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EDITORIÁL 
Zdravím všetkých nadšencov školského časopisu Strelec, 

dostáva sa vám do rúk nové číslo, o tom, že sme vôbec nezaháľali, vás presvedčí 
72-stranové číslo, do ktorého prispeli naši žiaci, pedagógovia, bývalí žiaci a ďalší 
nadšenci.  

Určite ste zvedaví, čo sme pre vás pripravili v najnovšom čísle. Žiaci predstavia 
svoje odborné práce, s ktorými súťažili v SOČ. Teší nás, že už aj prváci prejavili 
svoju kreativitu a odpovedali nám na otázky, ktoré sme im položili a pridali aj 
fotky triedy ☺. Ako začať cvičiť a nenechať sa odradiť; ako si kúpiť 
nové/zánovné auto; aký je pravý snímač pre vás a vašu gitaru; čo je to EUV; 
v čom spočíva čaro Kremnice a s ďalšími zaujímavými príspevkami študentov 
SPŠSE sa stretnete na stránkach časopisu.  

Nebudú chýbať ani obľúbené rozhovory, tentokrát vyspovedali pani učiteľku 
Andelovú žiaci IV. A, na naše otázky odpovedal zakladateľ Rockovej školy, 
Dalibor Daňko, a absolvent školy, Benjamín Balko, ktorý pracuje ako 
programátor. 

Pokračujeme aj v našich stálych rubrikách. V historickom okienku si 
pripomenieme Čenobyľskú tragédiu, ktorá nás oslovuje práve v dnešnej dobe, 
keď celý svet opäť upiera zrak a otvára srdcia Ukrajine. Detektívka na 
pokračovanie sa blíži k svojmu rozuzleniu. Nové slovíčka z taliančiny a nemčiny 
a článok v angličtine ponúkame všetkým nadšencom cudzích jazykov. 

Verím, že sa vám bude nové číslo Strelca páčiť a zachováte nám svoju priazeň. 

Maturantom želám za celú redakciu školského časopisu pevné nervy, veľa 
šťastia pri písaní testov a slohov, obhajobe KOP, výbere maturitných otázok 
(praktických aj teoretických) a vytváraní kreatívnych odpovedí „pri okne“ ☺ 

 

vaša Hrnčárka 

 

Mgr. Katarína Hrnčárová 
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PRÍHOVOR MATURANTOM,  

ALEBO SVET MAL BYŤ ZNOVU NORMÁLNY 
Vážené dámy a páni, 

dnes pondelok 07.03.2022 som úchytkom sledoval tlačovú 
konferenciu ministra školstva k maturitným skúškam, na ktorej už 
jednoznačne odznela informácia, že tohoročné maturity budú. Takže 
konečne budete mať po troch rokoch možnosť ukázať, čo ste sa počas štúdia 
naučili a čo vo Vás je. Všetci rečníci  na tlačovej konferencii  vyjadrili 
presvedčenie, že maturity dopadnú dobre, pretože externé maturitné 
skúšky budú prispôsobené súčasnej situácii a na interných maturitných 
skúškach budú otázky len z prebraného učiva. Osobne som tiež 
presvedčený, že naša škola urobila všetko preto, aby ste na maturitách 
uspeli. Rozsah nášho dištančného vzdelávania bol oveľa väčší, ako na 
mnohých iných školách. Naši učitelia stále učili podľa štandardného rozvrhu 
či bolo prezenčné, či bolo on-line vyučovanie.  A ja pevne verím, že Vy sa im 
za túto nesmiernu námahu odvďačíte tým, že na maturitných skúškach 
dosiahnete výsledky, ktoré ich potešia.  

Omikron odchádza, maturity prichádzajú, 
zdalo sa, že svet bude opäť normálny. 
Všetci už vieme, že nebude. Pevne verím, 
že sme Vás ako technikov naučili logicky 
myslieť, triediť a vyhodnocovať informácie, 
a že dokážete kritickým prístupom 
rozpoznať, čo je pravda a čo obludná lož.  
Pretože skutočné skúšky dospelosti nám 
všetkým prináša až reálny život.  

 

 

 Ing. Jozef Gerhát 
Riaditeľ SPŠSE Nitra 
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KRAJSKÉ 

KOLO 

SOČ 

30.03.2022 
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AKO 
NABRAŤ 
SVALY? 



  

7 

V článku vám predstavím 5 základných pilierov budovania fyzickej zdatnosti. 

Tréning a tréningový plán 
Tréning je základným predpokladom pre 
vývoj svalov. Či už trénuješ v posilňovni, 
vonku alebo v pohodlí domova s vlastnou 
váhou, základným princípom naberania 
svalov je daný sval „zničiť“, aby mohol 
počas spánku naplno regenerovať a rásť. 
V praxi to znamená vystavovať svaly 
napätiu pomocou voľnej váhy alebo 
závažia a pohyb by sa mal vykonávať 
kontrolovane a primeranou rýchlosťou. 
Ideálna frekvencia tréningov sa pohybuje 
od 3 - 4 tréningov za týždeň, pričom 
cvičenie by nemalo trvať viac ako 60 - 90 
minút. Ak nemáš žiadne skúsenosti 
v oblasti cvičenia, na internete nájdeš 
množstvo náučných videí. Videá ti 
poskytnú vzorový príklad správneho 
prevedenia cvikov a taktiež približný počet 
sérii a opakovaní.  Treba si dávať, 
samozrejme, pozor na hoaxy a falošné informácie. Aby si sa vyhol 
nesprávnej technike pri cvičení, odporúčam poradiť sa v tvojom okolí so 
skúsenejším človekom, ktorý dosiahol už nejaké viditeľné výsledky. Ak chceš 
zobrať cvičenie trochu vážnejšie, odporúčam vyhľadať certifikovaného 
trénera, ktorý ti dopodrobna ozrejmí informácie v tomto odvetví. 

Pestrá strava 
Cvičenie a strava idú ruka v ruke a preto nemôžeš zanedbávať správny 
prísun živín do tvojho organizmu. Tvoj jedálniček by mal obsahovať najmä 
bielkoviny, sacharidy, vlákninu a v neposlednom rade tuky.  
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Bielkoviny sú základným kameňom pre budovanie a rast svalov. Výborným 
zdrojom bielkovín sú mäsové výrobky, mliečne výrobky, vajcia, ryby, 
strukoviny, atď.  

Sacharidy nám slúžia ako 
zdroj energie nielen pre telo, 
ale aj pre mozog. Vo svaloch 
sú uložené vo forme 
glykogénu, čo tvorí okamžitú 
zásobu energie. Sacharidy sa 
rozdeľujú na 2 základné druhy 
– komplexné a jednoduché 
(cukry). Kvalitnými zdrojmi 
komplexných sacharidov sú 
napr. zemiaky, ryža, 
cestoviny, celozrnný chlieb,... 
a zdrojom jednoduchých 
sacharidov, napríklad ovocie.  

Tuky sa starajú najmä o správne fungovanie vnútorných orgánov a majú 
veľký vplyv na hormonálne procesy v tele. Najlepším zdrojom sú orechy, 
arašidové maslo, ryby alebo vysokopercentná čokoláda. 

Základným bodom pre naberanie svalov je byť v kalorickom surpluse 
(nadbytku), čo znamená prijať za deň viac kalórii ako spáliť. 

 

Spánok 
V prvom rade si treba uvedomiť, že svaly 
nerastú v posilňovni. Tento magický proces sa 
deje práve vtedy, keď spíme. Počas spánku sa 
z tela vyplavujú látky zvané testosterón 
a rastový hormón, ktoré sú zodpovedné za rast 
svalovej hmoty. Pre vytúžené výsledky je podľa 
vedcov nevyhnutné spať minimálne 8 hodín. 
Pričom netreba dbať len na kvantitu, ale aj 
kvalitu vášho spánku.  
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Kvalitu svojho spánku vieš čiastočne ovplyvniť: 

▪ vysadením kávy v poobedňajších hodinách, 
▪ pred spaním obmedziť kontakt s elektronickými zariadeniami, 
▪ eliminovaním ťažkých a tučných jedál, 
▪ zdravou stravou, 
▪ fyzickou aktivitou. 

Motivácia 
Motivácia je veľmi dôležitá, pretože ti 
pomôže vytrvať a dostať sa k vytúženým 
cieľom. Je dôležité, aby si si pravidelne 
nastavoval dlhodobé, ale aj krátkodobé 
ciele. V prvom rade musia byť ciele 
dosiahnuteľné a realistické. Taktiež si 
sleduj tvoj progres a zapisuj si ho napríklad 
do denníka. Ak nebudeš dosahovať želané 
výsledky, ber to ako príležitosť na zmenu, 
zmeň svoj tréningový alebo stravovací 
plán, a výsledky sa určite dostavia. 

Genetika 
V neposlednom rade je dôležitá genetika, ktorá sa bohužiaľ nedá nijako 
ovplyvniť. Genetika je u každého rozdielna a určuje nám parametre nášho tela. 
Čo to znamená? Predstav si, že cvičíš s parťákom, ktorý je približne na tvojej 
úrovni. Po istej dobe vidíš na sebe výsledok, no tvoj parťák dosiahol rovnaký 
alebo lepší výsledok za kratší čas. Nemusí to znamenať, že cvičil viac alebo 
technicky lepšie. Jednoducho má geneticky lepšiu predispozíciu na budovanie 
svalstva. Genetika sa ale dá nepriamo poraziť vytrvalosťou, disciplínou 
a motiváciou a ja ti garantujem, že výsledky sa dostavia, stačí len vytrvať.  

Kedy chceš začať, keď nie teraz? Viem, je ťažké opustiť svoju komfortnú 
zónu, ale keď to raz skúsiš, zostaneš závislý na neustálom zlepšovaní svojej 
kondície. NECH ŤA NIKTO NEZASTAVÍ!!! 

Filip Duchoň, IV. M 
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RUČNÝ 

DYNAMOMETER  
Ručný dynamometer slúži na meranie 
sily stisku ľudskej ruky v určenom 
časovom intervale.   

Zariadenie je zostrojené pomocou 
tenzometrického snímača, prístrojového 
zosilňovača, mikrokontroléra a ďalších 
elektrotechnických komponentov. Ďalej 
obsahuje softvér pre mikrokontróler 
a softvér pre grafické zobrazenie na PC a ukladanie nameraných hodnôt po 
dobu 10 s. Program pre grafické zobrazenie priebehu sily bol programovaný 
v jazyku C# vo vývojovom prostredí Visual Studio. Po sfunkčnení zariadenia 
sme navrhli 3D model ochrannej krabičky v DS CATIA a následne ju vytlačili 
na 3D tlačiarni. Rovnakým postupom sme vyrobili polgule pre držanie 
snímača. 

 
Samuel Nagy, IV. B  

elektrotechnika 
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PÁSOVÁ BRÚSKA  
 

 

Ako ciele mojej práce som si stanovil navrhnúť konštrukčné rozmery 
pásovej brúsky, vymodelovať ju za pomoci softvéru Catia V5 R21.  

Práca okrem grafického návrhu obsahuje aj návrh a výpočet remeňového 
prevodu a taktiež návrh a pevnostný výpočet spojenia kladky s hriadeľom 
pomocou priečneho kolíka. Začali sme návrhom konštrukcie, ktorá sa 
viackrát pozmenila, až nakoniec nadobudla výsledný tvar (vid. foto).  

Pri návrhu sme museli vychádzať z viacerých technologických, 
konštrukčných a ekonomických aspektov, ako napríklad:  

• použitie normalizovaných 
a ľahko dostupných pásov 
75x2000 

• bezpečnosť 

• pohon cez klinový remeň 

• kompaktné rozmery 

• jednoduchosť 

 

Keď bol návrh konštrukcie hotový, 
pustili sme sa do návrhu remeňového 
prevodu a pevnostnej kontroly 
priečneho kolíka. Vypočítané rozmery 
sme následne využili pri modelovaní. 
Začali sme s modelovaním jednotlivých 
dielov, ktoré sme následne spájali do 
zostáv a podzostáv. Vymodelovanej 
zostave sme ešte pridali kinematiku 
a rozpad na súčiastky. 

Michal Skladaný, IV. S 

strojárstvo 
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ROBOTICKÉ 

RAMENO  

Cieľom práce Robotické rameno je 
navrhnuté a skonštruované robotické 
pracovisko, ktoré má väčší horizontálny 
pracovný priestor ako vertikálny a má 
možnosť ovládania pomocou 3D.  

Pracovisko obsahuje dve ramená. Prvé z nich (Angie – 3-osé rameno so 4 
servami) bolo vytvorené už koncom 2. ročníka. Druhé (Bimbis – 3-osé rameno 
so 6 servami) až vo štvrtom ročníku. Každé robotické rameno je riadené 
pomocou Arduino UNO, ktoré je podriadené hlavnému Raspberry Pi. 
K Raspberričku sa pripája ovládač, ktorý tiež obsahuje Arduino na spracovanie 
signálov z joystickov.  Pri práci sme museli riešiť niekoľko problémov, ako 
napríklad problém "šialených" serv, kedy sa servá hýbali kompletne náhodne 
a nepredvídateľne. Problém bol v tom, že neboli prepojené všetky GND. 
Najväčším orieškom bolo rozbehnúť vzájomnú komunikáciu. Pracovisko sa 
nedá presnosťou prirovnať k priemyselne predávaným robotickým 
pracoviskám. Robotické ruky 
nemajú takú presnosť ani pracovnú 
rýchlosť, čo je však záležitosť 
motorov a teda aj ceny. Celková 
suma materiálov dosiahla výšku  
237 €. Naše pracovisko bolo 
postavené hlavne s myšlienkou 
rozšíriteľnosti a expanzie, čiže je 
možné pripojiť akúkoľvek robotickú 
ruku s akýmikoľvek motormi a tým 
zväčšiť dosah pracovného priestoru. 

Samuel Čápek, IV. M 
Dominik Mankovický, IV. M   

mechatronika 
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PRENOSNÁ 

HERNÁ KONZOLA  
Herná konzola je elektronické zariadenie, slúžiace na spustenie a 
ovládanie hier, za účelom pobaviť používateľa. 

Nami vyrobená herná konzola je riadená mikropočítačom 
Raspberry Pi Zero 2 W. Dizajn hardvérovej časti, dosku plošných spojov aj 
obal konzoly sme navrhli sami pomocou našich vedomostí o ovládačoch 
herných konzol. Využili sme pri tom programy EAGLE a Fusion 360. Dosku sme 
osádzali ručne, obal sme vytlačili na 3D tlačiarni Ender 3. 

Software Raspberry Pi beží na 
operačnom systéme Raspberry Pi OS. 
Zahrňuje nami vytvorenú videohru 
Bullet Hell a grafické používateľské 
prostredie úplne unikátne pre naše 
zariadenie. Obe aplikácie boli 
naprogramované v programovacom 
jazyku Python s použitím modulov 
Pygame. Všetky grafické prvky sme vyrobili v grafickom editore Krita. 
Zariadenie je taktiež schopné emulovať videohry herných konzol 2. až 
5. generácie pomocou aplikácie RetroPie. Kompatibilné softvérové prostredie 
sme dosiahli úpravou súborov Raspberry Pi OS programom WinSCP. 

Celkové náklady na výrobu sa vyšplhali na takmer 170 €. 

 

Adam Balko, IV. A 
Jakub Brezovský IV. A 

  

informatika 
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FERRARI 250 TESTA ROSSA MODEL 
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 MARTIN KOZMA 

 

  

 

 

Ferrari 250 Testa Rossa alebo 250 TR, je pretekárske športové auto 
vyrábané automobilkou Ferrari v rokoch 1957 až 1961. Bolo predstavené 
na konci pretekárskej sezóny 1957 v reakcii na zmeny pravidiel, ktoré 
presadzovali maximálny zdvihový objem motora 3 litre pre preteky 24 
hodín Le Mans a majstrovstvá sveta športových áut. Po vydaní mala 250 
Testa Rossa zdanlivo skromnú konštrukciu. Bubnové brzdy alebo motor 
250 boli skutočne starou technológiou v porovnaní s kotúčovými brzdami 
a nastaveniami DOHC, ktoré boli v tom čase k dispozícii. V porovnaní s 
inými autami tej doby bol podvozok Testa Rossa tiež objemnejší, aby 
dokázal zvládnuť mnohé priekopy a steny, s ktorými sa tieto autá 
stretávali. Takáto filozofia a dizajn pomohla Testa Rossa vydržať a vyhrať 
veľa pretekov.  
Motor : Objem - 2953 cm3, max. výkon - 221 kW (300 k) pri 7 200 ot/min, 
vŕtanie × zdvih - 73 × 58,8 mm, 6-krát karburátor Weber 38 DCN, 
4-stupňovú prevodovka, po ktorej nasledovala 5-stupňová prevodovka 
Vozidlo malo maximálnu rýchlosť 270 km/h. Zákaznícke vozidlá boli 
vybavené prevodovkou v štýle 250 GT umiestnenou priamo za motorom, 
zatiaľ čo vozidlá tímu Scuderia Ferrari niekedy používali prevodovky 
umiestnené vzadu, pre lepšie rozloženie hmotnosti. 

Foto: Martin Kozma III. M 
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černoby ľ  

Zdroj: Historic Photographs 
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Dňa 26. apríla 1986 o 1 hodine a 23. 
minúte sa stala bezprecedentná 
katastrofa v histórii industrializácie. 
Reaktor č. 4 v Štátnom 
špecializovanom podniku 
„Černobyľská atómová elektráreň 
Vladimira Iľjiča Lenina“ utrpel 
ťažkú nehodu s roztavením jadra, 
čo vyvolalo uvoľnenie veľkého 
množstva vysoko rádioaktívneho 
materiálu do atmosféry. 
Množstvo 200-krát vyššie ako to, 
ktoré sa uvoľnilo z atómových 
bômb zhodených v roku 1945 na 
Hirošimu a Nagasaki. 

Ako však k tomu došlo? 

Nepracuje sa v atómových 
elektrárňach pod prísnymi 
bezpečnostnými pravidlami? 

No za bežných okolností áno, 
avšak v Černobyle sa v danú noc 
uskutočnil experiment so 
zámerom zvýšiť bezpečnosť 
zastaraných zariadení. Počas 
tohto experimentu pracovníci 
porušili najmenej šesť 
bezpečnostných noriem a aby im 
kontrolné systémy neblikali 
a nehučali, vyradili aj hlavný 
počítač elektrárne, ktorý 
zamedzoval zakázané operácie. 

Nakoľko nie som jadrový fyzik a 
ani fyzikár, musel som siahnuť do 
svojej knižnice, aby som sám 
pochopil to, čo sa v reaktore 
vlastne odohralo a čo viedlo 
k jeho „explózii“. 
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Odpoveď mi dala skvelá kniha 
s názvom „Najväčšie omyly 
ľudstva“ z pera P. Romanillosa. 
„Pri redukcii výkonu reaktora až 
na 30 MW (normálny výkon je 
3,2 GW) vznikol nebezpečný jav 
známy ako otrava xenónom. 
Odpojené bolo pohotovostné 
chladenie aj regulácia výkonu. 
Aby sa zabránilo kolapsu 
reaktora, operátori ručne 
odstavili regulačné tyče, čím 
chceli obnoviť výkon. 
S reaktorom tesne pred vypnutím 
operátori odstavili príliš veľa tyčí. 
Bezpečnostné predpisy 
vyžadovali, aby bolo prítomných 
najmenej 30 tyčí, ale v tomto 
prípade ich ostalo len 8. 
S odpojenými pohotovostnými 
systémami reaktor vykazoval  

extrémne rýchly vzostup výkonu 
(až na 30 GW), no operátori ho 
včas nezaznamenali.“ 

Keď na to prišli, stlačili to známe 
tlačidlo „AZ5“, ktoré malo 
reaktor odstaviť zasunutím 
všetkých tyčí. Zvýšená energia 
však spôsobila deformáciu 
kanálov regulačných tyčí. Tyče sa 
vďaka tomu zasekli v jednej 
tretine, čo neumožnilo reakciu 
zastaviť. Situáciu zhoršilo i to, že 
tyče mali špičku z grafitu. „Vnútri 
jadra sa začal vytvárať mrak 
vodíka, čo spôsobilo prvú (parnú) 
explóziu. Výbuch roztrhal na kusy 
oceľový kryt reaktora, vyvolal 
požiar v elektrárni a vypustil 
obrovskú emisiu splodín štiepenia 
do atmosféry. Vonkajší vzduch 
vnikol do reaktora a zmes plynov 
spôsobila druhý výbuch.“ 
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nad územím Československa 
celkovo trikrát, prvýkrát 
30. apríla. Medzi nadmerne 
zamorenými okresmi bola aj 
naša Nitra. V lesoch rástli 
neobvykle veľké huby 
a čučoriedky. Nadmerné hodnoty 
radiácie boli namerané aj v 
potravinách, pričom to najviac 
schytalo mlieko, ktoré však u nás 
z obchodov stiahnuté nebolo.  

 

 

Zanedlho po havárii prišli 
požiarnici, aby uhasili ohne. Nikto 
im nepovedal, že sutiny a dym sú 
nebezpečne rádioaktívne. Pri 
svojom nasadení asi neriešili, že 
cítia v ústach olovenú chuť 
a ihličkové bodanie na koži. Takto 
človek totiž cíti vysokú radiáciu na 
„vlastnej koži“. Mnoho z nich 
dostalo akútnu chorobu 
z ožiarenia, ktorá má pri veľkosti 
dávky 6 - 10 Gy 75% úmrtnosť. Po 
hasičoch prišli zasahovať 
likvidátori. Väčšine z nich však 
nikto nepovedal o hroziacom 
nebezpečenstve. Reaktor bol 
pokrytý vrecami piesku, olova a 
bóru zhadzovanými z helikoptér. 
Únikom rádioaktívneho 
materiálu do ovzdušia sa podarilo 
zamedziť až po deviatich dňoch 
po havárii. 

Mesto Pripjať a okolie boli 
evakuované. Vzdušné prúdy 
kontaminované výbuchom preleteli 

 

Prvá fotografia Černobyľu z atómového rána 26.4.1986. 
Vysoká zrnitosť fotografie je spôsobená obrovskou 

radiáciou, ktorá okamžite začala ničiť film. 
Zdroj: facebook/historic photographs 



  

20 

  

Najväčším problémom však bolo 
mlčanie oficiálnych médií z 
východného bloku, ktoré o 
výbuchu neinformovali, a keď už, 
tak to podľa pokynov zhora skôr 
bagatelizovali. 

Indície o nehode sa začali 
objavovať 28. apríla ráno, keď sa 
vo švédskej atómovej elektrárni 
vo Forsmarku spustil alarm práve 
v momente, keď jeden zo 
zamestnancov prešiel cez 
kontrolné zariadenie na meranie 
rádioaktivity. Vysoký stupeň 
žiarenia namerali na jeho 
topánkach. Zamestnanci švédskej 
elektrárne dôkladne preverili 
všetky zariadenia, ale miesto 
úniku nenašli. Neskoršie analýzy 
ukázali, že častice nájdené v tráve 
sú typické pre sovietske 
elektrárne. Rádioaktívny mrak sa 
dostal spolu s vetrom do Švédska 

a keďže tam v tom čase pršalo, 
tak sa spolu s dažďom dostali 
rádioaktívne častice na zem. 
Všetky fakty nasvedčovali tomu, 
že nehoda sa stala v elektrárni 
Sovietskeho zväzu. Jeho 
predstavitelia nehodu priznali 
v neskorých večerných hodinách 
– teda až dva dni po jej vypuknutí. 
Švédske úrady následne 
informovali celý svet 
o rádioaktívnom znečistení 
prichádzajúcom zo ZSSR. 

Aj tieto problémy okolo Černobyľu 
viedli k nastoleniu tzv. glasnosti – 
otvorenému informovaniu o stave 
a perspektívach sovietskej 
spoločnosti. Osobne považujem 
Černobyľskú haváriu za predzvesť 
konca komunistickej éry vo 
východnom bloku.  
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ĎAKUJEME  
...každá kvapka sa počíta  
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EUV 

 
Tranzistory v integrovaných obvodoch sa stále zmenšujú, je to najmä kvôli 
tomu, že ich musíme a vieme vtesnať do malého priestoru viacero. 
So zvyšujúcim sa počtom tranzistorov na malom mieste sa integrovaný obvod 
viacej zahrieva, a preto je nutné lepšie chladenie. Pred pár desiatkami rokov 
sa v procesoroch nachádzalo par tisíc tranzistorov. Dnes je to pár miliárd. 

 

Výroba integrovaných obvodov je veľmi náročná. V dnešnej dobe sa používa 
najmä 193-nanometrová vlnová dĺžka svetla, pri ktorej je výroba 
integrovaných obvodov s veľmi malými detailmi veľmi neefektívna a drahá. 
Detaily na integrovaných obvodoch môžu byť malé až 2 nanometre. Pri 
takýchto veľkostiach sa používajú komplikované masky s rôznymi vzormi. V 
dnešnej dobe ešte nie je EUV technológia na takej úrovni, aby sa ňou mohli 
vyrábať celé čipy. Preto sa používa na výrobu iba najkomplexnejších častí 
integrovaných obvodov. 
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Keďže dopyt po výkonnejších procesoroch dlhodobo rastie, firmy potrebovali 
vyvinúť novú technológiu. Čo nebolo jednoduché a prinieslo to mnoho 
problémov. Ako jeden z najväčších problémov, ktorý bolo treba vyriešiť, bolo 
ako generovať dostatok svetla v správnej vlnovej dĺžke, a pritom nespotrebovať 
extrémne množstvo energie. Vedci dlho experimentovali s produkciou svetla 
pomocou plazmy. Laser bol zamierený na zlatý pliešok alebo na iný materiál, 
z ktorého sa po zahriatí stane plazma, ktorá emituje 13,5-nanometrovú dĺžku 
ultrafialového svetla. Problémy so zlatom boli hlavne úlomky, ktoré by mohli 
odletieť  a poškodiť optický systém. Preto sa vedci rozhodli nahradiť zlato 
za xenón s využitím špeciálneho lasera. Xenónová plazma však emitovala 
vysoko energetické ióny, ktoré degradovali životnosť optiky. Lepšou náhradou 
za zlato by bol aj cínový pliešok, ale jeho účinnosť premeny na ultrafialové 
svetlo bola veľmi malá (približne 1%) a aj pri cínovom pliešku vedci nevedeli 
zabrániť odlietajúcim úlomkom. Po dlhom experimentovaní vedci prišli na 
riešenie oboch problémom, ktoré bolo veľmi jednoduché. Zaoblený tvar 
cínového pliešku vie zabezpečiť premenu 13,5-nanometrového svetla s oveľa 
väčšou účinnosťou a musia byť použité čo najmenšie častice, aby sa vyhlo 
úlomkom. 

Vedcom ostal už len jeden 
problém. Ako dosiahnuť 
tieto parametre? Boli 
použité dva lasery, prvý 
z nich mal za úlohu trafiť cín 
s vysokou presnosťou, ktorý 
sa kvôli silným tlakovým 
vlnám deformoval. Po 
deformácii na spomínaný 

zaoblený tvar nasleduje hlavný pulz, ktorý roztaví cín na plazmu, ktorá emituje 
13,5-nanometrové svetlo. Tento proces sa deje 100 000-krát za sekundu. 

Budúcnosť môže vyzerať o trochu pestrejšie, keďže firmy investujú veľké 
peniaze na výskum a na aplikovanie vyššie prezentovanej technológie do 
výroby. Ale bohužiaľ, s veľkosťou polovodičov sa veľmi rýchlo blížime 
k fyzikálnej hranici, kedy nás bude obmedzovať veľkosť samotných atómov. 

Jakub Bohunický, I. A 

  

Ultrafialový litografický stroj s vysokým rozlíšením od ASML 
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ALBUM  

Tabáň Mlyny 
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PAVOL ĎURAČKA  

Mlyny 

Fraňa Mojtu 
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INTERVIEW S ... 
INTERVIEW S ... 
INTERVIEW S ... 
INTERVIEW S ... 
INTERVIEW S ... 
INTERVIEW S ... 
INTERVIEW S ... 
INTERVIEW S ... 
INTERVIEW S ...  
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INTERVIEW S...  

Mgr. Edita Andelová pôsobí 
v našej škole ako učiteľka 
anglického jazyka od roku 2015.  

Keď sa vrátite v čase, ako si 
spomínate na vaše štúdium na 
strednej škole? Išlo vám to ľavou 
zadnou alebo sa vám aj teraz 
niekedy zatočí hlava pri 
spomienke na nejaký predmet? 

Chodila som na gymnázium a 
musím priznať, že prírodovedné 
predmety mi veľmi nešli, najmä 
matematika a fyzika, takže som sa 
s nimi riadne potrápila a musela 
som chodiť aj na doučovanie. Ale 
na druhej strane, milovala som 
slovenský jazyk a angličtinu, tiež 
geografiu a históriu. Mala som 
výborných učiteľov, moja bývalá 
slovenčinárka dokonca začala písať 
aj knihy pre deti, a tiež ma 
povzbudzovala k písaniu básní. 
Dokonca sme mali to šťastie 
a jeden rok nás učil angličtinu 
americký lektor. Vtedy som si ešte 
viac zamilovala tento jazyk a 
rozhodla som sa ho ísť študovať. 
Takže stredná škola ma veľmi 
ovplyvnila, najmä niektorí učitelia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ktorých som mala možnosť 
stretnúť, a na to zlé a ťažké som 
postupne aj zabudla. 

Čo robíte vo vašom voľnom čase? 
Poprípade aké sú vaše hobby? 

Od základnej školy až doteraz som 

Mgr. Edita Andelová 

Znamenie: panna 

Stredná škola: Gymnázium 
Ivana Kraska v Rimavskej 
Sobote 

Univerzita: UKF V Nitre, 
aprobácia ANJ - VYV 
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  sa vždy venovala umeleckým 
činnostiam od výmyslu sveta. 
Učila som sa hrať na klavír, gitaru, 
spievala som, chodila na výtvarnú, 
dokonca hrala divadlo a písala či 
recitovala básne. Ja som bola, ako 
sa hovorí, „umelecký typ“. Takže 
voľný čas spojený s umením je pre 
mňa balzamom na dušu aj teraz. 
Venujem sa hudbe, píšem si 
nápady a texty k piesňam, 
spolupracujem s kamarátkou aj na 
detských edukačných textoch, 
ktoré zhudobňujem. Tiež si rada 
zaplávam, prečítam knihu či 
pozriem film a milujem aj 
cestovanie, ktoré som posledný 
čas zanedbala. 

Vieme, že máte kapelu, ako dlho 
ste v kapele? Čo vás viedlo k 
založeniu kapely? Kedy bude 
nový song? 

V minulosti som fungovala aj 
v troch rôznych kapelách, ale 
posledná, pri ktorej som ostala 
zakotvená a stotožnená, sa volá 
Alalya. Bola to pôvodne kapela 
pozostávajúca zo štyroch 
hudobníkov, ktorí aktívne hrávali 
na koncertoch a festivaloch, ale 
potom sa mi narodili deti a už som 
nemala čas a toto zoskupenie sa 
rozpadlo. Momentálne sme 
tvorivá formácia, len dvaja pôvodní 

členovia – gitarista Martin Ralík 
a ja. Keď napíšem pesničku, tak ju 
potom v štúdiu spoločne 
dotvárame. K poslednej, 
najnovšej pesničke „Home“, sme 
dokonca vyrobili vlastnými 
možnosťami aj klip. Hudba je 
moje druhé ja, pri jej tvorbe 
u mňa zastane čas a zmizne svet 
do hmly, je to čarovné! Bohužiaľ, 
nemám na to veľa priestoru, 
keďže som aj mamou na plný 
úväzok. Takže hotové veci 
pribúdajú naozaj pomalým 
tempom. Ale dúfam, že tento rok 
ešte dorobíme dve ďalšie 
pesničky do konečnej 
audiovizuálnej podoby. 

Máte v hudobnom svete nejaký 
vzor, kto to je?  

Mám rada ženské interpretky, 
ktoré ma aj inšpirujú, a tie vzory 
sa menili a menia. Na prvom 
mieste by som spomenula Tori 
Amos (to si musíte vygoogliť asi, 
hihi), ktorú som objavila na 
vysokej škole. Do môjho 
ženského výberu patrí aj Alanis 
Morissette, Pink a momentálne 
u mňa top – Billie Eilish. 
Z mužských interpretov počúvam 
Foo Fighters, Imagine Dragons či 
Ed Sheeran, ale ostávam verná aj 
starším legendám ako U2, 
Metallica alebo Coldplay. Proste, 
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je toho veľa a naša doba ponúka 
mnoho skvelých interpretov, je 
z čoho vyberať. 

Keby ste sa mohli na jeden deň 
vymeniť s niekým na svete, kto 
by to bol a prečo?  

Neviem, či by som sa s niekým 
chcela vymeniť. Každý človek má 
svoje radosti aj starosti, takže by 
som výmenou asi nezískala nič, 
len iné radosti a iné starosti. Ale 
niekedy by som si chcela vymeniť 
deň s deťmi, lebo ony ešte žijú 
svoj bezstarostný, úprimný, 
rozprávkový svet, kde je možné aj 
to nemožné. Najviac by som si 
však priala vymeniť si jeden deň z 
môjho detstva, kde by som sa 
premiestnila na dvor mojich 
starých rodičov a znovu ich mohla 
stretnúť a objať. Zaujímavé by 
bolo tiež vymeniť si jeden deň aj s 
mojimi študentmi a pozrieť sa na 
svoje hodiny ich očami. Možno by 
som lepšie porozumela ich 
správaniu, potrebám, 
komentárom. Zároveň by som 
dopriala aj študentom, aby si to 
vymenili s učiteľmi na jeden deň, 
možno by sa dozvedeli 
o úskaliach tohto povolania a 
možno by sa na učiteľov 
všeobecne dívali inak. 

 

Prečo ste sa rozhodli vyučovať 
anglický jazyk práve na SPŠSE a 
nie na inej strednej škole? 

Úprimne? Je jedno aký typ školy 
si človek zvolí, lebo koniec koncov 
všade učíte ľudské bytosti. Ale 
SPŠSE je najbližšie k môjmu 

bydlisku 😊. 

Napĺňa vás práca, ktorú 
vykonávate? 

Sú dni, keď veľmi, iné dni padám 
„na hubu“. Ale keď vidím, že 
žiakov angličtina baví, že sa niečo 
naučili na mojich hodinách, alebo 
som ich možno k niečomu 
motivovala, v tie dni to má pre 
mňa veľký zmysel a idem domov 
„happy“. Zároveň, aj oni učia 
niečo mňa, ako pri nepríjemných, 
tak aj pri príjemných situáciách. 
Musím však priznať, že na 
niektoré hodiny a žiakov sa teším 
už od rána! 

Kam viedli vaše kroky po štúdiu 
na vysokej škole? Hneď sem, na 
pôdu školy, alebo ste si prešli aj 
inými zamestnaniami? 

Po vysokej škole som sa 
zamestnala v jazykovej škole, kde 
som učila od malých 7-ročných 
detí po dospelých, všetky vekové 
kategórie. Môj najstarší študent 
mal 71 rokov. Potom sme 
s kolegyňou-kamarátkou založili  
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aj vlastnú jazykovku, takže viem, 
čo to obnáša mať živnosť, obracať 
sa, aby som neprišla o klientov a 
hradiť si všetky výdavky, bez 
akýchkoľvek benefitov či podpory 
štátu. Popri tom som učila pár 
rokov angličtinu aj na 
konzervatóriu. Po materskej 
dovolenke som si zaumienila 
zamestnať sa v klasickom 
školstve, kde sa neučí poobede 
a večer, a po práci sa môžem 
venovať svojim deťom. A tak som 
zakotvila tu. 

Kde sa vidíte v budúcnosti? 
Myslíte si, že budete vzdelávať 
ďalšie generácie študentov 
alebo máte predstavu o inej 
práci? 

Nepozerám sa veľmi ďaleko do 
budúcnosti, nie je dobré robiť si 
ďaleké plány, život je pulzujúci 
živel, menia sa v ňom situácie, 
okolnosti, ľudia. Je lepšie zamerať 
sa na prítomnosť a hlavne si ju 
užívať a spríjemňovať. Nikdy 
neviete, kam vás vietor zaveje, 
a preto som vďačná za to, čo 
mám tu a teraz. Učenie mám 
rada, ale neviem či napríklad 
o 10 - 15 rokov ešte budem mať 
čo ponúknuť mladým ľuďom, či 
budú vôbec potrební 

angličtinári!? 😊 

 

 

Nedávno sme mali na angličtine 
tému: FOOD. Then, what is your 
favourite dish? (Potom, aké je 
vaše obľúbené jedlo?) 

Can I answer this in English? 
I don’t really have a favourite dish, 
I basically eat and drink everything 
that doesn’t eat or drink me! I love 
tuna salad, shrimps, anything 
made of eggs, but also meat 
prepared in whatever way. I am 
not a picky eater, however, 
I would not be able to eat some of 
the Asian specialities (caterpillars 
dipped in chocolate, snake blood 
or bile, swirling worms, bat or rat 
meat, etc.), I wouldn’t have the 
guts to taste it. 

NEVIEM ČI JE PREKLAD NUTNÝ - 
(Môžem odpovedať v angličtine? 
Ozaj nemám obľúbené jedlo. 
Zjem a vypijem prakticky všetko, 
čo nezje a nevypije mňa! Mám 
rada šalát s tuniakom, krevety, 
všetko zhotovené z vajíčok, ale 
taktiež mäso pripravené 
akýmkoľvek spôsobom. Nie som 
vyberavý jedák, avšak nebola by 
som schopná zjesť niektoré 
ázijské špeciality (húsenice 
namočené v čokoláde, krv či žlč 
z hada, hmýriace sa červíky, 
netopiera či potkana atď.), na to 
by som nemala žalúdok.)  
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Ktorú angličtinu máte radšej 
britskú, americkú alebo 
austrálsku? 

Tým, že mám rada anglický jazyk 
ako taký, je mi jedno, ktorý dialekt 
je k tomu pridružený, lebo všetky 
sú v niečom zaujímavé a špecifické. 
Ja si vychutnávam nielen britskú či 
americkú, ale aj angličtinu 
niektorých našich študentov – ako 
tú mäkkú americkú (neviem, kde ju 
taký slovenský žiak nabral), tak aj 
ruskú verziu, haha! Najväčší úsmev 
mi vie vyčariť španielska angličtina! 
Ale keby som si musela vybrať, tak 
by to bola kanadská angličtina, 
lebo je to niečo medzi americkou 
a britskou. 

Ktoré anglicky hovoriace krajiny 
ste navštívili? Ktorá z nich je 
vaša srdcovka? 

Navštívila som Veľkú Britániu 
a Kanadu. Obe krajiny majú svoje 
čaro a špecifiká, ale srdcovkou 
ostáva Kanada, lebo tam žije moja 
sestra. Veľmi rada by som 
v budúcnosti navštívila Írsko, 
fascinuje ma ich kultúra, ráz 
krajiny, ľudia a hlavne keltská 
hudba. 

 

Rozumiete „native“ Škótom 
a Írom ☺? 

Mala som dvoch írskych učiteľov 
angličtiny. Jedného v jazykovke, 
keď sme sa pripravovali na ústnu 
maturitu a druhého na vysokej 
škole. Ten nás naučil aj nejaké 
írske frázy, ale už som viaceré 
zabudla. Horšie je to so Škótmi, 
tým by som mala problém 
rozumieť. Keď som ich počula na 
youtube, ledva som zachytila 
jedno-dve slová. Podobne sa 
musia cítiť slabší žiaci na hodinách 
angličtiny, keď nerozumejú mne, 
alebo rozprávajúcim z CD 
nahrávky. :D Verím tomu, že keby 
sme tam bývali, zvykli by sme si aj 
na ich dialekt. 
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  Ktoré vlastnosti nemáte na 
ľuďoch rada? 

Nemám rada arogantných ľudí, 
čo si myslia, že zjedli múdrosť 
sveta, ľudí, čo nevedia tolerovať 
inakosť druhých a vážiť si každú 
živú bytosť. 

A naopak, aké vlastnosti vám 
imponujú? 

Páčia sa mi ľudia, ktorí sú pozorní, 
láskaví, vtipní a vedia sa nad 
vecami povzniesť. Imponujú mi 
inteligentní a tvoriví ľudia, ktorí 
však napriek tomu ostávajú 
skromní a pokorní. Inšpirujú ma 
nielen moji kamaráti a blízki, ale aj 
žiaci a kolegovia, vďaka ktorým 
viem, že je na ľuďoch veľa 
pekného a dobrého, čo môžeme 
obdivovať.  

 

Aký by mal byť podľa vás ideálny 
študent? 

Ideálny študent neexistuje, ako 
ani ideálny učiteľ. Ale veľkú radosť 
mi robí, keď mám na hodinách 
vnímavých a pracovitých žiakov,  

ktorí sa chcú niečo naučiť alebo 
precvičiť, a zároveň sa správajú 
slušne nielen ku mne, ale aj 
k spolužiakom. Sú tolerantní aj 
k tým, ktorí napredujú pomalšie 
a nepôsobia na nich rušivo, ale 
motivujú ich a snažia sa im 
pomôcť zlepšovať sa.  

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

Nikdy sa nevzdávajte svojich snov 
a nedovoľte, aby vás iní odradili 
od nich. Nebojte sa robiť chyby, 
nebojte sa zlyhaní, patria k životu 
a posúvajú nás vpred! Buďte sami 
sebou, ale hlavne buďte 
láskavými ľuďmi, ktorí 
spríjemňujú život na zemi nielen 
sebe, ale aj ostatným. 

Ďakujeme za rozhovor. 

Pýtali sa žiaci 1. sk. IV. A 

 

 

 

 

Foto: súkromný archív 
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PRVÁCI  

Nový školský rok priniesol do našej školy nové tváre. Teraz, keď sa im 
skončil úvodný chaos hľadania učební po škole a snáď už poznajú aj mená 
väčšiny učiteľov a spolužiakov, tak sme im položili päť otázok. 

 

 Pripravila vás základná škola dobre na štúdium v našej škole? Sú 
predmety, kde vám niektoré vedomosti chýbajú a musíte dobiehať nejaké 
učivo? 

I. A ZŠ nás pripravila dostatočne, na žiadnom predmete nemusíme nič 
dobiehať (alebo aspoň väčšina). 

I. M Základná škola nás dobre pripravila, až na strojníctvo. 

I. S Nie, nepripravila. Nevieme dobre matematiku ani slovenčinu. 
Predmety, ktoré teda musíme dobiehať sú matematika, ale aj fyzika. 

I. B Väčšinu z nás ZŠ pripravila dobre, nové predmety sa dajú pochopiť. 

 

 

 V čom je podľa vás najväčší rozdiel medzi základnou školou a strednou 
školou? 

I. A ZŠ je ešte taká hravá, na strednej sa učitelia veľmi nehrajú, keď nevieš, 
máš smolu. 

I. M Geografická poloha ☺. 

I. A 
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I. S Môžeme so sebou nosiť telefón, ktorý nám nikto z učiteľov cez 
prestávku nevezme. Rozdiel je aj v bufete (na ZŠ sme nič také nemali) 
a, samozrejme, v spolužiakoch. 

I. B Na strednej škole je viac učenia a veľký rozdiel je v prístupe učiteľov ku 
žiakom. 

 

 

 Aké sú vaše očakávania od našej školy? 

I. A Očakávame, že po škole budeme pripravení robiť to, čo sme 
vyštudovali, alebo že nás škola pripraví na vysokú školu. 

I. M Dobre zvládnutá maturita a príprava na vysokú školu a peňažná 
odmena za výborné výsledky. 

I. S Aby sme prešli do 4. ročníka.  

I. B Všetci očakávame, že nás škola dobre pripraví na vysokú školu alebo 
do zamestnania. 

 

  

I. M 

 

I. B 
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 Čo sa vám páči na SPŠSE Nitra? 

I. A Páči sa nám, že škola má prostriedky aj na praktickú výučbu, i keď veľa 
praxe zatiaľ nemáme. 

I. M Niektorí učitelia a dievčatá tiež nie sú ďaleko. Naša pravá ruka má 
využitie – čistenie medených platní. 

I. S Bufet – pizza a bagety. A Štefan Tvrdý, je to pán!  

I. B V škole sa nám páči prístup učiteľov, dobre vybavené učebne, obidve 
telocvične a dobrý kolektív v triede. 

 

 

 

 Ako sa vám darí zvládať online vyučovanie v karantény? 

I. A Kto sa chce vzdelávať aj počas karantény, tak to vie zvládnuť. 

I. M Úplne na pohodu, testy sú prekvapivo ľahšie ☺. 

I. S Pol na pol. Dá sa to zvládať, ale prezenčne je to jednoduchšie. 

I. B Viac ako polovica má online vyučovanie radšej ako prezenčné.  

I. S 
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Dalibor Daňko je zakladateľ Rockovej školy v Nitre, ktorá sídli na 
Štefánikovej 53. V hudbe je samouk a hrá na gitare. Prvú kapelu založil 
v dvanástich rokoch a jej názov bol CORGOŇ. Neskôr bol spoluzakladateľom 
a lídrom kapely U.K.N.D. V súčasnosti sa hudobne realizuje v projekte RHVP 
(Rada vzájomnej hudobnej pomoci). 

Na naše otázky odpovedal zakladateľ 
a rockový generálny riaditeľ Rockovej 
školy Dalibor Daňko. 

Rocková škola je škola, do ktorej chodia 
žiaci s radosťou a nadšením?  
To by sa bolo treba opýtať ich, ale podľa 
toho čo vidím a počujem, keď prídu, alebo 
keď nemôžu prísť, je to tak. Deti vravia, že 
by k nám chodili najradšej aj každý deň, aj 
v prípade, že by sa tu museli učiť vlastivedu 
☺. 
Ako sa to celé začalo a ako dlho už 
Rocková škola funguje? 
Celé to začalo, keď mi kamarát v jedno 
nedeľné predpoludnie v lete 2006 pustil 
film Škola rocku s Jackom Blackom. 
Ten film mi vážne učaroval. Hneď sme si vizualizovali, ako by také niečo mohlo 
byť v reále. Prvé nám napadlo, ako tam budú nitrianski muzikanti robiť 
prednášky o rock'n'rollovom živote a gitarové workshopy. Neviem prečo, ale 
vyskakovali tu mená prednášajúcich ako Jano Škorec a Peťo Varga ☺(členovia 

kapiel Desmod a Symfobia pozn. red.). V tom čase som pracoval ako obchodný 
zástupca v rafinérskej spoločnosti a popri tom s kapelou U.K.N.D obchádzal 
kluby a festivaly. 
Keď ma omrzelo obchodovanie s naftou, našiel som inzerát na pozíciu 
prevádzkar Fóra mladých. Bolo presne ako mne ušité na mieru a to sa už 
podarilo. Mojou úlohou vo Fóre mladých bola aj tvorba jeho programovej 
štruktúry. A tak asi po dvoch mesiacoch sme dali do programu hudobný 
workshop s názvom Rocková škola. Toto sa odohralo v roku 2011. V tom čase 
to fungovalo trochu inak ako dnes, ale ukázalo sa, že to malo tiež svoj význam. 
Zistili sme, že mládež má záujem o hudbu a bol tam na to priestor, vôľa a čas. 

Dalibor Daňko 
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Tak som priniesol nástroje z vlastných a kamarátskych zdrojov a zaradili sme 
do programu prvý hudobný workshop, ktorý býval 1x do týždňa. Keďže sa 
záujemcom o hudbu málilo, tak mesto kúpilo nástroje a technické vybavenie 
a  zriadili sme dve skromné skúšobne.  
Druhé obdobie, tak ako ho poznáme teraz, začalo v roku 2016. Po rokoch som 
sa stretol s kamarátom,  hudobníkom, a oslovil ma či si s ním zahrám na 
oslave jeho štyridsiatky. Po vystúpení som mu rozprával o svojej vízii 
projektu Rocková škola. Jemu sa to páčilo a navrhol, aby sme za týmto 
účelom založili OZ, že to zasponzoruje. To bola veľká výzva a takto vznikla 
súčasná podoba samostatnej Rockovej školy. 

Čo si vlastne máme predstaviť pod názvom Rocková škola?  
Rocková škola – hudobný dom je voľnočasové zariadenie, klub, alebo ako sa 
to dnes moderne nazýva komunitné centrum, zamerané  na neformálne 
hudobné vzdelávanie pre všetky vekové kategórie. V Rockovej škole učíme 
našich členov hrať na nástrojoch skupinovou výučbou, zážitkovou formou. 
Ako keď som sa ja učil hrať na gitare, tak sme sedávali na schodoch pred 
domom, pri kotolni alebo na „prašákoch“ (poz. red. na sídliskách boli 
konštrukcie, určené na prášenie kobercov) a jeden od druhého sa učili prvé 
akordy. My sme tomu teraz dali strechu a systém pravidelnosti. Podobne ako 
v prvom období RŠ, tak aj teraz bolo hlavným cieľom nášho projektu vytvoriť 
zázemie pre mládež, aby duchaplne trávila voľný čas a jedným z výsledných 
produktov je hudobná zručnosť na takej úrovni, aká im vyhovuje. Keď sa 
niekto uspokojí s tým, že sa naučí zahrať pár trampských pesničiek a nežiada 

Online koncert 
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sa mu stáť na pódiu s elektrickou gitarou, je to úplne v poriadku. Ak má niekto 
vyššie ambície, tak ideme nahrávať aj do štúdia alebo natáčať videoklip. RŠ sa 
teda stala komunitným centrom pre hudobníkov a ich rodiny. Všimol som si, 
že mnohí ju majú ako relax a o to mi ide, aby nebol stres, ktorého je všade 
dosť. U nás sa nič nehodnotí, lebo my stále „vyhrávame“☺. Radi k nám 
chodia rodičia detí, ako aj etablovaní hudobníci, len tak zamiešať kávu, 
porozprávať sa, na besedu či grilovačku na terase alebo deťom niečo ukázať. 
No a niektorí už zahviezdili aj na riadnej hudobnej scéne.  
V akom veku sú žiaci 
Rockovej školy?  
V minulosti k nám chodili aj 
trojročné deti, ale prax 
ukázala, že omnoho lepšie 
je to, keď už majú aspoň 
prvý ročník ZŠ za sebou, 
takže Rocková škola je 
najvhodnejšia pre deti vo 
veku od osem rokov,  horná 
hranica je neobmedzená. 
V súvislosti s tou vyššou 
vekovou skupinou by som 
si dovolil dať do pozornosti projekt Predmet, ktorý sme vytvorili pre dospelých, 
ktorí sa u nás s  nadšením učia hrať a tvoria už dve kapely. Mimochodom sú 
medzi nimi aj učitelia z vašej školy, Milan Bíro, Marián Kišev a Eva Stanová. 
A keď už spomínam vašu školu, tak neviem či to je tým, že mi tam brat robí 
dobrú osvetu, ale chodilo k nám aj dosť vašich žiakov. Musím spomenúť aj 
Dominika Fitka, ktorý spojil technické vedomosti získané u vás a hudobné 
skúsenosti u nás a išiel študovať „zvukarinu“. 
Častým problémom začínajúcich hudobníkov a kapiel je aparatúra 
a priestory na skúšanie. Vie Rocková škola pomôcť začínajúcim kapelám 
s riešením týchto problémov?  
Ako sledujem, v dnešnej dobe je technické zabezpečenie ten menší problém, 
lebo hudobné nástroje v prijateľnej cene a kvalite sú už ľahko dostupné, ale 
stáva sa, že si chodia požičiavať techniku a nástroje nielen mladí hudobníci. 
Vďačne vždy pomôžeme.  

Projekt Predmet 
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Áno, problém je skôr s priestormi. My toto všetko zabezpečujeme na 
profesionálnej úrovni, ale najväčším benefitom RŠ je jej komunitný charakter. 
Teda, že sú mladí hudobníci pod dozorom a vedením, teda rodičia môžu byť 
spokojní, že ich deti sú na dobrom mieste. Ale všimol som si, že mnohokrát 
ide skôr o komunitnú činnosť a spoločenský kontakt, kde sa dá dokopy tá 
správna partia. Formou prenájmu skúšobne aj so zariadením k nám chodia 
skúšať aj mimoškolské kapely, prevažne cez víkendy. Jedna kapela, ktorá 
k nám chodí, má gitaristu zo Senice, basgitaristu zo Zvolena, bubeník je z Nitry 
a asi raz za mesiac si idú zahrať, kvôli čomu sa im neoplatí držať si vlastnú 
skúšobňu. Tak sa zídu na pol ceste u nás, nemusia nič nosiť a takto im to 
vyhovuje a mňa to teší, lebo inak by asi nehrali vôbec. 
Funguje Rocková škola len počas školského roka alebo aj počas prázdnin? 
Počas letných prázdnin organizujeme každý rok Letnú rockovú školu, čo je 
denný tábor, ktorý sa už vypracoval skôr na hudobný workshop, čomu sa 
veľmi teším. V minulom roku sme počas LRŠ išli nahrávať do profesionálneho 
štúdia. Čím ďalej, tým viac v lete chodia hotové partie, ktoré u nás spolu 
pôsobia počas školského roka a takouto intenzívnou prácou prichádzame 
k efektívnejším výstupom. A naopak, objavujú sa tu nové deti, ktoré chcú 
potom pokračovať v hraní aj cez školský rok. 

Prvý koncert RŠ 
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Rocková škola sa vyhraňuje žánrovo alebo je otvorená všetkým hudobným 
žánrom od elektroniky po metal? 
Žánrovo sa určite nevyhraňujeme. Pracujeme na tom, čo sa žiakom páči. 
Hudba má spájať a nejako zvlášť nepreferujeme žiadny hudobný žáner. 
Dokonca sa stáva, že pre začiatočníkov sú vhodné určité typy skladieb a práve 
tie rockové nie sú. Po nejakom čase si už sami žiaci začnú pýtať rockové 
skladby, s tým, že mi pripomenú v akej škole sme. Tí, čo sa k nám prihlásia 
jednoducho vedia do čoho idú. Je pravda, že istý čas bol záujem aj o rapovú 
hudbu, ale to žiakov rýchlo prešlo a momentálne sa venujeme prevažne 
slovenskej pop – rockovej hudbe, čo je dosť vzácny jav a dúfam, že im to dlho 
vydrží. O elektronickú hudbu ešte záujem nebol. Mali by sme rešpektovať 
každý hudobný žáner bez ohľadu na to či má veľa priaznivcov, alebo je 
menšinový. Každý má vlastný vkus a má právo vybrať si, čo sa mu páči. Keď sa 
starším generáciám páči Šláger TV, nech sa páči, je tu pre nich. Skôr mi je ľúto, 
keď sa v hudbe prechádza do kalkulácie, agresie a prehnaných vulgarizmov. 
Ktoré hudobné nástroje sa v Rockovej škole vyučujú a kto ich učí? 
Gitara, basgitara, bicie, ukulele, gitarové banjo... máme aj klavír, no ten sa 
skupinovo učiť nedá, ale je k dispozícii. U nás ide hlavne o  komunitnú činnosť 
a ukázalo sa, že popri nej sa aj hudba lepšie vstrebáva. V RŠ učím prevažne 
len ja. Keď sa nám občas podarí získať grant na odborných lektorov, tak 
doprajem rockškolákom aj vyšší level hudobného vzdelávania. Určite by som 
privítal aj viac kolegov do partie RŠ, ale keďže my nepatríme do schémy 
financovania umeleckých škôl, čo nám dáva určitú slobodu a jedinečnosť, tak 
nemáme zdroje na vytvorenie ďalšieho pracovného miesta. Možno sú na to 
aj nejaké väčšie grantové programy, ale úskalia s nimi spojené by zasa 
jedného človeka pripútali len k administratíve a boli by sme na tom rovnako. 
Prax ukázala, že o nejaké vážne hudobné vzdelávanie našim žiakom nejde. Na 
to je dosť veľký v priestor v nitrianskych umeleckých školách. 
Známkuje sa prísne? 
Ako sa to vezme. Žiaci sa známkujú sami a to tak, že si pri hre vzájomne 
povedia, čo kto ako zahral. A poviem vám, že vedia byť riadne kritickí, 
dokonca niekedy musím zasiahnuť a diplomaticky upokojiť situáciu. Toto je 
ich motivácia, aby nebrzdili partiu. Nie je potrebné, aby hrali sami pre seba, 
ale aby každé koliesko v súkolí pesničky pracovalo, tak ako má.  
Je Rocková škola aj pre úplných začiatočníkov, ktorí nevedia vôbec hrať na 
žiadny hudobný nástroj? 
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Áno je. Je to ako v každej škole. Žiaci prídu a spolu rastú. Ak sa objaví niekto, 
kto už vie hrať, tak je zaradený do patričnej výkonnostnej partie. 
Ak by mal niekto záujem, kde a ako sa môže prihlásiť do Rockovej školy? 
Najlepšie telefónom alebo osobne. Rýchlou interakciou viem získať najviac 
informácií, aby sme mohli začať čo najskôr hrať ☺. Ale samozrejme, že sa dá 
aj mailom, messengerom... 
Ako sa v súčasnosti hudobne realizuješ ty? U.K.N.D je v spiacom režime 
alebo ho už definitívne nahradila RVHP? 
Momentálne sa to trochu otáča. Začínam oživovať projekt U.K.N.D, ale skôr 
v  hobby a v  „B Side“ režime. Teda stretávame sa rôzny členovia, z rôznych 
období a hráme si tie menej známe pesničky, na ktoré nebol čas, keď sme 
koncertovali, lebo sa na ne nedalo skákať. Zostali nedocenené a bolo mi ich 
ľúto, lebo sú skvelé. Sú tam aj nejaké nové nápady, uvidíme ako sa budú tváriť 
po dokončení, ale nejaké väčšie koncertné ambície momentálne nemáme. 
Ide hlavne o radosť z hudby, kreatívnu činnosť a psychohygienu.  
Spomenieš si ešte na svoj prvý koncert? Kde, kedy, s kým, koľko ľudí prišlo 
a ako to dopadlo? 
Áno, bolo to 9.11.1990 na Párovskom gymnáziu pri príležitosti jeho 
25. výročia. Bola tam plná aula učiteľov, vedenie školy, žiaci , bývalí žiaci, starší 
žiaci – hudobníci, no všetci možní na to, aby sme mali plné gate☺, ale dali 
sme to. Myslím, že audio nahrávku ešte niekde nájdem a dokonca som vtedy 
aj spieval. Pamätám si aj playlist, čo sme hrali. Aj keď to určite nebolo 
dokonalé, hodnotím to kladne.  
Bol to riadny koncert skupiny 
Corgoň, ale ešte predtým, 
15. decembra 1989, sme s Rišom 
Synčákom (druhý z ľava) vystupovali 
len sami dvaja, tiež pod značkou 
Corgoň na Vianočnom večierku v ZŠ 
Benková. To boli myslím len dve 
alebo tri inštrumentálky, z ktorých sa 
jedna stala neskôr známa pod 
názvom Pomýlená, lebo vznikla tak, 
že som chcel zahrať od Tublatanky Starý dobrý kabát, pomýlil som sa a urobili 
sme z toho pesničku☺. Riša Synčáka poznáte určite zo skupiny DESMOD (pozn. red). 

CORGOŇ 
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Ale v tomto kontexte spomeniem, že sme mali koncert aj na dvore vašej školy 
22.6.1993, lebo náš spevák Roman Kozák bol vaším žiakom. Ten koncert bol 
pre mňa dosť zásadný, lebo sme hrali spolu s kapelou Big Spender, ktorej 
gitarista Miro Golha bol taktiež žiak vašej školy, a v tejto kapele som si všimol 
bubeníka Nora Šubu, s ktorým sme neskôr založili U.K.N.D.  
Možno sa čudujete, kde som prišiel k tým presným dátumom, ale neuveríte, 
že ja som si to všetko značil a nedávno som našiel ten zoznam ☺. 
Rocková škola v predpandemickej dobe organizovala aj jedinečný 
jednodňový „fest“ Nitránsky Rock´N´Roll s nitrianskymi kapelami z 80-tych 
a 90-tych rokov s ich pôvodným repertoárom a v pôvodnom zložení. 
Môžeme sa tešiť na Nitránsky Rock´N´Roll aj toto leto a ak áno, prisľúbil už 
niekto svoju účasť? 
V tejto chvíli viem povedať len toľko, že sme požiadali o dotáciu na tento 
koncert na rok 2022 v grantovej výzve NSK. Uvidíme ako dopadneme, lebo 
bez finančnej pomoci by sme to nevedeli zorganizovať. A v ďalšom rade je 
rozhodujúci vývoj pandémie a následné opatrenia. Neradi by sme to robili 
v nejakom obmedzenom režime. No tretí ročník tejto milej akcie je už v pláne 
od r. 2020, ale stále čakáme na lepšie časy. Kapely, ktoré boli vtedy 
dohodnuté, momentálne, neviem, ako na tom sú, lebo naozaj nemá zmysel 
to ešte v tejto situácii riešiť. No čo viem 
s určitosťou, že je v aktívnej príprave 
heavy metalová skupina Vizard zo 
začiatku 90-tych rokov.  
Čo by si na záver odkázal mladým 
začínajúcim hudobníkom? 
Že v hudbe vyhrávame všetci. Hudba 
spája a ide o zábavu. Dôležité je, aby boli 
dobrá partia a hudbu cítili aspoň 
podobne. V kapele je každý nástroj 
rovnako dôležitý, nie je treba, aby boli 
všetci virtuózi, ale aby hral každý toľko, čo 
si pesnička pýta, ani málo, ani veľa. A aby 
im to spolu dobre šlapalo vo všetkých 
smeroch a mali z toho hlavne radosť.  

Ďakujeme za rozhovor. 

Dalibor Daňko 

Foto: archív Rockovej školy 
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  Elektrotechnik 
 

 

der Flüssigkeitstrom prietok 

der Mangel nedostatok, chyba 

der Gleichstrom jednosmerný prúd 

der Weckselstrom striedavý prúd 

die Zelle bunka 

das Lichtbogenschweissen  
 zváranie elektrickým oblúkom 

die Bahn vedenie 

schwingen kývať 

die Schwingung kmit 

die Frequenz frekvencia 

der Neutralleiter neutrálny vodič 

erden uzemniť 

die Wirkung účinok, vplyv 

das Berühen dotyk 

lähmen ochromiť 

die Verkrampfung kŕčovitosť 

unterbrechen prerušiť 

entfernen odstrániť 

die Spule cievka 

schalten zapnúť 

die Primärspule primárna cievka 

der Transformator transformátor 

der Verstärker zosilňovač 

der Wandler prevodník 

der Thermowiderstand termistor 
 

Mgr. Eva Stanová 

Elektrotechnika 
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CIAO RAGAZZE E RAGAZZI! 

PRONUNCIA 
 

 

GN [ň] signore [siňóre], Bologna [Boloňa] 

S [s] studente [studénte],  

  interessante [interesánte] 

 [z] isola [ízola] 

  

H sa nikdy nevyslovuje!!! 

Označuje tvrdú výslovnosť [c] a [g] pred [g] a [h] 

che [ke] che cosa [ke kóza] 

chi [ki] chi?  Kto? 

schi [ski] Brunelleschi [Bruneleski] 

 

 

Chi ė ? [ki é] Kto to je? 

Che cos´ė? [ke kozé] Čo je to? 

Ē un´automobile moderna e veloce.  

 [é un automóbile modérna e velóče] 

 Je to moderný a rýchly automobil. 

Ē uno studente molto intelligente. 

  [é úno studente molto intelidžente] 

  Je to veľmi inteligentný študent. 

 
 

 

Mgr. Mária Szakállová 

 
 

  

VÝSLOVNOSŤ 
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Oui! 
(By submitting this essay our student Martin Mikuláš at IV. B represented our school 

in the competition The European Day of Languages 2021 - Languages around us) 

Hello! Bonjour! Hola! You have probably heard these words before, 
understand and recognize them.  
Not only they all mean the same, but each of these words also represents 
something else, languages. In relation to languages, I have remembered the 
saying, “Those who know many languages live as many times as the 
languages they know.” I believe it is more relevant now than ever before.  
Languages rule. 
Indeed, languages are everywhere around us, and the number of options to 
learn them is basically limitless. There are bilingual nurseries, language 
schools, app subscriptions, programmes like Erasmus in the European 
Union where young students can study abroad in a foreign European 
country just to learn another language and the culture of that region. 
Whether it is the work we do or school we attend, games we play, television 
shows we watch, we encounter languages, and it seems this trend is not 
going to stop anytime soon. 
How did we get here? 
It is not unusual for the young generation that they have grown up in a 
multilingual society and are surrounded by various languages. However, 
their parents and grandparents remember completely different times from 
their youth. There were not many people who could speak more than just 
their mother tongue, schools which taught different languages, jobs which 
required a second language but most importantly we were not as 
technologically developed as we are today. The spread of technology and 
social media throughout the years has united people across the world and 
created the greatest demand for languages than ever in history. We are 
seeing the rise in popularity of more and more universally used languages 
such as English, Spanish, Mandarin or French. Technology has helped bring 
them right to our doorstep.  
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Languages define cultures. 
Probably the most fascinating thing about languages is how well they can 
define a culture. Some of the most well-known languages might include 
examples like Italian, Japanese, Russian, Hindi and so on. But if we were to 
dig a bit deeper, we would find lesser-known languages which also greatly 
if not better depict a culture of a region within a country than those 
previously listed. These languages are spoken by only a few remaining 
people who have learnt them from the previous generations. They are 
slowly dying out because new bigger universally used languages are 
replacing them. A perfect example which comes to my mind is the Hong 
Kong Cantonese dialect of Cantonese. There are numerous places like Hong 
Kong where we can find these beautiful and sadly often hidden languages 
to most people, which are often as old as the region itself, and are bound 
to these places as the people themselves. 
Summary. 
The diversity of languages around us nowadays is growing and it has 
become a necessity to be able to speak more than just our native language, 
unlike in the past. As it unites us all into understanding one another better 
and helps us learn about new cultures, it also pushes older and less spoken 
languages to the edge of their existence. I would advise anyone for whom 
learning a new language is a passion and a thrill not to be scared to dig 
deeper and study harder because it is only when we stop looking at the fine 
print of all existing languages to our knowledge, we find the beauty which 
lies within them. So, next time you encounter a new language, do not say 
Niet, Nein or No to it, but rather say Sí, Ja, and Oui. 
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ODKIAĽ SOM ...  

KREMNICA      
 

MONIKA SIKORAIOVÁ 

Foto: Marián Sikorai 
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Mnohí z nás sa radi chodia lyžovať. Jedným z obľúbených lyžiarskych 
stredísk, sú aj Krahule a Skalka pri Kremnici. Obe patria pod patronát 
mesta Kremnica. Keďže pochádzam z tohto kráľovského, banského mesta, 
rada by som vám napísala o jej vzniku, histórii a kráse.  

Ako vlastne vznikla Kremnica a všetko naokolo? O tom nám hovorí povesť 
o Kremnickom zlatom človeku. Povesť hovorí, že existoval istý lovec menom 
Krmeš, ktorý prišiel od Šášova do hôr. Jedného dňa, pri svojom love, zastrelil na 
úbočí vrchu Volle Henne jarabicu. V jej hrvoli následne našiel zrnká zlata a piesku. 
Bol prekvapený tým, čo našiel a napadlo mu, že sa jarabica musela k zlatu dostať, 
keď pila z potoka. A tak sa vybral proti prúdu potoka do hôr, kde objavil ložisko 
rúd s obsahom zlata a striebra. Samozrejme, o výskyte zlata sa rýchlo dozvedeli 
aj iní a ľudia sa začali zbiehať a stavať tu svoje obydlia. Všetci pátrali po zlate. 
Hľadali na zemi, v potoku, v skalách a neskôr aj pod zemou. To sa však nepáčilo 
obrovi z číreho zlata – Kovovladovi alebo kremnickému zlatému človeku, ktorý 
vládol nad všetkými rudami 
a bralami v okolí. S ľuďmi sa 
dohodol, že ak prestanú 
lámať skaly a ťažiť, na tráve 
sa vždy ráno namiesto rosy 
objaví zlato. Chvíľu to tak aj 
fungovalo. Ľuďom ale po 
čase nestačilo čo našli na 
povrchu a začali za zlatom 
znovu chodiť až pod zem. 
Zlatý človek sa ale aj 
s pokladmi zaryl hlbšie do 
zeme. Ľudskú vôľu však 
nezlomil a baníci sa 
k cennému kovu napokon aj 
tak dostali. Potom už ľudia 
nikdy neopustili tieto miesta 
a vyrástla tu Kremnica, ktorá 
je dodnes dôkazom ľudskej 
sily, vôle a umu. 

 

Krahule 
Foto: Martina Lauková 
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Kam ísť v Kremnici? 

V Kremnici a jej okolí je veľa miest kam by sa dalo ísť. Ak pátrate po dobrej 
turistike, určite si môžete vyskúšať niekoľkohodinovú túru po Zelenej ceste, 
ktorá začína na konci Kremnice smerom na Skalku. Na jej konci sa objavíte 
na lúke s nádherným výhľadom na Kremnicu. 

Určite odporúčam navštíviť 
aj rekreačné centrum 
Skalka. Okrem možnosti 
kúpania si tam môžete 
zahrať aj bowling, zájsť do 
fitka alebo sa ísť bežkovať, 
korčuľovať, bicyklovať, 
alebo len tak prechádzať po 
neďalekej inline dráhe. 
Nadšených horolezcov by 
mohla zaujať aj Via Ferrata, 

ktorá sa tiež nachádza neďaleko. Navštíviť môžete aj Kremnické Bane, kde je 
známy Stred Európy. 

Pokiaľ vás zaujíma história 
Kremnice a ako sa tam ťažilo 
zlato, rozhodne by ste mali 
navštíviť Kremnickú 
mincovňu, Múzeum mincí 
a medailí alebo sa ísť pozrieť 
do štôlne Andrej, kde bás 
prevedú baňami a ukážu 
vám, ako sa ťažilo zlato. 

Rozhodne stojí za to ísť sa 
pozrieť hore na vežu kostola 
svätej Kataríny, z ktorej je krásny výhľad na Kremnicu aj okolité kopce, alebo 
sa len tak prejsť po námestí, alebo pešej zóne. 

Ak sa chcete iba pomotkať po námestí, určite vám príde vhod niečo drobné 
pod zub alebo miesto, kde si sadnete na kofolu, v tom prípade sa môžete 
zastaviť v Zlatom Sivoni, Bergmane, Modrom kocúrovi, v Hoteli Centrál 
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Kremnické Bane 
Stred Európy 
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alebo Poľovníckej reštaurácii, kde si na jedlách určite pochutnáte. Ak  máte 
chuť len na niečo sladké, u Malinovej Pani alebo v Kremnických 
medovníkoch, určite niečo nájdete. Osobne odporúčam zastaviť sa aj v Taja 
kebabe, kde podľa môjho názoru robia najlepší kebab v okolí.  

Kremnické krumple 

Základom sú špeciálne 
piškóty, ktoré sa plnia 
dvoma druhmi krémov, 
neskôr sa obalia do 
orechovo - cukrového 
cesta a ručne tvarujú do 
podoby „krumpľa“. Obalia 
sa kakaom a na poctu 
Atkáryovcov sa označia veľkým A. 

Môžete ich nájsť v Atkáryho 
obnovenej cukrárni vedľa 
informačného centra, kde sa 
zároveň môžete aj pozerať na 
ich výrobu. 

Kremnické gagy 

Kremnické gagy sú Európsky festival humoru a satiry, ktorý sa koná vždy 
koncom augusta pred nástupom do školy. Prinášajú veľa zábavných 
predstavení, masiek, karikatúr a cieľom je všetkých pobaviť. Gagy oceňujú, 
vďaka Akadémii humoru, najlepšie umenie daného festivalového ročníka 

prestížnou cenou Zlatý gunár. 
Súčasťou festivalu je tiež 
populárna expozícia Múzea gýča, 
ale aj unikátna Ulička slávnych 
nosov, v ktorej sú umiestnené 
reliéfy osobností so zmyslom pre 
humor, ktorí už nie sú medzi 
nami.  
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Kremnické GAGY 
Zdroj: visitkremnica.com 
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SNÍMAČE 
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Elektrická gitara je jeden z najikonickejších hudobných nástrojov. Používa 
sa v mnohých hudobných žánroch, od popu cez jazz, funk, až po rock 
a metal. Vyrába sa v rôznych tvaroch, farbách a konfiguráciách hardvéru. 

Základné časti elektrickej gitary sú: telo, kobylka, snímače, potenciometre, 
prepínač, jack konektor, krk, hmatník, pražce, hlava, ladiace mechaniky. 

 

V tomto článku sa zameriame na elektroniku v gitare, konkrétne na 
snímače. 

Na rozdiel od akustických gitár, ktoré majú na zosilnenie vibrácií ozvučnicu, 
elektrické gitary používajú snímače. Drvivá väčšina snímačov v elektrických 
gitarách a elektrických basách je magnetická, iný bežný typ snímača je 
piezoelektrický. 

Magnetické snímače využívajú princíp elektromagnetickej indukcie. 
Magnety v snímačoch vytvárajú magnetické pole. Magnet zmagnetizuje 
struny, ktoré sú vyrobené z ocele, a tak sa stávajú dočasnými magnetmi. 
Pohyb strún indukuje na cievke snímača striedavé napätie o frekvencii 
odpovedajúcej frekvencii kmitania (tónu) struny. 

Signál zo snímača prechádza cez potenciometre, ktoré slúžia ako ovládanie 
hlasitosti alebo ako tónová clona až do zosilňovača a reproduktora. 

Rozdelenie magnetických snímačov podľa typu obvodu: 

▪ pasívne, 

▪ aktívne. 

Zdroj: kytary.sk 
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Pasívne snímače sú najbežnejšie. Pracujú na princípe elektromagnetickej 
indukcie popísanej vyššie. Nezosilňujú signál, teda majú pasívny obvod. 
Skladajú sa z cievky/cievok (z medeného drôtu), magnetu (najčastejšie 
AlNiCo alebo keramického), pólových nástavcov (ang. pole pieces; z 
feromagnetického materiálu, slúžia na nasmerovanie magnetického poľa) 
a nosnej konštrukcie. Amplitúda výstupného signálu (output) je závislá od 
počtu závitov cievky a sily magnetu. Výhodou je, že nepotrebujú dodatočné 
napájanie. Po zvukovej stránke sú dynamickejšie a sú schopné snímať 
detailnejšie frekvencie. Charakter zvuku sa môže trochu líšiť aj medzi 
snímačmi rovnakého modelu.  

 

Aktívne snímače taktiež fungujú na princípe elektromagnetickej indukcie, avšak 
majú vo svojej konštrukcii zabudovaný aktívny obvod (predzosilovačom). Je to 
doska s SMD súčiastkami. Tento obvod zosilňuje a upravuje výstupný signál. Vďaka 
tomu môže byť cievka menšia a tým sa dá odstrániť nežiaduci šum. Na rozdiel od 
pasívnych snímačov majú vyšší output, preto sa často používajú v metalovej hudbe. 
Nevýhodou je potreba napájanie pre snímač, čo na najčastejšie realizuje 9V 
batériou. Bez tohto napájania je signál zo snímača veľmi slabý až žiadny. 

  

Zdroj: axedr.com Zdroj: frudua.com 

Zdroj: amazon.com Zdroj: somniumguitars.com 
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Aktívne snímače sú hlasnejšie, bez šumu a nie sú náchylné na „väzbenie“. 
Charakter zvuku sa dá doslova „vymodelovať“ podľa predstáv zákazníka, 
čiže rovnaký model bude znieť stále rovnako. Často sa o nich ale hovorí, že 
znejú umelo a neprirodzene. 

Rozdelenie snímačov podľa konštrukcie: 

▪ Single coil, 

▪ Humbucker, 

▪ P90. 

Single coil sa dá preložiť ako jediná cievka. 
Ako vyplýva z názvu, snímač sa skladá iba 
z jednej cievky. Sú to najjednoduchšie 
snímače. Ich zvuk je sklovitý, viac výškový, 
„tenší“. Používa sa v žánroch, ktoré 
nepoužívajú veľké skreslenie, napríklad 
country, indie, folk... Hlavnou nevýhodou 
je, že snímajú šum z okolia (60-cycle hum), 
čo vytvára ich charakteristické „brumenie“. 

 

 

Humbucker bol vynájdený, aby potlačil 
brumenie single coilov. Humbucker 
tvoria dva magnety opačnej polarity 
a dve cievky navinuté s opačnou fázou, 
čím sa odstráni šum. Tieto snímače 
majú basovejší a hutnejší zvuk 
a pridaním cievky sú aj hlasnejšie. 
Používajú sa v žánroch ako jazz, blues, 
a keďže dobre zvládajú aj väčšie 
skreslenie aj v rocku a metale. 

Zdroj: musik-produktiv.com 

Zdroj: lawingmusicalproducts.com 

Zdroj: fruda.com 
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P90 sú hybridy medzi predchádzajúcimi 
dvoma snímačmi. Obsahujú jednu 
cievku navinutú tak, aby potláčala 
väčšinu šumu. Oproti single coilom majú 
viac basov a sú hlasnejšie. Používajú sa 
na blues, jazz, soft-rock, pretože 
majú menšie skreslenia než humbucker.  

 

 

Predstavil som vám základné rozdelenie snímačov, avšak je potrebné 
spomenúť, že každý typ má svoje podkategórie a modifikácie ☺.  

 

Jakub Janega, IV. M  

Zdroj: lawingmusicalproducts.com 

Zdroj: dimarzio.com Zdroj: seymourduncan.com 
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Meno a priezvisko:  

Benjamín Balko 

Štúdium na SPŠSE Nitra:  

2012 - 2016 

Študijný odbor SPŠSE Nitra:  

elektrotechnika 

Zamestnanie: 

PLC programátor 

Senior programátor 

 

Benjamín Balko je absolventom 
SPŠSE Nitra, ktorý v súčasnosti pracuje  
ako PLC programátor v oblasti 
automobilového priemyslu. 

Prečo si sa rozhodol pre štúdium na 
SPŠSE Nitra a splnilo toto štúdium tvoje 
očakávania? 

V dobe, keď som sa rozhodoval pre 
strednú školu som ešte veľmi nevedel, čo 
by som chcel v budúcnosti robiť. Vždy ma 
zaujímala elektrotechnika a informatika 
a zopár kamarátov mi odporučilo SPŠSE. 
V tej dobe som ešte netušil, ako veľmi ma 
tento odbor chytí. 

Na čo si rád spomínaš z čias štúdia na 
SPŠSE Nitra? 

Rozhodne dobrý kolektív, veľa zábavy, 
skvelých profesorov, ktorí boli vždy 
ochotní pomôcť, keď bolo treba. A čo mi 
chýba asi najviac, je starý, zlatý 
bezstarostný život. 

Pamätáš si ešte, aké otázky si si vytiahol 
na maturitách? 

Angličtinu si pamätám dodnes. Modlil 
som sa, aby som si nevytiahol jedinú 
jednu tému a tou bola móda. 
Samozrejme, že som ju vytiahol, ale mal 
som šťastie a dokázal som sa z toho 
nejako vyhovoriť. Na slovenčine som 
toľko šťastia nemal a literatúra ma 
takmer  

ABSOLVENTA 

Benjamín Balko 
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dostala. Z praktických som nemal 
strach takmer vôbec a tie som 
zvládol asi najlepšie. Ale konkrétne 
otázky si už nepamätám. 

Pri uvažovaní o budúcnosti po 
skončení stredoškolského štúdia 
je pre každého študenta 
nesporne dôležité vybrať si 
z možnosti pokračovania štúdia 
na univerzite alebo využiť 
niektorú z ponúk pracovného 
trhu a nastúpiť do zamestnania. 
Ako v tvojom prípade prebiehal 
tento proces rozhodovania? 

Pre mňa bol výber veľmi 
jednoduchý. Nikdy som nebol ten 
akademický typ, že by som chytil 
knihy a vrhol sa do učenia. 
Dokážem sa rýchlo naučiť, keď 
s niečím pracujem, ale akonáhle sa 
mám učiť z učebnice, tam to u mňa 
končí. Preto som sa rozhodol skúsiť 
rovno zamestnanie a podarilo sa 
mi uchytiť, čo už v dnešnej dobe 
nie je také jednoduché, pretože 
všetky firmy vyžadujú 
programátorov so skúsenosťami 
a skúsenosti sa zháňajú ťažko, keď 
človek nedostane príležitosť nabrať 
ich. Ja pracujem v odbore už 
takmer 6 rokov a bola doba, keď 
boli len projekty, na ktoré som 
nemal, a bol som kvôli tomu dlhšiu 
dobu doma. 

Ako hodnotíš s odstupom času 
svoje rozhodnutie? 

Rozhodne správne. Som rád, že 
som študoval na škole, ktorá ma 
vcelku dobre pripravila na 
zamestnanie, ktoré ma baví 
a zároveň je aj primerane 
finančne ohodnotené. 

Pripravila ťa naša škola dobre na 
tvoje súčasné zamestnanie? 

V podstate áno. Človek v tejto 
robote najviac potrebuje 
prispôsobivosť, trpezlivosť a veľa 
času. Jediné čo k tomu treba je 
ochota obetovať aj svoj voľný čas 
v prípade, keď niečo nejde a učiť 
sa každým dňom. Nový software 
vychádza každý rok a nehovoriac 
hardwéroch, ktorých je toľko, že 
každá automobilka by mohla 
používať iný. Jediné, čo by som 
trochu zmenil (čo sa už 
pravdepodobne udialo odkedy 
som preč) je v prípade PLC 
programovania na automatizácii 
zaradiť zložitejšie systémy do 
vyučovania. Predsa len, keď som 
prvýkrát videl jednoduchý softvér 
v automobilke, tak som bol 
celkom mimo. Nehovoriac 
o zložitejšom systéme z US steel 
(projekt v Amerike), na ktorý 
pozerám dodnes s otvorenými 
ústami. 
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Momentálne si zamestnaný vo 
firme na pozícii PLC 
programátora. Bolo to tvoje prvé 
pracovné miesto alebo si od 
skončenia štúdia až do dnešných 
dní vystriedal viacerých 
zamestnávateľov? 

Moje dnešné zamestnanie je 
druhé v poradí, ale v podstate sa 
dá povedať, že je to stále to isté. 
V prvom zamestnaní som 
pracoval pre firmu, ktorá 
pracovala pre moju aktuálnu 
firmu. V podstate som len zmenil 
zamestnávateľa a finančné 
ohodnotenie, ale pracujem stále 
ako programátor. 

Ako sa ti hneď po skončení 
štúdia podarilo naštartovať 
pracovnú kariéru? Čo boli hlavné 
atribúty, ktoré ti pomohli uspieť 
v zamestnaní? 

Odhodlanie vzdelávať sa každý 
deň. Je dôležité udržiavať si krok 
s technológiou hlavne v mojej 
práci, keďže každá automobilka 
sa snaží dávať to „najnovšie“, aby 
auto potom vydržalo čo najdlhšie. 
Hoci stále sa nájdu miesta, kde si 
údržba odhlasuje starý systém len 
kvôli tomu, že ho poznajú 
a nechcú sa učiť nové systémy. 
Dobrým príkladom je VW Emden, 
kde sme nedávno robili úpravy 
v systéme z 1984, kde program 
bol písaný v systéme založenom 
na DOS v softvéri menom 
MODSOFT od Schneider Eletrics. 
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Aké boli tvoje začiatky v práci? 
Čo ťa príjemne prekvapilo a čo 
najviac potrápilo? Čoho by sa 
mali vyvarovať naši absolventi 
pri nástupe do zamestnania? 

Začiatky boli rozhodne veľmi 
zložité. Často som rozmýšľal, či 
túto prácu chcem naozaj robiť. Za 
7 dní odrobiť 130 hodín nie je 
jednoduché. Hlavne, keď ste 
platený fixne a dostanete za to 
plat ako za normálnych 40 hodín. 
Ale som rád, že som vydržal. 
Prekvapilo ma to množstvo času, 
ktoré som musel venovať práci a 
sebe, aby som sa niekam dostal, 
ale neskôr sa mi to naozaj 
vyplatilo. Prekvapili ma rozhodne 
cudzie jazyky. Anglicky som sa 
naučil rozprávať plynulo, ale veľký 
problém je neustále nemčina. 
V tomto obore je viac-menej 
jedno, kde sa nachádzate, pokiaľ 
robíte pre nemeckú automobilku 
všade je nemčina. Nakoniec aj 
softvér v Bratislave vo VW je celý 
po nemecky. Keď je niečo, čo 
ľutujem, tak to, že som nevenoval 
viac času cudzím jazykom, keď 
som na to mal ten čas. 

Čo je tvojou úlohou vo firme a na 
akých pracovných úlohách sa 
podieľaš v súčasnosti? 

V podstate od dohadovania sa 

o linkách, na ktorých máme 
pracovať, cez chystanie softvéru 
a oživovanie na mieste, až 
k finálnemu sprievodu pri výrobe. 
Nevýhodou pri programovaní je, 
že nastupujete do projektu medzi 
prvými a končíte ako poslední. 
Vystriedajú sa mechanici, 
elektrikári, ale nikto z nich netrávi 
toľko času na projekte ako 
programátori. A kvôli projektom 
je človek neustále na cestách. Ja 
už som bol napríklad: VW – 
Bratislava, Jaguár – Nitra, Škoda –
Kvasiny, Mercedes – 
Ludwigsfelde, Audi – Brusel, 
Mercedes – Sindelfingen, VW – 
Zwickau, Porsche – Leipzig, VW – 
Hannover, VW – Emden...  

Tvoje pracovné zaradenie si 
určite vyžaduje neustále 
odborné zdokonaľovanie sa. Ako 
pristupuje vaša firma 
k odbornému rastu svojich 
zamestnancov? 

V podstate ohľadne 
programovania je všetko na nás. 
Keď je človek lenivý a neučí sa, tak 
potom dlho nevydrží. Čo nám musí 
zabezpečovať firma sú školenia 
ohľadnom štandardu. Každá 
automobilka má svoj štandard 
(VASS – Volkswagen, Audi, Škoda, 
Seat alebo Integra – Mercedes, atď.) 
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tieto školenia sú drahé a náročné 
a bez skúseností nie je takmer 
žiadna šanca ich úspešne spraviť, no 
zároveň sú potrebné, lebo niektoré 
automobilky ako Porsche vás bez 
licencie zo štandardu nenechajú 
programovať. 

Aký dlhý je tvoj pracovný deň? 
Kedy začínaš pracovať a kedy 
končíš? 

Záleží od časti projektu. 
V prípade, že chystáme softvér, 
pracujem najmä z domu, podľa 
toho koľko potrebujem na 
nachystanie softvéru väčšinou 
okolo 8 hodín denne. Keď sa 
oživuje linka, to už nie je také 
jednoduché, vtedy máte nejaké 
časové okno, v ktorom linka musí 
fungovať. V prípade prerábania 
existujúcich liniek sú to 2 – 3 
týždne odstávky, počas ktorých 
musia mechanici a elektrikári 
všetko dokončiť a ja musím oživiť 
linku. V tomto prípade často moja 
pracovná doba presahuje aj 12 
hodín denne, v záležitosti od 
toho, v akom stave sa linka 
nachádza a ako dobre som si ju 
nachystal. A v poslednom rade 
dozor nad výrobou záleží čisto od 
počtu zamestnancov a systému 
akým automobilka vyrába. 
Napríklad, keď sa vyrába 24 hodín 
pondelok až piatok a sme dvaja, tak 
robíme dve zmeny po 12 hodín. 

 

robíme dve zmeny po 12 hodín. 

Aký je tvoj recept na úspech? Čo 
by si poradil našim študentom, 
keď chcú byť úspešnými vo 
svojom odbore a chcú sa 
dôsledne pripraviť na svoju 
budúcu pracovnú kariéru? 

Rozhodne cudzí jazyk a ochota 
pracovať a ukázať sa v dobrom 
svetle. Cudzí jazyk je 
najdôležitejšou časťou, lebo 
môžete byť najlepší programátor, 
ale keď sa neviete dohodnúť so 
zadávateľom projektu, tak je to 
k ničomu. Angličtina je úplné 
minimum, ktoré musíte ovládať 
a nemčina je obrovské plus. 
Ochota pracovať je jasná. Pokiaľ 
prídete na projekt a Nemci na vás 
vidia, že tam v podstate nechcete 
byť/nie ste ochotní a pracovití, tak 
vás pošlú domov a ďalší projekt od 
nich už rozhodne nedostanete. 

Čo by si chcel na záver nášho 
rozhovoru odkázať, možno 
zapriať, súčasným študentom 
našej školy? 

Veľa šťastia v štúdiu, úspešné 
dokončenie školy a kopec 
trpezlivosti v budúcnosti. 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme 
veľa osobných aj pracovných 

úspechov. 

Foto: súkromný archív 
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KŠEFTY 

... S AUTOM  

Milí čitatelia, kúpa auta je dosť často považovaná za stresovo-intenzívnu 
aktivitu, ale vôbec to tak nemusí byť. Stačí, keď si zodpoviete pár základných 
otázok, cez ktoré vás prevediem, aby ste si vedeli čo najlepšie vybrať. 
1. Chcem si kúpiť nové alebo používané auto? 
Ako prvé si treba vybrať či chcete auto nové alebo používané. Otázka na telo 
spadá čisto na vás a na vaše preferencie. Obidve majú svoje výhody a 
nevýhody. Začal by som novými autami. Asi najväčšími výhodami sú, že si 
auto viete poskladať presne podľa vašich predstáv, máte záruku, ktorá vám 
kryje servisné náklady a viete, že auto bude v 100% stave. Samozrejme, za 
výhody musíte aj poriadne zaplatiť a tu prichádzame, pre študentov, k 
nevýhodám – cena. Auto si môžete kúpiť na leasing alebo úver, ale stále 
zaplatíte za nové auto viac, ako keď si kúpite používané. Po druhé pri novom 
aute hneď po kúpe stratíte výrazne percento z hodnoty auta a pri náraste 
kilometrov to pokračuje ďalej. Po tretie je drahšia poistka + prihlasovacie 
náklady.  
K výhodám používaných áut patrí cena, udržanie hodnoty, lacnejšie 
poistky... Ale zasa majú aj nemálo nevýhod – neistota ohľadom stavu vozidla 
ako mechanicky tak aj kozmeticky, nie vždy viete zohnať auto vybavené 
presne, ako vy chcete a väčšinou bez záruky. 
2. Ako vybrať špecifikácie auta? 
Pri výbere špecifikácií si treba položiť viacero otázok: 
Na čo auto potrebujem? Treba sa rozhodnúť, či chcete rodinné auto, 
víkendovku, offroadera... 
Koľko budem na ňom jazdiť? Na základe tejto otázky si vyberáte motor a 
palivo. Keď najazdíte 30-tisíc kilometrov za rok ako ja, tak si nekúpite hladný 
benzín, ale diesel. Keď jazdíte po diaľnici na chalupu v horách, kúpte radšej 
silnejšie auto, lebo ak si chcete na diaľnici dupnúť na plyn a pritom vaše auto 
nedá viac ako 130 a tlačíte ho nad jeho limity, tak to nie je rozumné. Keď 
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potrebujete auto do mesta, kúpte si malý benzín a nie diesel, ktorý sa v 
meste zanesie. 
Aký mám “budget“? Veľa ľudí si dopraje extra výbavu a potom zabudnú na 
ostatné náklady, ktoré prídu pri kúpe auta ako servis, kolesá a gumy, 
prihlasovacie poplatky... Treba si kúpiť auto tak, aby ste mali rezervu na 
očakávané aj neočakávane náklady. 
3. Ako si kúpiť nové auto? 
Prídeš do predajne vyberieš si a objednáš ☺ a čakáš, kedy ti príde nové, 
voňavé auto. Nič iné robiť nemusíš. 
4. Ako si kúpiť používané auto? 
Keď máte vybratú značku, model, motor a výbavu je potrebné pozrieť si na 
internete časté poruchy a nedostatky vášho vysnívaného auta a pripraviť si 
zoznam otázok, ktoré sa opýtate predávajúceho, napríklad 1999 – 2005 
BMW 320i e46. Tieto autá majú známe poruchy: hrdza a opotrebovanie 
tesnenia okolo hlavy valcov. Čiže predávajúceho sa spýtam, či bola na aute 
niekedy robená oprava hrdze, či malo niekedy problémy s tesnením hlavy 
valcov. Nezabudnem sa opýtať všeobecné otázky, napr. aké boli intervaly 
menenia oleja + kedy bol naposledy menený, či vie o nejakých 
nedostatkoch, či bolo auto búrané alebo prelakované, kde bolo servisované, 
či sú všetky zásahy do auta podložené faktúrami alebo bločkami, či bolo v 
aute niekedy fajčené, prípadne, či v ňom vozili svojho štvornohého 
miláčika... Netreba sa báť klásť veľa otázok, keď predávajúci nevie 
odpovedať alebo odmieta/vyhýba sa odpovedi, niečo pravdepodobne tají. 
Keď na všetky otázky dostanete uspokojivú odpoveď, odporúčam zobrať aj 
s predávajúcim auto do servisu na predkupnú inšpekciu. Ak tá prejde, tak 
ako má, auto kúpte, ale snažte sa zjednať cenu dole, keď neviete ako, skúste 
predávajúcemu povedať o nejakých nedostatkoch, ktoré ste o aute zistili a 
ponúknite mu rozumnú cenu (väčšinou sa stretnete niekde v strede vašej a 
jeho sumy ☺).  
Super. Práve ste si kúpili auto, ale ešte stále nekončíme. 
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5. Čo robiť po kúpe auta?  
Keď ste už auto kúpili a máte ho doma, tak nezabúdajte, že na aute ešte 
bude treba pár vecí porobiť ako prevenciu pred poruchami. 
Tieto kroky nemusíte urobiť, ale odporúčam vám ich! 
Po prvé dajte spraviť alebo spravte výmenu oleja a filtrov, aj keď vám 
predávajúci povedal, že olej bol menený. Je to pre vašu istotu a pokoj, že 
máte auto pripravené na prevádzku. 
Po druhé auto poriadne vyčistiť. Neviete, čo bolo v aute robené a ako bolo 
čistené, takže odporúčame kompletné vyčistenie celého auta. 
Po tretie postarajte sa o hocijaké nedostatky, ktoré sa po čase vyskytnú, čo 
najskôr, aby vás potom nedobehli v horšej forme. 
6. Bonusové rady  
Auto z bazárov, ako je napr. AAA Auto kúpte iba, keď ste si 100% istý o stave 
a histórii auta.  Pred stretnutím sa s predajcom si zistite VIN číslo auta a 
prebehnite si ho cez overenie (stačí napísať do googlu „overenie VIN“). Za 
dané overenie sa platí, ale dostanete veľa užitočných informácií o aute. 
Snažte sa vždy kúpiť auto s čo najmenej kilometrami (odporúčame max. 
200-tisíc kilometrov). 
Pri skúšobnej jazde auto zoberte na nerovné povrchy a počúvajte či 
„klepoce“, ak niečo klepoce, tak pravdepodobne je niečo v podvozku 
pokazené. Taktiež autu poriadne pridajte a zistite, či dokáže zaradiť všetky 
stupne, či nemá nejaké skryté poruchy pri záťaži. 
Autá odporúčame hľadať cez stránky ako autobazár.eu alebo bazos.sk. 
Tak, to je to najdôležitejšie, takže vám prajem veľa šťastia pri kúpe vášho 
auta ☺. 

 
Dominik Mankovický, IV. M 
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MATURITY 2022 

Termín Udalosť 

15.3.2022 EČ a PFIČ zo SJL 

16.3.2022 EČ a PFIČ z ANJ a NEJ 

17.3.2022 EČ z MAT 

5.4. – 8.4.2022 Náhradný termín EČ a PFIČ 

25. – 29.4.2022 PČOZ 

30.5. – 3.6.2022 ÚFIČ 

3.9. – 8.9.2022 Opravný termín EČ a PFIČ 

 

EČ – externá časť maturitnej skúšky 

PFIČ – písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

PČOZ – praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

ÚFIČ – ústna forma internej časti maturitnej skúšky 
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Et cœna 

 

/short detective story/ 

 

The third part of the story from the previous issues. 

 

 

 

 

 

 

autor: Matej Mlynek, III. M 
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“Well, I called the other day, and I think I told 

you I was coming. And there you are leaving without 

even waiting for me,” the man started rudely. 

“You know, my time is very expensive,” I replied, 

“what seems to be the problem?”  

We were talking for an hour, he was pretty 

narcissistic and he talked a lot about himself. I 

sensed something and he was definitely hiding it. I 

must say his mask was perfect but it was too perfect. 

After we had finished, he asked me if he could invite 

me to an opera performance held in a small theatre 

nearby. I thought, why not. Moreover, it could be a 

good way how to cheer up my sister, I thought she 

might join us. I accepted the invite and showed him 

the way out.  

When I got home it was around seven p.m. I hung my 

coat and went to the kitchen. And then I saw it – 

the whole kitchen looked like a battlefield. The 

only one who could have done it was Misha. I knew 

she couldn’t cook well but that! I quickly cleaned 

it up and prepared dinner. I was thinking of having 

something Japanese as appetizer – so I made sushi. 

And I thought about something Italian for the main 

dish. By the time I had finished, Misha came down.  

“Today, we are having something more luxurious,” I 

said.  

“Why? Are we celebrating something?”  

“No, we are having a guest over tonight.”  

I did not even finish my sentence when Croftword 

came to the front door ringing. I asked Misha to 

open the door. She nodded off, so I could focus on 

serving the dinner. I placed the plates on the 

serving table and went to the dining room to welcome 

Croftword. Then, I started serving dinner. As usual, 

I was having my little monologue about the dish and 

preparation when suddenly the doorbell rang again. 
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“Are you expecting someone?” Croftword asked. 

“If you excuse me, I will go and check who it is.” 

I got to the door and opened it gently. And you 

wouldn’t have guessed who was standing there! 

Patrick Bateman, the guy who invited me to the 

opera. He was soaked in blood, which I was hoping 

was his own. By the look on his face, he was not 

within his senses. Well, it looked that my diagnosis 

was right. He suffered from split personality, 

perhaps even brain fog. That might have actually 

caused the split personality disorder. Anyway, it 

didn’t matter at that point, all what mattered was 

what I was going to do with it.  

I decided to take the risk and I sneaked him in. I 

could not just let him walk straight to Croftword. 

I took him to the kitchen, and I quickly ran to my 

closet to get him something he could wear. When I 

came back, he had been already back with his senses 

looking around in confusion. I asked him if he 

remembered anything. Patrick just laughed and tried 

to attack me with a knife which he had probably 

taken from the knife stand.  

Perhaps, I had been a little bit too hasty, but I 

had drawn a knife too and threw it at his face. I 

must admit, he had fast reactions. He tried to cover 

his face with his left hand and it worked. Patrick’s 

face was totally unharmed; however, his hand was 

stabbed through badly, bleeding all around. He 

dropped the knife and tried to stop the bleeding. 

but I was already standing behind him with the knife 

at his neck.  

“I know we agreed to meet at the opera, but it seems 

we can’t afford to wait until then. Because I think 

it could be your last one!” 

 I put down the knife while he was standing there 

paralyzed. I made him wear the clothes I had brought 
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and bandaged his wound. It all took me seven minutes 

and thirty-three seconds. Then I introduced him as 

my patient whom I had invited for dinner that night 

as well.   

I was lucky, Croftword rose to the bait, though my 

sister was looking at my new guest as if she had 

known him. I quickly realized what was going on - 

he was the man she had broken up with. Luckily, I 

was right to give him something to calm down. If I 

hadn’t drugged him, he would have probably strangled 

her.  

Anyway, I apologized for being late and started to 

serve the appetizer. It was really delicious, I must 

praise myself. More importantly, I knew right what 

I was going to do; I was a psychiatrist, so I was 

going to do my job.  

I asked Croftword, if he could help me with the main 

dish. He stood up and I took him to the kitchen. He 

helped me to do lamb chops. When we were almost 

finished, I injected him and he fell immediately 

asleep. Then I dragged him to the bedroom and locked 

the door. When I came back, the lamb had been done, 

so I brought it into the dining room. I served it 

and poured everyone a glass of red wine.  

“Well, let’s start the session. Why are you two 

playing ´the silence of the lambs´?”  

They just looked at me with surprise in their eyes.  

“Just tell me what happened with the two of you,” I 

insisted. 

“It’s not your business,” Bateman replied.  

“Oh, it’s not my business? You came to my house and 

tried to kill me! So, I think it is my business 

now.”  

“It wasn’t my fault, it’s just…” 
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“Don’t try to hide it, I know you killed those 

women.”  

“How do you know?” 

I had noticed he was obsessed with my sister. He 

actually loved her. However, when Misha had learnt 

about his mental illness, she left him. And that is 

why he started his killing spree. I told them my 

theory. The whole room came to a standstill and that 

just proved my theory.  

“This guy is your brother!?” Bateman asked Misha. 

“And there you go again! You have been irritating 

me since the moment I saw you! Thanks to two of you, 

there is an FBI agent sleeping in my bed! But don’t 

worry, you two, I’ve got plans with you.”  

After that, all went black. 

When I woke up, I was lying on the kitchen ground, 

covered in blood. I tried to stood up and follow the 

blood path that was leading to the dining room. I 

felt a big cut at the back of my head. When I finally 

got to the dining room, I saw Patrick lying stabbed 

on the dining table. Croftword, knocked out on the 

ground, had probably crashed the door and got down. 

And someone was lying next to him. I was sure I had 

seen that man somewhere before. Standing there 

looking at that scene, I heard my sister’s voice.  

“Why? Why couldn’t you have just stayed there and 

played a dead bug?” 

“What do you mean?” I looked at her.  

She was sitting in the corner of the room with a 

knife covered in blood in her hand. And then I got 

it. The only thing I hadn not been thinking of - my 

sister being the murderer.  

She was approaching with the knife in her hand and 

she managed to hit my shoulder. I threw her off, but 

she came right back. We broke the mirror standing 
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next to the fireplace while fighting. I was on the 

ground bleeding and she started strangling me. When 

I stopped moving, she let go off me too and turned 

away. That was my chance! I took a piece of glass 

from the broken mirror and stabbed her into her 

neck. She fell down trying to hold the bleeding 

wound.  

“And I broke the teacup. But this time it came 

together.” 

I heard the sirens outside. I assumed Croftword had 

called for support. I couldn’t move and I quickly 

passed out. 

 

 

 

 

… to be continued 

in the next issue of STRELEC 
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