
Žiacke projekty v šk. roku 2015-16 

Tomáš Dreveňák:   Programátor ISP pre AT89S2051 s LED aplikáciou 
Prípravok ISP programátora umožňuje naprogramovať mikrokontroléry rady AT89Sxx51-53 
AT89LPxx51-52 cez ISP konektor priamo na doske prípravku s LED.  

Šimon Juris:    Monitorovací systém pre zber údajov s napojením na webové služby 
s použitím modulov Arduino   
Zaoberá sa problematikou zberu zosnímaných údajov zo senzorov v obytných priestoroch 
domu, ich spracovaním a vyhodnotením. Prekročenie medzných hodnôt vyvolá okamžité 
informovanie mobilným telefónom. Riešenie obsahuje softvér pre prostredie mikropočítača 
Arduino. 

Radovan Ficek:   Webová stránka - herný portál 
Internetová stránka ako herný portál na prezentáciu hier s ich opisom a recenziami.  

Matúš Mrekaj:   Android aplikácia - EU info 
Aplikácia pre platformu Android, obsahujúca informácie o jednotlivých krajinách EU, 
s využitím vývojového prostredia Android Studio. 

Jakub Beňuš:   Arduino - model inteligentného domu 
Model inteligentného domu s jednoduchými činnosťami ovládania na otvorenej platforme 
Arduino s návrhom hardvéru aj softvéru. 

Jozef Bobček:   Náučné video - Obec Lúčky – kúpele 
Filmový dokument o histórií, súčasnosti a zaujímavostiach kúpeľného regiónu. 

Marcela Brenkusová:   Webová stránka - herný portál 
Internetová stránka ako herný portál na prezentáciu najnovších hier s možnosťou pridávania 
hodnotenia a recenzií k týmto hrám.. 

Matúš Čajka:   Životné prostredie - Tvrdošín - turistické centrum 
Turisticko – náučná príručka zameraná na ochranu životného prostredia a prezentáciu 
prírodných krás prekrásnej prírody v Oraviciach 

Marián Hrubjak:   Webová hra - strategická hra 2D 
Strategická hra v 2D grafike, ktorá využíva najnovšie technológie pri tvorbe. 



Ondrej Kovalík:   Náučné video - Využitie vodného zdroja- Oravská priehrada 
Príspevok ku aktuálnej téme ochrany životného prostredia s videom o čističke odpadových 
vôd v Námestove. Práca popisuje proces čistenia odpadu v regióne okresu Námestovo.  

Maroš Kristofčák:   Môj voľný čas - Motivácia je základ 
Práca hovorí o motivácií žiť a nielen prežívať! 

Adam Krnáč:   Webová hra – Pong 
Webová hra využívajúca princípy ping-pongu  či tenisu. 

Ján Lipničan:   Webová hra - klon hry Bomberman 
Webová hra ovládaná s mobilného zariadenia, demonštrujúca využitie  nových webových 
technológií. 

Miroslava Marušáková:   Náučné video - Tutoriál Flash CS 5.5  profesionál 
Tutoriál popisujúci základné funkcie programu Adobe Flash CS5.5. Práca obsahuje scenár 
s podrobným popisom postupu a tiež využitie skenovacieho nahrávacieho programu 
Bandicam. 

Martin Miklušák:   Webová hra - Logic ball run 
Webová hra, využívajúca hneď niekoľko nových technológií na tvorbu hier. 

Ján Mikuláš:   Môj voľný čas - Cvičenie s vlastnou váhou 
Využitie programu Sony Vegas k tvorbe videa pojednávajúceho o problematike cvičenia 
s vlastnou váhou. 

Filip Mravec:   Životné prostredie - Prírodné krásy mesta Tvrdošín 
Filmový dokument s tradičnými témami hraničiacimi so zaužívaným výberom objektov. 

Lukáš Pánik:   Môj voľný čas - Bicykel, najlepší kamarát 
Filmový dokument s prvkami výraznej filmovej reči a atraktívnymi uhlami záberu 
využívajúci bicykel a pohybovú rampu. 

Kristián Pňaček:   Webová hra – Pexeso 
Webová hra Pexeso, ktorú hrá jeden hráč – cieľom je dosiahnuť nájdenie všetkých dvojíc na 
čo najmenší počet pokusov. 



Adrián Reguly:   Môj voľný čas - Môj Zdravý životný štýl a záľuby 
Práca opisuje postup tvorby videa, ktoré je možné využiť ako návod vhodného životného 
štýlu. 

Matúš Stas:   Arduino - model inteligentného domu 
Model inteligentného domu s jednoduchými činnosťami ovládania na otvorenej platforme 
Arduino s návrhom hardvéru aj softvéru. 

Tomáš Špliňo:   Náučné video - Návod na obsluhu programu SONY VEGAS 
Opis postupu pri tvorbe náučného videa a využitie technických prostriedkov pri realizácií. 
Práca obsahuje videotutoriál   Návod na obsluhu Sony Vegas 12. 

Jakub Taraj:   Webová hra – Blockman 
Webová hra Blackman pre jedného hráča. 

Marián Varečka:   Webová hra – Piškvorky 
Webová hra pre dvoch hráčov. 

Martin Vráb:   Môj voľný čas - Turistika a bežkovanie 
Video v HD kvalite, popisujúce organizáciu voľného času človeka, ktorého záľubou je zimný 
šport. 

Denis Ján Záň:   Webová stránka - Animácie a vizualizácie algoritmov 
Webová stránka, ktorá obsahuje animácie a vizualizácie algoritmov triedenia. 

Denis Žuffa:   Webová stránka - Respoinzívnosť v dizajne 
Webová stránka firmy Blachdom Plus využívajúca techniky responzívneho dizajnu. 


