel.“ 

„Dám ti ešte jednu radu – nákres sa nikdy nemýli, vonkajšok však 
môže klamať.“ 

„Ďakujem vám veľmi pekne.“ 

„Veľa šťastia, synak. Budeš ho potrebovať,“ odpovedal a zložil.  

 

* 

 

Zavolal som Milovi. „Si pripravený?“ 

„Môžeme vyraziť,“ povedal s napätím v hlase. „Kde sa stretneme?“  

„Pri stánku u Bernieho.“ 

„Máš všetko?“ 
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„Zohnal som nám aj mapy celej lode,“ poznamenal som hrdý sám na 
seba. 

„To sa ti ako podarilo?!“ opýtal sa s úžasom. 

„Poviem ti, keď sa stretneme.“ 

Pomaly som sa vykradol z dverí. Pozrel som sa na jednu stranu. Nikto 
nič. Pozrel som sa na druhú stranu chodby. Ani tam nebol nikto. 
Vykročil som vpravo, keď zrazu niekto otvoril dvere. Rýchlo som sa 
rozbehol za roh chodby a skryl sa. Pozrel som sa nenápadne za roh 
a uvidel, ako príslušníci VB vyšli zo susedovej bunky. 

„Ďakujeme za spoluprácu,“ odvetil chlap v rozdielnej uniforme, než 
mali obyčajní príslušníci VB. Mal na nej jednu zlatú hviezdu, ktorá bola 
taktiež v zlatom lemovaní. Bol to Major. 

„Bolo mi potešením, páni. Práci česť,“ odvetil sused. „Dúfam, že toho 
fagana dolapíte.“ 

Pokračovali hneď do tej mojej a zaklopali. Nikto sa neozval.  

„Otvorte! Tu je verejná bezpečnosť!“ A zabúchali na dvere. Pod tým 
tlakom sa otvorili, lebo ich od včera nikto nemohol opraviť. To, čo 
spravili ďalej, som už nevidel, pretože som sa rýchlo rozbehol dole 
chodbou.  

Prišiel som k veľkému námestiu a našiel som Miloša skrývať sa za 
stánkom. Pomaly som za ním šiel.  

„Kde si bol tak dlho?!“ 

„VB bola u nás doma, hneď potom, čo som sa vykradol. Ktovie prečo 
tam prišli,“ odpovedal som mu.  

„Čo keď vedia, že máš ten kľúč?“ 

„Nemali by to odkiaľ vedieť…“ 

Zrazu sa celá hliadka VB objavila na druhom konci námestia.  

„Rýchlo, skryme sa,“ pošepkal som mu. 

Skryli sme sa za stánok čo najtichšie, ale VB začala prehľadávať stánky 
jeden po druhom. 

„To snáď nie,“ zhrozil som sa. 
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„Musíme odtiaľto vypadnúť preč!“ 

„Počkaj, pozriem sa na plány námestia, možno tam niečo nájdem.“ 
Zapol som komunikátor a zjavil sa hologram. „Vidíš to čo ja!?“ spýtal 
som sa ho. 

„Nemáme čas, Dušan, už sa blížia,“ náhlil ma Milo. 

„Podľa tohto nákresu, by sme mali stáť priamo nad šachtou, ktorá je 
zakrytá poklopom,“ oznámil som s úžasom. 

„Tak poďme rýchlo!“ 

Odtiahli sme malý koberček, ktorý skrýval poklop. Otvorili sme ho 
a zostúpili pomocou rebríku dolu, kde boli vodovodné potrubia 
a elektrické káble. Zavreli sme za sebou a nastala úplná tma. 
Rozsvietili sme baterky, ktoré sme si doniesli a zapli komunikátor 
s nákresmi. 

„Mali by sme ísť tadiaľto,“ ukázal som prstom. „Dostaneme sa do 
čističky vody.“ 

„A čo potom?“ 

„Nájdeme, kam pasuje ten kľúč.“ 

Vykročili sme chodbou. Po chvíli som znova zapol komunikátor a 
priblížil chodbu, v ktorej sme sa nachádzali.  

„Čo mi to len hovoril?“ zamrmlal som si pod nos. „Nákres sa nikdy 
nemýli, vonkajšok však môže klamať.“ 

Miloš na mňa posvietil baterkou. „Čože?“ 

„Musíme nájsť miestnosť alebo chodbu, do ktorej nikto nechodí 
a zdajú sa byť zbytočné,“ povedal som mu. 

Prezerali sme si nákresy. 

„Počkaj! Vráť to späť, tam som niečo videl. Aha!“ Ukázal na prázdne 
miesto pod fúznymi jadrovými reaktormi.  

„Vedel som, prečo ťa beriem so sebou,“ povedal som s úsmevom, 
chytil som ho pod krk a objal. „Pozrime sa, kde to je.“ Rozšíril som 
celý nákres. „Na druhom konci lode? Tam sa nedostaneme bez toho, 
aby nás chytili. Nemusíš so mnou ísť ďalej, kamoš, mal by si zbytočné 
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problémy. Za pár mesiacov máme veľkú skúšku. Našiel som ti tuto 
východ, možno…“ 

„Nenechám ťa prejsť celú loď celkom samého a mimochodom, to by 
som prišiel o všetku srandu,“ oznámi mi s úsmevom. Rozbehol sa 
smerom ku strojovni a ja som išiel za ním. 

Po nejakej dobe sme prišli na koniec chodby, keď zrazu sme počuli  
kroky. 

„Rýchlo poďme tadiaľto von, aj tak to tu končí,“ pošepkal som Milovi. 

Našli sme rebrík, ktorý viedol ešte nižšie a otvorili sme malé dvierka. 
Vyšli sme von a ja som ich pomalinky zavrel, aby nevydali žiaden zvuk. 
Hneď na to do mňa Miloš štuchol a ja som sa obzrel za seba. Ocitli 
sme sa v kancelárii plnej ľudí. 

„Dobrý deň, len sme robili údržbu, nenechajte sa nami rušiť,“ 
zaimprovizoval Miloš. 

Zabralo to. Otočili sa naspäť k obrazovkám a nás si nevšímali. Nestihli 
sme však prejsť ani zopár krokov, keď… 

„Ale, koho to tu máme. Syna muža odsúdeného na smrť za zradu 
a jeho najlepšieho kamaráta,“ ozval sa niekto spoza chrbta. Bol to ten 
istý chlap, ktorý vypočúval môjho suseda. Major.  

„Aký otec, taký syn. Berte ich!“ 

Zo strán sa z ničoho nič vyrojila VB a my sme začali utekať. 

„Tadiaľto!“ zavelil som. „Dostaneme sa k pretlakovej komore, kde sa 
môžeme zavrieť.“ 

Utekali sme čo najrýchlejšie a oni utekali za nami, ale naša fyzička 
bola omnoho lepšia. Prišli sme k pretlakovej komore.  

„Preboha, to nie!“ zvolal Miloš zadychčane.  

Dvere na tlakovej komore sa otvárali pomocou kódu. 

„Počkať,“ povedal, „možno viem, aký je kód. Rodičia mi raz hovorili, 
že na všetko sa používa to isté heslo.“ Začal ťukať nejaké čísla do 
obrazovky. 

„Rýchlo, už idú,“ popohnal som ho. 
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„Hotovo! Poď dnu!“ 

„Zatvorme tie dvere! Dostanú sa sem!“ Tlačili sme dvere k sebe, čo 
nám sily stačili, až kým sa nezavreli.  

„Ako si vedel kód?“ opýtal som sa Miloša s úžasom. 

„Keď som bol minulý týždeň u rodičov v robote po ID kartu, povedali 
mi kód, ktorým sa dostanem do ich kancelárie.“ 

„Tak to sme mali šťastie. Keby si to nevedel, je po nás.“ S úľavou som 
si vydýchol. 

„Dušan, asi ťa nepoteším, ale budeme musieť prejsť zvyšok cesty 
vonkajškom,“ oznámil mi nepokojne. „Inej cesty niet, kamarát.“ 

„Musíme zachrániť môjho otca pred popravou.“ 

 Odpovedal mi iba odhodlaným prikývnutím.  

Našli sme si skafandre a obliekli sme sa do nich. 

„Musíme ešte pozrieť, kadiaľ sa tam dostaneme.“ Vytiahol som si 
komunikátor.  

„Aha, tu,“ ukázal Miloš. 

„Vidím, je tam plošina, ku ktorej chodia kozmické lode.“ 

„Tadiaľ by sme sa mali dostať dnu,“ skonštatoval Miloš. 

„Choď prvý,“ povedal som mu. 

Otvorili sme dvere a ocitli sa vo vzduchoprázdne, vo vesmíre. Chytil 
som sa tyče a šuchtal sa za Milom.  

„Určite vieš, kadiaľ máme ísť?“ spýtal som sa ho. 

„Nie, neviem. Máme predsa nákresy, trafíme tam.“ 

Po chvíli sme prišli na koniec tyče.  

„Vidíš? Pod nami sú trysky a pri nich budú aj reaktory A pri nich je aj 
tá plošina. Musíme sa len odstrčiť od úchytov smerom dole,“ 
povedal mi. 

„Toto nedáme. Keď sa nám to nepodarí, skončíme lietajúci vo 
vesmíre, až kým sa neudusíme,“ povedal som mu so strachom, ktorý 
ma celého držal v pasci. 
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„Dôveruj mi, zvládneme to.“ Odstrčil sa smerom nadol. 

„Zvládneš to! Zvládneš,“ povedal som si sám pre seba, aby som si 
dodal viac odvahy. Odstrčil som sa aj ja a hneď som letel za Milošom. 

Miloš sa chytil tyče, ktorá bola na boku pristávacej plochy. Pritiahol 
sa a vyliezol na plochu. Ja som ešte stále letel. Chytil som sa tyče, ale 
šmykla sa mi ruka, takže som letel ďalej do prázdnoty. Miloš 
pohotovo zareagoval a hodil sa za mnou. Schmatol ma za ruku 
a druhou rukou sa držal.  

„Kokos!“ zakričal som. 

„Mám ťa, kamarát. Držím ťa!“ 

Vytiahli sme sa na plošinu a išli sme čo najďalej od čiernej priepasti. 
Otvorili sme najbližšie dvere a vrhli sa dnu. Hneď som sa hodil na zem. 

„Konečne! Gravitácia, milujem ťa.“ A bozkával som zem. 

„Bolo to o chlp,“ povedal Miloš. 

„Poďme odtiaľto preč,  “ zavelil som a vybral komunikátor. „Sme len 
kúsok od toho. Aha! Tu!“ Pozrel som sa pred seba a zbadal holú 
stenu. 

„Nič tu nie je,“ skonštatoval Miloš znepokojene. 

„Čo keď sme sa pomýlili?“ opýtal som sa. V hlase mi narastala panika. 
„Neprezreli sme poriadne ostatné miesta, na ktorých by to mohlo 
byť. Utekali sme pred VB, preťahovali sme sa cez špinavé potrubia, 
mohli sme zomrieť vo vesmíre a nie je to tu!“  

Rozčúlený a zúfalý som búchal do steny, keď zrazu sa v nej objavil 
terminál. 

„Dušan, pozri sa!“ zakričal na mňa Miloš. „Našli sme to.“ 

Stres a hnev ma vzápätí opustili. Vzal som kľúč do ruky a strčil ho do 
otvoru. Otočil som ho doprava a vzápätí vyšla zo steny klávesnica. 

„Nemáš náhodou kód aj na tento terminál?“ opýtal som sa Miloša. 

„Obávam sa, že nie.“ 

Na obrazovke sa objavili slová: Tam, kde nájdeš lásku, nájdeš domov. 
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„Určite niečo s mojou maminou,“ povedal som mu. 

„Skús dátum narodenia alebo úmrtia. Alebo to môže byť dátum ich 
svadby.“ 

Zadal som čísla 1 5 0 5 7 4 ako 15.5.2074 a objavilo sa červené X. 

„Skúsim teraz deň, keď zomrela.“ Zadal som 0 7 1 2 0 3 a stalo sa to 
isté. Na obrazovke napísalo, že mám posledný pokus. 

Zadal som s napätím 0 6 0 4 9 5 a obrazovka zasvietila na zeleno 
a bolo počuť cvaknutie zámkov. Vedľa terminálu, ktorý sa schoval, sa 
stena otvorila a z otvoru svietilo oslňujúce svetlo.  

„Zvládli sme to!“ zakričali sme naraz a vstúpili dnu… 

„Kroner, vysvetlite, ako funguje prenos signálu. Počujete ma vôbec? 
Haló! Kroner!“ kričal na mňa niekto. 

Otvoril som oči a uvedomil som si, že mám online hodinu. Zazeral 
som na obrazovku. Predo mnou bol učiteľ Arpáš, ktorý ma chcel 
vyskúšať z televíznej techniky. Nenachádzal som sa na vesmírnej lodi 
a môjho otca neuniesli vesmírni policajti. Najväčší adrenalín počas 
pandémie koronavírusu pre mňa predstavoval zlý internetový signál. 

Všetko to bol len sen. Pobyt v karanténe vo mne asi prebudil umelca. 

 

Pavlišin A., IV. B 
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