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Začiatok roka je už za nami. Do školy nám pribudlo zopár spolužiačok 

a aj noví učitelia. Prváci sa už stihli porozhliadať, niektorí až príliš . Štvrtáci 

majú stužkovú už za sebou. Niektorí stihli nachytať „pekné“ známky, tak aspoň 

majú motiváciu sa učiť, aby si ich stihli čím skôr opraviť. 

Cez prázdniny sa v škole nezaháľalo a  máme nové okná pri šatniach (ako 

som sa dozvedel od mojich tajných kontaktov, tak okolo telocvične bol čulý 

ruch... nechcem to zakríknuť, ale vraj aj telocvičňa bude vynovená ) 

Parkovisko sa ešte nevyriešilo, neviem, či sa niečo vybaví. Síce bolo zopár 

pokusov, napríklad parkovanie vzadu za školou, ale zatiaľ nič z toho. Ak teda 

máte nejaký nápad, sem s ním! Zatiaľ aspoň neparkujte pred bránami, nech 

domáci vedia vychádzať!!!  

Toto je môj posledný rok u nás v škole (ak neprepadnem ), to znamená, 

že posledné číslo už bude robiť nový šéfredaktor, ktorý ostane, pokiaľ neskončí 

školu (ak sa nezmení systém). Najlepšie by bolo, keby sa našiel nejaký 

zodpovedný prvák, ktorý by časopis po mne prevzal. Vyzývam teda prvákov, 

aby ste sa prihlásili za redaktorov, lebo máte šancu na rýchly kariérny postup . 

Píšte hlavne o technických veciach, o svojom hobby, skrátka o niečom 

zaujímavom, čo vás baví. Tak isto hľadáme niekoho, kto píše básničky, alebo sa 

venuje nejakej umeleckej tvorbe, aby nám trochu oživil časopis. 

Veľa úspechov v tomto školskom roku, aby sme obhájili 1. miesto 

v hodnotení škôl, ale hlavne veľa srandy vám želá redakcia časopisu StrEleC. 
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V školskom roku 2017/2018 
 

Po viacerých druhých a tretích miestach v minulých školských rokoch sa 

nám podarilo konečne zvíťaziť. V školskom roku 2017/2018 sa našej škole 

podarilo obsadiť úžasné 1. miesto v krajskom vyhodnotení vedomostných 

súťaží s dosiahnutými 126 bodmi. Škola na 2. mieste dosiahla 108 bodov a na 

3. mieste 90 bodov. Všetkým žiakom aj učiteľom, ktorí sa podieľali na tomto 

úspechu ďakujeme, prajeme veľa tvorivých síl v školskom roku 2018/19 a 

dúfame, že sa úspech podarí zopakovať. 

Dňa 05.06.2018 sa konalo v Synagóge v 

Nitre vyhodnotenie súťaže Nitra moje mesto z 

24.05.2017. Naši študenti Nikola Čerteková, 

Dávid Hallás z I. A a Patrik Lukačovič z I. M sa 

vynikajúco umiestnili na 2. mieste v kategórii 

stredných škôl. Blahoželáme a ďakujeme za 

reprezentáciu školy. 

 

 

Dňa 14.06. sa v Bratislave uskutočnilo regionálne kolo súťaže v 

technickom kreslení. Naši strojári z I. S sa v ňom veľmi úspešne 

umiestnili. Juraj Čičo obsadil 4. miesto a Andrej Lukačovič vynikajúce 2. 

miesto. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 
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V piatok (22.06.) 

a pondelok (25.06.) sa konal 

volejbalový turnaj študentov 

našej školy. Zapojili sa do neho 

všetky triedy. Konečné 

poradie: 1. miesto: III. M, 2. 

miesto: I. A, 3. miesto: II. 

MS. Víťazné družstvo tvorili - R. Escher, T. Kozár, A. Lidaj, M. Michálik, D. 

Poliak, J. Proksa. Gratulujeme víťazom! 

V školskom roku 2018/2019 
 

Dňa 18. 9. 2018 na našej škole prebiehala 

verejná zbierka BIELA PASTELKA. Táto zbierka je 

organizovaná na podporu nevidiacich a slabozrakých 

v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život. 

Zakúpením bielej pastelky im všetci zúčastnení žiaci a 

zamestnanci školy prejavili svoju spolupatričnosť. 

Vyzbieraná suma je 195,84 €. Ďakujeme za podporu 

dobrej veci. 

 

Dňa 26.9.2018 sa na našej škole 

uskutočnil Európsky deň jazykov. 

Zaujímavé aktivity si pre žiakov 2. ročníka 

pripravili žiaci 3. ročníka.  

 

 

https://spsnitra.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=171
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V dňoch 09.10. a 10.10. 2018 sa študenti štvrtých tried zúčastnili exkurzii 

v meste Martin. Martin mal v slovenskej histórii významné postavenie, bolo tu 

podpísané Memorandum slovenského národa a bola tu tiež založená Matica 

slovenská, ktorá sídlila v Dome Matice slovenskej, dnes historickej budove z 19. 

storočia. V Dome MS pôsobí Slovenská národná knižnica a literárne múzeum. 

Študenti si tu zopakovali vývoj slovenskej literatúry od 9. storočia až do 

súčasnosti, s dôrazom na obdobie romantizmu. V Martine pôsobili významné 

osobnosti z oblasti kultúry, ktorých hroby nájdete na Národnom cintoríne, ktoré 

študentom boli predstavené na lektorovanej prehliadke. 

 

Dňa 16.10. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese 

poézie Beniakove Chynorany. Všetkým účastníkom ďakujeme za prípravu a 

pekný prednes. 

Výsledky súťaže: 

kategória I.: 

1. miesto: Dávid Halás (II. A) 

2. miesto: Natália Vrabcová (I. B) 

3. miesto: Juraj Goryl (II. B) a Matej Lehocký (II. S) 

kategória II.: 

1. miesto: Matúš Burčo (IV. B) 

Do krajského kola súťaže postupujú Dávid Halás a Matúš Burčo. Želáme 

im veľa úspechov.  

 

Dňa 16.10. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 35. ročníka Zenitu 

v programovaní, ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov školy. Všetkým účastníkom 
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ďakujeme za účasť, výhercom blahoželáme a postupujúcim do krajského kola 

Patrikovi Horskému a Jakubovi Gálovi želáme veľa úspechov. 

Záverečné poradie: 

kategória "A" 

1. miesto: Patrik Horský (III. A) 

2. miesto: Samuel Kováč (IV. A) 

3. miesto: Štefan Kordoš (III. B) 

kategória "B" 

1. miesto: Jakub Gál (I. A) 

 

Dňa 18.10. sa na Gymnáziu na Golianovej ulici konali Školské 

majstrovská okresu Nitra v bedmintone žiakov stredných škôl. Zástupcovia 

našej školy - súrodenci Adam a Anton Klbikovci z III. B triedy obsadili v 

skupine 2. miesto a celkovo v okrese skončili v konkurencii 8 škôl na veľmi 

peknom 3. mieste. Za reprezentáciu školy im ďakujeme. 

Záverečné poradie: 

1. miesto: SPŠ stavebná, Nitra 

2. miesto: Obchodná akadémia Nitra 

3. miesto: SPŠSE Nitra 

 

Dňa 23.10. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 35. ročníka Zenitu 

v elektronike, ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov školy. Všetkým účastníkom 

ďakujeme za účasť, výhercom blahoželáme a postupujúcim do krajského kola 

Patrikovi Horskému a Jurajovi Gorylovi želáme veľa úspechov. 
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Záverečné poradie: 

kategória "A" 

1. miesto: Patrik Horský (III. A) 

2. miesto: David Kompan (IV. B) 

3. miesto: Štefan Kordoš (III. B) 

kategória "B" 

1. miesto: Juraj Goryl (II. B) 

2. miesto: Ján Škvarka (II. A) 

3. miesto: Jakub Gál (I. A) 

 

Dňa 25.10 2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže ZS a SŠ v šachu 

jednotlivcov. Náš žiak Matúš Mižička z II. A obsadil výborné 2. miesto a 

postúpil do krajského kola. Za reprezentáciu školy ďakujeme a želáme veľa 

úspechov v krajskom kole. 

 

Dňa 26.10. 2018 sa na škole konala súťaž v prednese náboženskej poézie 

a prózy. Všetkým recitátorom ďakujeme za pekné výkony a postupujúcim 

žiakom Dávidovi Halásovi a Samuelovi Čápekovi držíme palce v krajskom kole. 

Výsledky súťaže: 

kategória poézia: 

1. miesto: Dávid Halás (II. A) 

2. miesto: Matúš Períček (I. M) 

kategória próza: 

1. miesto: Samuel Čápek (I. M) 
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Dňa 26.10. sa uskutočnil na našej škole Halovín lírning. Zapojili sa 

nielen žiaci, ale aj učitelia . 

 

Dňa 5. 11. 2018 sme na našej škole privítali zamestnancov Národnej 

transfúznej stanice v rámci školskej akcie Študentská kvapka krvi. Odberu 

krvi sa odvážne zúčastnilo 47 žiakov a zamestnancov školy, ktorí spolu 

odovzdali 21,15 l krvi. Všetkým darcom ďakujeme za podporu dobrej veci. 

 

Dávid Solčiansky, III.B 
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Ako klasicky pri výletoch a exkurziách sme ráno v Nitre nastúpili do 

autobusu. Už nás čakala cesta do Uhrovca, ktorá sa dala vydržať, ak ste mali 

dobrého spolužiaka za sebou a dostali ste povolenie dať si nižšie sedačku .  

 Po asi hodinovej ceste, keď sme 

konečne prišli do Uhrovca, nás vo dverách 

rodného domu Ľudovíta Štúra privítala milá 

sprievodkyňa, ktorá nás aj o chvíľu neskôr 

pustila do jednej z miestností. V miestnosti 

sme mohli vidieť, ako vyzeralo detstvo 

Ľudovíta Štúra, keď ju obývala jeho rodina. Vo vedľajšej menšej izbe, kde boli 

vystavené rôzne zaujímavosti, sme sa mohli napríklad dozvedieť, že stále ešte 

žije praprasynovec Ľudovíta Štúra. Poslednou časťou prehliadky bola najväčšia 

miestnosť tohto domu, ktorá slúžila ako škola kde nám bol aj premietnutý film o 

Alexandrovi Dubčekovi, ktorý sa tiež narodil v tomto dome.  

Ďalšou zastávkou pred cestou domov bol ešte 

Jankov vŕšok, kde sme dostali menšie voľno a mohli si 

tak obzrieť pamätník padlým partizánom z obdobia SNP, 

aj keď nás sklamalo, že sme sa nemohli ísť pozrieť na 

úkryty, ktoré tu počas druhej svetovej vojny partizáni 

vybudovali. 

Myslím, že aj za ostatných môžem povedať, že to 

bola super exkurzia, ktorú by si celkom veľa z nás zopakovalo, či už len kvôli 

tomu, aby sa nemuseli učiť . Nikola Čeretková II. A  
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A European Day of Languages is celebrated on 26
th
 September in many 

schools in Europe since 2001. Our school is no exception. On this day, activities 

are prepared for students and by who? Teachers? No, they are prepared by 

clever students of third grade.  

This year they prepared really nice 

and interesting activities. Students of 

second grade could try crosswords, 

mystery box, flags and nationalities, 

controversial topics, coffeepot etc. Third 

grade's students made up all the activities 

for younger students and then they 

helped participants with activities the whole day. They checked their time, spoke 

with them, gave them advices and many other things. Participants had a chance 

to get a treat if they were good of course. We can't forget one important thing. 

You could speak only in English but don't worry, every student had his own 

time for the activity, so everybody could learn some new things in peace. If you 

didn’t know something or what to do next, you could just ask organizers and 

they were there for you. It was a full day of fun. 

English is really important these days and things like these help our 

students to improve. And of course, we can't forget to thank to all the teachers 

that helped students to make this day possible, because without them it would 

not be able to happen.  

Everything you have just read will be organized every year on our school 

and maybe you will be a participant or even an organizer. Enjoy! ;) 

Martin Romanovský III. B  
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Prinášame vám rozhovor s hercom Robom Jakabom, bývalým žiakov 

našej strednej školy . 

 

1. Ktorý bol váš prvý divadelný súbor, v ktorom ste hrali a v akom 

predstavení? 

Bolo to hudobno-amatérske divadlo v Nitre, teda HAD. Zoznámil ma s ním môj 

spolužiak a kamarát Peťo Antala. Moje prvé predstavenie bol Grošovaný žrebec 

od Robinsona Jeffersa. 

 

2. V ktorých divadlách ste do dnešného dňa pôsobili a kde hráte 

v súčasnosti? 

Dve zásadné divadlá, v ktorých pôsobím sú moje domovské divadlo Astorka 

a Teatro Tatro. Hosťoval som v Nitre, Trnave, Prahe, SND... 

 

3. Na ktoré predstavenie si najradšej spomínate a prečo? 

Najradšej si spomínam na predstavenie Na koho to slovo padne, ktoré vznikalo 

na vysokej škole a hráme ho už 20 rokov. Toto predstavenie má samostatnú 

históriu. A, samozrejme, na všetky predstavenie Teatra Tatra, napríklad Bianka 

Braselli, Dáma s dvoma hlavami. Teatro Tatro je moja absolútna srdcovka. 

 

4. Čo vás napadne ako prvé, keď počujete SPŠSE Nitra? 

Parádne časy na strednej škole . 
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5. Prečo ste si vybrali technickú školu a nie umeleckú? 

Najskôr som si myslel, že budem elektrotechnik. Po prvom ročníku som zistil, 

že chcem byť definitívne hercom. Toto bolo obdobie, keď som sa dostal do 

amatérskeho divadla. 

 

6. Ako si spomínate na vaše stredoškolské časy? Čo na nich bolo pozitívne 

a čo negatívne? 

Jediné negatívum bolo, že som na 100% vedel, že sa elektrotechnike venovať 

nebudem. Inak to boli tzv. zlaté časy, boli sme super ročník. A čo je základ, mali 

sme dobrých pedagógov, čo je na škole tiež veľmi podstatné. 

 

7. Aký ste boli žiak? Naozaj vás na strednej naučili iba vymeniť žiarovku? 

K tomu aký som bol žiak sa radšej vyjadrovať nebudem, všetko sa začínalo 

a končilo v momente, že som to, čo som študoval robiť nechcel. Inak som bol 

priemerný žiak. Okrem výmeny žiarovky  ešte viem, čo je studený spoj, viem 

nahodiť poistky. Najlepšie by vám na to odpovedali moji pedagógovia. 
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8. Ako ste vychádzali s učiteľmi? 

Väčšinou dobre, samozrejme, boli aj výnimky. 

 

9. Na ktorého učiteľa zo strednej si rád spomínate? Máte s ním nejakú 

vtipnú príhodu? 

Mám vtipnú príhodu s pánom učiteľom Dragúňom, ktorý miloval prácu 

s logaritmickým pravítkom a dostala sa mu prvýkrát do ruky kalkulačka. 

Postupne do nej pridával čísla na sčítavanie, a keď asi po 5 minútach dal rovná 

sa, aby zistil, aký je výsledok, prišiel na to, že si ju zabudol zapnúť . 

 

10. Aká ste boli trieda? 

Boli sme veľmi dobrý a zábavný ročník. 

 

 

11. Aký bol pán učiteľ Antala spolužiak? 

Výborný! Doteraz sme v kontakte, čo hovorí za všetko. Aj vďaka nemu som 

herec. 
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12. Spomeniete si, aké otázky ste si vytiahli na maturitách zo slovenčiny, 

angličtiny a odborných predmetov, prípadne ako ste boli ohodnotený? 

Z angličtiny som si vytiahol rozhovor o Kanade. Z odborných predmetov – 

teória – automatizačné systémy. Mal som vysvetliť ako funguje záchod. Začal 

som ako príde človek na potrebu, prerušili ma a poprosili, aby som túto časť 

preskočil a začal až od spláchnutia. Hodnotený som bol tak, že som zmaturoval 

. 

 

13. Vaša herecká kariéra je výborne rozbehnutá. Stálo vás veľa úsilia 

presadiť sa alebo to bola vec náhody? 

Herecká kariéra je ako každá iná práca o skĺbení pár podstatných vecí – kopa 

práce, vytrvalosť, šťastie, určenie si vlastných priorít, zodpovednosť a urputný 

boj so zosúladením rôznych aktivít - teda práca s časom. 

 

14. Ste hviezdou relácie Dobre vedieť. Pripravujete sa na natáčanie relácie 

alebo je to iba čistá improvizácia? 

Je to čistá improvizácia. 

 

15. Dali by ste svoje dieťa na našu školu? 

Ak by prejavilo záujem ísť týmto smerom, tak určite áno. SPŠSE ponúka 

kvalitný základ vedomostí a zručností, ktoré sa dajú ďalej úročiť na vysokej 

škole alebo v živote. 

 

16. Messi alebo Ronaldo? Prečo? 

Messi, lebo netrávi tak veľa času pred zrkadlom. 

 

17. Máte rád rockovú hudbu? 

Tak trošku. Nie som úplný fanúšik rocku. 
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18. Hráte na nejaký hudobný nástroj? 

Na fujaru. Trochu. Inak nehrám na nič. 

 

19. Čo by ste odkázali terajším študentom? 

Nech na sebe pracujú. Nech sa učia cudzie jazyky. Keď vedia a cítia, že ich 

niečo baví, nech sa snažia dopracovať čo najďalej vo svojom odbore. Nech sa 

neboja mať svoj názor a nech si užívajú život plnými dúškami. 

             

Pánovi Jakabovi veľmi pekne ďakujeme za úprimné odpovede na naše 

otázky a pánovi profesorovi Antalovi za sprostredkovanie rozhovoru . 
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Autori tohto projektu a zostavenia auta sú dvaja bývalí žiaci školy Milan 

Kalina a Vratislav Režo za pomoci pána profesora Ing. Michala Madu. 

Donedávna som netušil, že sa niečo také vôbec spraviť dá, každý z nás má doma 

určite nejaké malé autíčko na ovládanie, ktoré kúpil svojim deťom, mladšiemu 

súrodencovi, či staré autíčko, 

ktoré nám ostali z detstva. 

Neviem ako vás, no mňa vždy 

štvalo vymieňať vybité baterky 

a kupovať nové (teda prosiť 

mamu, aby ich kúpila). A tak 

som bol prekvapený, keď nám na 

hodine elektroniky pán profesor 

Mada ukázal autíčko na ovládanie, ktoré šlo bez batérií. S úžasom sme 

pozorovali a nechápali sme ako, a prečo to funguje. No pán profesor nám 

vysvetlil, že ide o takzvané superkondenzátory. V skratke, je to kondenzátor, 

ktorého kapacita dosahuje stovky až tisícky faradov. To znamená, že dokáže 

uchovať, a aj vydať veľké množstvo energie. Taktiež aj vnútorný odpor je menší 

než pri obyčajných kondenzátoroch. Vzhľadom k týmto vlastnostiam je 

superkondenzátor vhodný pre krátkodobé uloženie elektrickej energie. Takýchto 

kondenzátorov má autíčko na zadnej časti sedem, uložených vedľa seba. Pán 

profesor nám ho doniesol vybité (v kondenzátoroch nebola uchovaná žiadna 

energia) a „nabili“ sme ich tak, že sme chvíľu dookola krútili kolesami vpred, 

tým sa vlastne hromadila energia do kondenzátorov. Po asi minúte „nabíjania“ 

sa autíčko položilo na zem a nestačili sme sa čudovať, pán profesor vzal do ruky 
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diaľkové ovládanie a autíčko šlo vpred. Samozrejme, nevydržalo dlho, aby sa 

s ním hralo toľko ľudí, muselo by sa nabíjať nonstop. Aj napriek tomu, že 

energia na samotný pohyb autíčka bola malá a nemali sme toľko času na 

nabíjanie si myslím, že je to vec ktorá stojí za pozornosť.  

Lukáš Polaček II.A  
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Bodové zváranie je jeden z druhov odporového zvárania.  Je to spájanie 

materiálov pôsobením tepla a tlaku, pričom teplo vzniká prechodovým odporom 

materiálu voči elektrickému prúdu. Na prenos elektrického prúdu a tlaku na 

zavarované materiály sa používajú elektródy z medi alebo jej zliatin. Po zvarení 

vzniká roztavená zóna, ktorá vytvorí tuhý spoj. 

Spot welder je zariadenie na 

tvorenie bodových zvarov. Existuje veľa 

bodových zváračiek ale sú príliš drahé. 

Preto som sa rozhodol vyrobiť si svoju 

vlastnú zváračku, ktorá bude „budget 

friendly“.  

Existuje viac možností ako si ju 

vyrobiť. Ja som použil transformátor 

z mikrovlnky, ktorý má na sekundárnej strane 

vysoké napätie. To však nie je potrebné pre 

bodové zváranie. Preto som sekundárne 

vinutie odstránil a nahradil ho novým (2 

závity), čím sa mi podarilo vyrobiť transformátor, ktorý má na výstupe nízke 

napätie ale dokáže vyprodukovať veľké prúdy potrebné pre zvar.  

Ďalej som potreboval vyriešiť ovládanie dĺžky impulzov. To mi zaisťuje 

vývojová doska Arduino, ku ktorej mám pripojený displej. Na ovládanie slúžia 4 

tlačidlá a 1 tlačidlo na vytvorenie zvaru. Na prepojenie medzi arduinom 

a transformátorom som si z Číny objednal „Solid state relay“. Napájanie pre 

arduino som vyriešil tak, že som použil impulzný zdroj (nabíjačku na telefón), 
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ktorý má výstup 5V. Transformátor spolu s ovládaním som vložil do starého PC 

zdroja, v ktorom som mohol využiť vstup 

na 230V a spínač. Zváračku plánujem 

využiť na zváranie niklových pásikov 

k batériám, čím dokážem vytvoriť 

akumulátor na mieru. Pri správnom 

nastavení impulzu dokáže vytvoriť 

nerozoberateľný spoj. 

Mário Michálik IV. M  
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ICP (čítaj "aj sí pí") je hip-hopové duo z Detroitu, ktoré je v našich 

končinách takmer neznáme pre fanúšikov mainstreamu, aj keď mená Violent J a 

Shaggy 2 Dope (Joseph Bruce a Joseph Utsler) sú možno pre niektorých 

fajnšmekrov v našich končinách známe. Dnes vám krátko predstavím ich 

"hlavné" série albumov, taktiež známe pod názvami ako Joker´s Cards alebo 

ako The Dark Carnival, a pokúsim sa vám tak priblížiť určite v našich 

končinách nie príliš známy subžáner hip-hopu – horrorcore. 

Shaggy 2 DopS   Violent J 

Ale najprv vám krátko predstavím ich začiatky.  

Skupina nezačala ako hip-hopová skupina, ale ako formácia "backyard" 

wrestlerov v roku 1985. Neskôr duo založilo s pár priateľmi gang Inner City 

Posse, a v rokoch 1989 až 1990 bol Joseph Bruce poslaný do väzenia na 90 dní 

za rôzne zločiny. Keď sa Bruce vrátil z väzenia, znova začal s wrestlingom, ale 

kvôli rôznym manipuláciam (určovanie výsledkov zápasu ešte pred začiatkom 

zápasu) a backstagovej politike skončil.  
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Spolu s bývalými členmi gangu, Josephom Utslerom a jeho bratom 

založili hiphopovú skupinu pomenovanú podľa ich bývalého gangu a začali 

robiť rôzne vystúpenia pod menami Violent J, 2 Dope a John Kickjazz. Neskôr v 

roku 1991 založili s ich manažérom Alexom Abbissom label Psychopathic 

Records, a ešte toho roku vydali (piaty) album Dog Beats (EP), ktorý však 

lokálne hiphopové rádiá odmietali hrať, kedže ICP bola biela kapela. Dovtedy 

ICP nahrali štyri nízko kvalitné albumy Intelligence & Violence  a Bass-Ment 

Cuts a stratené Enter The Ghetto Zone a Ghetto Territory. 

 Intelligence & Violence Bass-Ment Cuts Dog Beats (EP) 

Avšak, kvôli ich štýlu (gangsta rap) sa z Dog Beats stal prepadák, kedže 

vďaka N.W.A. a iným raperom bola scéna týmto štýlom presýtená, a tak 

neprerazili. Bruce navrhol, aby zmiešali niekoľko tvrdších hip-hopových štýlov, 

začali nosiť make-up a použili jeden z Brucovych snov o klaunovi pobehujúcom 

v štvrti Delray ako inšpiráciu pre vzhľad a štýl, a tak vzniklo Insane Clown 

Posse (z ktorej sa krátko pred vydaním albumu Carnival of Carnage odpojil 

John Kickjazz). Z podobného sna taktiež Bruce vzal inšpiráciu pre ich texty, a 

tak vznikla hlavná téma ich textov - Temný Karneval. V nasledujúcich rokoch 

vydali kopu albumov a EP-čiek, dostali sa do beefu s Eminemom, nepriamo 

založili subkultúru juggalov (čítaj džagalou) s vlastným životným štýlom a  

vďaka konfliktu dvoch predavačov hotdogov na náhodnej stretávke ich 

fanúšikov boli juggalovia označení v FBI za neorganizovaný, hybridný gang.  
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Keďže teda viete, ako zhruba začala ich kariéra, a viete čo je hlavnou 

témou ich hudby, môžeme prejsť na ich hlavné albumy, takzvané Jokerove 

Karty, z ktorých každá Jokerova karta reprezentuje iného ducha Temného 

Karnevalu (okolo ktorých sa, samozrejme, netočia celé texty, ale základná 

tématika albumu sa deje okolo vplyvu špecifického ducha na ľudí). Ich 

diskografia je naozaj veľká, EPčka a rôzne kompilácie som preto do zoznamu 

nezaradil.  

Úplne najhorší album ALEBO jedenáste miesto: Carnival of Carnage (1992)  

Viem, že prvý album muzikanta nie je vždy 

ten najlepší, lebo je prvý. V prípade Carnival of 

Carnage ide o prvý horrorcorový album ICP, a tak je 

cítiť, že si tento žáner ešte vôbec neosvojili. Čo ma 

však na tomto albume zaráža je jeho zlá kvalita, v 

porovnaní so starším Dog Beats, ktorý Carnival of 

Carnage prekonáva na všetkých frontoch, či už lepšími textami alebo beatmi, aj 

keď má len štyri tracky.  

Väčšinu času sa ani jeden z trojice nevedel trafiť do beatu, a tak bolo pre 

mňa dosť ťažké dopočúvať celý album. Keby sa aspoň vedeli trafiť do beatu, tak 

by sa Carnival of Carnage na tomto rebríčku umiestnil vyššie. Počas celého 

albumu som mal pocit, že nepočúvam horrorcore, ale že počúvam len trocha 

temnejší gangsta rap. Možno práve zlá kvalita albumu bolo to, čo Johnnyho 

Kickjazza prinútilo krátko pred vydaním albumu opustiť formáciu. A jediná vec, 

ktorá celý album drží nad vodou, je úvodný track The Juggla. 

Pre zmienené chyby teda dávam albumu 1/10. 
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Desiate miesto: The Wraith- Hell´s Pit (2004)  

 Druhá časť takmer dvojalbumu The Wraith, 

ako už aj názov napovedá, je iba o pekle a o zle. 

Texty sú naozaj zaujímavé, beaty dobré, ale ani 

jeden z trackov z tohto albumu neprerazil, keďže 

celá sága okolo Temného Karnevalu sa v okolí zla 

pohybovala od začiatku. Najväčšou chybou však bolo, že táto druhá časť The 

Wraitha bola vydaná po dvojročnej pauze po vydaní albumu Shangri-La, čo 

dosť výrazne znížilo popularitu albumu. 

Celý album znie, ako keby bol len kompiláciou najtemnejších songov, 

ktoré sa im dovtedy podarilo vydať. Cením si však originalitu textov na tomto 

albume, a hlavne na trackoch Suicide Hotline a In My Room.  

Preto, že sa Violent J a Shaggy 2 Dope nevedeli predbehnúť a vymyslieť 

niečo naozaj originálne pre album, ktorý ukončoval prvú sériu Jokerových 

Kariet, dávam Hell´s Pitu 2/10 bodov.  

Deviate miesto: Bang! Pow! Boom! (2009)   

 Začiatok druhej série Jokerových Kariet sa, 

bohužiaľ, taktiež (po vzore Carnival of Carnage) 

stal najhorším. Zvláštny disko-rapový zvuk tohto 

albumu mu ani nepridáva, ani neuberá na kvalite. 

Ako je pre každý album ICP zvykom, témy textov 

sa zaoberajú nejakou entitou Temného Karnevalu. 

Pri BPB mám však pocit, že duo pri vymýšľaní ducha pre album pozerali nejaký 

akčný film zo sedemdesiatych rokov.  

Celkovo je BPB slabý, až na prekvapivý počet výnimiek - In Yo´ Face, 

The Bone, Miracles, To Catch A Predator, Juggalo Island a track It´s All Over z 

"Nuclear" verzie albumu.  
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Bang! Pow! Boom! si kvôli svojej fádnosti zaslúži iba 3/10 bodov.  

Ôsme miesto: Marvelous Missing Link: Lost (2015)  

 Dvojalbum Marvelous Missing Link sa niesol 

v znamení precitnutia z depresívneho, zlého stavu 

alebo negativizmu a prechodu do pozitívneho mind 

setu. Prvá časť Lost však z tejto dvojice odišla ako tá 

menej dobrá. 

 

Lost však stráca body za originalitu, keďže ide podľa mňa o vylepšenú 

verziu Hell´s Pit. Zatiaľ, čo Hell´s Pit sa niesol okolo zla, Lost sa niesol aj okolo 

zla v Severnej Amerike ako takej. Témy albumu sa totiž týkajú pouličného 

násilia, ktoré duo verne pozná ešte z ich gangsterských čias. Beaty však vsadili 

skôr na elektronickú hudbu ako na hiphopové beaty, čo albumu vôbec 

neprospieva. 

 Za zmienku z albumu Lost stoja iba tracky I See The Devil a Falling 

Apart, ktoré sú zhodou okolností jediné dva tracky z dvojalbumu, ktoré dostali 

svoje videoklipy. 

Popravde povedané Marvelous Missing Link nie je originálny dvojalbum, 

ale len vylepšená verzia takmer dvojalbumu The Wraith. Preto, ako som už 

povedal, stráca na originalite body, čím dostáva len 5/10. 
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Siedme miesto: Marvelous Missing Link: Found (2015)  

 Na rozdiel od prvého albumu Lost sa Found 

točí okolo dobra (väčšinou). Povedal by som, že 

Found je z celej diskografie ICP textovo 

najpozitívnejší album, a tak bolo pre mňa zábavou ho 

počúvať, aj keď sa na ňom nenachádzala takmer 

žiadna horrorcorová téma. 

Podobne ako Lost, aj Found taktiež trpí tým, že boli preferované 

elektronické beaty. 

Ako som však povedal pri albume Lost, Found taktiež stráca body za 

originalitu, keďže celý MML je v svojom základe vylepšený The Wraith.  

Za zmienku z Found stoja tracky Found, Mr. White Suit, Time a OK, ktoré 

druhú časť MML stavajú o trochu vyššie ako jeho prvý diel. 

Ani tieto tracky však nedokázali dostať Found vyššie ako na siedme 

miesto s bodmi 5,5/10. 

Šieste miesto: Riddle Box (1995)  

 Riddle Box získava navrch tam, kde jeho 

predchodcovia v tomto rebríčku zaostávali - a to za 

koherentnosť (súvislosť) albumu. Riddle Box síce 

nemá songy, ktoré by z neho vyčnievali nad 

ostatnými, ale všetky songy dokopy tvoria dobrý 

album. Musím vám však odporučiť, aby ste si ho vypočuli na jedno posedenie, 

lebo samostatné počúvanie songov vám nenavodí rovnaký pocit ako počúvanie 

celého albumu.  
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Ak sa pozrieme na technickú stránku albumu, je to asi najzaujímavejší 

album, ktorý kedy ICP urobili. Beaty do seba zapadali a rapovanie vo vyšších 

tónoch s trocha viac šialenými prízvukmi dali albumu tú správnu šťavu.  

Riddle Box je teda vynikajúcim albumom, ale trpí podobným problémom 

ako Bang! Pow! Boom!; a to, že sa témy textov netočia okolo entity, ktorá je na 

obale albumu, čo dosť závažne brzdí vysokú kvalitu albumu. 

Jediné tracky stojace za zmienku sú The Show Must Go On a Toy Box 

(Chicken Huntin´ Slaughter House Mix bol v skutočnosti iba remake najlepšieho 

tracku z Ringmastera).  

Kombináciou týchto pozitív a negatív si Riddle Box zaslúži 6/10. 

Piate miesto: The Amazing Jeckel Brothers (1999)  

  The Amazing Jeckel Brothers získava navrch 

tým, že sa točí  okolo svojej entity. Čo však drží 

album na piatom mieste je to, že trpí rovnakými 

problémami, ale aj pozitívami, ako Riddle Box; 

album  nemá tracky, ktoré sú lepšie ako 

ostatné, ale všetky tracky sú súvislé a  dokopy 

tvoria vynikajúci album.  

Malá zmena vzhľadu dua taktiež pomohla popularite albumu, keďže 

počas turné pre predchádzajúci album dostal Violent J panický záchvat a 

nožnicami si odstrihol na záchode jeho dlhé dredy, čím ho krátko na to Shaggy 2 

Dope nasledoval. 

Aj keď väčšina trackov nejako extra nevyčnieva a nevedia byť dobrými 

trackmi samostatne, za zmienku stoja tracky Another Love Song, Everybody Rize 

a Nothing´s Left. Predposledný album z prvej série Jokerovych Kariet tak 

získava 6,5/10. 
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Štvrté miesto: Ringmaster (1994)   

 Tento album je oveľa dôležitejší, ako by sa 

zdalo, lebo v poslednom tracku Ringmaster´s Word 

je náznak, že celá séria má svoj tajný, skrytý 

zmysel. ICP však ešte stále nevedeli, ako sa držať 

témy hlavného ducha albumu (Ringmastera, ktorý 

riadi celý Temný Karneval). Čo však druhú kartu z Jokerovych Kariet umiestnilo 

na štvrtom mieste je to, že Violent J aj Shaggy 2 Dope sa (väčšinou) konečne 

vedeli trafiť do beatov, a že konečne spravili niečo dobré, a tak založili 

najnenávidenejšiu fanúšikovskú základňu v Amerike - juggalov.  

Každý track ma zabavil z inej stránky a skutočne som sa ani pri jednom 

tracku (okrem tracku The Dead One) nikdy nenudil. Beaty boli úžasné a 

definovali štýl ICP pre ďalšie tri albumy, až po veľakrát zmieneného The 

Wraith-a. Väčšina songov sa dá počúvať aj ako samostatné tracky, a taktiež 

fungujú ako súvislý album.  

 Najlepšie songy z celého albumu sú Chicken Huntin´, Who Asked You, 

Wagon Wagon a The Loons. Aj preto si tento album zaslúži 7,5/10. 

Tretie miesto: The Wraith – Shangri-La (2002)  

 Zavŕšenie prvej série Jokerovych Kariet 

nemohlo byť asi ani lepšie. Aj keď sa im v polovici 

trackov nepodarilo trafiť tematiku albumu, 

Shrangri-La znie naozaj vynikajúco. 

 

 Shangri-La taktiež značí novú éru pre ICP. Keďže šiesty album mal 

pôvodne vyjsť v Island Records, ICP radšej vydali dvojalbum Bizzar a Bizaar, 

aby tak naplnili kontrakt a mohli poslednú Jokerovu Kartu z prvej série vydať vo 

vlastnom vydavateľstve. 
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 Na albume sa naozaj nenachádza jeden zlý track. Aj keď nie všetky tracky 

môžu fungovať ako single, väčšine z nich sa to darí. Za shoutout z nebeskej 

polovičky posledného dvojalbumu prvej série stoja hlavne tracky Welcome To 

The Show, Thy Staleness, Juggalo Homies, We Belong, Thy Raven´s Mirror a 

Thy Unveiling. Vynikajúci album má vynikajúce hodnotenie, 8/10. 

Druhé miesto: The Mighty Death Pop! (2012)  

 The Mighty Death Pop! je klaun, ktorý síce 

pracuje pre Temný Karneval, ale nepracuje v 

posmrtnom živote ako väčšina duchov, ale 

vyhľadáva a zabíja tých, ktorí si nevážia život. A 

práve tomuto albumu sa z hľadiska držania témy 

darí najviac z celej diskografie ICP.  

Jediné, čo drží tento album od toho, aby bol na prvej priečke sú dva tracky 

- a to konkrétne trápny track Kickin´ Kickin´, kde sa Violent J a Shaggy 2 Dope 

neúspešne snažia rapovať ako ninjovia (a dovolím si tvrdiť, že toto je aj najhorší 

track, aký kedy vydali), a zbytočný Outtakes, ktorý mohol byť kľudne iba 

súčasťou bonusového albumu Mike E. Clark´s Extra Pop Emporium. TMDP 

však exceluje tam, kde Bang! Pow! Boom! zlyhalo a to je perfektný mix disco 

hudby, pop hudby a rapu.  

 Najlepšie tracky? Každý track je na tomto albume dobrý, aj keď TMDP 

bol výrazne menej brutálny ako všetky predošlé albumy. Ak by som mal vybrať 

iba pár trackov, najlepšie sú The Mighty Death Pop!, SKREEEM!!, Ghetto 

Rainbows, Where´s God? a Forever. 

Tento album nesklamal a nastavil latku naozaj vysoko (tak vysoko, že ju 

ICP na The Marvelous Missing Link zabudli preskočiť, a tak radšej pod ňou 

vykopali tunel). Aj preto si The Mighty Death Pop! Zaslúži 9/10.  
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Prvé miesto: The Great Milenko (1997)   

 Milenko trpí jedinou chybou, ktorá mu však 

na tom, aby bol najlepším albumom ICP vôbec 

nebráni a to je už predtým zmienený problém 

držania sa témy. 

 

Všetky negatíva albumu boli povedané, ideme na dobré časti. The Great 

Milenko perfektne skombinoval hip-hopové beaty, hard rock a typický ICP štýl 

pre ultimátny Insane Clown Posse zážitok. Ani pri jednom tracku som sa 

nenudil. Každý track je iný, každý z nich by mohol byť sólový, každý má inú 

tematiku, ale predsa spolu dokonale zapadajú a tvoria unikátny album. Od 

prvého tracku až po posledný sa budete baviť a po skončení posledného si ho 

celý s veľkou pravdepodobnosťou pustíte ešte raz. Rozhodne tento album 

odporúčam každému, kto nie je s horrorcorom zoznámený a nevie, kde začať. 

Síce by som tu najradšej vymenoval každý jeden track od Intra až po 

posledný, ale aj tak vám odporučím iba pár trackov; a to sú Hokus Pokus, Piggy 

Pie, Halls Of Illusions, What Is A Juggalo, Down With The Clown a Pass Me By 

(ktorý je, mimochodom, podľa mňa jeden z najlepších hip-hopových trackov 

všetkých čias). Pre mňa, ale aj pre mnohých kritikov tento album získal 10/10 

bodov a už v dobe vydania sa stal kultovou klasikou amerického hip-hopu. 

 Dobre, predstavil si mi kopu albumov, ako ich však mám počúvať? Dobrá 

otázka. Najlepšie bude začať s videoklipmi na ich najlepšie tracky - I See The 

Devil, Falling Apart, Piggy Pie. Rozhodne si celú sériu vypočujte v 

chronologickom poradí, keďže ako som už spomenul, celá diskografia ICP má 

svoj tajný zmysel vysvetlený na poslednom tracku The Wraith: Shangri-La. 
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Ak však chcete iba výber toho najlepšieho od ICP, máte smolu. ICP má 

síce kopu kompilácií, no väčšina sa sústreďuje na nevydané songy. Odporučím 

vám teda riadiť sa mojimi radami na jednotlivé songy.  

Taktiež si dovolím pripomenúť, že 26. októbra tohto roku vyjde ďalšia 

karta druhej série, Fearless Fred Fury. Kvôli tomuto albumu dokonca Violent J 

odložil svoj tretí sólový album Karma Forest.   

 Insane Clown Posse je v hip-hope viac ako 28 rokov, čo je dosť 

úctyhodné číslo, ktoré sa vyrovná iba velikánom ako Dr. Dre alebo Ice Cube z 

najvplyvnejšieho počinu rapu a hip-hopu vôbec- N.W.A. (N*ggaz Wit 

Attitudes).  

 Na záver vám chcem poďakovať, že ste vydržali čítať tento dlhočizný 

článok a dúfam, že si vypočujete aspoň jeden song od mojej obľúbenej kapely. 

Whoop, whoop! 

Dávid Novotný IV. A  
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Deväť drakov 
(Michael Connely) 

 

Detektív Bosch sa so svojím kolegom Ferrasom dostanú k novému 

prípadu celkom náhodne. Vraždu majiteľa menšieho obchodu v Los Angeles – 

Číňana Liho, pridelili nečakane im. Kancelársky detektív Ferras preferuje rodinu 

a nemá z toho radosť, Harry Bosch je rutinný detektív, rozvedený, dcéra žije 

v Hongkongu, nemá s prípadom problém. 

Ten nastáva, keď na kamerovom zázname 

vidia vydierača, ktorý patrí do čínskej mafie – 

triády. Bosch logicky vedie prípad týmto 

nebezpečným smerom, až ho varovný telefonát núti 

prepustiť jedného z podozrivých. Tvrdohlavý Bosch 

nepopustí, situáciu mu komplikuje video, v ktorom 

unesú jeho dcéru žijúcu v Hongkongu. Rozhodný 

a mimoriadne nešťastný otec jedinej dcéry sa 

rozhodne okamžite letieť do Hongkongu, kde sa 

spojí s rozvedenou manželkou Eleanor a jej 

partnerom – Sunom. Keďže miestnej polícii nedôverujú, konajú na vlastnú päsť. 

Lídrom je impulzívny a pohotový Bosch, ktorý sa však dopúšťa aj chýb. Hoci 

13-ročnú  dcéru Madeline lokalizujú, zapletú sa do prestrelky, kde Eleanor príde 

o život. Bosch nemá čas smútiť, jedinou oporou mu je partner mŕtvej  

exmanželky. Po všetkých akciách napokon dcéru objaví v kufri auta a odvezie 

do USA. V samotnom závere príde na fatálny omyl. Skutočným vrahom 

obchodníka Liho je jeho syn Robert Li so svojou sestrou. Šikovne podhodil 

hneď v úvode Boschovi stopu – triádu, na ktorú aj taký skúsený detektív skočil. 
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Zbytočne prišiel o ženu a zrejme by nebol ani únos dcéry. Bosch berie vinu na 

seba, pretože aj Madeline sa cíti vinná kvôli mŕtvej matke. Odhalenie vraha 

preto nespôsobí u Boschovcov žiadnu eufóriu víťazstva. 

PhDr. Milan Bíro  
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Cieľ vidíš jasne,  

no stále ti uniká, 

občas sa všade zhasne, 

a srdce sa ti rozkmitá. 

 

Vieš, aký je tvoj ďalší krok, 

no nechceš ho spraviť, 

je to do neznáma skok, 

musíš akoby seba zabiť. 

 

Tušíš, čo bude, keď ho spravíš,  

ale aj tak sa to bojíš urobiť,  

každé percento neistoty maríš, 

no vidíš, že je šanca sa prerobiť. 

 

Bojíš sa skočiť z výšky, 

aj keď vieš, že máš padák, 

istota ti hasne jak plameň svíčky, 

cítiš, nevieš ako – padáš... 

 

Vidíš, že si pred tým bezmocný, 

buď si si istý alebo si hodíš mincou... 

Necháš to nakoniec, až čas mocný 

odfúkne ťa to správnou ulicou.     

 

Marek Porubský IV.M  
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Neprebudeného napísal Kukučka. (Neprebudený – M. Kukučín) 

Maco Mlieč havaroval s koňmi. (Maco Mlieč – J. G. Tajovský) 

Gazda dal Macovi občas zafajčiť. (Maco Mlieč – J. G. Tajovský) 

Martin Hudcovie začal pískať na svojej fujare. (Detvan – A. Sládkovič) 

Divný Janko bol fakt divný. (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko – J- Kráľ) 

Ofélia bola trochu zničená (keď sa k nej nepríjemne správala Hamlet). (Hamlet 

– W. Shakespeare) 

Ďurko Lavčík bol nevybláznený. (Statky-zmätky – J. G. Tajovský) 

Ďuro a Zuzak u Palčíkovcoch fungujú. (Statky-zmätky – J. G. Tajovský) 

Paul Bäumer  musel ísť na PN. (Na západe nič nové – E- M. Remarque) 

Frolo uvŕtal Quasimoda, aby uniesol Esmeraldu. (Chrám Matky Božej v Paríži 

– V. Hugo) 

Gilgameš a Enkidu mali v zápase remízu. (Epos o Gilgamešovi) 

Don Quijote bol divný, preplo mu. (Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha 

– M. C. Saavedra) 

Jula nemala funkčnú ruku. (Jozej Mak – J. Cíger-Hronský) 

Prvá časť románu Živý bič sa nazýva – Stratené ryby (Stratené ruky). 

Učiteľ: „Kedy ťa napadajú hlúposti?“ 

Maturant: „Na záchode.“ 
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