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ÚVOD 
 

Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied, ktorá sa uskutočnila 16. mája 2016 je 
v podmienkach fakulty inovovaným modelom tradičnej prehliadky vedeckých, vývojových a ďalších 
tvorivých činností študentov fakulty. 

 
Hlavným zámerom prezentácie študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej 

konferencie, je posilniť prepojenie vzdelávania a výskumu, ktoré je typické pre kvalitné prírodovedné 
vzdelávanie a štúdium v oblasti matematiky a informatiky. Sme toho názoru, že samostatná tvorivá činnosť 
študentov je mimoriadne vhodným spôsobom osvojovania si trvalých vedomostí a získavania vedeckých 
návykov a zručností potrebných pre budúce uplatnenie absolventov na trhu práce. Pridanou hodnotou 
Študentskej vedeckej konferencie je vytvorenie platformy pre prezentáciu študentských vedeckých prác 
presahujúcu rámec fakulty, či univerzity. Preto som rád, že sa študentskej vedeckej konferencie zúčastnili 
aj študenti Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela  v Banskej Bystrici, Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
Fakulty ekonomicko-správní Univerzity v Pardubiciach, Ústavu krajinnej ekológie SAV a  Fakulty 
humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. 

 
Na 2. ročníku konferencie študenti bakalárskeho a magisterského štúdia, ako aj študenti prvých 

ročníkov doktorandského štúdia prezentovali študentské vedecké práce v šiestich sekciách: Biológia, 
Ekológia a environmentalistika, Fyzika a Chémia, Geografia a regionálny rozvoj, Informatika, Matematika 
a Ekonómia. Študenti pripravili a predložili práce vo forme vedeckých a odborných článkov. Tieto boli 
predmetom recenzného konania a následne boli verejne prezentované na Študentskej vedeckej 
konferencie. Všetky prezentované práce sú publikované v tomto zborníku študentských vedeckých prác.   

 
                 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

                                                dekan fakulty 
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Možnosti aplikácie medzipredmetových vzťahov pri realizácii 
školského experimentu z biológie 

Possibilities of application of intersubject relations in realization of 
biological school experiment 

Martina Bažaličková1 
Školiteľ: Anna Sandanusová2 

1, 2 Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra 
1martina.bazalickova@student.ukf.sk,2 asandanusova@ukf.sk 

 
 

Abstrakt 
Práca sa zameriava na vytvorenie metodických 
materiálov pre učiteľov, pomôcok pre žiakov gymnázií 
v podobe námetov na jednoduché experimenty 
z biológie. Experimenty približujú žiakovi biológiu 
zaujímavou a zábavnou formou, zapájajú žiaka do 
vyučovacieho procesu, spájajú teóriu s praxou 
a utvárajú reálnejší a komplexnejší pohľad na 
vyučované učivo. Práca poukazuje na aplikáciu 
medzipredmetových vzťahov v praxi, pri realizácii 
biologických experimentov. Zároveň poukazuje na 
využívanie zážitkového vyučovania na zvýšenie záujmu 
žiakov o biológiu. Výstupom práce sú dva metodicky 
spracované námety na experimenty z tematického 
celku Biológia človeka – orgánové sústavy. Experimenty 
sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom ISCED 3A a sú určené pre 3. ročník 
štvorročných gymnázií alebo 7. ročník osemročných 
gymnázií. 
Kľúčové slová: biológia, medzipredmetové vzťahy, 
experiment, ľudské telo, zážitkové učenie 

Abstract 
The bachelor thesis is focused on creating of 
methodical materials for teachers, teaching aids for 
students of secondary grammar schools in a form of 
suggestions for simple biological experimets. These 
experiments bring the biology closer to students in an 
interesting and entertaining way, help the student to 
take a part in educational process, connect the theory 
with practice and create a more real and complex view 
on the taught curriculum. The thesis points to 
application of intersubject relations in practice within 
the realization of biological experimets. 
Simultaneously, it points to usage of experience 
teaching in order to increase interest of students on 
biology. The outcome of the thesis is two suggestions 

adapted methodically on experimets from the thematic 
unit The human biology – the organ systems. The 
experimets are processed in accordance with State 
education program ISCED 3A and are designated for the 
3rd year of four-year secondary grammar schools or 7th 
year of eight-year secondary grammar schools.  
Key words: biology, intersubject relations, experiment, 
human body, experience teaching   

Úvod 
Túžba poznávať a objavovať ešte nepoznané je 
v každom z nás. Poháňa nás zamýšľať sa nad vecami 
počas celého nášho života. Najčastejšie otázky detí pri 
zoznamovaní sa zo svetom sú „Čo je to?“ alebo „Prečo 
je to tak?“. Na mnohé tieto otázky dávajú odpoveď 
práve prírodné vedy. Biológia je človeku veľmi blízka, 
pretože sám je jej súčasťou.  

Skúsenosti z histórie, ale i súčasnosti poukazujú na 
to, že žiaci sa rýchlejšie a trvalejšie učia to čo zažijú „na 
vlastnej koži“. Štátny vzdelávací program kladie dôraz 
na aplikáciu teoretických poznatok do praxe 
prostredníctvom školských experimentov. V roku 2015 
bol Štátny vzdelávací program inovovaný a na 
laboratórne cvičenia bolo vyhradených viac hodín 
biológie. 

Biológia na vyššom stupni vzdelávania obsahuje 
veľa nových pojmov a zložité celky, ktoré sú náročné na 
pochopenie ako aj na naučenie. Študent musí na jej 
učenie sa vynaložiť veľkú námahu, čas a trpezlivosť. 
Úlohou učiteľov je vytvoriť podmienky, aby mali žiaci 
z učenia zážitok. Aby nezačínali hodiny iba s pocitom, 
že musia, ale že sa sami chcú dozvedieť niečo viac. 
Experimentálna metóda je jedna z možných spôsobov 
zapôsobenia na žiaka a jeho zmysly. Na hodiny biológie 
prináša spestrenie, vzbudzuje prirodzenú zvedavosť po 
objavení výsledku, žiaka vťahuje do deja 
a zapôsobením na jeho city u neho vyvoláva vnútornú 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   BIOLÓGIA 

11 
 

motiváciu. Žiaci tak okrem tradičného sedenia a písania 
môžu vedu vidieť, cítiť, chytiť. 

Najmä mladší žiaci sa na biologické experimenty 
väčšinou tešia. Zaujať študentov gymnázií je ale oveľa 
náročnejšie. Vhodný spôsob ako žiakov upútať je 
prepojiť učenie povinných celkov s témami, ktoré ich 
zaujímajú, s ktorými sa v živote stretávajú a ktoré by 
mohli v živote využiť. Teda ide o priblíženie 
teoretických vedomostí praktickým situáciám v živote. 
Učiteľ vo vlastnom záujme zaraďuje do vyučovania 
doplňujúce úlohy a problémové otázky, ktoré majú 
žiaka viesť k zamýšľaniu sa. Mnohé témy z biológie 
nadväzujú na učivá iných predmetov, preto by sa 
učitelia nemali báť využívať medzipredmetové vzťahy. 

Problémom, prečo učitelia do vyučovania 
nezavádzajú experiment môže byť, že nemajú 
dostatočné množstvo prostriedkov na ich realizáciu. To 
však nemusí byť prekážkou. Na vystihnutie podstaty 
experimentu niekedy postačí použiť obyčajný hrniec, 
pero, fľašu, mlieko, či ocot a vhodne zvoleným 
spôsobom vysvetliť podstatu prebiehajúceho deju, 
javu, procesu.  

V nasledujúcich riadkoch predkladáme námety na 
biologické experimenty, ktoré nie sú náročné na 
materiálne vybavenie školy (chemikálie ani laboratórne 
pomôcky), využívajú medzipredmetové vzťahy, 
zážitkové učenie a objavovanie a sú pre žiakov 
motiváciou na rozširovanie si vedomostí z biológie. Pre 
učiteľov aj študentov učiteľstva biológie môže naša 
práca slúžiť ako zaujímavý metodický materiál. 

1 Charakteristika experimentu 
Veda by nebola vedou bez poznávania. Neustále 
skúma, báda a zisťuje nové poznatky, čím sa rozvíja. 
Experiment je metóda empirického poznávania a je 
základnou metódou vo vyučovaní prírodovedných 
predmetov. 

Experiment alebo tiež pokus je cieľavedomá 
plánovaná činnosť, pri ktorej sa zámerne zasahuje do 
deja, čím sa vytvoria umelé podmienky. Na základe 
porovnania javu pred zásahom a po ňom môžeme 
urobiť záver aké zmeny nastali. Základnou vlastnosťou 
experimentu je jeho opakovateľnosť, čiže pri rovnakých 
podmienkach budú získané rovnaké alebo podobné 
výsledky. Ďalšími atribútmi, ktorými sa experiment 
vyznačuje sú zreteľnosť, jednoznačnosť, konkrétnosť, 
názornosť [1]. 

Pri experimentovaní žiak objavuje, premýšľaním 
rozvíja svoju tvorivosť a prácou rozvíja svoje manuálne 
zručnosti. Objavovanie nových poznatkov mu prináša 
radosť a zážitok. Experiment ako metódu na rozvoj 

tvorivého myslenia je nielenže vhodné, ale je až žiadané 
použiť ho vo vyučovacom procese na všetkých typoch 
a stupňoch škôl [2]. 

Realizácia školského experimentu je rozdelená do 
troch fáz. 

Prvá fáza sa nazýva prípravná a učiteľ si v nej volí 
aký experiment použije a čo bude jeho cieľom. Pri 
výbere ich hodnotí z hľadiska didaktického, 
ekonomického, časového, bezpečnostného, a pod. 
Prípravná fáza zahŕňa stanovenie hypotézy, 
premyslenie spôsobu realizácie, zabezpečenie 
materiálov. 

Samotný priebeh experimentu sa koná v realizačnej 
fáze. Žiaci postupujú presne podľa pokynov učiteľa a na 
konci experimentu formulujú potvrdenie alebo 
vyvrátenie hypotézy. 

Poslednou fázou je poexperimentálna fáza, v ktorej 
učiteľ zhodnotí priebeh experimentu a jeho didaktický 
prínos, aby do budúcnosti zefektívnil svoju 
pedagogickú prácu [3]. Žiaci popíšu metódy a postupy, 
ktoré použili pri získaní a následnom spracovaní údajov, 
pomocou ktorých sa dopracovali k výsledkom.  

1.1 Medzipredmetové vzťahy v experimentálnej 
činnosti  
Vyučovanie bude zaujímavejšie a dlhšie 
zapamätateľné, ak ho prepojíme s určitými poznatkami 
a vzťahmi z iných predmetov. Poznatky jednotlivých 
vied nemôžu existovať samostatne, ale navzájom sa 
prelínajú a spolu súvisia. Medzipredmetové vzťahy 
umožňujú vzdelávanie sa nie iba v jednom predmete, 
ale aj hľadanie vzájomných súvislostí v prírodovedných 
aj humanitných predmetoch a tak nadobudnutie 
komplexnejšieho vnímania biológie. 

Napriek tomu, že biológia je samostatnou vedou, 
nezaobišla by sa bez poznania mnohých faktov 
a zákonitostí z fyziky a chémie. Rozmanitosť prírody 
tiež popisuje ekológia a geografia. Málokto by povedal, 
že aj v biológii sa dajú riešiť rovnice (napr. populačná 
genetika) a vtedy využívame základné vzťahy 
z matematiky. Aby bolo učenie zaujímavejšie 
a zábavnejšie, žiaci určite ocenia možnosť projektovej 
práce, čím si zároveň rozšíria kompetencie z mnohých 
humanitných predmetov a tiež zručnosti z informatiky. 
Ak chceme biológiu spoznávať od ranných počiatkov, 
cez jej evolúciu a vývoj až po súčasnosť musíme sa 
hlbšie pozrieť do dejepisu. Biológiu môžeme vnímať aj 
v tvaroch, farbách, tónoch čo zväčšuje estetické cítenie. 
To, že ľudské telo pracuje a je činné si môžeme vyskúšať 
na hodinách telesnej výchovy [4]. 
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Medzipredmetové vzťahy sa dajú veľmi dobre 
využiť na hodinách, v ktorých zaraďujeme do 
vyučovania biologické experimenty. V mnohých 
prípadoch sa stretávame s tým, že učiteľ musí využiť aj 
iné súvislosti, aby žiaci pokus pochopili. Vzťahy 
a súvislosti medzi biologickými objektmi, dejmi a javmi, 
začlenené formou objavného vyučovania prinášajú 
žiakom nielen trvalejšie vedomosti, ale aj silný 
emotívny zážitok. Objavné vyučovanie je inovatívna 
metóda, prostredníctvom ktorej žiaci skúmajú, 
diskutujú, riešia problémy, hľadajú odpovede na otázky 
a snažia sa prísť na riešenia [5]. 

S objavným vyučovaním veľmi úzko súvisí zážitkové 
vyučovanie. Objavenie nových súvislostí prináša žiakom 
radosť a zážitok najmä z dôvodu, že k novým 
poznatkom využili vlastné schopnosti. Zážitok je 
duševný stav, ktorý jedinec prežil alebo aktuálne 
prežíva. O zážitkové metódy umožňujú emocionálne 
prežívanie situácie na vlastnej koži. Nejde vyslovene 
o učenie sa na základe rozhodnutia, ale na základe 
získanej skúsenosti, ktorá sa vryla do pamäte a vedie 
k nenútenému učeniu sa [6]. Pri zážitku sa v mozgu 
vytvorí pamäťová stopa, ktorá sa v mozgu zachová 
dlhšie ako naučené učivo. Najlepšie je ak sa 
problémové úlohy istým spôsobom týkajú žiaka, 
pretože mozog si zapamätá prednostne informácie, 
ktoré sa mu v budúcnosti môžu zísť. Asociácie sa tvoria 
skôr, čím viac sa spájajú so zaujímavým zážitkom (napr. 
ak sa viažu s veselou príhodou). Prospešné je aj 
zapájanie viacerých zmyslov do učenia [7].  

2 Materiál a metodika 
V našej práci sme sa navrhli dva biologické 
experimenty, vypracovali metodické materiály k nim, 
aplikujúc medzipredmetové vzťahy, prvky objavného 
vyučovania a zážitkového učenia.  

Metodický postup práce sme rozdelili do 
jednotlivých častí. Prvým krokom bolo zhromažďovanie 
a štúdium didaktickej literatúry, školských 
dokumentov, učebníc, encyklopédií, metodických 
a pracovných listov z biológie k iným témam z oblasti 
Biológie človeka. Ďalej nasledovalo spracovanie 
získaných informácií. Navrhli sme také biologické 
experimenty, ktoré nie sú náročné na materiálne 
vybavenie biologického laboratória, nevyžadujú žiadne 
špeciálne chemikálie, ale využívajú suroviny a 
chemikálie, ktoré sa bežne vyskytujú a používajú 
v domácnostiach (napr. zemiak, citrón, soľ). Vybrané 
experimenty sme upravili v súlade s ISCED 3A 
a vypracovali sme metodickú pomôcku, ktorá môže 
slúžiť ako didaktický materiál pre učiteľov, študentov 

učiteľstva biológie aj ako učebná pomôcka pre žiakov. 
Pri vypracovaní metodických materiálov sme poukázali 
na možnosti aplikácie medzipiredmetových vzťahov, 
zahrnuli sme sem prvky objavného vyučovania 
a zážitkového učenia. Experimenty sme zaradili do 
tematických celkov podľa učebných osnov. Oba 
predkladané experimenty sme zrealizovali, overili 
metodiku, postup realizácie a získané závery. Zároveň 
boli experimenty odborne konzultované so školiteľom 
a s učiteľmi biológie z praxe. Z dôvodov lepšej 
názornosti bola k vytvoreným experimentom 
vytvorená obrazová dokumentácia. 

3 Výsledky a diskusia 
Výsledkom našej práce sú dva námety na experimenty 
z biológie. Oba námety na experimenty majú rovnakú 
štruktúru. Obsahujú teoretickú časť „chceme vedieť 
viac“, ktorá je určená najmä učiteľom na aktualizáciu, 
rozšírenie, utvrdenie a nadobudnutie systému 
vedomostí z danej oblasti experimentu. Otázky 
„zamyslime sa“ obsahujú problémovú úlohu, ktorej 
riešenie je zároveň riešením praktickej situácie v 
reálnom živote. Námety experimentov sú doplnené 
o medzipredmetové vzťahy, aby učiteľ, ale aj začínajúci 
učiteľ vedel zdôrazniť spojitosť biologických procesov 
a javov s ďalšími prírodovednými aj humanitnými 
oblasťami a matematikou. Metodika experimentu 
obsahuje aj zaradenie biologického experimentu do 
vyučovania v súlade s ISCED 3A. 

Ďalej nasleduje samotný postup práce, podľa 
ktorého budú môcť žiaci experimenty realizovať. Veľmi 
dôležitý je záver námetu na experimenty. V závere 
námetov na biologické experimenty uvádzame krátke 
vysvetlenie, zdôvodnenie priebehu a výsledkov 
pokusov.  

3.1 Experiment č. 1 – Bojovníci proti chorobe 
 
Cieľ: Oboznámiť žiakov s účinkom vitamínu C na ľudský 
organizmus. 
Časové  trvanie: 15 minút – 24 hodín 
Chceme vedieť viac:  

Pre správne fungovanie ľudského tela je potrebné 
prijímať potravu, ktorá je zdrojom energie pre bunky. 
Medzi základné zložky potravy patrí voda, makroživiny 
a mikroživiny. Tuky, cukry, bielkoviny, ktoré 
zaraďujeme do makroživín majú funkciu stavebnú 
alebo zásobnú, na rozdiel od mikroživín kam patria 
minerálne prvky a vitamíny. Tie majú funkciu 
katalytickú. Ich úlohou je premieňať látky na produkty 
v metabolických dráhach, pričom oni samé zostávajú 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   BIOLÓGIA 

13 
 

nezmenené. Aj to je odpoveď, prečo stačí prijímať 
vitamíny v malých množstvách [8].  

Vitamíny sa tvoria v telách rastlín a niektorých 
živočíchov (napr. mačka, pes, ovca). Človek ich nevie 
syntetizovať, preto musia byť prijímané potravou. 
Nedostatok (avitaminóza), čiastočný nedostatok 
(hypovitaminóza) alebo nadbytok (hypervitaminóza) 
príjmu vitamínov vedie k vážnym poruchám 
metabolizmu. Množstvo príjmu vitamínov závisí od 
veku, pohlavia, rýchlosti metabolizmu, či iných 
faktorov. Znížený príjem vitamínu C najmä počas 
zimných mesiacov, keď konzumuje menej ovocia 
a zeleniny, vedie k ospanlivosti, zvýšenej únave, 
telesnej slabosti, náchylnosti k infekciám, 
nechutenstvu alebo krvácaniu ďasien [9].  

Vitamín C, nazývaný tiež kyselina L-askorbová, je 
dôležitou súčasťou našej potravy. Patrí do skupiny 
vitamínov rozpustných vo vode. V tele sa zúčastňuje na 
oxidačno-redukčných dejoch. Je dôležitý pre tvorbu 
kolagénu, ktorý tvorí väzivá, chrupavky, zuby a kosti. 
V bunkách pokožky tento vitamín viaže kyslík, čím 
hydroxyluje kolagén a preto udržiava pokožku sviežu. 
Ďalej je schopný viazať ťažké kovy a zvyšuje imunitu, 
pretože podporuje funkciu bielych krviniek. Jeho 
nedostatok zapríčiňuje krvácanie ďasien, vypadávanie 
zubov, poruchy hojenia rán, zníženú odolnosť voči 
infekciám. Starnutím prebieha proces hydroxylácie 
pokožky pomalšie, pokožka vyzerá vysušená, preto je 
vhodné v každom veku prijímať vitamín C [10]. Ďalšie 
látky, ktoré plnia antioxidačný význam v tele sú vitamín 
E, pyridoxín, β-karotén, koenzým Q10, železo, zinok, 
selén [8].  

Vitamín C má antioxidačné účinky, čo znamená, že 
v tele bráni oxidácii iných vitamínov a patrí medzi 
„vychytávače“ voľných radikálov, s ktorými prednostne 
reaguje. Tie vznikajú prenikaním žiarenia do tela, sú 
veľmi reaktívne a môžu poškodiť genetickú informáciu, 
čím zapríčiňujú vznik rakoviny. Jeho štruktúra je nestála 
a ničí sa varením alebo dlhým skladovaním (pôsobením 
tepla, svetla, vzduchu) [8].  

Vitamín C sa dá kúpiť aj v tabletkách, ale najlepším 
zdrojom je surová zelenina a ovocie. Veľké množstvo je 
obsiahnuté v citrusoch, šípkach, paprike, špenáte, 
čiernych ríbezliach a pod. Kyselina askorbová sa 
pripravuje aj synteticky a pridáva do potravín ako 
aditívum E300. Má konzervačné účinky, zabraňuje 
hnitiu a udržiava stálu farbu potravín [11].  
Zamyslime sa: Prečo je dobré pri nachladnutí prijímať 
viacej vitamínu C? 

Je to preto, že vitamín C podporuje funkciu bielych 
krviniek, ktoré poškodzujú premnožené cudzorodé 
mikroorganizmy počas choroby. 
Medzipredmetové vzťahy: 
Chémia – Aká je štruktúra, reakcie vitamínu C a aké 
funkcie zabezpečuje v tele. 
Fyzika – Fyzikálne faktory, ktoré ovplyvňujú funkciu 
vitamínu C. 
Informatika – Porovnávanie hmotnosti vitamínov 
v potravinách a ich grafické znázornenie. 
Matematika – Počítanie príjmu vitamínu C za rok, ak je 
priemerná denná doporučená dávka pre dospelého 
človeka 60 mg.  
Slovenský jazyk – Ovocie v prísloviach: „Jablko nepadá 
ďaleko od stromu“. 
Dejepis – Ochorenia námorníkov pri nedostatku 
vitamínu C. 
Geografia – Vplyv klimatických podmienok na kvitnutie 
a rast plodín. 
Telesná výchova – V zdravom tele zdravý duch.  
Hudobná výchova – Pieseň o citróne, ktorý sa nechcel 
podeliť s vitamínom C. 
Výtvarná výchova – Námet na projekt o „doplnkových 
látkach (vitamínoch) v tabletách“. 
Občianska náuka – Zvýšenie efektívnosti predaja 
vitamínu C na domácom trhu v závislosti od zvýšeného 
dopytu v zimnom období.  
Náboženstvo – Vedenie k úcte vlastného tela a dbanie 
na jeho zdravie (uzdravenie ťažko chorých vo svätom 
písme). 
Úloha: Zrealizujte experiment a pozorujte zmeny farby 
na zemiaku. 
Budeme potrebovať: zemiak, citrón, 2 misky, strúhadlo 
Postup: 
1. Pripravíme si ošúpaný zemiak a nastrúhame ho. 
2. Zemiak rozdelíme do dvoch misiek. 
3. Zemiaky v prvej miske pokvapkáme šťavou z 

citróna.   
4. Druhú misku si ponecháme ako porovnávaciu. 
5. Pozorujeme zmeny po 15 minútach, 1 hodine a 24 

hodinách.  
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Obr. 1 Zemiaky bez citrónovej šťavy (vľavo), zemiaky 
s citrónovou šťavou (vpravo) 

 
 

Záver: Zemiak, ktorý bol pokvapkaný antioxidačnou 
vrstvou citrónovej šťavy si zachoval svoju pôvodnú 
farbu. Zemiak, ktorý nebo chránený touto vrstvou 
podliehal oxidácii a zhnedol. Experiment je možné 
využiť na hodinách o zdravom životnom štýle, príp. 
tráviaca sústava (vitamíny) na hodinách biológie v 3. 
ročníku gymnázia, v súlade s ISCED 3A. 

3.2 Experiment č. 2 – Osmolandia 
 
Cieľ: Poukázať aká dôležitá je rovnováha tela 
a demonštrovať vplyv rôznych osmotických prostredí 
na bunky. 
Časové  trvanie:15 minút 
Chceme vedieť viac: 

Vnútro ľudského tela je vyplnené telovými 
tekutinami. Hlavnou zložkou telových tekutín je voda 
a v nej rozpustené organické a anorganické látky. 
Celkový objem vody v organizme predstavuje u mužov 
60% a u žien 50% hmotnosti tela. Celková telová voda 
sa delí podľa lokalizácie kde sa nachádza na 
intracelulárnu (vnútrobunkovú) a extracelulárnu 
(mimobunkovú – plazma, lymfa, tkanivový mok). 
Obsahuje veľké množstvo iónov ako sú napr. Na+, K+, Cl-

, (PO4)-3, (HCO3)-. Ak sú v správnom pomere, katióny 
a anióny spolu vytvárajú dokonalé prostredie pre 
existenciu a správnu funkciu biologických systémov. Pri 
normálnych podmienkach je objem a zloženie telových 
tekutín konštantné. Stálosť vnútorného prostredia – 
homeostáza, je regulovaná mechanizmami, pretože 
v opačnom prípade by došlo k zmene osmotického 
tlaku a tým aj k zmene pH (koncentrácii H+ iónov) [12]. 

Rovnováha prostredia je zabezpečená stálym pH, 
ktorého hodnoty sa vychyľujú iba mierne. pH krvi je 7,4 
± 0,04. Vychýlenie nastáva v závislosti od toho či je krv 
okysličená (prenáša O2) alebo odkysličená (prenáša 
CO2) a od množstva metabolitov, ktoré majú prevažne 
kyslý charakter. Pri nadmernom príjme potravy sa 

nárazovo zvyšuje obsah H+ a dochádza k prekysleniu 
organizmu. Telo začne automaticky vynakladať úsilie na 
opätovnú ustálenosť, čo však predstavuje zbytočnú 
záťaž na organizmus [13]. Aj preto sa odporúča jesť 
v menších množstvách a častejšie, aby bolo 
odbúravanie metabolitov pravidelné. 

Ďalším nebezpečným činiteľom ovplyvňujúcim 
rovnováhu je dehydratácia. Pri dehydratácii sa zvyšuje 
koncentrácia elektrolytov mimo bunky a v snahe 
vyrovnať rovnovážny stav sa začne vylučovať voda 
z buniek. Ak je telo dlhšiu dobu vystavené stratám vody 
(hnačky, zvracanie, nadmerné potenie) alebo neprijíma 
tekutiny, negatívne tým vplýva na množstvo vody v 
organizme [12]. 

Zmeny koncentrácie látok podmieňujú zmeny 
osmotických javov. Rôzne prostredia (s rôznymi 
koncentráciami) vyvolávajú zmeny v bunkách, pretože 
cieľom každého systému je dosiahnuť rovnováhu. 
V tomto prípade sa do rovnovážneho stavu dostáva 
sústava vyrovnaním koncentrácie. Kuna a Boleček [14] 
uvádzajú tri základné prostredia: 

 hypotonické – koncentrácia látok v prostredí je 
nižšia ako v bunke. Bunka osmoticky nasáva vodu, 
čím zväčšuje svoj objem až praskne, nastáva tzv. 
plazmoptýza (napr. praskanie čerešní pri 
dlhodobých dažďoch) 

 hypertonické – koncentrácia látok prostredia je 
vyššia ako v bunke. Bunka stráca vodu a zmenšuje 
svoj objem. Nastáva tzv. plazmolýza.  

 izotonické – koncentrácia prostredia aj bunky je 
vyrovnaná, preto nedochádza k prenikaniu vody 
žiadnym smerom. 
V praxi sa s využitím poznania vyrovnávania 

koncentrácií stretáme aj pri podávaní fyziologického 
roztoku do krvi. Fyziologický roztok je 0,9% roztok 
chloridu sodného (NaCl) vo vode a vzhľadom na krv 
predstavuje izotonické prostredie, teda bunky krviniek 
zostávajú nezmenené. Ak by sme túto hodnotu 
presiahli a vytvorili hypertonické prostredie, do krvi by 
sa dostala vyššia koncentrácia roztoku NaCl, bunky by 
začali strácať vodu. Opačným príkladom je podanie 
roztoku s nízkou koncentráciou, ako je napr. 
destilovaná voda, ktorá neobsahuje minerálne látky. 
Bunka začne vodu nasávať dovtedy až kým nepraskne. 
V oboch prípadoch je zmena štruktúry bunky negatívna 
a vedie k ich nefunkčnosti. Fyziologický roztok sa 
podáva najmä pacientom, ktorí sú dehydrovaní. 
Intravenóznym (vnútrožilovým) spôsobom sa môže 
podávať aj roztok glukózy, antibiotiká, vitamíny, či 
hormóny, ale musí byť splnená podmienka, že 
koncentrácia látky je podobná ako v plazme.  Injekčným 
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spôsobom sa podávajú látky z dôvodu rýchlejšieho 
účinku, keďže za normálnych okolností by musela látka 
prejsť tráviacim traktom a odtiaľ sa vstrebávať do krvi 
[15]. 

A ako je to so živočíchmi, ktoré žijú v hypertonickom 
prostredí? Morské živočíchy sa museli každodennému 
prebývaniu v slanej vode prispôsobiť. Ich tkanivá 
a telové tekutiny majú sladký charakter, teda s nižšou 
hustotou, oproti prostrediu slanej vody s vyššou 
hustotou. Niektoré drsnokožce (napr. žraloky, raje) sa 
prispôsobili tak, že telové tekutiny majú zahustené 
močovinou. Ich tkanivá majú väčšiu hustotu a preto 
nestrácajú vodu z tela. Mäso žralokov je ťažšie 
stráviteľné, cítiť v ňom zápach po prítomnej močovine 
a preto sa konzumuje menej často [16]. 
Zamyslime sa: Určite k akému javu by došlo keby bola 
do žily podaná čistá voda? 

Čistá voda obsahuje menej rozpustených iónov 
v porovnaní s krvnou plazmou. Takéto hypotonické 
prostredie by spôsobilo príjem vody do buniek až by 
popraskali a stali sa nefunkčnými. 

Predstavte si prípad, že zostanete v mori bez 
prístupu pitnej vody. Prečo za žiadnych okolností 
nemôžeme piť morskú vodu? 

Príjmom vysoko koncentrovanej slanej vody 
(hypertonické prostredie) začne telo (hypotonické 
prostredie) riediť rozpustené ióny. Keďže nemáme 
prístup k pitnej vode, telo na to použije vodu z buniek, 
ktorá sa uvoľní do prostredia. K dehydratácii dochádza 
takýmto spôsobom rýchlejšie ako pri dehydratácii 
v dôsledku smädu. 
Medzipredmetové vzťahy: 
Chémia – Čo znamená prekyslenie organizmu a ako sa 
pri tomto deji mení pH v tele.  
Fyzika – Problematika rôznych fyzikálnych tlakov, ich 
porovnávanie a pôsobenie na ľudský organizmus.  
Matematika – Počítanie osmotického tlaku pri podaní 
fyziologického roztoku a roztoku s koncetráciou 0,15 
g.mol-1. Porovnanie týchto roztokov a pomenovanie 
osmotických prostredí. 
Slovenský jazyk – Zo slanej vody sa dajú odparením 
vytvoriť kryštály. Viete aký je rozdiel v slovách „kryštál“ 
a „krištáľ“. 
Geografia – Projekt o ľuďoch, ktorý prežili  dlhé dni na 
mori bez pitnej vody. 
Telesná výchova – Dodržiavanie pitného režimu pri 
telesnom výkone.   
Občianska náuka – Ako rovnováha tela súvisí 
s rovnováhou vo vzťahoch.  
Náboženstvo – Príbeh o tom ako sa Jonáš plavil morom 
v tele veľryby. 

Úloha: Vytvorte hypotonické, hypertonické 
a izotonické prostredie. Vložte skúmaný materiál do 
prostredí a pozorujte zmeny. 
Budeme potrebovať: stvol púpavy (narcisu, 
tulipánu,...) presýtený roztok NaCl, čistú vodu, 
destilovanú vodu, pohár (3ks), žiletka 
Postup: 
1. Do každého pohára nalejeme jeden z roztokov. Do 

prvého nalejeme slanú vodu (hypertonické 
prostredie), do druhého čistú vodu (izotonické 
prostredie), do tretieho destilovanú vodu 
(hypotonické prostredie). 

2. Zo stonky byliny odrežeme tri kusy (približne 4 cm). 
3. Každý kus prerežeme žiletkou pozdĺžnym rezom 

(asi 1 cm) v tvare kríža na oboch koncoch. 
4. Jednotlivé kúsky umiestnime do pohárov 

a počkáme 5 min. 
5. Pozorujeme zmeny. 

Poznámka: Experiment má sezónny charakter, 
nakoľko k nemu potrebujeme stvol byliny. 
Odporúčame použiť tulipán alebo narcis, ktoré je 
možné kúpiť v kvetinárstvach aj počas roka. Vhodný je 
aj iný rastlinný materiál (napr. stvol púpavy, šupka 
cibule, a i.) 
 
Obr. 2 Reakcie stoniek na rôzne osmotické prostredia 
(zľava hypertonické, izotonické a hypotonické 
prostredie)  
 

 
 
Záver: Voda preniká z miest s nižšou koncentráciou na 
miesta s vyššou koncentráciou. V prvom pohári bunky 
začali strácať vodu a objem rastlinného materiálu sa 
viditeľne zmenšil. V druhom pohári zostala časť stonky 
nezmenená, pretože čistá voda predstavovala 
izotonické prostredie. V treťom pohári bunky začali 
osmoticky nasávať vodu a zväčšovať svoj objem. Keďže 
sme použili rastlinné bunky, ktoré obsahujú bunkovú 
stenu, bunky nepopraskali, ako by to bolo v prípade 
živočíšnych buniek a pletivá sa v hrubších miestach ohli. 
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Experiment približuje tematiku telových tekutín 
(homeostáza, acidobazická rovnováha) v 3. ročníku, 
príjem a výdaj látok bunkou (osmotické pomery, 
fyziologický roztok) v 2. ročníku a život v mori (ryby, 
drsnokožce) v 1. ročníku. 

Záver 
Naša práca bola zameraná vytvorenie námetov na dva 
biologické experimenty. Boli k nim vypracované 
metodické materiály, aplikujúc medzipredmetové 
vzťahy, prvky objavného vyučovania a zážitkového 
učenia.  

Navrhnuté biologické experimenty nie sú náročné 
na materiálne vybavenie biologického laboratória, 
nevyžadujú žiadne špeciálne chemikálie, ale sa 
využívajú suroviny a chemikálie, ktoré sa bežne 
vyskytujú a používajú v domácnostiach. 

Experiment je neoddeliteľnou súčasťou 
prírodovedného poznávania. Poukázali sme na 
možnosti vyučovania biológie prostredníctvom 
experimentov, zdôrazňujúc medzipredmetové vzťahy, 
využívajúc prvky objavného vyučovania a zážitkového 
učenia. Uvedené metódy a formy vyučovania biológie 
majú veľký význam pri nadobúdaní komplexnejšej 
predstavy o javoch. 

V práci sme navrhli dva biologické experimenty – 
„Bojovníci proti chorobám“ a „Osmolandia“ 
z tematického celku Biológia človeka v súlade s ISCED 
3A. 
Experimenty majú ľahkou a zábavnou formou žiakov 
motivovať k učeniu, k zvýšeniu a skvalitneniu 
vedomostí, ale aj k objavovaniu, kritickému mysleniu 
a pod. 
Učitelia sa vyhýbajú používaniu experimentálnej 
metódy z dôvodov zložitosti prípravy, či 
nebezpečenstva úrazu pri používaní toxických 
chemikálií. Uvádzané pokusy sú nenáročné na 
realizáciu. Všetky pomôcky a materiály sú ľahko 
dostupné a žiaci ich poznajú z domáceho prostredia. 
Žiaci si môžu vyskúšať experimenty pripraviť aj doma, 
čo im umožňuje zostať v poznávaní aj po vyučovaní. 

Práca má poslúžiť ako metodická pomôcka pre 
učiteľov biológie a študentov učiteľstva biológie. Jej 
obsah je možné použiť aj ako postup práce pre žiakov 
na hodinách biológie. V budúcnosti plánujeme vytvoriť 
celé portfólio biologických experimentov, overiť ich 
efektivitu v školskej praxi. 
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Abstrakt 
Práca sa venuje vyučovaniu biológie na Slovensku 
a v Anglicku. Porovnáva školské systémy v týchto dvoch 
krajinách a následne analyzuje a porovnáva štátne 
vzdelávacie programy pre predmet biológia a prístupy 
a metódy, ktoré sa pri vyučovaní biológie používajú. 
Výstupom práce sú dva pracovné listy – jeden 
využívaný pri vyučovaní biológie na Slovensku a druhý 
využívaný pri vyučovaní biológie v Anglicku. Slovenské 
úlohy sme získali od učiteľov z praxe a tiež 
z internetových stránok, kde sú voľne dostupné pre 
učiteľov biológie. Anglické úlohy sme zhromaždili počas 
študijného pobytu v Anglicku. Anglický pracovný list bol 
preložený a odučený na slovenskej škole, čo nám 
pomohlo v porovnávaní vyučovania biológie na 
Slovensku a v Anglicku. 
Kľúčové slová: vyučovanie biológie, Slovensko, 
Anglicko, pracovný list 

Abstract 
The thesis is devoted to the topic of teaching of Biology 
in Slovakia and in England. It compares the school 
systems in those two countries. It analyzes and 
compares national curriculums for Biology and the 
strategies and methods used for teaching of Biology. 
The outcomes of the thesis are two worksheets – first 
is used for teaching Biology in Slovakia and second is 
used for teaching of Biology in England. Tasks for Slovak 
worksheet were collected from the teachers of Biology. 
We collected tasks for English worksheet during out 
studies in England. English worksheet was translated 
and taught in Slovak school which has helped us to 
compare teaching of Biology in Slovakia and in England.  
Key Words: teaching of Biology, Slovakia, England, 
worksheet 

Úvod 
Rôzne krajiny majú k vyučovaniu biológie rôzne 
prístupy. Tie vychádzajú hlavne zo špecifík školských 
systémov. V našej práci za zameriavame na porovnanie 
vyučovania biológie na Slovensku a v Anglicku, pričom 
vychádzame z informácií získaných zo školských 

zákonov a štátnych vzdelávacích programov ale hlavne 
z vlastných skúseností zo študijného pobytu v Anglicku 
a z rozhovorov s učiteľmi biológie na Slovensku.  

1 Charakteristika školských systémov  
Každá krajina má svoje špecifiká a inak to nie je ani so 
školskými systémami. V našej práci porovnávame 
vyučovanie biológie na Slovensku a v Anglicku. Na to, 
aby sme mohli porovnať vyučovanie biológie sa 
musíme najprv oboznámiť so špecifikami školských 
systémov 

1.1 Školský systém na Slovensku 
Štruktúra školského systému na Slovensku je zakotvená 
v Zákone 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon). Školský zákon definuje, že sústava škola na 
Slovensku je tvorená materskými školami, základnými 
školami, strednými školami a vysokými školami. 

Materskú školu navštevujú deti od troch do šiestich 
rokov. Hlavným cieľom tohto stupňa vzdelávania je 
vytvorenie predpokladov na ďalšie vzdelávanie 
a taktiež rozvoj všeobecných schopností [1]. Základná 
škola má deväť ročníkov a delí na prvý a druhý stupeň. 
Prvý stupeň zahŕňa prvý až štvrtý ročník a druhý stupeň 
piaty až deviaty ročník. Úlohou základných škôl je 
poskytnúť žiakom všeobecné poznatky z rôznych 
oblastí a vytvoriť predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. 
Stredné školy pripravujú žiakov na vykonávanie 
povolania a príprava na vysokoškolské štúdium. Školský 
zákon delí stredné školy na gymnáziá, stredné odborné 
školy a konzervatóriá [2]. Hlavnou úlohou vysokých 
škôl je rozvoj schopností a vedomostí a zároveň rozvoj 
človeka, aby sa stal samostatnou a tvorivou 
osobnosťou. Študentom sa ponúkajú akreditované 
študijné programy, podľa oblasti ich záujmu. Štúdium 
v týchto programoch prebieha vo viacerých stupňoch, 
a to bakalárskom, magisterskom, inžinierskom, 
doktorandskom a doktorskom [3]. 

1.2 Školský systém v Anglicku 
Hlavnou úlohou vzdelávania v Anglicku je, aby všetci 
ľudia mohli nadobudnúť vzdelanie a tak zaujať 
ľubovoľné postavenie v spoločnosti. Tento cieľ 
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vzdelávania je zakotvený v školskej reforme z roku 
1988 – Education Reform Act. Vzdelávanie je v rámci 
povinnej školskej dochádzky, ktorá je od piatich do 
šestnástich rokov, bezplatné. Žiaci sú hodnotení na 
základe zvládnutia štyroch častí učebných osnov, tzv. 
Key Stages. Po absolvovaní každej časti musí žiak 
zvládnuť skúšky – Standard Attainment Targets (SAT´s) 
[4].  

Predškolská výchova (pre-education) je nepovinná 
a realizuje sa v materských školách (nursery schools), 
ale taktiež aj v triedach predškolskej výchovy (nursery 
classes) [5]. Základná škola (primary education) je 
povinná pre všetky deti vo veku od piatich do 
jedenástich rokov. Tá je rozdelená do dvoch častí - Key 
Stage 1 (Infants) – nižší stupeň, ktorý navštevujú deti od 
štyroch do siedmych rokov, Key Stage 2 (Juniors) – vyšší 
stupeň povinný pre deti od siedmych do jedenástich 
rokov. Hodnotenie žiakov na tomto stupni prebieha 
pravidelným skúšaním a testom na konci Key Stage [6]. 
Stredná škola (secondary education) zahŕňa Key Stage 
3 a Key Stage 4 a navštevujú ju žiaci vo veku od jedenásť 
do osemnásť rokov. Žiaci majú možnosť vybrať si 
z viacerých typov škôl – klasická stredná škola 
(grammar school), stredná technická škola (secondary 
technical school), jednotná stredná škola 
(comprehensive school), stredná moderná škola 
(secondary modern school) a nezávislá stredná škola 
(independent school) [7]. Ak sa žiaci po ukončení 
povinnej školskej dochádzky rozhodnú ďalej študovať 
na vysokej škole musia pred tým absolvovať tzv. Sixth 
Form. Tento stupeň štúdia je rozdelený na dve časti - 
„Lower Sixth“ a „Upper Sixth“ [5]. V Anglicku sa vysoké 
školy delia na tri stupne. Prvý stupeň je ukončený 
titulom „bakalár“ a trvá tri až štyri roky. Po ukončení 
druhého stupňa získava študent titul „magister“ a toto 
štúdium trvá jeden až dva roky. Tretí stupeň zahŕňa 
doktorandské štúdium, ktoré trvá dva až tri roky.  

 Bohužiaľ vysokoškolské štúdium si v Anglicku 
nemôžu dovoliť všetci študenti, keďže tento stupeň 
štúdia je spoplatnený [4]. 

1.3 Porovnanie školských systémov 
Školské systémy na Slovensku a v Anglicku majú až na 
niekoľko menších rozdielov podobnú štruktúru. Oba 
systémy v sebe zahŕňajú predškolskú výchovu, 
základnú školu, strednú školu a vysokú školu.  

Počas študijného pobytu v anglickej škole 
v Dukinfielde sme mali možnosť pozorovať niekoľko 
rozdielov medzi naším a anglickým školským 
systémom. Jedným z rozdielov je, že vyučovanie hodiny 
v Anglicku trvajú 60 minút, pričom u nás zvyčajná dĺžka 

vyučovacej hodiny je 45 minút. Učitelia v Anglicku tak 
majú viacej času detailnejšie sa venovať danej téme. 
Počas dňa majú žiaci v Anglicku maximálne päť 
vyučovacích hodín. 

Ďalším rozdielom bolo, že v Anglicku majú svoje 
triedy učitelia a žiaci sa presúvajú na každú hodinu do 
inej triedy. Na Slovensku majú svoje triedy žiaci 
a učitelia sú tí, ktorí sa musia presúvať.  
Vyučovanie v anglickým školách nie je tak zamerané na 
kvantitu ako na Slovenku. Žiaci sa taktiež musia naučiť 
určité fakty ale dôraz sa kladie na ich vlastné názory 
a na využitie danej problematiky v reálnom živote. Na 
Slovensku je veľa predmetov len o memorovaní 
a žiakom veľa krát chýba motivácia učiť sa ich.  

V anglických školách sa vyučujú aj predmety, ktoré 
majú veľké praktické využitie. Veľmi zaujímavými sú 
hodiny varenia alebo hodiny kritického myslenia.  
Na prírodovedných predmetoch sa v Anglicku kladie 
veľký dôraz na rôzne experimenty, pokusy, exkurzie. 
Žiaci sa učia na názorných ukážkach a takto si učivo 
ľahšie a rýchlejšie zapamätajú. 

2 Materiál a metodika 
Naša práca bola zameraná na porovnanie vyučovania 
biológie na Slovensku a v Anglicku. No to, aby sme 
mohli porovnať vyučovanie biológie sme museli najprv 
preštudovať štruktúru školských systémov 
v spomínaných krajinách, pričom nám boli veľmi 
nápomocnými naše osobné skúsenosti získané počas 
študijného pobytu v Anglicku. Následne sme detailne 
preštudovali štátne vzdelávacie programy oboch krajín. 
Pre kompletné a dôveryhodné informácie sme 
študovali aj školské zákony. Týmto sme si vytvorili 
podklady pre následnú komparáciu. Ďalej sme zostavili 
dva pracovné listy – jeden využívaný pri vyučovaní 
biológie na Slovensku a druhý využívaný pri vyučovaní 
biológie v Anglicku. Slovenské úlohy sme získali od 
učiteľov z praxe a tiež z internetových stránok, kde sú 
voľne dostupné pre učiteľov biológie. Anglické úlohy 
sme zhromaždili počas študijného pobytu na škole 
Astley Sports College v Dukinfielde, kde sme sa 
zúčastňovali vyučovania biológie. Pre oba pracovné 
listy sme sa rozhodli si zvoliť rovnakú tému 
(fotosyntéza), aby sme ich mohli následne lepšie 
vyhodnotiť a porovnať. Úlohy v pracovných listoch boli 
zostavené tak, aby sa dali jednoducho použiť v triede 
pri vyučovaní. Schopnosť Slovenských žiakov zvládnuť 
Anglické sme overili tým, že sme tieto pracovné listy 
reálne použili pri vyučovaní biológie na Gymnáziu sv. 
Františka Assiského v Levoči. Reakcie žiakov na tieto 
úlohy sme následne zistili krátkym dotazníkom.  
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3 Výsledky a diskusia 
V tejto časti práce prinesieme pracovné listy, ktoré sú 
využívané pri vyučovaní biológie na Slovensku 
a v Anglicku. Pre oba pracovné listy sme si zvolili 
rovnakú tému, aby sme ich mohli následne ľahšie 
vyhodnotiť a porovnať.  

3.1 Pracovný list - Slovensko 
 

FOTOSYNTÉZA 
 

1. Doplňte rovnicu fotosyntézy: 
6 CO2  + ......... + ..........              ....... + 6 O2  + ......... 
[8]. 
 

2. Vymenujte aké produkty vznikajú v procese 
fotosyntézy [9] 

- vo svetlej fáze: 
..................................................................... 

- v tmavej fáze: 
...................................................................... 

 
3. Doplňte slová, ktoré v texte chýbajú: 

Fotosyntéza prebieha iba u .................. rastlín, 
a to vďaka zelenému listovému farbivu 
............................ Ide o zložitú premenu 
............................. látok na .................... látky, čiže 
o premenu oxidu .................. a vody na ..............., 
pričom sa uvoľní .................. a voda [8].  

 
4. Vymenujte faktory, ktoré ovplyvňujú 

fotosyntézu [9]: 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 

5. Označte, ktoré z procesov patria medzi primárne 
procesy fotosyntézy: 

a) fixácia O2 
b) termochemická fáza 
c) svetelná fáza 
d) fotochemická fáza [9]. 

 
6. Doplňte tajničku: 

1. Čo znamená xylém? 
2. Ako sa nazýva zelené listové farbivo? 
3. Ako sa nazývajú časti listov cez ktoré kyslík 

 preniká do atmosféry? 
 

3.2 Pracovný list – Anglicko 
 

FOTOSYNTÉZA  
 

1. Zelené rastliny si vytvárajú živiny v listoch. 
 
a) Odkiaľ získavajú rastliny energiu potrebnú na 

vytváranie živín? 
........................................................................................ 
b) Graf znázorňuje vplyv teploty na rýchlosť 

fotosyntézy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) V rozmedzí ktorých teplôt prebieha fotosyntéza 

najrýchlejšie? 
 
........................................................................................  
d) Farmár chce pestovať šalát v skleníku v zime. Na to, 

aby mal zisk ho však potrebuje vypestovať čo 
najlacnejšie a najrýchlejšie. 

Aké podmienky by mal udržiavať v skleníku na to, aby 
šalát rástol čo najrýchlejšie? 
 
........................................................................................ 
Vysvetlite prečo: 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
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2. Aj keď je silné slnečné žiarenie, koncentrácia oxidu 
uhličitého môže znížiť rýchlosť fotosyntézy. 
Vysvetlite, čo to znamená. 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 
 
- Napíšte jeden faktor prostredia, okrem intenzity 

slnečného žiarenia a koncentrácie oxidu uhličitého, 
ktorý môže ovplyvniť rýchlosť fotosyntézy. 

................................................................................ 
 
3. Obrázok znázorňuje list rastliny počas fotosyntézy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Doplňte: 
plyn X: ............... 
plyn Y: ............... 
 

b) Prečo je slnečné žiarenie nevyhnutné pre 
priebeh fotosyntézy?  

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
4. Rovnica vyjadrujúca priebeh fotosyntézy: 
 

- doplňte chýbajúce časti 
 
oxid uhličitý + ......... + slnečná energia      glukóza + 
............. + ............ 
 
5. Ako sa volajú bunkové organely, ktoré sú 

nevyhnutné pre fotosyntézu? 
 
................................................................................ 
 
 

6. Ako sa volá farbivo, ktoré absorbuje slnečné 
žiarenie? 
           
................................................................................ 
 

3.3 Porovnanie vyučovania biológie na Slovensku 
a v Anglicku 
Na Slovensku aj v Anglicku má vyučovanie biológie 
svoje špecifiká a rozdiely. Tieto rozdiely sú 
determinované predovšetkým rozdielmi v školských 
systémoch, štátnych vzdelávacích programoch 
a metódach používaných vo vyučovaní biológie. 

Jedným z hlavných rozdielov medzi týmito dvoma 
krajinami je rozdiel v školských systémoch. Napriek 
tomu, že oba školské systémy majú podobnú štruktúru 
– predškolské vzdelávanie, základná škola, stredná 
škola a vysoká školy, každý z nich má svoje špecifiká. 
Tieto špecifiká a rozdiely sme mali možnosť pozorovať 
osobne, počas študijného pobytu v Anglicku. Jedná sa 
hlavne o rozdiely v organizácii školského dňa. Žiaci 
v Anglicku nemajú počas jedného dňa viacej ako päť 
vyučovacích hodín, a jedna hodina trvá 60 minút. To 
dáva učiteľom, ale aj žiakom viac času na detailnejšie 
venovanie sa problematike. Menej hodín počas dňa 
umožňuje žiakom lepšie sa na dané hodiny pripraviť. Na 
Slovensku majú žiaci počas dňa niekedy až sedem 
hodín, ktoré trvajú 45 minút, pričom tento čas je pre 
učiteľov často nepostačujúci. Špecifikom anglického 
systému, je že každý učiteľ má svoju triedu a žiaci sa na 
vyučovanie presúvajú za učiteľom. Na Slovensku je to 
naopak – učitelia sa presúvajú za žiakmi. Myslíme si, že 
učitelia v Anglicku majú výhodu v tom, že majú viacej 
času na prípravu učebných pomôcok a zároveň tieto 
pomôcky nemusia prenášať z triedy do triedy. Hodiny 
biológie prebiehajú v biologických laboratóriách, ktoré 
sú vybavené potrebnými pomôckami, čo prispieva 
k väčšej názornosti vyučovacieho procesu a tým 
k nadobúdaniu trvácnejších vedomostí.  

Po detailnom preštudovaní štátnych vzdelávacích 
programov sme dospeli k záveru, že ďalším rozdielom 
medzi Slovenskom a Anglickom je rozdielny štátny 
vzdelávací program. V oboch krajinách je to 
hierarchicky najvyšší dokument vzdelávania a je 
záväzný pre všetky školy, pričom obsahuje aj voliteľnú 
časť, ktorá ponúka školám možnosť doplniť ho 
o potreby miestnych komunít. Na Slovensku sa Štátny 
vzdelávací program pridŕža medzinárodnej klasifikácie 
ISCED, podľa ktorej sa vzdelávanie od materskej po 
strednú školu delí do štyroch stupňov – ISCED 0, ISCED 
1, ISCED 2 a ISCED 3 [10]. Pre potreby našej práce sme 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   BIOLÓGIA 

22 
 

sa zamerali na vyučovanie biológie na stredných 
školách, čiže ISCED 3. V ňom je definovaný obsah 
vzdelávania ako aj hlavné ciele vo vyučovaní biológie. 
Predmet biológia na Slovensku patrí do vzdelávacej 
oblasti „Človek a príroda“ spolu s fyzikou a chémiou, 
pričom predmet biológia je charakterizovaný ako 
základný systém poznatkov o živej prírode . Čo sa týka 
hlavných cieľov vyučovania biológie, tak medzi ne 
ISCED 3 zaradzuje formovanie predstavy o živej prírode 
a jej fungovaní, pochopenie významu organizmov pre 
život človeka, poznanie funkcií ľudského tela 
a rozvíjanie zručností pri prácach v laboratóriu 
a v teréne. Obsah predmetu je rozdelený do troch 
veľkých celkov, podľa ročníkov. Ide o celky Svet živých 
organizmov, Základné znaky, vlastnosti a prejavy 
živého a Biológia človeka a ochrana zdravia [11]. 
V Anglicku je štátny vzdelávací program takisto 
najvyšším dokumentom a stanovuje minimum, ktoré je 
záväzné pre všetky školy. Tento dokument rozdeľuje 
vzdelávanie od materskej školy po strednú taktiež do 
štyroch stupňov, ktoré sa nazývajú „Key Stage“. Keďže 
sa v našej práci zameriavame na vyučovanie biológie na 
strednej škole, detailne sme preštudovali Key Stage 3 
a Key stage 4, ktoré sa na toto vzdelávanie vzťahujú. 
Jednotlivé Key Stage definujú, tak isto ako na Slovensku 
jednotlivé ISCEDy, obsah vzdelávania a ciele [12]. 
Predmet biológia je v Anglicku zaradený v skupine 
predmetov „prírodné vedy – science“, kde patrí spolu 
s fyzikou a chémiou. Všeobecné ciele pre vyučovanie 
biológie stanovuje štátny vzdelávací program 
nasledovne - rozvíjanie vedeckého poznania a chápania 
pojmov, rozvíjanie porozumenia prírody a procesov 
v nej prebiehajúcich, poskytnutie poznatkov pre 
pochopenie využitia prírodných vied. Obsah 
vyučovania biológie v Key Stage 3 je rozdelený do 
štyroch hlavných tém – štruktúra a funkcia živých 
organizmov, výmena plynov a energie, interakcie 
a vzájomné závislosti organizmov, genetika a evolúcia. 
V Key Stage 4 sú témy nasledovné – bunková biológia, 
transportné systémy, zdravie, choroby a vývoj 
medicíny, koordinácia a kontrola, fotosyntéza, 
ekosystémy a dedičnosť a premenlivosť [13]. Keď sa 
pozrieme na detailnejšiu štruktúru a obsah štátnych 
vzdelávacích programov, môžeme si všimnúť, že 
slovenský je zameraný viac na teoretické vedomostí, 
konkrétne definície a poučky, pričom anglický 
poskytuje viacej priestoru pre chápanie súvislostí, 
vzťahov a praktického využitia poznatkov, čo je priamo 
spojené s rozdielnymi metódami vyučovania, ktoré sa 
na hodinách biológie používajú. Úlohy v Anglickom 
pracovnom liste majú spoločné to, že rozvíjajú kritické 

myslenie, keďže nútia žiakov rozmýšľať a uvažovať nad 
príčinami a dôsledkami. Veľmi dôležitou metódou, 
ktorá sa veľmi často na hodinách biológie v Anglicku 
využíva je problémové vyučovanie, v rámci ktorého 
žiaci musia vynaložiť úsilie a vyriešiť problém, ktorého 
riešenie spočiatku nepoznajú. Úlohy v pracovnom liste 
taktiež kladú dôraz na uvedomenie si súvislostí 
a spojenie teórie s praktickými situáciami z reálneho 
života.  

3.4 Reakcie slovenských žiakov na anglické úlohy 
S rozdielmi medzi vyučovaním biológie na Slovensku 
a v Anglicku sme sa oboznámili prostredníctvom štúdia 
školských zákonov a štátnych vzdelávacích programov. 
Zaujímalo nás ale, či budú slovenskí žiaci schopní, aj 
napriek rozdielnym prístupom k vyučovanie biológie, 
vypracovať anglický pracovný list na tému fotosyntéza.  

Dostali sme možnosť odučiť dve vyučovacie hodiny 
u prvákov na Gymnáziu sv. Františka Assiského 
v Levoči. Títo prváci sa práve začali učiť fyziológiu rastlín 
a ďalšou témou mala byť fotosyntéza. Ich učiteľka po 
tom, ako sa oboznámila s pracovným listom usúdila, že 
žiaci bez toho, aby im bola fotosyntéza vysvetlená, 
s prihliadnutím na úlohy v pracovnom liste nebudú 
tento pracovný list vedieť vypracovať. V slovenskom 
štátnom vzdelávacom programe sa totiž faktorom 
ovplyvňujúcim fotosyntézu a ich praktickým prejavom 
venuje len okrajovo a práve hlavne na tieto faktory bol 
anglický pracovný list zameraný. Preto sme sa po 
konzultácii s ich učiteľkou rozhodli, že na prvej 
vyučovacej hodine žiakom vysvetlíme tému 
fotosyntézy v rozsahu v akom sa vyučuje v Anglicku, 
pričom sme dôraz presunuli z chemických procesov 
fotosyntézy práve na spomínane faktory, ktoré ju 
ovplyvňujú. Na druhej vyučovacej hodine sme žiakom 
rozdali pracovné listy, ktoré vypracovávali vo 
dvojiciach. Následne sme si úlohy spoločne 
skontrolovali a vysvetlili sme prípadné nejasnosti.  

Prvým zaujímavým postrehom z tejto vyučovacej 
hodiny bolo, že žiaci po tom ako sme im dali inštrukciu, 
aby vypracovali pracovný list vo dvojiciach v očakávaní, 
že budú o odpovediach diskutovať, ostali ticho 
pracovať individuálne. Až po objasnení, že od nich 
očakávame aby komunikovali so spolužiakmi, začali 
spolupracovať. Netvrdíme, že slovenskí žiaci nevedia 
pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, ale určite nie 
sú na to zvyknutí v takom rozsahu ako žiaci v Anglicku. 
Z vlastnej skúsenosti vieme, že v Anglicku prebieha veľa 
aktivít v skupinách a žiaci sú naučení svoje odpovede 
a postoje prezentovať a obhájiť. Na Slovensku (hlavne 
na gymnáziách) je potrebné odučiť veľa učiva, ktoré je 
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potrebné k úspešnému absolvovaniu maturitnej skúšky 
a preto učiteľom bohužiaľ neostáva priestor na 
skupinové aktivity či diskusie.  

Pri vypracovávaní pracovného listu nemali žiaci 
žiadne väčšie problémy. Jedna otázka sa ale javila ako 
problematická. Bola to otázka č.2 – „Aj keď je silné 
slnečné žiarenie, koncentrácia oxidu uhličitého môže 
znížiť rýchlosť fotosyntézy. Vysvetlite, čo to znamená“. 
Iba 25% žiakov odpovedalo na túto otázku správne, 
pričom pochopili, že oxid uhličitý vstupuje do 
fotosyntézy a aj napriek tomu, že bude dostatok 
energie na priebeh zo slnečného žiarenia, ale nebude 
dostatok oxidu uhličitého, ktorý vstúpi do fotosyntézy, 
tak jej rýchlosť sa zníži. 37,5 % žiakov odpovedalo na 
túto otázku nesprávne a zvyšných 37,5% neodpovedalo 
vôbec. Podľa nás z tohto vyplýva, že slovenskí žiaci sú 
naučení memorovať veľké množstvo informácií, ale 
nevedia tieto informáciu prakticky použiť a vidieť 
vzťahy medzi nimi. Žiaci vedeli, že slnečné žiarenie 
a koncentrácia oxidu uhličitého môže znížiť priebeh 
fotosyntézy, ale neboli schopní vyvodiť vzťah medzi 
týmito dvoma faktormi.  

Po tom, ako žiaci vypracovali pracovný list, sme ich 
požiadali, aby vyplnili krátky dotazník s troma 
otázkami. Prvá otázka bola, či sa im zdali úlohy 
v pracovnom liste náročné. Väčšina žiakov odpovedalo, 
že úlohy boli zvládnuteľné, keďže im bolo učivo na 
predchádzajúcej hodine dobre vysvetlené. V druhej 
otázke sme sa žiakov pýtali na to, či vedeli na otázky 
odpovedať hneď po prečítaní, alebo museli nad 
odpoveďou rozmýšľať. Skoro všetci odpovedali, že nad 
otázkami museli porozmýšľať a prečítať si ich viac krát. 
Posledná otázka sa týkala toho, či by sa žiakom páčilo, 
keby mohli takéto úlohy riešiť na hodinách biológie 
častejšie. Mnohí odpovedali, že by sa im to páčilo a bola 
by to vhodná forma na zopakovanie učiva. Niektorí sa 
vyjadrili, že im to pomohlo lepšie pochopiť učivo a že 
hodina bola vďaka tomu zaujímavejšia. 

Zaujímavou bola reakcia učiteľky biológie, ktorá sa 
po hodine vyjadrila, že pre žiakov v prvom ročníku je 
zaujímavejšie zamerať sa pri fotosyntéze na praktické 
veci, ako sú faktory ktoré ju ovplyvňujú, ako zahltiť 
žiakov množstvom chemických reakcií. Pracovný list 
ohodnotila ako veľmi prínosný a plánuje ho ďalej 
využívať pri vyučovaní biológie. 

Záver 
V našej práci sme sa venovali porovnaniu vyučovania 
biológie na Slovensku a v Anglicku. Vďaka štúdiu 
a analýze štátnych vzdelávacích programov a zákonov, 
rozhovorom s učiteľmi biológie, osobným 

skúsenostiam s anglickým vzdelávacím systémom 
a odučeniu anglických pracovných listov sme dospeli 
k nasledujúcim záverom. Slovensko a Anglicko sa líšia 
školskými systémami, ktoré sa okrem rozdielov 
v samotnej štruktúre líšia hlavne filozofiou vzdelávania. 
V Anglicku sú žiaci vedení viac k prezentovaniu 
vlastných názorov a využiteľnosti poznatkov v praxi, 
pričom hlavným cieľom nie je memorovanie kvanta 
vedomostí. Učitelia majú viacej času a priestoru na 
aplikáciu problémového a projektového vyučovania. 
Vyplýva to zo samotného štátneho vzdelávacieho 
programu, ktorý je zameraný na podstatné vedomosti, 
ktoré žiaci môžu využiť v praktickom živote. Na 
Slovensku sú učitelia na gymnáziách tlačení kvantom 
vedomostí, ktoré žiaci potrebujú na úspešné 
absolvovanie maturitnej skúšky, a preto im na 
problémové vyučovanie, hlbšie prehlbovanie učiva 
a hľadanie praktických súvislostí často neostáva čas. Je 
ťažké povedať, ktorá krajina má lepší prístup 
k vyučovaniu biológie.  
Slovenskí žiaci majú veľa vedomostí, ktoré však často 
nevedia použiť. Žiaci v Anglicku majú síce vedomostí 
menej, ale vedia ich prakticky použiť a obhájiť.  
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Abstrakt 
Hlavným pilierom úspešného in vitro fertilizačného 
cyklu (IVF)  je uhniezdenie embrya a následná gravidita. 
Celý úspech je postavený na výbere toho 
najkvalitnejšieho embrya pre embryotransfér. 
V humánnej embryológii je dôležité pristupovať 
k neinvazívnym metódam. Preto je výhodné využiť 
pozorovania v priebehu delenia embryí bez nutnosti 
zásahu a manipulácie s embryami (vystavovaniu 
zmenám teploty, svetla). Na to v našej práci budeme 
využívať vysoko špecializovaný timelabs inkubátor 
EmbryoScopeTM. Druhá metodika bude v určení 
prítomnosti proteínu UBF v jadierkach blastomér, ktoré 
budeme bioptovať z 4 - 8 bunkových embryí pomocou 
imunocytochemického farbenia. Proteín UBF je 
prítomný na začiatku transkripcie. Dokázaním jeho 
prítomnosť v jadierku, určíme aj prítomnosť 
prebiehajúcej transkripcie a genetickej aktivity embrya, 
čo predstavuje významný aspekt pri selekcii embryí na 
transfer.  
Kľúčové slová: embryo, blastoméra, UBF 

Abstract 
The main pillar of a successful in vitro fertilisation cycle 
(IVF) is implantation of embryos and subsequent 
pregnancy. The whole success is based on selection of 
the highest quality embryos for embryo transfer. In 
human embryology, it is necessary to apply non-
invasive method. Therefore, it is preferable to use the 
observation of embryo splitting without manipulation 
with embryos (exposing to temperature and light). In 
our research, we use highly specialized Timelabs 
incubation EmbryoScopeTM. The methodology will be 
to determined by the presence of proteins in seeds UBF 
blastomere, which we biopsy from 4-8 cell embryos 
using immunocytochemistry coloring. UBF protein is 
present at the initial transcription. By demonstrating its 
presence in seeds, we can determine also the presence 

of ongoing transcription of the genetic activity of 
embryos, which signifies an important aspect of the 
process of selection of embryos for transfer. 
Key Words: embryo, blastomere, UBF 

Úvod 
Svetová zdravotnícka organizácia definuje neplodnosť 
ako stav, keď pár nie je schopný počať dieťa aj cez 
pravidelné praktizovanie nechráneného pohlavného 
styku po dobu minimálne jedného roka [1]. Neplodnosť 
dnes postihuje 15 - 20 % párov a to predovšetkým vo 
vyspelých krajinách. Štúdie poukazujú na to, že každý 
siedmy pár trpí neplodnosťou, objavila sa už  štúdia 
z UK, ktorá uviedla, že v UK je diagnostikovaná 
neplodnosť u každého šiesteho páru. 20 % až 37 %  
párov neotehotnie po prvých troch mesiacoch 
nechráneného styku [2]. Až 15 % párov nie je 
schopných otehotnieť  po roku nechráneného 
pohlavného styku , po dvoch rokoch je to 10 % párov 
[3, 4], pričom hovoríme o zdravých dvojiciach mladších 
ako 30 rokov.  

Tieto čísla majú stúpajúci trend a naznačujú, že 
liečba neplodnosti v centrách asistovanej reprodukcie 
bude stále bežnejšou a vyhľadávanejšou. Pre pár, ktorý 
podstupuje cyklus IVF je celá liečba finančne a hlavne 
psychicky náročná, preto je potrebné pracovať 
efektívne. Jedným z kľúčových aspektov úspešnosti in 
vitro fertilizácie je selekcia embryí s najvyššou 
pravdepodobnosťou nidácie. V tejto práci sa preto 
venujeme novým metódam vo vyhodnocovaní kvality 
embryí, a to kultivovaniu embryí v špecializovanom 
inkubátore EmbryoscopeTM a novej metodike 
vyhodnocovanie genetickej aktivity embrya za pomoci 
detekcie jadierkového proteínu UBF. 

Pacientky, od ktorých budú blastoméry získavané 
podstúpia hormonálnu stimuláciu. Superovulácia 
zabráni athrézii oocytov, a tým podporí zisk vyššieho 
počtu oocytov. Dozrievanie oocytov pravidelne sleduje 
lekár pod ultrazvukom a vykonáva folikulometrie, na 
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základe ktorých určí dátum punkcie oocytov. Po 
aspirácii oplodníme oocyty spermiami metódou IVF 
alebo ICSI. 

1 Embryo 
Embryo je nový organizmus v počiatočnej fáze vývoja . 
U ľudí je to definované ako vyvíjajúci sa organizmus od 
štvrtého dňa po oplodnení až do konca ôsmeho týždňa 
(Obr. 1) [5]. Embryo vzniká splynutím ženskej pohlavnej 
bunky, oocytu, a mužskej pohlavnej bunky, spermie [6]. 
Proces embryogenézy delíme na blastogenézu 
a organogenézu. Blastogenéza zahrňuje brázdovanie, 
blastuláciu, gastruláciu a notogenézu. Počas 
blastogenézy zárodok nerastie. Mnohonásobným 
delením vajíčka pri brázdovaní vzniká veľké množstvo 
stále menších buniek. Zväčšuje sa len o málo, čo súvisí 
s jeho neskorším presunom cez vajcovody do 
maternice, nakoľko k prvému brázdovaniu dochádza už 
vo vajcovode. V ďalšom kroku prechádza embryo do 
maternice. Tu začína rásť a prechádza do druhej fázy 
blastulácie, ktorej výsledkom je blastocysta [7]. 
V metódach asistovanej reprodukcie predstavuje 
blastocysta štádium embrya vhodné na 
embryotransfér.   
 

 
Obr. 1 Embryo 

2 Sledovanie delenia embryí pomocou 
EmbryoScopeTM 
Vývoj embrya je dynamický proces a pri štandardnej 
kultivácii v bežnom inkubátore nie je možné sledovať 
morfologické zmeny v čase bez vystavovania embryí 
vonkajšiemu prostrediu. Morfokinetický prístup, ako 
neinvazívna metóda hodnotenia kvality embryí, prináša 

nové možnosti zvýšenia úspešnosti in vitro fertilizácie. 
Je založený na jednoduchých metódach pozorovania so 
zameraním na morfológiu, ale aj dynamický vývoj 
embryí bez narušenia kultivačných podmienok.  

Inkubátor EmbryoScopeTM je vybavený 
zabudovanou kamerou určenou pre automatické 
snímanie obrazu (Obr. 2). Každé vajíčko a následne 
embryo je pestované samostatne vo veľmi drobných 
jamkách. Kamera sníma každé embryo v približne 
dvadsaťminútových intervaloch. Jednotlivé obrázky sú 
chronologicky zoradené počítačovým programom, 
ktorý umožňuje ich zrýchlené prehratie, a tak získať 
časovú videosekvenciu zachytávajúcu dianie v 
príslušnej jamke od začiatku snímania až po jeho 
ukončenie (Obr. 3). 

 

 
Obr. 2  EmbryoScopeTM 

 

 
Obr. 3 Výstup z EmbryoScopuTM 

 
Natočená videosekvencia slúži na určenie dynamiky 
vývoja a na zachytenie anomálií delenia jednotlivých 
buniek embrya. Tieto informácie, ktoré sa nedajú 
pozorovať bez monitoringu vývoja, sú spolu so 
štandardnými charakteristikami kvality embrya 
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analyzované na základe celého súboru delení. Po 
následnom prehratí video sekvencie vieme určiť 
a vyhodnotiť: 

• presné určenie času prvého delenia embrya  
a jeho ďalších delení  

• morfológiu prvojadier a jadierok  
• štruktúru a umiestnenie pólového telieska  
•  vzhľad cytoplazmy  
• priebeh fragmentácie  
• počet, tvar a symetriu blastomér  
• tvorbu a počet jadier po rozdelení embrya  

Monitoring časového priebehu delenia embryí 
poskytne nové informácie o parametroch delenia 
embryí, ktoré sa líšia medzi implantovanými 
a neimplantovanými embryami a významne tak zvýši 
úspešnosť embryotransféru. 

3 Bioptovanie blastomér 4-8 bunkových embryí 
Média, ktoré budú použité pri biopsii, sú média 
komerčné, vyrábané firmou COOK. Deň pred biopsiou 
budú pripravené petriho misky (nízke) s kvapkami 
Biopsy média – pre biopsie trojdňových embryí 
a Blastocyst média pre biopsie blastocýst, pričom 1 

kvapka bude obsahovať 5 l média. Kvapky budú 
zaliate 3,5 ml kultivačným olejom a vložené do 
inkubátora. Jedna miska je určená iba pre jedno 
embryo. Rovnako deň pred biopsiou budú pripravené 4 
well misky s mikrokvapkami. Do každej komôrky bude 

napipetované 60 l Blastocyst média a zaliate 600 l 
kultivačného oleja. Pripravíme  2 skúmavky (5 ml) 
média (Cleavage média pre trojdňové embryá a 
Blastocyst média pre blastocysty), ktoré budú slúžiť na 
oplach embryí po biopsii. 

Do vopred pripravenej petriho misky pre biopsiu 
embryí s Biopsy médiom sa 10 minút pred vlastným 
výkonom umiestni do mikrokvapky jedno embryo, 
vybraté na biopsiu. 

Pripraví sa mikromanipulátor výmenou oboch 
mikropipiet. Na ľavej strane je umiestnená holding 
mikropipeta, ktorá bude slúžiť na prichytenie embrya. 
Na pravej strane bude umiestnená partial zone 
dissection pipete (PZDP), ktorou bude prevedený 
mechanický asistovaný zonálny hatching (AZH) alebo 
blastomere asporation pipete, ktorá je určená na 
biopsiu blastoméry z embrya. 

V prípade biopsie embrya bude laserom narušený 
obal embrya na základe čoho sa vytvorí otvor 
dostatočne veľký na vytlačenie alebo na aspiráciu 
blastoméry z embrya. V prípade blastocýst sa AZH 
laserom vykonáva zhruba na 3. deň kultivácie, aby na 5. 
deň blastoméry samy expadovali.  

Pomocou PZDP mikropipety bude z trojdňového 
embrya vytlačená 1 blastoméra, alebo pomocou EBPH 
mikropipety bude aspirovaná jedna blastoméra 
z embrya. Z blastocysty bude pomocou PZDP 
mikropipety a lasera odobratých 5 – 10 buniek 
trofektodermu (ideálne vyhatchovaná časť).  

 Trojdňové embryá budú po biopsii dôkladne 
opláchnuté od Biopsy média premytím v Cleavage 
médiu a následné sa umiestnia do vopred pripravenej 
4 well misky do wellu označeného číslom príslušného 
bioptovaného embrya. Blastocysty je možné preniesť 
hneď do 4-wellovej misky. 

Bioptované blastoméry alebo bunky trofektodermu 

budú prenesené do mikroskúmavky s 0,8 l kvapkou 
PBS/PVP pufru. Skúmavka bude uložená do 
vychladeného stojana. 

4 Imunocytochemické farbenie  a fixácia 
blastomér 
Bioptované blastoméry budú fixované po dobu 40 
minút v 4 % paraformaldehyde (pripravenom podľa 
Tab. 1). Takto fixované blastoméry je možné spracovať 
ihneď alebo uchovať pri teplote 4°C až po dobu dvoch 
týždňov, pričom fixácia zabráni kontamináciám 
blastomér.  
 
Tab. 1 Príprava 4% paraformaldehydu 

1. 2g PF zmiešame s 25 ml destilovanej vody 

2. zahrejeme na 65-70°C počas 0,5-1 hodiny 

3. pridáme 1-4 kvapky NaOH 

4. ochladíme 

5. pred použitím zmiešame 8% PF s 0,2 M PBS + 
0,5% Tritónu v pomere 1:1 = 4% PF 

 
Na vybioptovaných blastomérach neskôr aplikujeme 
metódy imunocytochemického farbenia a pozorujeme. 
Blastoméry budú celý čas premývané a kultivované 
v médiu PBS (phosphate buffer saline), ktoré sme 
pripravili z jednotlivých chemikálií (Tab. 2). 
 
Tab. 2 Zložky PBS média 

Destilovaná voda 250 ml 

NaCl 2 g 

KCl 0,05 g 

Na2HPO4*2 H2O 0,36 g 

KH2PO4 0,06 g 
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V priebehu imunocytochemického farbenia blastoméry 
v prvom kroku permeabilizujeme v roztoku 0,5% 
Tritónu (125 µl) a PBS (25 ml) po dobu 30 minút. Tritón 
je v procese imunocytochémie veľmi dôležitý a slúži na 
narušenie, resp. prederavenie membrány, v dôsledku 
čoho primárna protilátka vstupuje cez túto membránu 
do blastoméry. V druhom kroku blokujeme blastméry v 
nariedenom roztoku: 2% BSA + PBS + 0,5% Tritón, 
kalibrujeme po dobu jednej hodiny pri izbovej teplote. 
BSA  (bovine serum albumin) proteín zabraňuje 
nalepeniu blastomér na dno Petriho misky a steny 
kapilár. Taktiež je dôležitým výživným komponentom v 
médiu. V treťom kroku budú blastoméry prenesené do 
primárnej protilátky, ktorej úlohou je naviazanie sa na 
hľadaný proteín. V prípade lokalizovania UBF 
použijeme primárnu protilátku – antimouse body 
v pomere 1:250. Protilátku necháme pôsobiť počas 
noci v chladničke, pri teplote 4°C. 

Na druhý deň v štvrtom kroku budú blasoméry 
premyté v roztoku primárnej protilátky : 2% BSA + PBS 
+ Tritón. Protilátka bude premytá dvakrát po sebe po 
dobu 30 minút pri izbovej teplote.  Nasledujúcim 
piatym krokom bude prenášanie blastomér do 
sekundárnej protilátky, ktorá sa naväzuje na primárnu 
protilátku a spôsobí zafarbenie. Ako sekundárnu 
protilátku využijeme goat anti mouse FITC - Sanat Cruz 
SC 2010, v pomere 1:200, tak bude ponechaná po dobu 
dvoch hodín pri izbovej teplote. V šiestom kroku bude 
nasledovať dvojnásobné premývanie sekundárnej 
protilátky z blastomér v roztoku: 2% BSA + PBS + Tritón 
počas 30 minút pri izbovej teplote. Posledným krokom 
je montovanie blastomér na podložné sklíčka pomocou 
montovacieho média (Antifading kit) zmiešaného 
s propídium jodidom, ktorý spôsobí zafarbenie jadra 
červenou farbou a tým zjednoduší lokalizáciu jadierka 
a vylepší detekciu lokalizovaného proteínu UBF, pričom 
sekundárna protilátka svieti zelenou fosforeskujúcou 
farbou. Na každé podložné sklíčko bude nalepená 
kruhová nálepka, čím sa zabráni rozliatiu média po 
celom podložnom sklíčku. Takto nanesené blastoméry 
udržíme na sklíčku v malej vzdialenosti od seba. 
Montovacie médium bude nanesené pipetou 
v množstve 3,5 µl do kruhových výsekov na podložné 
sklíčka. Blastoméry budú prenesené v množstve 1 - 3 
blastoméry / 1 sklíčko pomocou ústnej mikropipety 
a následne zafixované krycím sklíčkom. Lokalizáciu 
proteínu pozorujeme pod fluorescenčným 
mikroskopom (Leica 6.2) a konfokálnym mikroskopom 
(Zeiss LSM 710). 

Výsledky 
Pri detekcii pod mikroskopom by mala byť viditeľná 
prítomnosť UBF jadierkového proteínu, ktorá sa prejaví 
ako zelená fosforeskujúca farba (sekundárna 
protilátka). Proteín by mal byť  lokalizovaný na 
periférnej časti červeno zafarbeného jadierka. 
Blastoméry, pri ktorých bude proteín pozitívne 
detegovaný, môžeme označiť za geneticky aktívne, 
a tak vhodné na embryotransfér. Na obrázku 4 je 
viditeľný jadierkový proteín UBF v oocytoch myší, 
podobné zafarbenie predpokladáme aj pri ľudských 
blastomérach. 

 

 
Obr. 4 Detekcia proteínu UBF v jadierku oocytu myší 

Záver 
UBF sú dôležitým jadierkovým proteínmi pri delení 
buniek a prenose genetickej informácie. Tento proteín 
by mal byť prítomný v každom jadierku oocytov a 4 až 
8 bunkových embryí, pri ktorých dochádza 
k opätovnému spusteniu transkripcie. Absenciu UBF 
môžeme  primárne predpokladať pri geneticky 
neaktívnych embryách. Sekundárny predpoklad 
absencie proteínu môžeme pripisovať embryám 
starších pacientok, embryám s rôznymi anomáliami 
a odumretím embryám. Cieľom tejto práce je 
optimalizácia metodického postupu a dokázanie 
prítomnosti proteínu UBF prenesených embryí 
s následnou pozitívnou graviditou. Tak by táto štúdia 
napomáhala pri výbere najživotaschopnejších embryí 
a eventuálne znižovala počet transferovaných embryí, 
čím sa zníži riziko viacplodovej gravidity. Takáto 
metodika predstavuje v procese liečby infertility 
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kľúčový aspekt, ktorý napomôže k úspešnému IVF 
cyklu. Jej veľkú výhodu predstavuje aj nižšia cena 
nákladov ako pri PGD diagnostike, preto môžeme 
predpokladať jej aktívne zavedenie do praxi. 
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Abstrakt 
Kolorektálny karcinóm (CRC) predstavuje jedno 
z najčastejšie sa vyskytujúcich nádorových ochorení. 
Karbonická anhydráza IX (CA IX) je známy biomarker 
nádorovej hypoxie, ktorého expresia koreluje so zlou 
prognózou. Prostredníctvom imunohistochémie 
v tkanivových rezoch od 16 pacientov s CRC sme 
zaznamenali 75% CA IX-pozitivitu vzoriek nádorového 
tkaniva a 100% pozitivitu vzoriek rezov z lymfatických 
uzlín a metastáz. Test ELISA na detekciu a kvantifikáciu 
cirkulujúcej formy CA IX (ECD) vo vzorkách krvi 
preukázal 50% pozitivitu (priemerná hodnota 205,3 
pg/ml). Porovnaním výsledkov oboch nami použitých 
analýz sme zaznamenali miernu koreláciu (0,359). 
Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, karbonická 
anhydráza IX, hypoxia 

Abstract 
Colorectal cancer (CRC) is one of the most common 
malignancies. Carbonic anhydrase IX (CA IX) is well-
known biomarker of tumor hypoxia, and its expression 
correlates with poor prognosis. Through the 
immunohistochemistry in tissue sections from 16 CRC 
patients, we observed 75% CA IX-positivity of tumor 
tissue and 100% positivity of samples derived from 
lymph nodes and metastases. ELISA test for detection 
and quantification of the soluble form of CA IX (ECD) in 
blood samples showed 50% positivity (the mean value 
was 205,3 pg/ml). When we compared the results from 
both assays, we found a moderate correlation (0.359).  
Key words: colorectal cancer, carbonic anhydrase IX, 
hypoxia 

Úvod 
Nádorové ochorenia predstavujú celosvetovo druhé 
najrozšírenejšie ochorenie, hneď po 
kardiovaskulárnych ochoreniach. V rámci nádorových 
ochorení sa pomerne často stretávame s kolorektálnym 
karcinómom (CRC), ktorý predstavuje najčastejší typ 
nádorového ochorenia gastrointestinálneho traktu. 
Jedným z potenciálnych onkologických biomarkerov by 
v budúcnosti mohol predstavovať enzým karbonická 
anhydráza IX (anhydráza kyseliny uhličitej – CA IX). 
Doterajšie výskumy poukazujú na súvislosť medzi 
zvýšenou hladinou proteínu CA IX a rozvojom 
onkologického ochorenia. Predpokladá sa, že po sérii 
dlhodobých meraní a validácií sa pomocou stanovenia 
hladiny proteínu CA IX prispeje nie len k zlepšeniu 
diagnostiky nádorových ochorení, ale aj 
optimalizovaniu terapie ako aj monitorovaniu relapsu 
ochorenia. 

1 Kolorektálny karcinóm a karbonická anhydráza 
IX 
Kolorektálny karcinóm (CRC) vzniká v hrubom čreve 
(HČ) a môže mať rôzny charakter ako aj rôznu 
lokalizáciu. Nádor sa môže nachádzať na ktoromkoľvek 
mieste pozdĺž celého hrubého čreva. Na obr. 1 sú 
znázornené rôzne lokalizácie. Rozlišujeme karcinóm na 
pravej časti HČ (5%), karcinóm transverznej časti HČ 
(6%), karcinóm ľavej časti HČ (20%), esovitej časti HČ 
(32%), konečníka (30%) a análneho otvora (2%) [1]. 

Z dôvodu stúpajúceho výskytu CRC narastá aj 
potreba včasne diagnostikovať a charakterizovať 
rozsah ochorenia. Pri diagnostike hrá dôležitú úlohu 
viacero známych a merateľných faktorov, avšak 
potreba dôjsť k novým poznatkom, ktoré by urýchlili a 
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zjednodušili identifikáciu tohto ochorenia, je veľká. 
Optimálny prípad predstavuje existencia biomarkera s 
vysokou senzitivitou a špecificitou, ktorého hladina 
koreluje s veľkosťou nádora a štádiom prebiehajúceho 
ochorenia. 
 
Obr. 1 Nádory hrubého čreva 
 

 
Zdroj: [1] 
 

Karbonické anhydrázy (CA) predstavujú skupinu 
enzýmov, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie rovnováhy 
pH, zabezpečujú výmenu iónov v procese dýchania, 
trávenia, resorpcii kostí, renálnych funkcií, ale aj v 
ďalších dôležitých fyziologických procesoch. Proteíny 
CA sú zinok viažuce katalyzátory reverzibilnej konverzie 
medzi oxidom uhličitým a kyselinou uhličitou. Táto 
reakcia predstavuje hydratáciu CO2 na H2CO3, pričom 
dochádza k spontánnej disociácii H2CO3 na 
hydrogénuhličitan a protón [2, 3, 4]. 

Rozlišujeme viacero izoforiem zo skupiny CA, avšak 
z pohľadu distribúcie a funkcie v zdravých 
a nádorových tkanivách je  najvýznamnejšia izoforma 
CA IX. Proteín CA IX sa vyznačuje rôznou expresiou v 
zdravých tkanivách. Bol zaznamenaný len v určitých 
špecifických typoch tkanív. Jedná sa predovšetkým o 
tkanivá gastrointestinálneho traktu [5], ale jeho 
prítomnosť je dokázateľná aj v povrchovom epitele 
ovárií, zárodočnej sieti semenníka, mezoteliálnych 
bunkách a v komorovej výstelke centrálneho 
nervového systému [6]. 

Prostredníctvom viacerých štúdií bola prítomnosť 
proteínu CA IX doteraz  dokázaná v karcinómoch 
hrubého čreva [5], krčka maternice [7], pažeráka [8], 
prsníka [9], pľúc [10], obličiek [7], čo je znázornené na 
obr. 2. 

Obr. 2 Expresia enzýmu CA IX v zdravých tkanivách 
(ľavá strana) a v nádorových tkanivách (pravá strana) 
 

 
Zdroj: [Obrázok bol použitý so súhlasom prof. 
Pastorekovej] 
 

Proteín CA IX, ako môžeme vidieť na obrázku 3, sa 
skladá z SP domény – signálny peptid, N – terminálneho 
proteoglykánu (PG doména), extracelulárnej 
katalytickej domény (CA), transmembránového 
segmentu (TM) a krátkeho intra-cytoplazmatického 
chvosta (IC) [11]. 
 
Obr. 3 Štruktúra enzýmu CA IX 
 

 
 
Zdroj: [11, 12] 

 
Významné domény z hľadiska detekcie cirkulujúcej 

formy CA IX v krvi predstavujú spomínané PG a CA 
segmenty. Tie spolu vytvárajú tzv. extracelulárnu 
doménu (ECD), ktorá prostredníctvom enzýmov 
metaloproteáz môže byť uvoľňovaná do 
extracelulárneho prostredia. Takto uvoľnená forma CA 
IX cirkulujúca v krvi predstavuje tzv. „sheddovanú“ 
formu. Viaceré štúdie poukazujú na fakt, že cirkulujúca 
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forma CA IX - ECD je detekovaná v krvi pacientov s 
rôznym nádorovým ochorením. Dôraz sa kladie aj na 
koreláciu uvoľnenej ECD vzhľadom k prebiehajúcemu 
onkologickému ochoreniu [12, 13,14]. 

Kyslík patrí medzi základné podmienky života. 
Napriek tomu, že kyslík má pri existencii organizmov 
takéto významné postavenie, môže byť jeho 
prítomnosť v určitých prípadoch nežiaduca. Ide o 
zmenu koncentrácie kyslíka v tkanivách v smere nahor 
(hyperoxia) alebo naopak, nadol (hypoxia). Hypoxické 
podmienky v tkanivách zachytáva obrázok 4. Práve 
s hypoxiou sú spájané nádorové ochorenia. 
 
Obr. 4 Normoxia a hypoxia v tkanivách 
 

 
 
Zdroj: [15] 

2 Materiál a metódy 
Biologický materiál – tkanivové bločky a krv pochádzali 
z prospektívnej štúdie 16 pacientov. Všetkým 
pacientom bol diagnostikovaný primárny kolorektálny 
karcinómom. Tkanivové bločky boli poskytnuté 
Virologickému ústavu SAV. Histopatologické a klinické 
informácie o pacientoch boli spracované tak, aby bola 
zaistená úplná anonymita všetkých osobných údajov 
pri každom jednom pacientovi v súlade s platnou 

legislatívou.  
Pri stanovení proteínu CA IX boli v našej práci 

použité dve metódy. K dispozícii sme mali viac druhov 
tkanivových vzoriek - zdravé tkanívo, nádor, lymfatické 
uzlíny a metastázy. Taktiež sme mali k dispozícii aj 
vzorky krvi. Pri prvej metóde sme získané tkanivové 
rezy analyzovali pomocou imunohistochémie (IHC). Pri 
druhej metóde sme použili vzorky krvi (sérum a v dvoch 
prípadoch sme mali vzorky plazmy). Tie sme analyzovali 
pomocou ELISA testu.  

Prijaté tkanivové bločky boli spracované 
štandardným postupom. Po narezaní boli jednotlivé 
rezy podrobené odparafínovaniu a rehydratácii. 

Analýza tkanív prebiehala pomocou prístroja DAKO 
AUTOSTAINER UNIVERSAL STAINING SYSTEM a 
použitím kitu DAKO EnVision+System-HRP (DAB) podľa 
návodu od výrobcu. Inkubácia s primárnou protilátkou 
M75 bola  realizovaná počas 60 min pri izbovej teplote. 
Na záver sme jadrá buniek dofarbovali pomocou 
hematoxylínu. Jednotlivé rezy tkanív sme 
vyhodnocovali pomocou mikroskopu LEICA DFC 480 pri 
rôznych zväčšeniach (100x, 200x). Pri hodnotení 
vzoriek sme použili softvér LEICA IM 500.  

ELISA test prebiehal v 96 jamkovej mikroplatničke 
pri paralelných meraniach. V našom prípade bol 
použitý Rapid CA IX ELISA test vyvinutý na Virologickom 
ústave SAV, ktorý predstavuje vysoko-senzitívny test na 
detekciu cirkulujúcej formy CA IX (ECD) v krvi. Je 
založený na použití dvoch protilátok - vychytávacej a 
detekčnej konjugovanej s HRP (pridávaná súčasne buď 
so štandardom alebo so vzorkou séra - onkologický 
pacient alebo zdravý jedinec). Po inkubácii vzoriek 
s protilátkami nasledovalo premývanie, aplikácia 
substrátu a inkubácia platničky v tme. Takto pripravené 
vzorky sme merali pri vlnovej dĺžke 492 nm pomocou 
prístroja Synergy HT. Vzorku krvi sme pokladali za 
pozitívnu ak hodnota ECD CA IX bola vyššia ako 50 
pg/ml.  

Výsledky získané v ELISA teste sme vyhodnotili 
prostredníctvom Studentovho t-testu, pričom hodnoty 
p < 0,05 považujeme za štatisticky signifikantné. Vzťah 
medzi výsledkami získanými prostredníctvom ELISA 
testu a IHC v kontexte s dostupnými histopatologickými 
a klinickými údajmi sme určili prostredníctvom 
korelačného koeficientu, pričom korelácia pod 0,1 je 
triviálna, 0,1 – 0,3 malá, 0,3 – 0,5 stredná a nad 0,5 
veľká. Korelácia 0,7 – 0,9 sa často uvádza ako veľmi 
veľká a 0,9 – 1 ako takmer dokonalá. 

3 Výsledky a diskusia 
Celkovo sme analyzovali súbor 16 pacientov, ktorí mali 
priemerný vek 71,9 rokov. Súbor pozostával z 10 žien s 
priemerným vekom 70,7 a 6 mužov s priemerným 
vekom 74 rokov. Pri vyhodnotení percentuálneho 
zastúpenia pacientov s diagnózou CRC vzhľadom na 
lokalizáciu nádora sme zistili, že 31,25% zo 16 pacientov 
malo nádor diagnostikovaný v oblasti colon 
descendens, 18,75% colon recto-sigmoideum, 18,75% 
colon sigmoideum, 12,5% colon rectum, 12,5% colon 
ascendens a 6,25% predstavoval nádor lokalizovaný v 
colon transversum.  
Obr. 5 Názorné príklady negativity a rôzne stupne 
pozitivity CA IX špecifického farbenia, zväčšenie 100x 
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Pri mikroskopickom vyhodnotení nás zaujímalo 

predovšetkým CA IX špecifické farbenie (hnedá farba) 
v membránach jednotlivých buniek. Na obrázku 5 
môžeme pozorovať negatívny nález, ale aj rôzny stupeň 
pozitivity – slabú, strednú a silnú (A - prítomnosť 
negatívnych buniek, B - slabá pozitivita (< 25%), C – 
stredne silná pozitivita (26 – 50%), D - silná pozitivita 
(51 – 100%)). Na obrázku sú zároveň dobre 
pozorovateľné bunky mukózového charakteru, ktoré sú 
typické pre hrubé črevo. So stúpajúcou intenzitou CA IX 
špecifického zafarbenia pozorujeme zmenu organizácie 
a tvaru buniek.  

Obrázok 6 ponúka ukážku porovnania 
imunohistochemického značenia viacerých typov 
tkanív, ktoré sme mali k dispozícii od pacienta č. 4 a 7. 
V prípade pacienta č. 4, sme mali k dispozícii rez zo 
zdravého tkaniva (A), nádorového tkaniva (B), z tkaniva 
odobratého z lymfatickej uzliny (C) a z metastázy 
v pečeni (D). Druhý príklad predstavuje pacient č. 7, od 
ktorého sme mali k dispozícii len 3 typy tkanív – zdravé 
tkanivo (A), nádorové tkanivo (B) a tkanivo z metastázy 
v močovom mechúre (D). CA IX pozitívne nádorové 
bunky prítomné v lymfatickej uzline (C) ako aj 
v metastáze (D) sú morfologicky podobné 
ako nádorové bunky pozorované v primárnom nádore 
kolorekta (B). 

 

Obr. 6 Porovnanie výsledkov CA IX značenia 
z rôznych tkanív od 1 pacienta, zväčšenie 200x 

 

 
 
Pre porovnanie sme analyzovali aj vzorky sér 

získané od 15 zdravých jedincov. Na obrázku 7 je 
porovnanie nameraných hodnôt cirkulujúcej ECD CA IX 
vo vzorkách krvi pri 15 zdravých jedincoch (priemerná 
hodnota je 43,3 pg/ml) ako aj pri 16 pacientoch 
s kolorektálnym nádorom (priemerná hodnota je 205,3 
pg/ml). Hoci je rozdiel medzi priemernými hodnotami 
onkologických pacientov a zdravých jedincov 
niekoľkonásobne vyšší, pozorovaný rozdiel nie je na 
základe výsledkov zo Studentovho t-testu štatisticky 
signifikantný (p = 0,09). 
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Obr. 7 Grafické znázornenie distribúcie vzoriek z dvoch 
rôznych skupín 
 

 
 

Po získaní výsledkov z jednotlivých analýz sme sa 
rozhodli o ich vzájomné porovnanie a vyhodnotenie vo 
vzťahu ku klinickým a histopatologickým informáciám, 
ktoré sme mali k dispozícii. Výsledky 
z imunohistochémie sme hodnotili podľa stupňa 
pozitivity (hodnota 1, 2 alebo 3) resp. negativity (0). 
Okrem toho sme sa zamerali aj na hodnotenie 
prítomnosti (1) alebo neprítomnosti (0) metastáz 
a postihnutých lymfatických uzlín. Výsledky z ELISA 
testu sme rozdelili do dvoch skupín na pozitívne (1) 
a negatívne vzorky (0). 

Obrázok 8 ponúka grafické znázornenie korelácie 
výsledkov získaných obomi metódami vo vzťahu ku 
klinickým a histopatologickým parametrom. 
K vyhodnoteniu sme použili korelačný koeficient, ktorý 
sa používa na určenie či existuje nejaký vzťah medzi 
dvoma vlastnosťami. Hodnota korelačného koeficientu 
dosiahla 0,359 a to znamená, že porovnávané skupiny 
dosiahli stredný stupeň korelácie. 

Náš súbor testovaných onkologických pacientov 
pozostával zo 16 jedincov, ktorí mali v rokoch 2010 a 
2013 diagnostikovaný kolorektálny karcinóm. Krupa vo 
svojej práci poukazuje na asociáciu  prítomnosti CRC 
s vyšším vekom, najčastejšie ide o prejav ochorenia vo 
veku 45-50 rokov a ďalší nárast sa zaznamenáva vo 
veku 70 rokov [16]. Keďže priemerný vek nášho 
testovaného súboru onkologických pacientov bol 71,9 
rokov, aj v našej práci sa asociácia potvrdila. 

Z počtu 16 pacientov mali 2 pacienti (12,5%) nádor 
lokalizovaný v oblasti colon ascendens, 1 pacient 
(6,25%) v oblasti colon transversum, 5 pacientov 
(31,25%) v oblasti colon descendens, 3 pacienti 
(18,75%) v oblasti colon sigmoideum, 3 pacienti 
(18,75%) v oblasti recto-sigmoideum a 2 pacienti 

(12,5%) mali diagnostikovaný nádor v oblasti colon 
rectum. Podobné údaje sú uvedené v publikácii od 
Hrčku, kde však boli dominantné nádory lokalizované v 
oblasti colon sigmoideum (32%) [1].  
 

Obr. 8 Grafické znázornenie korelácie 
výsledkov s histopatologickými a klinickými 
informáciami (HPaK) 
 

 
 
Viaceré štúdie opisujú CA IX ako významný 

onkologický biomarker kolorektálnych nádorov [5, 17, 
18]. Saarnio a kol. vo svojej práci dokázal spojitosť  
CA IX s rozvojom nádorového prostredia 
prostredníctvom 69 vzoriek získaných od 60 pacientov. 
Nižšie pozitívne nálezy boli detekované u pacientov 
s polypmi a adenómami. V tejto práci boli vzorky tkanív 
pri imunohistochemickom farbení stanovené 
nasledovne – 24% vzoriek bolo negatívnych, v 29% bola 
zaznamenaná mierna pozitivita a v 47% bola vzorka 
stredne až silno pozitívna na expresiu CA IX [5]. 
Výsledky uvedené v tejto práci korelujú s našimi 
výsledkami, pričom v našej štúdii bolo 25% 
vyhodnotených vzoriek ako negatívnych a zvyšné 
preukazovali pozitivitu.  

Touto problematikou sa zaoberala aj publikácia od 
Kivela a kol., pričom taktiež poukazuje na pozitívnu 
expresiu CA IX v porovnaní so zdravými tkanivami [17]. 
Obe práce zároveň uvádzajú, že prítomnosť CA IX je 
fyziologická, avšak len v kryptálnych bunkách črevnej 
mukózy a smerom k rektálnej časti čreva expresia CA IX 
výrazne klesá [5, 17]. 

Podobné percentuálne zastúpenie exprexie CA IX 
pri imunohistochémii bolo detekované aj v publikácii so 
vzorkami tkanív karcinómu krčka maternice, kde bola 
zaznamenaná 81,9% pozitivita [19]. Vysoká pozitivita 
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vzhľadom k prítomnosti enzýmu CA IX bola popísaná aj 
v iných prácach, ktoré sa zaoberali problematikou 
nádorových ochorení napr: pri karcinóme pľúc, mozgu, 
prsníka, krku a obličiek. 

Okrem detekcie CA IX prostredníctvom IHC je 
možné koncetrácie cirkulujúcej formy enzýmu CA IX 
detekovať aj prostredníctvom testu ELISA. Výhodou je 
neinvazívne odobratie krvnej vzorky (na rozdiel od 
kolonoskopie či biopsie potrebných na IHC farbenie). 
Ďalšimi výhodami je možnosť odobratia krvnej vzorky 
pred a po operácii, cenová dostupnosť a potenciál 
realizácie v rutiných vyšetreniach. 

Z celkového počtu 16 pacientov bola pri ELISA teste 
negativita nameraná až u 8 pacientov, čo znamená, že 
u 8 pacientov boli hodnoty cirkulujúcej formy CA IX pod 
50 pg/ml. Priemerná hodnota EDC CA IX v 
predoperačnej krvi pacientov bola 205,3 pg/ml. 
Podobne ako v našej práci, aj Woelber a kol. sa 
zaoberali analýzou prítomnosťou cirkulujúcej formy CA 
IX v sére pacientov. V tejto štúdii boli analyzované 
vzorky od 46 pacientok s diagnózou karcinómu krčka 
maternice. Hodnoty EDC CA IX sa pohybovali v rozsahu 
23 - 499 pg/ml a priemerná hodnota  bola 137 pg/ml 
[19]. V našom prípade bola priemerná hodnota 
cirkulujúcej formy CA IX v predoperačnej krvi pacienta 
s CRC vyššia a nameraný koncentrácie boli v rozsahu 0 
- 1558 pg/ml. Rozdiely v hodnotách oboch analýz sú 
predovšetkým zapríčinené rôznymi ELISA testami, 
ktoré boli použité a ich výsledky pri vzájomnom 
porovnaní nekorelujú a sú veľmi rozdielne.  

V publikácii Rosenberg a kol. pri stanovení ECD 
formy CA IX v sérach 30 pacientov s diagnózou 
karcinómu hlavy a krku pomocou R&D testu boli 
namerané hodnoty v širokom rozsahu 0 - 1696 pg/ml 
[20]. V prípade publikácie, ktorá sa zaoberala vzorkami 
od 57 pacientov so svetlobunkovým karcinómom 
obličiek bola priemerná hodnota ECD CA IX v sére 
209,22 pg/ml [14].  

V prípade nádorov hlavy a krku sa Rosenberg a kol. 
zaoberali aj sledovaním uvoľnenej ECD CA IX v sérach 
pacientov pred a po liečbe. Výsledky tejto štúdie 
preukázali, že získané hodnoty pred a po liečbe sú 
štatisticky nesignifikantné (p=0,56) a sú bez 
jednoznačného klesania alebo stúpania koncentrácie 
vo vzťahu k liečbe [20]. Rovnako výrazná variabilita v 
hodnotách ECD CA IX (30 – 1687 pg/ml) bola 
pozorovaná aj vo vzorkách 148 sér získaných od 37 
pacientov s diagnózou karcinóm vaječníkov [19]. 
Navyše, priemerná hladina ECD nebola signifikantne 
zmenená ani po operácii a ani v dôsledku 
chemoterapie. Podobne Woelber a kol. vo svojej ďalšej 

publikácii zameranej na nádory krčka maternice 
uvádzajú, že významne zmeny koncentrácie sérovej CA 
IX pred operáciou neboli zaznamenané [19]. Na druhej 
strane, v prípade vzoriek séra a moču od pacientov s 
obličkovým nádorom bol zaznamenaný výrazný pokles 
v hladine ECD CA IX po operácii [13], čo podporuje 
pozíciu CA IX ako sľubného biomarkera vhodného na 
monitorovanie nádorového ochorenia po operačnom 
zákroku.  

V našej štúdii sa okrem samotného merania IHC 
a ELISA testu brali do úvahy aj konkrétne 
histopatologické a klinické parametre pacientov. 
Woelber a kol. zistili, že korelácia medzi IHC a meraním 
koncentrácie ECD CA IX nebola dosiahnutá pri 
pacientoch s karcinómom krčka maternice [19]. V 
tomto prípade išlo o vzorky získané od 9 pacientov, čo 
môže predstavovať dôvod negatívneho vyhodnotenia 
korelácie. V inej publikácii od Zhou a kol. sú 
publikované výsledky, ktoré konštatujú koreláciu ECD 
CA IX s veľkosťou svetlobunkových nádorov obličky. V 
tejto štúdii bola navyše potvrdená silná korelácia medzi 
hladinou CA IX analyzovanou prostredníctvom IHC ako 
aj ELISA testu (korelačný koeficient 0,802) [21]. 
Podobná štúdia z roku 2013 zameraná na karcinómy 
obličiek (74 pacientov) potvrdila silnú koreláciu 
(korelačný koeficient 0,66) medzi výsledkami získanými 
z IHC ako aj ELISA analýzy tkanivových vzoriek [14]. V 
našom prípade sme porovnávali výsledky z IHC analýzy 
a ELISA testu v kontexte s klinicky potvrdenou 
prítomnosťou nádorových buniek v lymfatických 
uzlinách, aj v metastázach vo vzdialených orgánoch. Pri 
hodnotení korelačného koeficientu v našej práci sme 
zistili, že vykazuje hodnotu 0,359, čo predstavuje 
stredný stupeň korelácie.  

Potreba hľadania optimálneho biomarkera, ktorý by 
bol relevantný z diagnostického ako aj prognostického 
hľadiska nádorového ochorenia neustále narastá. Hoci 
sa enzým CA IX javí ako potenciálne významný 
biomarker nie len pre CRC, je potrebné validovať jeho 
expresiu resp. prítomnosť na rozsiahlejšej skupine 
onkologických pacientov. karcinóm. 

Záver 
V závere môžeme konštatovať, že problematika 
kolorektálneho karcinómu predstavuje významný 
celosvetový problém, ktorý je potrebné skúmať, 
objasňovať a tak predchádzať zvýšeným počtom 
pacientov s diagnózou CRC. Potenciálnym 
biomarkerom sa javí práve proteín CA IX. Aj keď 
vybraný súbor pacientov s diagnózou CRC nebol 
rozsiahly, poskytol nám mnohé dôležité informácie o 
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proteíne CA IX ako o potenciálne významnom 
onkologickom biomarkeri. Výrazný pokrok 
pravdepodobne prinesú rozsiahlejšie štúdie 
spomínaného nádorového ochorenia na väčších 
súboroch pacientov v spojitosti s detekciou enzýmu CA 
IX. 
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Abstrakt 
Marhuľové semená s farmaceuticky aktívnou látkou 
amygdalín našli široké uplatnenie v liečbe mnohých 
ochorení. Cieľom našej práce bolo skúmať účinky 
marhuľových semien (0, 60, 300, 420 mg.kg-1 ž.hm.) na 
koncentráciu hormónov adenohypofýzy v krvnej 
plazme mláďat samcov a samíc. Prolaktín (PRL), 
luteinizačný (LH) a folikulostimulačný hormón (FSH) 
boli analyzované ELISA-ou. Marhuľové semená 
zapracované do krmiva a orálne podávané počas 4 
týždňov neovplyvnili koncentrácie PRL, LH, FSH v krvnej 
plazme samcov. V prípade samíc signifikantná (P≤0,05) 
inhibícia FSH bola zaznamenaná v dávkach 300 a 420 
mg.kg-1 ž.hm. ale nie pri 60 mg.kg-1 ž.hm.   
 
Klúčové slová: amygdalin, prolaktín, luteinizačný 
hormón 

Abstract 
Apricot seeds with a pharmaceutically active agent 
amygdalin has been used in the treatment of many 
diseases. 
The aim of our study was to examine the effects of 
apricot seeds (0, 60, 300, 420 mg.kg-1 bw) on the 
concentration of anterior pituitary hormones in the 
blood plasma of male and female offspring. Prolactin 
(PRL), luteinizing (LH) and follicle stimulating hormone 
(FSH) were analyzed by ELISA. Apricot seeds added to 
feed and orally administered for 4 weeks did not 
influence PRL, LH, FSH levels in the blood plasma of 
males. In the case of females significant (P≤0.05) 
inhibition was observed at doses of 300 and 420 mg.kg-

1 of b.w. but not at 60 mg.kg-1 b.w. 
 
Keywords: amygdalin, prolactin, luteotropic hormone 

Úvod 
Prírodné rastlinné zdroje, ktoré ľudstvo využíva od 

dávnych čias, sú cenené nielen ako elementárny zdroj 
výživy, ale aj z dôvodu ich liečivých účinkov [21]. 
Pozitivita radu biologických účinkov sa stala kľúčovým 
faktorom protinádorových, protimykobakteriálnych, 
protivírusových procesov. Prírodné látky známe ako 
bioregulátory dokážu zabezpečiť normalizáciu funkcií  
orgánových sústav v nízkej koncentrácii za krátky čas 
[22]. 

Čeľaď Rosaceae vďaka bohatému druhovému 
zastúpeniu, spĺňa kritérium bioregulátora, preto našla 
využitie v tradičnej a alternatívnej medicíne už veľmi 
dávno. Amygdalin (D-mandelonitril-β-gentiobiozid 
C20H27NO11), alebo kyanogénny glykozid [18], dostal 
pomenovanie na základe výskytu v horkých semenách 
ovocných plodín z čeľade Ružovité (Rosaceae) ako sú 
slivky, čerešne, jablká, bobule, ale hlavne mandle 
a marhule, u ktorých je najvýznamnejšie zastúpený. Do 
povedomia širokej verejnosti sa dostal, koncom 70-tych 
rokov, kedy vzniklo niekoľko hypotéz o tom, že 
selektívne zabíja nádorové bunky v mieste ich bujnenia 
bez systémovej toxicity a účinne zmierňuje bolesť 
pacientov trpiacich rakovinou. Nielen semená marhúľ, 
ale i samotné plody marhule obyčajnej (Prunus 
armeniaca L.), vďaka bioaktívnym látkam obsiahnutých 
v pletivách, našli významné uplatnenie v kozmetickom 
a vo farmaceutickom priemysle [21]. Vyznačujú sa 
bohatým zastúpením vitamínov z radu C, K, β-karoténu, 
niacínu, tiamínu, minerálov, sacharidov, organických 
kyselín, esterov, fenolov,  terpenoidov [15], [14], [16] 
proteínov [13], mastných kyselín a vlákniny [3] [6].  
Cennou zložkou semien týchto plodov sú rôzne 
koncentrácie amygdalínu v závislosti od odrody. 
Semená horkých semien obsahujú približne 5,559 
g.100g-1 amygdalínu v porovnaní so sladkými 
semenami, kde sa obsah pohybuje v dávke 0,861 
g.100g-1 [20]. Amygdalín pozostáva z dvoch molekúl 
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glukózy, jednej molekuly kyanidu a jednej molekuly 
banzaldehydu. Existuje niekoľko teórií mechanizmu 
účinku, ktoré vysvetľujú protinádorové účinky 
amygdalínu. Najčastejšie sa popisuje špecifický rozklad 
enzýmom β-glukozidázou, ktorý sa abundantne 
vyskytuje v nádorových bunkách [7]. Zdravé bunky 
enzým neobsahujú, resp. len vo veľmi nízkej 
koncentrácii. Mechanizmom tohto enzýmu, je do 
nádorových lézií uvoľňovaná glukóza ( najjednoduchší 
zdroj energie), spolu s molekulami kyanidu 
a benzaldehydu, ktoré sú pre patologicky sa množiace 
bunky nežiaduce [4], [5]. Uvoľnené molekuly kyanidu 
a benzaldehydu, svojou toxicitou spôsobia smrť 
nádorovej bunky. 

Jedným z dôvodov vzniku nádorových ochorení sú  
teratogény, látky pôsobiace negatívne na vývoj plodu. 
Preto sa väčšina výskumov upriamuje na senzitívny 
reprodukčný systém a skúmanie účinkov 
bioregulátorov z hľadiska prevencie reprodukčných 
alterácií [29]. Samčia a samičia rozmnožovacia sústava 
je morfologicky a funkčne tvorená gonádami 
(semenníky-testes, vaječníky-ovaria), pohlavnými 
bunkami-gaméty (spermie, vajíčka) a pohlavnými 
hormónmi, ktorých správne zloženie ovplyvňuje jej 
fungovanie [8]. Celý systém podlieha neuroendokrinnej 
regulácii, ktorej hlavnými partikulami sú hypotalamus, 
hypofýza a pohlavné žľazy [1]. Progres v oblasti 
reprodukčnej biológie je podmienený poznatkami o 
regulátoroch reprodukčných funkcií [10]. 
Najvýkonnejšie regulátory dlhodobých reprodukčných 
zmien, vrátane vývinu sú hormóny a látky s nimi 
spojené. Nadradené centrum hypotalamus secernuje 
gonadoliberíny (GnRH), ich tvorba je pulzujúca a jej 
impulzy zapríčiňujú uvoľnenie zodpovedajúceho 
gonadotropínu–folikulostimulačný hormón (FSH) 
a luteinizačný hormón (LH), ktoré riadia produkciu 
gamét i pohlavných hormónov v gonádach  [17]. U 
oboch pohlaví sú zodpovedné za reguláciu nástupu 
reprodukčnej aktivity počas puberty. Ich sekrécia je 
riadená osou spätnej väzby cez nízku koncentráciu 
hormónov vaječníkov a semenníkov (progesterónu a 
estrogénu) [2]. Naopak  pozitívna spätná väzba sa 
vytvorí ako odpoveď na vysoké koncentrácie LH a FSH 
[9]. U samcov hormón FSH ovplyvňuje spermiogenézu 
svojim účinkom na Sertoliho bunky, tieto zároveň 
secernujú proteohormón  inhibín, ktorý svojou 
negatívnou väzbou sekréciu FSH tlmí. LH pôsobením na 
Leydigove bunky stimuluje sekréciu samčieho 
pohlavného hormónu testosterónu. Prolaktín (PRL) je 
polypeptid, ktorý v plazme u samcov dosahuje približne 
polovičné hodnoty koncentrácie PRL u samíc vo 

fertilnom období [8]. V samičom organizme FSH a LH 
riadia funkciu vaječníkov [2]. LH a FSH sú 
nevyhnutnosťou pre folikulárnu obnovu. Kým FSH 
zvyšuje senzitivitu folikulov k LH, jeho účinok slúži aj k 
urýchleniu samotného vývoja folikulov 
(folikulogenézu). Ďalej zabezpečuje dozrievanie a rast 
oocytov, ako aj uvoľňovanie estrogénu. LH reguluje 
luteinizáciu, teda vývoj žltého telieska, resp. 
dozrievanie a ovuláciu folikulov, ako aj uvoľňovanie 
progesterónu [11]. Krátkodobý účinok LH a FSH sa 
prejavuje v procese premeny cholesterolu na 
pregnenolón. LH má dlhodobý účinok na 
steroidogenézu a zabezpečuje stimuláciu expresie 
enzýmov. FSH minimálnym účinkom riadi kontrolu 17β-
hydroxysteroidodehydrogenázy a aromatázy [12]. 
Prolaktín (PRL)  je hlavným hormónom regulujúcim 
diferenciáciu mliečnej žľazy v období puberty 
a gravidity, kedy sa jeho koncentrácia zvyšuje až 20- 
násobne [8]. 

Cieľom našej práce bolo skúmať účinky vybraných 
dávok (0, 60, 300, 420 mg.kg-1 ž.hm.) marhuľových 
semien na koncentráciu hormónov adenohypofýzy v 
krvnej plazme samcov a samíc mláďat králikov in vivo. 

Materiál a metodika 
Zvieratá zaradené do experimentu   

Ako pokusné zvieratá boli použité králiky po odstave vo 
veku 40 dní z farmy králikov CV ŽV Nitra. Mláďatá 
králikov sa chovali oddelene v testovacích jednotkách 
konvenčného chovu Ústavu chovu malých 
hospodárskych zvierat CV ŽV Nitra a následne boli 
ustajnené v chovných klietkach pre laboratórne králiky 
(pri svetelnom režime 12 hodín svetlo a 12 hodín tma.) 
V chovných miestnostiach sa teplota pohybovala v 
rozmedzí 20 – 24 °C a vlhkosť 55 ± 10 %. Pomocou 
individuálnych záznamových kariet sa viedla presná 
evidencia zvierat. 

Aplikácia marhuľových semien 
 Na sledovanie účinkov marhuľových semien boli 

experimenty organizované s celkovým počtom 48 
mláďat, z toho kontrolnú skupinu tvorilo králikov (8  
samíc a 4 samce) a 3 experimentálne skupiny (každá po 
12 jedincov s 8 samicami a 4 samcami). Rozdrvené 
marhuľové semená zapracované do granulovaného 
krmiva boli mláďatám aplikované orálne počas 28 dní. 
Najnižšia terapeutická dávka 60 mg.kg-1 ž.hm. 
bola podávaná prvej experimentálnej skupine, liečebnú 
dávku 300 mg.kg-1 ž.hm. požívala 2 experimentálna 
skupina a 420 mg.kg-1 ž.hm. tretia experimentálna 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   BIOLÓGIA 

39 
 

skupina mláďat. Kontrolná skupina užívala čisté 
granulované krmivo bez prídavku marhuľových semien. 

Analýza krvnej plazmy  
Odber krvi bol realizovaný z ušnej žily živých zvierat – (k 
odberu sa použili jednorazové ihly 0,5x 25 mm)  z 
dôvodu sledovania zdravotného stavu zvierat a 
hormonálneho profilu (PRL, LH, FSH) vybraných 
parametrov. 

ELISA  
Hormóny (PRL, LH, FSH) sme stanovili ELISA metódou 
(Enzyme linked immunosorbent assay) pomocou ELISA 
Readera (Anthos MultiRead 400, Austria).  

Štatistické analýzy  
Analýzy látok boli vykonané duplicitne. Hodnoty 
týkajúce sa vplyvu rôznych dávok marhuľových semien 
na koncentráciu hormónov sú priemerné hodnoty±SD. 
Štatistické rozdiely medzi kontrolnou skupinou a 
experimentálnymi skupinami boli hodnotené one-way-
ANOVA použitím štatistického programu GraphPad 
Prism® (GraphPad Software, San Diego California USA). 
Signifikantnosť rozdielov medzi kontrolou a 
experimentálnymi skupinami bola stanovená na úrovni 
P ≤ 0,05. 

2 Výsledky a diskusia 

Časť experimentu zameraná na koncentráciu 
adenohypofyzárnych hormónov v krvnej plazme 
mláďat samcov králikov. 
 

Prolaktín  v krvnej plazme samcov 
Po orálnej aplikácii marhuľových semien sme 
nezaznamenali štatisticky preukazné rozdiely (P≥0,05) 
v koncentrácii prolaktínu v krvnej plazme mláďat 
samcov medzi experimentálnymi skupinami  
(marhuľové semená v dávke 60 , 300,  420 mg.kg-1 
ž.hm.) a kontrolou bez prídavku v krmive. Napriek tomu 
najnižšia dávka marhuľových semien vykazovala 
zvýšenie koncentrácie PRL v krvnej plazme oproti 
kontrole (graf 1). 
 

Graf 1 Prolaktín  

  
 

Graf 1. Účinok marhuľových  na stanovenie 
koncentrácie prolaktínu v krvnej plazme. Kontrolná 
skupina (kontrola) predstavuje skupinu mláďat bez 
zastúpenia marhuľových semien v kŕmnej zmesi. 
Experimentálne skupiny sú zastúpené semenami v 
dávkach 60, 300 a 420 mg.kg-1 ž.hm. Hodnoty 
predstavujú priemer±SD. Rozdiely medzi kontrolou a 
experimentálnymi skupinami boli stanovené one-way-
ANOVA.  ELISA metóda.  

 
Luteinizačný hormón v krvnej plazme samcov 

Nezaznamenali sme štatisticky preukazné (P≥0,05) 
zmeny v uvoľňovaní LH po orálnej aplikácii 
marhuľových semien v stanovených koncentráciách 
(60 mg.kg-1, 300 mg.kg-1, 420 mg.kg-1 ž.hm.). Mierne 
zvýšené koncentrácie hormónu boli zaznamenané v 
krvnej plazme mláďat samcov v dávke 60 mg.kg-1 a 
v dávke 300 mg.kg-1 ž.hm. oproti kontrolnej skupine, 
bez marhuľových semien (Graf 2). 
 
Graf 2 Luteinizačný hormón   

 

 
 

Graf 2. Vplyv marhuľových semien na stanovenie 
koncentrácie luteinizačného hormónu v krvnej 
plazme. Kontrolná skupina (kontrola) predstavuje 
skupinu mláďat bez marhuľových semien  v kŕmnej 
zmesi. Experimentálne skupiny sú zastúpené 
marhuľovými semenami v dávkach 60, 300 a 420 mg.kg-
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1 ž.hm. Hodnoty predstavujú priemer±SD. Rozdiely 
medzi kontrolou a experimentálnymi skupinami boli 
stanovené one-way-ANOVA.  ELISA metóda. 

 
Folikulostimulačný hormón v krvnej plazme samcov 

Koncentrácia FSH v krvnej plazme pre jednotlivé 
experimentálne skupiny (60, 300, 420 mg.kg-1 ž.hm.), 
nebola signifikantne (P≥0,05) zmenená v porovnaní s 
kontrolnou skupinou bez prídavku . Mierne zvýšené 
hodnoty boli pozorované v dávkach 60 a 300 mg.kg-1 

ž.hm, naopak miernu inhibíciu sme zaznamenali 
v tretej experimentálnej skupine oproti kontrole (Graf 
3.) 
 
Graf 3 Folikulostimulačný hormón    
 

 
 

Graf 3. Vplyv marhuľových  na stanovenie 
koncentrácie FSH v krvnej plazme. Kontrolná skupina 
(kontrola) predstavuje skupinu mláďat bez 
marhuľových semien  v kŕmnej zmesi. Experimentálne 
skupiny sú zastúpené marhuľovými semenami v 
dávkach 60, 300 a 420 mg.kg-1 ž.hm. Hodnoty 
predstavujú priemer±SD. Rozdiely medzi kontrolou a 
experimentálnymi skupinami boli stanovené one-way-
ANOVA.  ELISA metóda. 

 
Časť experimentu zameraná na koncentrácie 

adenohypofyzárnych hormónov v krvnej plazme 
mláďat samíc králikov 

 
Prolaktín  v krvnej plazme samíc 

V krvnej plazme mláďat sme po aplikácii rôznych dávok 
(0, 60, 300, 420 mg.kg-1 ž.hm.) marhuľových  
nezaznamenali štatisticky (P≥0,05) významné rozdiely 
v koncentrácii PRL medzi kontrolnou a 
experimentálnymi skupinami, hoci mierne zvýšené 
koncentrácie PRL hormónu boli viditeľné pri dávkach 60 
mg.kg -1 a 300 mg.kg -1  oproti kontrole (Graf 4.)  

 
 
 

Graf 4 Prolaktín  
 

 
  

Graf 4. Účinok marhuľových  na stanovenie 
koncentrácie prolaktínu v krvnej plazme. Kontrolná 
skupina (kontrola) predstavuje skupinu mláďat bez 
marhuľových semien  v kŕmnej zmesi. Experimentálne 
skupiny sú zastúpené marhuľovými semenami v 
dávkach 60, 300 a 420 mg.kg-1 ž.hm. Hodnoty 
predstavujú priemer±SD. Rozdiely medzi kontrolou a 
experimentálnymi skupinami boli stanovené one-way-
ANOVA.  ELISA metóda. 

 
Luteinizačný hormón v krvnej plazme samíc 

Významné signifikantné rozdiely (P>0,05) neboli 
zaznamenané v koncentrácii LH v kontrolnej skupine a 
koncentráciami LH v jednotlivých experimentálnych 
skupinách, kde boli mláďatá kŕmené rôznymi dávkami 
marhuľových  - 60, 300, 420 mg.kg-1 ž.hm. Aj keď 
posledná experimentálna skupina vykazovala mierne 
zvýšenú koncentráciu LH oproti kontrole výsledky 
neboli  opäť preukazné (Graf 5.) 
 
Graf 5 Luteinizačný hormón   
 

 
 

Graf 5. Účinok marhuľových  na stanovenie 
koncentrácie LH v krvnej plazme. Kontrolná skupina 
(kontrola) predstavuje skupinu mláďat bez 
marhuľových semien  v kŕmnej zmesi. Experimentálne 
skupiny sú zastúpené marhuľovými semenami v 
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dávkach 60, 300 a 420 mg.kg-1 ž.hm. Hodnoty 
predstavujú priemer±SD. Rozdiely medzi kontrolou a 
experimentálnymi skupinami boli stanovené one-way-
ANOVA.  ELISA metóda. 
 

 Folikulostimulačný hormón v krvnej plazme samíc 
Výrazná zmena nastala pri sekrečnej aktivite FSH, ktorá 
bola dávkovo ovplyvnená aplikáciou marhuľových. 
Štatisticky preukazné (P≤0,05) diferencie v uvoľnení 
FSH sme zaznamenali v 2. a 3. experimentálnej skupine 
(300 a 420 mg.kg-1 ž.hm.) v porovnaní s kontrolou bez 
aplikácie  v krmive. V týchto experimentálnych 
skupinách došlo k výraznej inhibícii sekrécie hormónu 
FSH do krvnej plazmy v porovnaní s kontrolnou 
skupinou. V prvej experimentálne skupine nebola 
zaznamenaná preukazná zmena v uvoľnení hormónu 
(Graf 5.) 
 
Graf 6 Folikulostimulačný hormón   
 

 
 

Graf 6. Vplyv amygdalínu na stanovenie 
koncentrácie FSH v krvnej plazme. Kontrolná skupina 
(kontrola) predstavuje skupinu mláďat bez 
marhuľových semien  v kŕmnej zmesi. Experimentálne 
skupiny sú zastúpené marhuľovými semenami v 
dávkach 60, 300 a 420 mg.kg-1 ž.hm. Hodnoty 
predstavujú priemer±SD. Rozdiely medzi kontrolou a 
experimentálnymi skupinami boli stanovené one-way-
ANOVA.  ELISA metóda. 

 
Predchádzajúce práce, ktoré sa zaoberali vplyvom 

prírodných látok na reprodukčný systém [23, 24, 25, 26, 
27] preukázali nielen ich pozitívne, ale aj negatívne 
účinky. Kolesár [28] vo svojom článku hodnotí účinky 
amygdalínu na samičí a samčí reprodukčný systém 
cestou steroidogenézy. Tanyildizi a Bozkurt [26] vo 
svojej in vitro analýze na býkoch, poukázali na možnú 
toxicitu linamarínu, amygdalínu a gosypolu,  ktoré mali 
negatívny vplyv na hyaluronidázovú aktivitu  a 
pohyblivosť spermií, neovplyvnili však ich morfológiu. 

Halenár et al. [28] skúmali kombináciu prírodných látok 
amygdalinu s mykotoxínom deoxynivalenolom (DON) 
na sekréciu steroidných hormónov granulóznych 
buniek vaječníkov ošípaných. Ich výsledky naopak 
naznačili významné uvoľňovanie steroidných 
hormónov progesterónu a estradiolu v závislosti od 
koncetrácie oboch substancií (amygdalin v koncetrácii 
10 000 µg.ml-1, DON v koncentrácii 1000 ng.ml-1), čím je 
možné ovplyvniť reguláciu procesu steroidogenézy. 
Saalu LC et al. [30], vo svojej štúdii s rastlinou Vernonia 
amygdalina, ktorú aplikovali počas 30 dní samiciam 
potkanov, zaznamenal významnú stimuláciu LH 
a naopak inhibíciu FSH.   V našich zisteniach sme 
nezistili preukazné rozdiely v krvnej plazme samcov ani 
samíc až na štatisticky významnú inhibíciu koncentrácie 
FSH v krvnej plazme samíc pri liečebnej dávke 300 
mg.kg-1 ž.hm a o niečo vyššej dávky 420 mg.kg-1 ž.hm 
oproti kontrolnej skupine.  

Záver 
Naše výsledky nepreukázali výrazne nepriaznivý 

vplyv marhuľových  na experimentálnu skupinu 40 
dňových mláďat po narodení. Z uvedeného 
experimentu môžeme naznačiť, že orálne podanie 
marhuľových  v dávke 60 mg.kg-1, 300 mg.kg-1 a 420 
mg.kg-1 ž.hm. králikov samcov, počas mesačného 
obdobia neovplyvnilo koncentráciu  PRL, LH, FSH 
v krvnej plazme. U mláďat samíc koncentrácia PRL a LH 
v krvnej plazme taktiež nebola odlišná od kontroly, 
avšak v prípade FSH sme zaznamenali inhibíciu v dvoch 
experimentálnych skupinách 300 mg.kg-1  a 420 mg.kg-

1 v porovnaní s kontrolou bez prídavkov . Ďalšie dávky 
použité v našom experimente nespôsobili zmeny v 
koncentrácii FSH v krvnej plazme.  
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Abstrakt 
Perspektívnou možnosťou zachovania ohrozených 
druhov zvierat sa ukazuje problematika využitia 
kmeňových buniek. Kuracie blastodermálne bunky 
izolované z X štádia blastodermy a primordiálne 
zárodočné bunky z 5.5 dňového embrya sú vhodným 
genetickým zdrojom na účely dlhodobého uskladnenia. 
Cieľom predkladanej štúdie bolo popísať metódy 
izolácie a techniku zmrazovania kuracích 
blastodermálnych a primordiálnych zárodočných 
buniek. Prostredníctvom tvorby a kríženia 
chimerických jedincov je možné dosiahnuť produkciu 
jedincov, ktoré budú mať genetickú výbavu 
pochádzajúcu z prenášaných blastodermálnych alebo 
primordiálnych zárodočných buniek. 
Kľúčové slová: plemeno oravka, blastodermálne bunky, 
primordiálne zárodočné bunky, kryokonzervácia 
 

Abstract 
Stem cells show as a possible tool for preservation of 
endangered species of animals. Blastodermal cells 
derived from X stage of blastoderm and primordial 
germ cells from 5.5 day old embryo in chickens are 
suitable genetic resources for long-term storage in 
deep freeze. The goal of study was to describe method 
of isolation and freezing technique of blastodermal and 
primordial germ cells in chickens.  Injection of 
blastodermal or primordial germ cells into recipient 
embryos allows obtaining sex chimeras, and through 
appropriate mating enables the restoration of the 
genotype of the donor. 
Key Words: Oravka breed, blastodermal cells, 
primordial germ cells, cryopreservation 

Úvod 
Kura domáca (Gallus gallus domesticus) sa stala 
modelovým objektom biotechnologického výskumu 
najmä v súvislosti s kryokonzerváciou. V porovnaní 
s cicavcami, vtáky disponujú výhodami ako sú krátky 
reprodukčný cyklus, voľný prístup k embryám, vysoká 
produktivita či jednoduchosť kŕmenia. Embryá hydiny 
sú v biologickom výskume vhodným modelom k štúdiu 
embryonálneho vývoja. Ako modelový organizmus 
poskytuje niekoľko výhod pre výskum kmeňových 
buniek kvôli ich optimálnej veľkosti, jednoduchej 
manipulácii a jednoduchému prístupu k získaniu 
vajíčok hydiny [1]. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa 
uvažuje o genetických manipuláciách s vtáčími 
embryami za účelom vytvorenia transgénnych 
organizmov    

Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre sa 
zaoberá genetickými manipuláciami plemena oravka. 
Cieľom šľachtenia plemena oravka bolo vytvoriť 
plemeno kúr, prispôsobivé drsnejším chovným 
podmienkam horských a podhorských oblastí 
Slovenska, ktoré by dokázalo využiť možnosť 
výdatnejšieho pohybu a pastevných schopností                 
v týchto oblastiach [2]. Proces šľachtenia oravky sa 
rozdeľuje do troch etáp. Plemeno kúr oravka vzniklo 
kombinačným krížením plemien rodajlendka 
mahagónová, vyandotka biela a hempšírka zlatohnedá 
a ako plemeno bolo uznané v roku 1990 [3]. Plemeno 
oravka sa charakterizuje ako stredne ťažké plemeno 
kúr s typickou kombinovanou úžitkovosť [4]. Znáška 
predstavuje 180 až 200 vajec s hnedastou farbou 
škrupiny s hmotnosťou vajca 55 g [5]. V roku 2010 bolo 
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plemeno oravka zaradené medzi ohrozené druhy kúr 
na území Slovenskej republiky [4]. 

1 Prehľad literatúry 

1.1 Kmeňové bunky 
Kmeňové bunky sú súčasťou každého viacbunkového 
organizmu. Tieto bunky sú v priebehu mitózy schopné 
delenia a disponujú schopnosťou sebaobnovy. Ich 
diferenciačný potenciál im umožňuje diferencovať sa 
v špecializované typy buniek organizmu. Delia sa                
na embryonálne a dospelé kmeňové bunky, pričom 
v súčasnosti, embryonálne kmeňové bunky sú najviac 
skúmaným genetickým materiálom [6]. 

Medzi základné vlastnosti kmeňových buniek patrí 
schopnosť sebaobnovy, schopnosť multilíniovej 
diferenciácie, schopnosť in vivo repopulácie a funkčnej 
rekonštitúcie daného tkaniva [7]. Za účelom 
kryokonzervácie samičích kmeňových buniek hydiny sú 
známe tri zdroje buniek: blastodermálne bunky (BCs-
Blastodermal Cells), embryonálne kmeňové bunky 
(ESC-Embryonal Stem Cells) a primordiálne zárodočné 
bunky (PGCs-Primordial Germ Cells). Štúdie poukazujú 
nato, že blastodermálne bunky sú schopné tolerovať 
podmienky hlbokého zmrazenia, po rozmrazení sú 
životaschopné a vykazujú potenciálnu schopnosť 
produkovať chimerické organizmy [8]. Prostredníctvom 
tvorby a kríženia chimerických jedincov je možné 
dosiahnuť produkciu jedincov, ktorí budú mať 
genetickú výbavu pochádzajúcu z prenášaných BCs. 
Efektívne kryokonzervovanie genetického materiálu 
niektorých druhov zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. 
Výsledkom je napríklad znížená prežívateľnosť alebo 
znížená kvalita rozmrazených kmeňových buniek [9]. 
Vhodným genetickým zdrojom pre účely 
kryokonzervácie sú aj primordiálne zárodočné bunky.      
Primordiálne zárodočné bunky sú progenitorom vajíčka 
a spermie [10], pod svetelným mikroskopom sa 
zobrazujú ako okrúhle granulárne bunky s veľkosťou             
14-19 μm [11]. PGCs disponujú vlastnosťou 
pluripotencie, sú schopné diferenciácie do mnohých 
typov buniek s charakteristickou vlastnosťou 
samoobnovy [12], sú prekurzorom diferencovaných 
zárodočných buniek a sú lokalizované v epiblaste 
embrya v X vývojom štádiu [13], [14], [15]. V štádiu 10-
12, keď dochádza k formovaniu ciev PGCs prechádzajú 
do krvného obehu embrya, cez ktorý sa 
prostredníctvom krvného transportu dostávajú do 
oblastí vyvíjajúcich sa gonád (štádium 20-24) [16], kde 
sa usadia, množia a začínajú diferencovať na samčie 
a samičie pohlavné bunky [17]. S cieľom porovnania 

a determinácie základných charakteristík PGCs môžu 
byť derivované z blastodermálnych buniek (stupeň IX-
XII), krvi 2 dňového embrya (stupeň 14-19), dlhodobo 
kultivovaných gonocytov izolovaných z gonád (gPGCs) 
5-6 dňového embrya (stupeň 28-30) v podmienkach  in 
vitro. Za prítomnosti fibroblastového rastového 
faktora, blastodermálne bunky hydiny sú schopné 
dlhodobej proliferácie. 

Predchádzajúce štúdie ukázali, že PGCs izolované 
z hydiny boli úspešne introdukované do recipientných 
embryí vo vývojom štádiu 12-18, kedy cirkulujú v krvi 
vyvíjajúceho sa embrya bez straty schopnosti 
transformácie v zárodočné bunky neskorších 
vývojových štádiách [18], [19], [20], [21], [22], [23], 
[24], [25]. Táto unikátna vlastnosť poskytuje možnosť 
aplikácie PGCs v produkcii zárodočných chimér 
a transgénnych živočíchov. Najväčšou výhodou PGCs je 
možnosť kultivácie a modifikácie v podmienkach            
in vitro (Kuwana et al., 1996). Schopnosť migrácie 
a cirkulácie PGCs v krvnom obehu embrya poskytuje 
príležitosti pre ich izoláciu z blastodermy, krvného 
obehu embrya a gonád. 

Izolované PGCs z blastodermy v štádiu X [26]               
po prvýkrát vytvárajú zárodočné chiméry separáciou 
BCs obsahujúcich PGCs  s následným zavedením               
pod blastodermu recipienta v rovnakom stupni 
embryonálneho vývoja. Avšak kvôli nízkej úspešnosti 
produkcie chimér nie je táto metóda veľmi populárna. 
Na druhej strane krv embrya v štádiu 13-17 sa stáva 
potenciálnych zdrojom PGCs pre produkciu chimér 
hydiny. Najvhodnejším zdrojom PGCs je krv embrya 
v štádiu 14, ktorá obsahuje najvyššiu koncentráciu 
PGCs [27]. Vzhľadom k vyššie uvedeným 
skutočnostiam, štúdie preukázali úspešnú izoláciu PGCs 
z krvi embrya donora, s využitím sklenenej 
mikropipety, ktoré boli následne zavedené do krvného 
obehu embrya recipienta v rovnakom vývojom štádiu 
za účelom produkcie zárodočných chimér [28]. Prvotné 
výsledky preukázali, že PGCs izolované z krvi 
a zavedené do blastodermy v štádiu X úspešne migrujú 
do krvného obehu embrya recipienta s následným 
usadením v gonádach [29]. Nevýhodou metódy izolácie 
PGCs z krvného obehu embrya je nízka početnosť PGCs,  
(iba 0,048% z celkovej krvi) [30] čo limituje využívanie 
tejto metódy izolácie transgénnych manipulácií. 
Zárodočné chiméry získané izoláciou z krvi embrya 
majú vyšší stupeň prenosu (11,3-96%) v porovnaní 
s chimérami získanými izoláciou PGCs z blastodermy 
[31]. V súčasnej dobe je najefektívnejšia metóda 
izolácie PGCs z gonád 6 dňových embryí inkubovaných 
pri teplote 37,8°C a 5% CO₂, pretože v krátkom čase sa 
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získa veľké množstvo čistých a životaschopných PGCs 
[32]. V tomto štádiu cirkulujúce zárodočné bunky 
využívajú cievy ako cestu migrácie k budúcim gonádam. 
Zárodočné bunky gonád (gonocyty) a embryonálne 
zárodočné bunky sú získavané z embrya v stupni vývoja 
25-28. 

Na celom svete sa vyvíjajú nové metódy tvorby 
transgénnych organizmov, ktoré pri správnom krížení 
vedú k produkcii bioreaktorov [32], [33], [34]. V tomto 
prípade geneticky modifikované PGCs priamo 
prenášajú cudziu DNA, za účelom integrácie                             
do hostiteľského genómu a uchovávania 
genómu ohrozených druhov [35]. 

1.2 Kryokonzervácia kmeňových buniek  
Za účelom nárastu ohrozených druhov boli vyvinuté 
metódy na konzerváciu genetických zdrojov živočíchov. 
Dôležitou technikou dlhodobého uchovávania 
biologického materiálu je jeho kryouchovávanie. Je to 
metóda vytvárajúca génové banky z najkvalitnejšieho 
genetického materiálu. Opodstatnenie tejto metódy je 
vo vytváraní génových rezerv, najmä ak ide o plemená, 
ktorým hrozí vyhynutie. Kryokonzervácia je proces 
dlhodobého zmrazovania genetického materiálu, počas 
ktorého dochádza k zastaveniu chemickej 
a enzymatickej aktivity biologického materiálu, za 
účelom vytvorenia génovej rezervy ohrozených 
druhov. Kryouchovávanie je založené na dehydratácií 
zmrazovaného materiálu pomocou kryoprotektantov. 

Kryouchovávanie biologického materiálu zahŕňa 
nasledujúce kroky: prvotné vystavenie kryoprotektívu, 
ochladenie (rýchle, pomalé) pod bod mrazu, 
uskladnenie v tekutom dusíku -196°C, rozmrazenie, 
zriedenie a vyplavenie kryoprotektíva, prenos 
biologického materiálu do fyziologických podmienok 
[8]. 

Zmrazovanie bunkových suspenzií zahŕňa 
jednoduchý postup, kedy zmrazovacie médium 
obsahuje minimálne 20% séra (FBS alebo FCS) 
a kryoprotektívnu látku ako je dimetylsulfoxid. 
Špecifikácia metodík, koncentrácia a použitie 
kryoprotektívnych látok závisí od typu buniek [8].  

1.3 Hlavné ciele práce  
Získavanie kmeňových buniek je závislé na kvalite 
donorských embryí, z ktorých sú tieto pluripotentné 
bunky izolované, ako aj  na manipulačných technikách 
využívaných v biotechnológiách. Aj keď výskum v tejto 
oblasti zväčšuje obzor poznania, nie je úplne jasné, 
ktoré techniky izolácie kmeňových buniek sú 

najideálnejšie. Z toho dôvodu sme sa v práci zamerali 
na optimalizovanie metód izolácie kmeňových buniek. 

 
2 Materiál a metódy                                            

Výskum kmeňových buniek hydiny budeme realizovať 
na pracovisku Výskumného ústavu živočíšnej výroby, 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Nitra a vo výskumnom centre AgroBioTech v Nitre. 
Biologickým materiálom budú oplodnené kuracie 
vajíčka plemena Oravka získané z Národného 
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, 
Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. 

V čase znášky vajíčka, blastoderm (zárodočný 
terčík) v štádiu X obsahuje 40,000-60,000 BCs [11] [12]. 
Zárodočný terčík získame pomocou metódy 
využívajúcej filtračný krúžok ako nástroj                                
na odstránenie zárodočného terčíka z povrchu žĺtkovej 
gule. Izolované BCs niekoľkokrát premyjeme v PBS 
roztoku bez prítomnosti Ca a Mg iónov (PBS(-))                    
za účelom odstránenia žĺtkových substancií vo vzorke. 
Následne bunky centrifugujeme pri 300x g a 3 min., 
supernatant odstránime a bunky vyhodnotíme                
pod svetelným a fluorescenčným mikroskopom.                
Na stanovenie bunkovej koncentrácie použijeme 
automatizované počítadlo buniek (Brand, Nemecko). 
Ďalším genetickým zdrojom v našich experimentoch 
budú gPGCs získané z gonád 6 dňových kuracích embryí 
vo vývojovom štádiu 28-29 podľa systému Hamburger-
Hamilton. Oplodnené vajíčka inkubujeme 5,5-6 dní pri 
teplote 37,8°C a 62-65% vlhkosti. Pod svetelným 
mikroskopom Nicon Eclipse E100 s využitím 
mikromanipulačného príslušenstva izolujeme z embrya 
mesonephros, ktorý je miestom lokalizácie gonád. 
Gonády následne oddelíme od mesonephros 
a umiestnime do centrifugačnej skúmavky s 35 ml PBS(-

) (Lifetech, Bratislava, Slovenská republika) s PenStrep 
antibiotikom (Penicilin-Streptomycin, Applichem, 
Darmstadt, Nemecko. Za účelom uvoľnenia gPGCs, 
gonády ošetríme 0,25% trypsín-EDTA roztokom 
(Biowest, Nuaillé, Francúzsko) (37°C, 1 min.), čím 
narušíme bunkové steny gonád a gPGCs budú na 
základe osmotického tlaku prestupovať do prostredia. 
Inaktiváciu trypsínu zabezpečíme pridaním 10% FBS 
média (4°C) a roztok trypsin-EDTA odstránime 
centrifugáciou (300x g, 5 min.). Následne odstránime 
supernatant, bunky premyjeme a opätovne 
centrifugujeme ako v predchádzajúcom kroku. Bunky 
spočítame v automatizovanom počítadle buniek 
(Brand, Nemecko) a vyhodnotíme pod fluorescenčným 
mikroskopom. Na zmrazovanie gPGCs a BCs použijeme 
médium obsahujúce pomer zmrazovacieho média 
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a kultivačného média 1:1. Zmrazovacie médium 
obsahuje sérum obohatené o 20% DMSO. Každá 
zmrazovacia vzorka bude obsahovať 5 miliónov buniek 
na 1,5 ml opti-MEM média, ktoré bude obsahovať 10% 
FBS, 10% DMSO s následným prenosom do 1,5 ml 
kryotuby. Kryotuby umiestime do kryokontainera “Mr. 
Frosty” (Thermo Scientific Nalgene, Rochester, NY, 
USA) udržiavame pri -80°C 24 hodín. Za účelom 
dlhodobého uskladnenia kryotuby prenesieme do 
tekutého dusíka -196°C. Za účelom vyhodnotenia 
vplyvu kryokonzervácie  na kvalitu buniek, vzorky 
rozmrazíme a porovnáme prežívateľnosť s kontrolnou 
skupinou.   

3 Analýzy 
Hodnotenie viability fluorescenčnou mikroskopiou 
Na vyhodnotenie podielu živých, apoptotických                  
a mŕtvych buniek použijeme fluorescenčnú 
mikroskopiu. Celkový počet buniek determinujeme 
značením s fluorescenčným farbivom 4', 6-diamidino-2-
fenylindol (DAPI) (Vector Laboratories, Burlingame, CA, 
USA) emitujúci modrý signál. Počet apoptotických 
buniek stanovíme značením Yo-Pro-1 fluorochrómom 
(Molecular Probes, Lucerne, Švajčiarsko), emitujúci 
zelený signál. Následne mŕtve bunky determinujeme 
farbivom propidium iodid (PI) s červeným emitujúcim 
signálom (Molecular Probes, Eugene, Oregon, USA).  
 
Značenie Yo-Pro-1/PI/DAPI          
Roztok Yo-Pro-1/PI bude pozostávať z 1 μl Yo-Pro-1 (1 
mmol/l) a 5 μl PI (50 μl/ml) rozpusteného v 194 μl 
fyziologického roztoku. Následne vzorky inkubujeme            
v tme pri izbovej teplote 20 minút. Po inkubácii vzorky 
premyjeme vo fyziologickom roztoku a centrifugujeme 
300x g 7 minút. Supernatant odstránime a tri μl 
značenej vzorky premiestnime na mikrosklíčko 
obsahujúce 3 μl montovacieho média Vectashield                 
s obsahom DAPI (4´,6-diamidino-2-fenylindol, H-1200, 
Vector Laboratories Inc., Burlingame, CA, USA). 
Značenie Yo-Pro-1/PI a DAPI pozorujeme                       pod 
fluorescenčným mikroskopom LEICA DMI 6000B 
s kamerou DFC 345 FX so zväčšením 400x použitím 
filtrov vlnovej dĺžky 488 nm, 420 nm a 460 nm. 

Záver 
Štúdia predstavuje zhrnutie poznatkov o potenciálnych 
zdrojoch kmeňových buniek hydiny a metodike izolácie 
BCs a gPGCs. V práci popísané metodiky budú využité 
v rámci našich budúcich experimentov na získanie 
poznatkov o využití kmeňových buniek hydiny ako 
zdroja genetického materiálu s následným 

uskladnením do živočíšnej génovej banky NPPC VÚŽV v 
Nitre. Experimentálne výsledky budú následne použité 
v oblasti poľnohospodárstva a biomedicínskeho 
výskumu.    
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Abstrakt 
Akrylamid, substituovaný nenasýtený uhľovodík, sa 
vyskytuje v zemiakoch, múke, kypriacich práškoch, 
detskej výžive, káve, olivách. Akrylamid pôsobí 
neurotoxicky, karcinogénne a mutagénne. Cieľom 
našej práce bolo analyzovať účinok subakútnej 
expozície akrylamidu na mikroštruktúru kompaktného 
a špongiózneho kostného tkaniva laboratórnych myší. 
Myši samčieho pohlavia boli rozdelené do dvoch skupín 
- experimentálnej skupiny (E) a kontrolnej skupiny (K) 
po štyroch jedincoch. Akrylamid bol zvieratám 
aplikovaný perorálne (p. o.) v 2 dávkach      1 mg/kg živej 
hmotnosti (ž. h.) počas 24 hodín. Naše výsledky 
naznačujú, že subakútna p. o. aplikácia akrylamidu 
spôsobuje zmeny v kvalitatívnych histologických 
vlastnostiach kompaktného kostného tkaniva, vyvoláva 
zmenšenie cievnych kanálikov primárnych osteónov (P 
< 0,05) v kosti a taktiež indukuje zmeny v 
kvantitatívnych vlastnostiach špongiózneho kostného 
tkaniva.      
Kľúčové slová: akrylamid, stehnová kosť, myš, 
mikroštruktúra 

Abstract 
Acrylamide, substituted unsaturated hydrocarbon, is 
found in potatoes, flour, baking-powder, baby food, 
coffee and olives. Its consuming increases 
neurotoxicity, carcinogenicity and mutagenicity in the 
organism. The aim of the manuscript was to analyse the 
impact of subacute exposure to acrylamide on 
microstructure of compact and cancellous bone tissues 
in laboratory mice. Adult male mice were divided into 
experimental group (E, n=4) and to the control group 
(K, n=4). Animals were treated perorally with 2 doses of 

acrylamide (1 mg/kg b. w.) during 24 hours. Our results 
allow for the conclusion that subacute peroral 
exposure to acrylamide causes evident changes in 
qualitative histological characteristics of the compact 
bone, significantly decreases the size of primary 
osteons' vascular canals (P <0.05 ) and also induces 
changes in quantitative characteristics of the 
cancellous bone tissue. 
Key Words: acrylamide, femur, mouse, microstructure. 

Úvod 
Medzi najčastejšie konzumované potraviny v Európe 
zaraďujeme zemiaky (15,15 kg/os.) [1,2], múku (81,5 
kg/os.) [3], kypriaci prášok [4], detskú výživu a kávu (4 
kg/os.) [5]. Všetky vymenované potraviny majú 
spoločné chemické zloženie v podobe kyseliny 
asparágovej a glukózy, prípadne fruktózy. Tepelnou 
úpravou týchto potravín prebehne medzi vyššie 
uvedenými chemickými látkami tzv. Maillardova 
reakcia, ktorej výsledným produktom je akrylamid (AA) 
[6,7]. 

AA sa klasifikuje ako karcinogén – kategórie 2A [8] a 
organizmus ho absorbuje tráviacim traktom nezávisle 
od dávky, čiže prebehne 100 % úspešnosť príjmu látky 
do organizmu [9].  

S DNA vytvára AA prevažne adukty, napr.: 
formamidoetyl a karboxyetyl adukt s aminoskupinou 
alebo cyklickým dusíkom v DNA bázach [10].  

AA v organizme metabolizuje na glycidamid, 
karcinogénny a genotoxický epoxid [11].   

Exkrécia AA prebieha formou moču ako konjugát s 
merkaptokyselinami [10]. 

V súčasnosti sú známe účinky AA na mozog, pečeň 
a kožu, v ktorých AA konjuguje s glutatiónom za vzniku 
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N-acetyl-S-(3-amino-3-oxypropyl) cysteínu, pričom sa 
konjugát vylučuje do žlče [10].  

Avšak, absentujú štúdie zamerané na sledovanie 
vplyvu AA na štruktúru kosti. Z uvedeného dôvodu bolo 
cieľom našej práce identifikovať prípadné zmeny 
v mikroskopickej stavbe kompaktného a špongiózneho 
kostného tkaniva laboratórnych myší po subakútnej p. 
o. expozícii jedincov AA a výsledky porovnať 
s kontrolnou skupinou.  

1 Materiál a metodika 
Do analýzy boli zahrnuté ako modelové organizmy 
adultné samce myší (n=8) línie Swiss vo veku 12 
týždňov (chované na Pedagogickej Univerzite 
v Krakowe).  

Zdravé zvieratá boli náhodne rozdelené do dvoch 
skupín po štyroch jedincoch. AA bol rozpustený vo 
fyziologickom roztoku a myšiam bol aplikovaný 
perorálne. V experimentálnej skupine (E, n=4) bol AA 
myšiam aplikovaný prvý deň v dávke 1 mg/kg ž. h. a 
následne po 24 hod. opäť v rovnakej dávke (1 mg/kg ž. 
h.). Druhá kontrolná skupina (K, n=4) myší bola bez 
aplikácie AA. Perorálna aplikácia AA sa použila 
z dôvodu zabezpečenia vstrebania celej dávky toxínu 
do organizmu. Chov experimentálnych myší a postupy 
charakterizované v experimente zohľadňovali vedecky 
a eticky akceptované metódy pre prácu 
s experimentálnymi zvieratami a boli schválené 
príslušnou komisiou v Poľskej republike. 

Tri hodiny po poslednej aplikácii AA boli myši 
usmrtené a ich pravé stehnové femury boli použité na 
histologickú analýzu. Podľa metodiky Martiniakovej 
a kol. [12] sme femury myší dehydratovali vo 
vzostupnom rade etanolov, vysušili v chloroforme 
a zaliali epoxidovou živicou Biodur (Günter von Hagens, 
Heidelberg, Nemecko). Zaliate kosti sme rezali 
pomocou špeciálneho mikrotómu (Leitz 1600, Leica, 
Wetzlar, Nemecko) na konečnú hrúbku 70 - 80 μm. 
Získané preparáty sme následne ponorili do 
demineralizovanej vody, vysušili a montovali Eukittom 
(Merck, Darmstadt, Nemecko) podľa metodiky 
Martiniakovej a kol. [13]. Kvalitatívne histologické 
vlastnosti kompaktného kostného tkaniva myší boli 
stanovené na základe medzinárodne akceptovaných 
klasifikácií kostného tkaniva [14,15]. Kvantitatívne 
(histomorfometrické) vlastnosti analyzovaného 
kostného materiálu sme zistili pomocou počítačového 
softvéru Motic Images Plus 2.0 ML (Motic China Group 
Co., Ltd.), v rámci 4 pozorovaných oblastí (anterior, 
posterior, medialis, lateralis). Merali sme nasledovné 
premenné: plochu (μm2), obvod (μm), maximálny a 

minimálny priemer (μm) cievnych kanálikov 
primárnych osteónov, Haversových kanálikov a 
sekundárnych osteónov. Zistené hodnoty sme vyjadrili 
ako aritmetický priemer ± smerodajná odchýlka. Na 
mikroskopickú analýzu špongiózneho kostného tkaniva 
a hrúbky kompaktnej kosti sme použili ľavé femury. 
Kvantitatívne histologické charakteristiky špongióznej 
kosti sme určili pomocou prístroja microCT (μCT 50, 
Scanco Medical). Zisťovali sme relatívny objem 
špongióznej kosti (%), počet trabekúl (1/mm), hrúbku 
trabekúl (mm), separáciu trabekúl (mm) a povrch 
špongióznej kosti (mm2). 

Rozdiely v hodnotách kvantitatívnych charakteristík 
mikroštruktúry kompaktného a špongiózneho 
kostného tkaniva medzi oboma analyzovanými 
skupinami myší sme určili pomocou T - testu. 

2 Výsledky a diskusia 
V rámci určenia kvalitatívnych histologických vlastností 
kompaktného kostného tkaniva sme pri myšiach zo 
skupiny K  (obr. 1) zaznamenali výskyt bezcievnatého 
kostného tkaniva v endostálnej oblasti kosti (v pars 
anterior, medialis et lateralis), pričom v pars posterior 
sme identifikovali aj primárne cievnaté radiálne kostné 
tkanivo. Stredová časť kompaktného kostného tkaniva 
bola v pars anterior a lateralis tvorená primárnymi 
osteónmi, v pars posterior sa okrem primárnych 
osteónov ojedinele vyskytovali aj sekundárne osteóny 
a v pars medialis sme pozorovali bezcievnaté kostné 
tkanivo. V periostálnej oblasti kosti sme opätovne 
identifikovali bezcievnaté kostné tkanivo, ktoré je 
charakteristické pre tento živočíšny druh, ako uvádzajú 
práce viacerých autorov [14, 16].  

U experimentálnej skupiny (E) (obr. 2) bola 
mikroštruktúra kompaktnej kosti odlišná. 
V endostálnej oblasti kosti sa vyskytovalo bezcievnaté 
kostné tkanivo vo všetkých oblastiach, pričom sme 
identifikovali aj primárne osteóny (v pars lateralis), 
ktoré zasahovali do stredovej časti kompakty. V pars 
medialis stredovej časti kompakty bol prítomný väčší 
počet sekundárnych osteónov v porovnaní s 
kontrolnou skupinou. Periostálna oblasť kosti bola 
zložená len z bezcievnatého kostného tkaniva, 
v ktorom sa vyskytovali resorpčné dutiny, najmä v pars 
anterior. 

Podľa viacerých autorov [17,18,19] AA zvyšuje 
oxidačný stres a peroxidáciu lipidov. Pri oxidačnom 
strese dochádza k zvýšenej produkcii reaktívnych 
foriem kyslíka (reactive oxygen species, ROS) [20], 
ktoré sú modulátorom funkcie kostných buniek 
a podieľajú sa na remodelácii kostného tkaniva [21]. 
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Uvedený proces je založený na rovnováhe medzi 
kostnými bunkami - osteoklastami (resorbujúcimi 
kostné tkanivo) a osteoblastami (tvoriacimi 
remodelované kostné tkanivo) [22]. V prípade, že sa 
v organizme indukuje oxidačný stres, zvýšená hladina 
ROS stimuluje nadmernú produkciu osteoklastov 
a následne resorpciu kostného tkaniva [23]. Zároveň 
hydrogén peroxid ako jeden z ROS potláča 
diferenciáciu osteoblastov [24]. Rovnaký vplyv má na 
osteoblasty aj peroxidácia lipidov, čím sa umocňuje 
resorpcia kostného tkaniva [25] a následná tvorba 
resorpčných dutín. Vzhľadom na vyššie uvedené 
skutočnosti predpokladáme, že zmeny v kvalitatívnych 
histologických charakteristikách kompaktného 
kostného tkaniva myší exponovaných AA by mohli byť 
asociované s týmito procesmi. 

 

 
 

Obr. 1 Mikrofotografia kompaktného kostného tkaniva 
myší z kontrolnej skupiny (zväčšenie x 100) 

1 – bezcievnaté kostné tkanivo 
 

 
Obr. 2 Mikrofotografia kompaktného kostného tkaniva 
myší z experimentálnej skupiny (zväčšenie x 100) 

1 – bezcievnaté kostné tkanivo 

2 – ojedinelé sekundárne osteóny v stredovej časti 
kompaktného kostného tkaniva 

 
Nezistili sme signifikantné rozdiely v priemerných 
hodnotách hrúbky diafýzy kompaktnej kosti medzi 
experimentálnou a kontrolnou skupinou myší (tab. 1), 
čo signalizuje, že subakútna p. o. aplikácia AA v použitej 
dávke nemá vplyv na hrúbku substantia compacta. 
 
Tab. 1 Priemerná hodnota hrúbky kompaktnej kosti pri 
myšiach z kontrolnej (K) a experimentálnej skupiny (E) 
 

Skupina 
myší 

n 
Hrúbka 

kompakty (mm) 

K 4 0,17 ± 0,022 

E 4 0,18 ± 0,009 

T - test NS 

n – počet analyzovaných jedincov; NS – nesignifikantné 
rozdiely 

 
V rámci analýzy kvantitatívnych vlastností 

kompaktného kostného tkaniva sme v oboch skupinách 
myší celkovo zmerali 229 cievnych kanálikov 
primárnych osteónov (CKPO), 31 sekundárnych 
osteónov (SO) a 31 Haversových kanálikov (HK). 
Výsledky sú uvedené v tab. 2. Zistili sme signifikantný 
vplyv subakútnej p. o. aplikácie AA na veľkosť cievnych 
kanálikov primárnych osteónov (P < 0,05). 

 
Tab. 2 Základné matematicko-štatistické ukazovatele 
cievnych kanálikov primárnych osteónov (CKPO), 
Haversových kanálikov (HK) a sekundárnych osteónov 
(SO) pri oboch skupinách myší 
 

Merané 
štruktúry 

Skupina n 
Plocha 
(μm2) 

Obvod 
(μm) 

Max. 
priemer 

(μm) 

Min. 
priemer 

(μm) 

CKPO 

K 114 
48,80 ± 
11,85 

25,35 
± 3,14 

4,56 ± 
0,71 

3,40 ± 
0,53 

E 115 
39,14 ± 
10,12  

22,34 
± 2,99 

3,89 ± 
0,62 

3,18 ± 
0,47 

T - test  P < 0,05 
P < 

0,05 
P < 0,05 P < 0,05 

HK 

K 13 
32,48 ± 

6,59 
20,38 
± 2,01 

3,50 ± 
0,42 

2,95 ± 
0,46 

E 18 
31,97 ± 

7,53 
20,09 
± 2,28 

3,40 ± 
0,42 

2,97 ± 
0,45 

T- test  NS NS NS NS 

SO 

K 13 
439,15 

± 
189,22 

73,32 
± 

16,55 

12,72 ± 
2,75 

10,52 ± 
2,61 

E 18 
370,78 

± 
115,23 

68,51 
± 

10,45 

11,96 ± 
1,99 

9,71 ± 
1,57 

T- test  NS NS NS NS 

P < 0,05 (+); n – počet meraných štruktúr, NS – 
nesignifikantné rozdiely 
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Hodnoty plochy, obvodu, max. a min. priemeru 
cievnych kanálikov primárnych osteónov boli pri 
myšiach zo skupiny E signifikantne nižšie v porovnaní 
so skupinou K. V prípade Haversových kanálikov 
a sekundárnych osteónov neboli zaznamenané 
štatisticky významné rozdiely medzi oboma skupinami.  

Zmenšenie cievnych kanálikov primárnych 
osteónov v skupine E si vysvetľujeme pôsobením AA na 
štruktúru krvných ciev. Peroxidácia lipidov indukovaná 
v dôsledku príjmu AA [18] môže zapríčiniť hypoxiu. 
Hypoxia má výrazný negatívny účinok na 
kardiovaskulárny systém a môže zapríčiniť 
vazokonstrikciu [26]. Okrem hypoxie by mohli vplývať 
na zúženie cievnych kanálikov primárnych osteónov aj 
ROS, ktoré zvyšujú zvápenatenie a mineralizáciu 
krvných ciev [20].  

V tab. 3 sú uvedené hodnoty relatívneho objemu 
špongióznej kosti, počtu trabekúl, hrúbky trabekúl, 
separácie trabekúl a povrchu špongióznej kosti, ktoré 
boli určené v rámci kvantitatívnej analýzy 
špongiózneho kostného tkaniva pri myšiach zo skupín 
K a E.    

 
Tab. 3 Základné matematicko-štatistické ukazovatele 
kvantitatívnych vlastností špongiózneho kostného 
tkaniva pri oboch skupinách myší 
 

Skupina n 
BV/TV 

(%) 
Tb. N. 

(1/mm) 
Tb. Th. 
(mm) 

Tb. Sp. 
(mm) 

Bs. 

K 4 
0,08 ± 
0,02 

3,97 ± 
0,45  

0,04  
0,25 ± 
0,03 

14,75 ± 
5,29 

E 4 
0,13 ± 
0,01 

4,75 ± 
0,09 

0,04  
0,20 ± 
0,01 

22,63 ± 
1,68 

T - test  P < 0,05 P < 0,05 NS P < 0,05 P < 0,05 

P < 0,05 (+); n – počet jedincov, NS – nesignifikantné 
rozdiely, BV/TV – objem kosti/celkový objem, Tb. N. – 
počet trabekúl, Tb. Th. – hrúbka trabekúl, Tb. Sp. – 
separácia trabekúl, Bs. – povrch kosti   
 

Zistili sme, že myši exponované AA disponujú 
signifikantne vyššími hodnotami relatívneho objemu 
špongióznej kosti, počtu trabekúl a povrchu kosti. 
Naopak hodnota separácie trabekúl bola štatisticky 
významne vyššia pri jedincoch zo skupiny K.  

Na remodeláciu špongiózneho kostného tkaniva 
môže vplývať koncentrácia vápnika v krvi [27]. AA 
spôsobuje zvýšené ukladanie vápnika do kosti [17], čo 
vedie k zvýšenej kalcifikácii kosti.  

Presný mechanizmus pôsobenia AA na kostné 
bunky zatiaľ nie je známy. Z našich výsledkov však 
možno usudzovať, že AA by v konečnom dôsledku 
mohol ovplyvňovať mikroštruktúru kosti 
prostredníctvom modifikácie signálnych dráh 

osteoblastogenézy a/alebo osteoklastogenézy. Túto 
hypotézu bude však nutné overiť na bunkovej úrovni. 

Záver 
Naše výsledky naznačujú, že subakútna p. o. aplikácia 
AA indukuje tvorbu resorpčných dutín a zvyšuje počet 
sekundárnych osteónov v kompaktnom kostnom 
tkanive. Taktiež zapríčiňuje signifikantné zmenšenie 
cievnych kanálikov primárnych osteónov a separáciu 
trabekúl. Na druhej strane vedie k signifikantnému 
zväčšeniu relatívneho objemu špongióznej kosti, počtu 
trabekúl a povrchu špongióznej kosti. 
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Abstrakt 
Podoplanín je transmembránový glykoproteín, 
exprimovaný v rôznych typoch buniek a tkanív, vrátane 
buniek kostného tkaniva. Cieľom práce bolo analyzovať 
vplyv deficiencie podoplanínu na mikroštruktúru 
kostného tkaniva u prestarnutých samcov myší. 
Analyzovali sme podoplanín-deficientných jedincov, 
vytvorených metódou génového knock-outu a jedincov 
kontrolnej skupiny myší. Výsledky našej práce 
naznačujú, že deficiencia podoplanínu spôsobuje 
zmeny v kvalitatívnych histologických charakteristikách 
kompaktného kostného tkaniva a taktiež zmeny 
v kvantitatívnych vlastnostiach špongiózneho kostného 
tkaniva. Zmeny u podoplanín-deficientných jedincov 
zahŕňali abnormálnu distribúciu primárneho 
cievnatého radiálneho kostného tkaniva, menšiu 
hrúbku kortikálnej kosti, väčší objem a povrch 
špongióznej kosti a vyšší počet trabekúl. 
Kľúčové slová: podoplanín, stehnová kosť, 
mikroštruktúra 

Abstract 
Podoplanin is a transmembrane glycoprotein, 
expressed in different cell types and tissues, including 
bone cells. The aim of the study was to analyze the 
impact of the podoplanin deficiency on bone tissue 
microstructure of elderly male mice. We analyzed 
podoplanin-deficient individuals, prepared by gene 
knock-out technology, as well as control mice. Our 
results suggest that podoplanin deficiency causes 
changes in qualitative histological characteristics of the 
compact bone and also in the quantitative 
characteristics of the trabecular bone tissue. The 
changes in podoplanin deficient mice include abnormal 
distribution of primary vascular radial bone tissue, 

smaller cortical bone thickness, larger bone volume 
and surface, and higher number of trabecules. 
Key Words: podoplanin, femur, microstructure 

Úvod 
Podoplanín je transmembránový glykoproteín, ktorý 
pôsobí ako adhézna molekula a ako promótor bunkovej 
migrácie či invázie [1]. Je prítomný v rôznych typoch 
buniek a tkanív, napríklad v alveolárnych bunkách typu 
I, v bunkách črevného epitelu a mezoepitelu a v 
bunkách lymfatických ciev [2]. Podoplanín sa významne 
podieľa na indukcii agregácie krvných doštičiek 
dôležitej počas separácie  lymfatických ciev od krvného 
cievneho systému v priebehu embryonálneho vývoja 

[3]. Mnohé štúdie poukázali na výraznú expresiu 

podoplanínu v bunkách kostného tkaniva a to najmä v 
osteocytoch a osteoblastoch [4, 5]. Bola zistená jeho 
expresia v prípade veľkého množstva nádorových 
ochorení vrátane osteosarkómu a chondrosarkómu, čo 
je možné využiť pri diferenciálnej diagnostike 
primárnych kostných nádorových ochorení. Presná 
úloha podoplanínu v bunkách kostného tkaniva je však 
zatiaľ neznáma [6, 7]. Pri vývine kostného tkaniva 
je významným spôsobom zapojený cievny systém 
a mechanizmy bunkovej migrácie, preto prípadné 
zmeny v uvedených mechanizmoch majú potenciál 
prejaviť sa na mikroštrukturálnej úrovni. Cieľom našej 
práce bolo analyzovať vplyv deficiencie podoplanínu na 
mikroštruktúru kostného tkaniva prestarnutých 
samcov myší s využitím 2D a 3D mikroštrukturálnej 
analýzy. 

mailto:patrik.sranko@ukf.sk
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1 Materiál a metodika 

1.1 Analyzované zvieratá 
Predmetom štúdie boli podoplanín-deficientné samce 
myší (vek 351 dní) ako aj myši tvoriace kontrolnú 
skupinu (vek 355 dní), chované na akreditovanom 
pracovisku Lekárskej Univerzity vo Viedni. Podoplanín- 
deficientné jedince boli vytvorené pomocou 
technológie génového knock-outu v rámci schválených 
experimentov na Lekárskej Univerzite vo Viedni. 
Kontrolná skupina zahŕňala geneticky 
nemodifikovaných jedincov. Všetky experimentálne 
úkony týkajúce sa podoplanín-deficientných jedincov 
alebo ich orgánov či tkanív boli uskutočnené na 
Lekárskej Univerzite vo Viedni. Na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre bola uskutočnená 
kvalitatívna a kvantitatívna histologická  analýza a 
štatistické spracovanie a vyhodnotenie získaných 
výsledkov analýz. 

1.2 Histologická analýza kostného tkaniva  
Na analýzu mikroskopickej stavby kompaktného 
kostného tkaniva sme použili pravé stehnové kosti 
(femury). Základné rezy sme zhotovili naprieč diafýzou, 
v mieste najmenšej šírky stehnovej kosti. Segmenty s 
veľkosťou približne 0,5 cm sme fixovali fixačným 
činidlom HistoChoice (Amresco, USA) a následne ich 
odvodnili vo vzostupnom rade etanolov podľa 
metodiky Martiniakovej et al. [8]. V ďalšom kroku sme 
zaliali odvodnené vzorky kostí do epoxidovej živice 
Bioduru (Günter von Hagens) a na 3 dni ich vložili do 
vákuovej sušiarne. Zaliate fragmenty kostí sme rezali 
pomocou špeciálneho mikrotómu (Leitz 1600) na 
konečnú hrúbku 70 - 80 μm. Získané rezy sme ponorili 
do demineralizovanej vody,  vysušili a nakoniec zaliali 
Eukittom (Merck) podľa metodiky Martiniakovej et al. 
[9]. Histologické preparáty sme pozorovali 
polarizačným mikroskopom (Leica) s digitálnou CCD 
kamerou (Leica EC3). Fotodokumentácia histologických 
preparátov bola realizovaná prostredníctvom 
počítačového softvéru Las EZ. Kvalitatívne 
charakteristiky v mikroskopickej stavbe kompaktného 
kostného tkaniva myší sme určili na základe 
medzinárodne akceptovaných klasifikácií kostného 
tkaniva [10, 11]. Kvantitatívne vlastnosti 
analyzovaného kostného materiálu sme analyzovali 
pomocou počítačového softvéru Motic Images Plus 2.0 
ML (Motic China Group Co., Ltd.)., v rámci 4 
pozorovaných oblastí (anterior, posterior, medialis, 
lateralis). Merali sme nasledovné premenné: plochu 
(μm2), obvod (μm), maximálny a minimálny priemer 

(μm) cievnych kanálikov primárnych osteónov, 
Haversových kanálikov a sekundárnych osteónov. 
Zistené hodnoty sme vyjadrili ako aritmetický priemer 
± stredná chyba priemeru. Na mikroskopickú analýzu 
špongiózneho kostného tkaniva sme použili ľavé 
femury. Kvantitatívne histologické charakteristiky 
špongiózneho kostného tkaniva a hrúbku kompaktnej 
kosti sme určili pomocou prístroja microCT (μCT 50, 
Scanco Medical). Stanovili sme segmentáciu kosti, 
hrúbku trabekúl (trámcov), ich separáciu, relatívny 
objem špongióznej a kompaktnej kosti (%) a počet 
trabekúl (1/mm). Rozdiely v hodnotách kvantitatívnych 
charakteristík kompaktného a špongiózneho kostného 
tkaniva medzi podoplanín-deficientnými jedincami 
a kontrolnými jedincami sme určili pomocou T - testu 
(P<0,05). 

2 Výsledky a diskusia 
Z hľadiska kvalitatívnych histologických charakteristík 
sme u jedincov z kontrolnej skupiny zaznamenali 
v endostálnej oblasti kosti výskyt bezcievnatého 
kostného tkaniva. Uvedený typ kostného tkaniva bol 
tvorený kostnými lamelami a osteocytmi. V blízkosti 
endostálnej oblasti kosti sa ojedinele vyskytovali 
primárne a sekundárne osteóny, ktoré zasahovali až do 
stredovej oblasti kompakty (najmä v anteriórnej 
a antero-laterálnej oblasti). V anteriórnych úsekoch 
v blízkosti endostu boli taktiež prítomné resorpčné 
dutiny, pravdepodobne vznikajúce v dôsledku veku 
analyzovaných jedincov. V niektorých oblastiach 
endostálnej hranice (predovšetkým v mediálnej 
oblasti) sme zaznamenali výskyt primárneho 
cievnatého radiálneho kostného tkaniva, ojedinele 
zasahujúceho až do stredovej oblasti kompakty. 
Periostálna oblasť kompaktnej kosti bola opätovne 
tvorená bezcievnatým kostným tkanivom (obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Mikrofotografia kostného tkaniva myší z 
kontrolnej skupiny  
1 - primárne cievnaté radiálne tkanivo pri endostálnej 
hranici kosti, 2 - bezcievnaté kostné tkanivo 
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V prípade podoplanín-deficientných jedincov (obr. 2) 
bolo primárne cievnaté radiálne kostné tkanivo 
prítomné nielen v endostálnom úseku kosti, ale 
zasahovalo aj do stredovej časti kompakty (v mediálnej 
oblasti), prípadne bolo lokalizované až pri periostálnom 
povrchu kosti (v mediálnej a posteriórnej oblasti). 
Výskyt resorpčných dutín bol pozorovaný aj 
u podoplanín-deficientných jedincov (obr. 2).  

 

 
Obr. 2 Mikrofotografia kostného tkaniva myši  
z experimentálnej skupiny 
1 - cievne kanáliky primárneho cievnatého radiálneho 
kostného tkanivo prechádzajúce takmer celou 
kompaktou 
2 - bezcievnaté kostné tkanivo 

 
Hrúbka diafýzy kompaktnej kosti bola signifikantne 
menšia pri podoplanín-deficientných myšiach (Tab. 1).  
 
Tab. 1 Priemerná hrúbka kompaktnej kosti myší z 
kontrolnej a experimentálnej skupiny 
 

Skupina N 
Hrúbka 

kompakty 
(mm) 

K 4 0,27 ± 0,006 

E 5 0,24 ± 0,002 

Sig. P<0,05 

N – počet analyzovaných jedincov 
 
Naše výsledky z kvalitatívnej analýzy poukazujú na 
zmeny v remodelácii kompaktného kostného tkaniva. 
Proces remodelácie kosti nie je u hlodavcov natoľko 
intenzívny ako pri iných druhoch cicavcov. Podľa 
Erbena [12] dochádza v kompaktnom kostnom tkanive 
prestarnutých myší a potkanov k poklesu remodelácie, 
pričom remodelácia špongióznej kosti je aj naďalej 
intenzívna. Táto skutočnosť môže byť príčinou 

prítomnosti malého počtu sekundárnych osteónov v 
blízkosti endostu dlhých kostí hlodavcov, pričom nízky 
počet sekundárnych osteónov je v prípade drobných 
cicavcov všeobecne známy [13]. Expresia podoplanínu 
bola detegovaná v endoteli lymfatických ciev [14]. 
Haversov kanálik tvoriaci stredovú časť sekundárneho 
osteónu obsahuje okrem krvných kapilár a nervových 
vlákien aj lymfatické cievy [15, 16]. Na základe tohto 
faktu môžeme predpokladať, že deficiencia 
podoplanínu by mohla mať priamy vplyv na 
mikroštruktúru kostného tkaniva a jeho vaskularizáciu.  
V rámci kvantitatívnej histologickej analýzy 
kompaktného kostného tkaniva bolo celkovo 
odmeraných 198 cievnych kanálikov primárnych 
osteónov, 19 Haversových kanálikov a 19 
sekundárnych osteónov. Na základe štatistickej analýzy 
sme nezistili signifikantný vplyv deficiencie 
podoplanínu na veľkosť cievnych kanálikov primárnych 
osteónov, Haversových kanálikov a sekundárnych 
osteónov (P < 0,05) (Tab. 2). 
 
Tab. 2 Základné matematicko-štatistické ukazovatele 
kvantitatívnej histologickej analýzy kompaktného 
kostného tkaniva  
 

Merané 
štruktúry Skupina N 

Plocha 
(µm2) 

Obvod 
(µm) 

Max. 
priemer 

(µm) 

Min. 
priemer 

(µm) 

CKPO 

K 84 
31,51 

 ±  
0,95 

20,37 
 ±  

0,32 

3,66 
 ±  

0,07 

2,71 
 ± 

 0,04 

E 114 
30,51  

±  
0,69 

19,93  
± 

 0,24 

3,54 
 ±  

0,05 

2,71 
 ± 

 0,04 

Sig NS NS NS NS 

HK 

K 10 
36,3 

±  
5,10 

20,86 
± 

 1,63 

3,44 
± 

0,27 

3,20  
± 

0,27 

E 9 
30,84 

 ±  
3,83 

19,56 
± 

1,10 

3,30 
± 

0,20 

2,90 
± 

0,17 

Sig. NS NS NS NS 

SO 

K 10 
953,79 

± 
149,08 

110,25 
± 

9,46 

20,09 
± 

1,98 

14,41 
± 

1,04 

E 9 
673,67 

± 
131,62 

92,61 
± 

9,96 

17,00 
± 

2,03 

11,82 
± 

1,27 

Sig. NS NS NS NS 

(P<0,05); N – počet meraných štruktúr, NS – 
nesignifikantný rozdiel; CKPO – cievny kanálik 
primárneho osteónu; HK – Haversov kanálik; SO – 
sekundárny osteón 
 
Patofyziológia úbytku kompaktnej kosti (nižšia hrúbka 
kortikálnej kosti pri experimentálnej skupine) úzko 
súvisí s intrakortikálnou remodeláciou kosti, ktorá je 
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asociovaná s krvnými cievami [17]. Za aktiváciu 
intrakortikálnej remodelácie sú zodpovedné osteocyty, 
ktoré produkujú cytokíny, potrebné pre diferenciáciu 
osteoklastov a pre vývoj krvných ciev, prostredníctvom 
ktorých sa progenitorové bunky osteoklastov dostávajú 
do vnútornej časti kosti. Počas premeny osteoblastov 
na osteocyty dochádza k tvorbe cytoplazmatických 
výbežkov, zabezpečujúcich kontakt a spojenie medzi 
susediacimi bunkami [18]. Mechanizmy zodpovedné za 
tvorbu týchto výbežkov nie sú zatiaľ známe. Podoplanín 
môže mať značný vplyv na uvedený proces, keďže 
inhibícia expresie podoplanínu blokuje elongáciu 
dendritických výbežkov osteocytov [19].  
V rámci kvantitatívnej charakteristiky špongiózneho 
kostného tkaniva sme pri oboch skupinách myší 
zisťovali relatívny objem špongióznej kosti, povrch 
špongióznej kosti, počet, hrúbku a separáciu trabekúl 
(Tab. 3). 
 
Tab. 3 Základné matematicko-štatistické ukazovatele 
kvantitatívnej histologickej analýzy špongiózneho 
kostného tkaniva. 
 

Skupina N 
BV/TV 

(%) 
Tb. N. 
(1/mm) 

Tb. Th. 
(mm) 

Tb. Sp. 
(mm) 

Bs 

K 4 
3 
±  
0 

2,36 
± 

0,15 

0,04 
± 

0,003 

0,42 
± 

0,03 

4,77 
± 

0,74 

E 5 
10 
± 
2 

3,41 
± 

0,19 

0,05 
± 

0,002 

0,28 
± 

0,01 

12,78 
± 

2,36 

Sig, P<0,05 P<0,05 NS P<0,05 P<0,05 

P < 0,05 (+); N – počet jedincov, NS – nesignifikantné 
rozdiely, BV/TV – objem kosti/celkový objem, Tb. N. – 
počet trabekúl, Tb. Th. – hrúbka trabekúl, Tb. Sp. – 
separácia trabekúl,  Bs  – povrch kosti 
 
V nami sledovanom súbore jedincov sme zaznamenali 
štatisticky významné rozdiely v relatívnom objeme 
špongióznej kosti, v povrchu špongióznej kosti a v 
počte trabekúl. Uvedené hodnoty boli signifikantne 
vyššie u myší zo skupiny E. Naopak, hodnota separácie 
trabekúl bola u jedincov zo skupiny K významne vyššia 
v porovnaní s E skupinou. Keďže rozdiely v hrúbke 
trabekúl medzi oboma skupinami neboli štatisticky 
významné, vyššie zastúpenie kosti u podoplanín- 
deficientných myší je dôsledkom vyššieho počtu 
trabekúl. Pre počet a separáciu trabekúl je smerodajná 
priemerná vzdialenosť medzi smerovými chrupkovými 
trámcami v rastovej platničke v skoršom období 
ontogenézy [20, 21], pričom so zvyšujúcim sa vekom 
jedincov sa počet trabekúl väčšinou znižuje [22, 23]. 
Keďže pri tvorbe trabekúl počas prenatálneho vývinu je 

medzi osteogenézou a vaskularizáciou kosti úzky vzťah 
[24], príčiny vyššieho počtu trabekúl pri 
experimentálnej skupine by bolo možné hľadať 
v zmenách v skoršom ontogenetickom období. V tejto 
súvislosti by bolo potrebné preskúmať, či deficiencia 
podoplanínu nezasahuje do signálnych dráh 
osteoblastogenézy, či angiogenézy v kosti, keďže 
existuje súvislosť medzi podoplanínom a molekulami, 
ovplyvňujúcimi rast ciev v kosti (napr. vaskulárny 
endoteliálny rastový faktor – VEGF [25]) a podobný 
fenotyp zvýšeného zastúpenia špongióznej kosti bol 
zaznamenaný pri myšiach s genetickou modifikáciou 
osteoprotegerínu (OPG [26]) – dôležitej regulačnej 
molekuly osteoklastogenézy.  

Záver 
Výsledky našej práce naznačujú, že deficiencia 
podoplanínu vyvoláva zmeny v kvalitatívnych 
histologických charakteristikách kompaktného 
kostného tkaniva  a v kvantitatívnych charakteristikách 
špongiózneho kostného tkaniva.  
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Astrakt 
Cieľom štúdie bolo preukázať účinok xylénu, extraktu 
z chia a ich kombinácie na uvolňovanie progesterónu 
ovariálnymi bunkami 2 druhmi hospodárskych zvierat. 
Uvoľňovanie progesterónu bolo analyzované RIA. 
 Prídavok xylénu inhiboval uvoľňovanie 
progesterónu ovariálnymi bunkami hovädzieho 
dobytka a stimuloval uvoľňovanie progesterónu 
ovariálnymi bunkami ošípaných. Prídavok extraktu z 
chia inhiboval uvoľňovanie progesterónu ovariálnymi 
bunkami hovädzieho dobytka a ošípaných. Prídavok 
extraktu z chia bol schopný podporovať účinok xylénu 
na uvoľňovanie progesterónu kravskými ovariálnymi 
bunkami. Tieto údaje naznačujú, že xylén a chia môžu 
meniť uvolňovanie progesterónu, že hovädzí dobytok 
môže byť viac citlivejší na xylén ako ošípané, a že chia 
semená nemôžu byť použité ako ochrana voči  
pôsobeniu xylénu. 
Kľúčové slová: chia, xylén, progesterón, ovariálne 
granulózne bunky 

Abstract 
The aim of the study was to examine the effect of 
xylene, the extract of chia and their combination on 
ovarian cell progesterone release by 2 farm animal 
species. The release of progesterone was analysed by 
RIA. The addition of xylene inhibited the release of 

progesterone by cultured bovine ovarian cells and 
stimulate the release of progesterone by porcine 
ovarian cells. The addition of chia extract inhibited the  
 
release of progesterone by both bovine and porcine 
ovarian cells. The addition of chia extract was able to 
promote xylene effect on progesterone release by 
bovine but not by porcine ovarian cells. These data 
indicate that xylene and chia can change farm animal 
ovarian progesterone release, that cows can be more 
sensitive to xylene than pigs, and that chia seeds can 
not be used as protector against the xylene effect.  
Key Words: chia, xylene, progesterone, ovarian 
granulosa cells. 

Úvod 
Produkty ropného priemyslu a rastlinných látok môžu 
ovplyvňovať ovariálne funkcie hospodárskych zvierat. 
Boli preukázané možné negatívne účinky produktov 
ropného priemyslu [1] a pozitívne účinky rastlinných 
látok [2] na funkcie ovariálnych buniek a taktiež 
protekčné účinky rastlín a rastlinných látok voči 
produktom ropného priemyslu [3] na ovariálne funkcie 
hospodárskych zvierat. 

Zmesi xylénu sú široko používané v chemickom 
priemysle ako rozpúšťadlá pre produkty, vrátane 
farieb, tlačiarenskych farieb, lepidiel, liečiv a čistiacich 
prostriedkov [4]. Expozícia xylénu je spojená s účinkami 
na vývoj, imunitný systém, metabolizmus, respiračné a 
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reprodukčné funkcie [5]. Ungvari et al. [6] popisujú, že 
krvný periférny progesterón u potkanov sa významne 
znížil po 48 h expozícii xylénu. Zatiaľ však nie je známy 
priamy vplyv xylénu na uvolňovanie progesterónu, ani 
jeho vplyv na uvolňovanie progesterónu ovariálnymi 
granulóznymi bunkami rôznych druhov hospodárskych 
zvierat. Je možné zabrániť, alebo neutralizovať 
niektorým účinkom stresu na ovariálne funkcie 
niektorými rastlinami, ktoré obsahujú antioxidanty a 
ďalšie adaptogény [7][8], hormóny, rastové faktory 
[9][10], takže nie je vylúčené, že niektoré liečivé rastliny 
môžu zabraňovať aj negatívnym účinkom 
enviromentálnych kontaminantov. 

Salvia hispanica, viac známa ako chia  je druh rastlín 
v rodine Lamiaceae. Čiastočne, alebo úplne sa Chia 
semená stále používajú do nutričných nápojov, alebo 
ako potravinový zdroj [11][12] a bolo preukázané, že 
tento druh má veľký potenciál ako budúca kultúrna 
rastlina [13]. 

S cieľom zlepšiť ľudské zdravie boli chia semená 
študované a odporúčané s ohľadom na ich vysoké 
hladiny proteínov, celkových lipidov a alfa-linolénových 
mastných kyselín. Okrem toho chia semená ukázali 
vysokú antioxidačnú kapacitu, obsah vitamínov a 
minerálov, ale predovšetkým obsah oleja s najvyšším 
podielom kyseliny alfa-linolénovej (ω-3)[13][14]. 

V chia semenách sa tiež nachádzajú fytoestrogény  
myricetín, quercetín a kaempferol [15]. Fytoestrogény 
sú schopné viazať sa na estrogénové receptory a tým 
aktivovať niekoľko estrogénových responzívnych génov 
[16]. Analýza Shu et al. [17] na myších vaječníkoch 
ukázala, že quercetín mohol účinne zvýšiť percento 
proliferujúcich buniek vo všetkých druhoch folikulov.  

Quercetín preukázal podobný účinok ako majú 
estrogény na vývoj vaječníkov myší. Zatiaľ však nebol 
preukázaný priamy vplyv chii, alebo niektorej z jej 
zložiek na uvolňovanie progesterónu ovariálnymi 
bunkami hospodárskych zvierat. 

V prístupnej literatúre sa nám nepodarilo nájsť 
informácie o endokrinných mechanizmoch pôsobenia 
xylénu, chia semien a ich kombinácie. Možné účinky 
xylénu, ako aj protekčný účinok chii voči xylénu na 
uvolňovanie progesterónu bunkami hospodárskych 
zvierat a medzidruhového pôsobenia týchto látok zatiaľ 
nie sú známe. 

Pochopenie endokrinných mechanizmov akcií 
xylénu, by mohlo pomôcť vysvetliť a zabrániť tak ich 
nepriaznivým účinkom na reprodukciu hospodárskych 
zvierat. 

Zvieratá, materiál a metodika 
V našom experimente boli použité samice 
predpubertálnych prasničiek plemena Landras zo 
šlachtiteľského chovu, vo veku 6 – 8 mesiacov, kŕmené 
kompletnými kŕmnymi zmesami, ustajnené v 
skupinových kotercoch, zabité na bitúnku VÚŽV v Nitre, 
a samice kráv plemena Holstein vo veku 3-5 rokov z 
Nitrianskeho kraja a okolia vyradené z chovu a zabité 
na bitúnku na Starej Myjave. 

Vaječníky sme individuálne uskladnili v termoske s 
fyziologickým roztokom pri izbovej teplote a spracovali 
maximálne do 6 hodín od zabitia. Ovariálne granulózne 
bunky sme izolovali metódou aspirácie zo stredne 
veľkých folikulov (3 – 5 mm). Získaný folikulárny roztok 
sme odstreďovali za účelom oddelenia folikulárnej 
tekutiny s následným premývaním pomocou sterilného 
kultivačného média DMEM/F12 1:1 doplneného 10 % 
fetálnym teľacím sérom (South America Origin, 
Biowest, Riverside - US) a 1 % antibiotikom – 
antimykotikom (Sigma, St. Louis, MO, USA). Pomocou 
Buerkerovej komôrky sme počítali bunky a upravili 
koncentráciu buniek na potrebnú (106 buniek.ml-1 
média). Bunkovú suspenziu riedenú kultivačným 
médiom sme kultivovali v 24-jamkových kultivačných 
platničkách (Nunc™, Roskilde, Dánsko, 1 mL 
suspenzie/jamka) pri 37,5 °C a 5 % CO2 v kultivačných 
platničkách. Po 4 dňoch kultivácie, keď bunky vytvorili 
na 75 % súvislú monovrstvu, sme médium nahradili 
čerstvým médiom s 10 % fetálnym teľacím sérom, 1 % 
antibiotikom – antimykotikom aexperimente sme mali 
nasledévné skupiny buniek: 1. Kontrolná skupina bez 
prídavku extraktu zchii, 2. Kontrolná skupina s xylénom 
(20 μl/ml) bez prídavku rastlín extraktu z chii,  3. 
Skupiny s prídavkami extraktu z chii (1, 10, 100 μl/ml) 
4. Skupina s prídavkom extraktu z chii (1, 10, 100 μl/ml) 
a xylénom (20 μl/ml). Po 48 h kultivácii sme injekčnou 
striekačkou odobrali médium z kultivačných platničiek 
a uskladnili pri teplote -70 °C až do doby analýzy 
metódou RIA.  

RIA analýza 
Koncentrácia progesterónu bola stanovená v 25-100 ul 
vzorkách inkubačného média pomocou EIA. Skôr 
overené pre použitie v médiu pomocou antiséra proti 
steroidom vyrobeným vo vedeckom zvieracom 
inštitúte, Neustadt, Nemecko. Koncentrácia 
progesterónu sa hodnotila podľa EIA, ako popisuje 
Prakash et al. [18]. Králičie antisérum proti P bolo 
získané z Výskumného ústavu živočíšnej výroby, 
Schoonoord, Holandsko. Reagovalo s 0,1% 17 p-
estradiolom, dihydrotestosterónom, testosterónom a 
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17 p-hydroxyprogesterónom. Citlivosť bola 12,5 pg / 
ml. Variačné koeficienty inter a intra-testu neprekročili 
3,3% a 3,0% v tomto poradí.  

Štatistické vyhodnotenie 
Signifikantné rozdiely medzi kontrolnou 
a experimentálnymi skupinami boli hodnotené Two-
way ANOVA testom použitím štatistického softvéru 
SigmaPlot v11.0 (Systat Software, Erkrath, Germany). 
Signifikantnosť rozdielov medzi kontrolou a 
experimentálnymi skupinami bola určená na úrovni 
P<0,05. 

Výsledky a diskusia 
V našej štúdii bolo uvolňovanie progesterónu 
detekované RIA. Uvoľňovanie progesterónu po podaní 
chii bolo inhibované ovariálnymi granulóznymi 
bunkami hovädzieho dobytka (v dávke 100 ug / ml, ale 
nie pri 1 a 10 ug / ml ) a ošípaných (1, 10 a 100 ug / ml) 
(Tab. 1). 
 Taktiež sme pozorovali vplyv xylénu a vplyv 
kombinácie xylénu a chii na uvolňovanie progesterónu 
ovariálnymmi granulóznymi bunkami hovädzieho 
dobytka a ošípaných (Tab. 1). V našej štúdii bolo 
uvoľňovanie progesterónu po podaní xylénu 
inhibované ovariálnymi bunkami hovädzieho dobytka 
a stimulované ovariálnymi granulóznymi 
bunkami ošípaných. Prídavok extraktu z chia bol taktiež 
schopný podporovať (v dávke 100 ug / ml, ale nie pri 1 
a 10 ug / ml) účinok xylénu na uvoľňovanie 
progesterónu kravskými ovariálnymi bunkami, no 
nebol schopný modifikovať uvoľňovanie progesterónu 
ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných. 
 
Tab. 1 Uvoľňovanie progesterónu granulóznymi 
ovariálnymi bunkami hovädzieho dobytka a ošípaných 
po podaní xylénu, chii a ich kombinácie (RIA). 
 

Prídavok 

Uvolňovanie 

progesterónu(ng/106 

buniek/24 hod) 

Hovädzí 

dobytok 
Ošípané 

Kontrola 

(bez chia) 

115,1700 

±10,0800 

0,4100 

±0,0200 

1 μg/m chia 104,4000 

±8,9300 

0,2700 

±0,0400(a) 

10 μg/m chia 95,2300 

±6,3700(a) 

0,2800 

±0,0300(a) 

100 μg/m chia 42,6400 

±3,3000(a) 

0,2800 

±0,0300(a) 

Kontrola 

(20μg/ml xylén, 

bez chia) 

9,6500 

±1,4400(b) 

0,6700 

±0,2000(b) 

1 μg/m chia + 

20μg/ml xylén 

9,8600 

±2,6800(b) 

0,6600 

±0,1900(b) 

10 μg/m chia + 

20μg/ml xylén 

6,3400 

±1,3500(b) 

0,9500 

±0,1800(b) 

100 μg/m chia + 

20μg/ml xylén 

2,2500 

±0,270(ab) 

0,6900 

±0,0800(b) 

 
Hodnoty reprezentujú progesterón, priemer ± SEM. a - 
preukazný (P ≤ 0,05) vplyv rastlín (rozdiely medzi 
bunkami kultivovanými bez rastlín a rastlinných látok a 
bunkami kultivovanými s rastlinami a rastlinnými 
látkami); b - preukazný (P ≤ 0,05) vplyv kontaminantu 
(rozdiely medzi bunkami kultivovanými bez 
kontaminantu a bunkami kultivovanými s 
kontaminantom) bol určený Two-way ANOVA testom. 
 
Tieto údaje predstavujú prvé výsledky týkajúce sa 
vplyvu xylénu, chia semien a ich kombinácie na 
uvolňovanie progesterónu ovariálnymi bunkami 
hospodárskych zvierat. Štúdia je ukážkou priameho 
vplyvu týchto látok na ovariálne bunky. Pozorovali sme 
vplyv xylénu, chii a ich kombinácie na uvolňovanie 
progesterónu. Xylén inhiboval uvolňovanie kravskými 
a stimuloval uvolňovanie progesterónu ovariálnymi 
bunkami ošípaných.   
 Progesterón je známy regulátor plodnosti a 
môžeme predpokladať, že xylén je schopný priamo 
ovplyvňovať vylučovanie progesterónu ovariálnymi 
bunkami hospodárskych zvierat. Chia inhibovala 
uvolňovanie progesterónu ovariálnymi bunkami 
hovädzieho dobytka a ošípaných, podporovala 
nepriaznivý vplyv xylénu na uvolňovanie progesterónu 
granulóznymi ovariálnymi bunkami hovädzieho 
dobytka a samostatne môže byť použiteľná ako 
regulátor ovariálnych funkcií hospodárskych zvierat. 
 Taktiež sa nám dvoma modelmi podarilo preukázať, 
že xylén, ako produkt ropného priemyslu, môže mať 
rôzny vplyv na uvolňovanie progesterónu v závislosti 
od druhu hospodárskych zvierat.  
 Spolu tieto údaje naznačujú, že chia a xylén môžu 
ovplyvňovať uvolňovanie progesterónu ovariálnymi 
bunkami hospodárskych zvierat a taktiež, že chia nieje 
schopná potlačiť negatívny účinok xylénu na 
uvolňovanie progesterónu bunkami hovädzieho 
dobytka a ošípaných. Údaje naznačujú, že hovädzí 
dobytok môže byť citlivejší na kontaminanty ropného 
priemyslu ako ošípané. Predpokladali sme, že chia je 
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ako liečivá rastlina  schopná potláčať negatívny účinok 
xylénu, avšak naša štúdia preukázala, že chia nie je 
schopná zabraňovať negatívnemu účinku xylénu 
a môže tento účinok na uvolňovanie progesterónu 
hospodárskych zvierat dokonca podporovať.  

Záver 
Prídavok xylénu inhiboval uvoľňovanie progesterónu 
kravskými ovariálnymi bunkami a stimuloval 
uvoľňovanie progesterónu ovariálnymi bunkami 
ošípaných. Prídavok extraktu z chii bol schopný 
inhibovať uvoľňovanie progesterónu ovariálnymi 
bunkami hovädzieho dobytka a ošípaných a taktiež  bol 
schopný podporovať účinok xylénu na uvoľňovanie 
progesterónu kravskými ovariálnymi bunkami, no 
nebol schopný modifikovať účinok xylénu na 
uvoľňovanie progesterónu ovariálnymi bunkami 
ošípaných. 
 Naše výsledky naznačujú priamy vplyv pôsobenia 
chia semien, xylénu - produktu ropného priemyslu a ich 
kombinácie na uvolňovanie progesterónu vaječníkmi 
hovädzieho dobytka a ošípaných. Údaje naznačujú, že 
hovädzí dobytok môže byť citlivejší na kontaminanty 
ropného priemyslu ako ošípané, a že chia semená 
nemôžu byť použité ako vhodná ochrana voči 
negatívnemu pôsobeniu xylénu na uvolňovanie 
progesterónu ovariálnymi bunkami hospodárskych 
zvierat. Naopak, chia môže účinok xylénu podporovať. 
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Abstrakt 
Fenoménom dnešnej doby, rozoberaným v kruhoch 
vedeckých, či laických, je negatívny vplyv voľných 
radikálov na bunky, respektíve na organizmus ako taký. 

Hlavným cieľom tejto práce bolo sledovanie vplyvu 
taurínu (200 mM; Taurine ≥ 99%, Sigma Aldrich, 
Bratislava, Slovensko) v kryokonzervovaných 
inseminačných dávkach býkov. Dôraz bol kladený ako 
na antioxidačnú aktivitu (ROS), tak aj na vlastnosti 
(motilita, MTT a viabilita) bunkových suspenzií. 
Sledovaním korelácií medzi biochemickými 
parametrami semennej plazmy a motilitou spermií sme 
determinovali parametre semennej plazmy dôležité 
pre dosiahnutie čo najvyššej motility. 

V experimentálnych vzorkách sme pozorovali 
signifikantne nižšiu hladinu ROS a lepšie vlastnosti 
spermií v porovnaní s konvenčnými vzorkami. 
Kľúčové slová: spermie, taurín, ROS, kryokonzervácia, 
antioxidant 

Abstract 
The phenomenon of these days, often discussed over 
in both laic and scientific societies, is the negative 
impact of free radicals on cells or more precisely on 
organism itself.  

The aim of this study was observation of effect of 
taurine (200 mM; Taurine ≥ 99%, Sigma Aldrich, 
Bratislava, Slovakia) in cryoconservated bull 
insemination doses. Emphasis was especially put on 
antioxidative activity (ROS) and cell properties 
(motility, MTT and viability). Observing correlations 
among biochemical parameters of seminal plasma and 
spermatozoa motility, parameters of seminal plasma 
which are important for higher motility were 
determined. 

Significantly lower level of ROS and significantly 
improved spermatozoa properties in comparison with 
conventional insemination doses was detected.   
Key words: spermatozoa, taurine, ROS, 
cryoconservation, antioxidant 

Úvod 
Jednou z biotechnologických techník určených pre 
využitie v oblasti reprodukcie hospodárskych zvierat  
a neskôr adaptovaných v humánnej reprodukcii je 
kryokonzervácia samčích gamét a následná 
inseminácia. Využitie týchto metodík však našlo 
v oboch odvetviach rozdielne uplatnenie. Zatiaľ čo 
v centrách asistovanej reprodukcie sa spermie 
kryouchovávajú najmä pred chemoterapeutickou 
liečbou, ktorá môže spôsobovať ireverzibilné zmeny 
funkcií semenníkov, v poľnohospodárskej praxi sa 
zmrazovacie metódy a inseminácia využívajú za účelom 
intenzifikácie chovu, či uchovávania spermií geneticky 
cenných zvierat z hľadiska biodiverzity. V oboch 
prípadoch však technológia kryokonzervácie spermií 
zápasí s tvorbou ROS, ktoré negatívne ovplyvňujú 
fertilizačné schopnosti spermií. 

Reaktívne formy kyslíka predstavujú rozsiahlu 
kategóriu molekúl, zahŕňajúc radikály (hydroxylový ión, 
superoxid, peroxyl, atď.) a neradikály (ozón, singletový 
kyslík, atď.) derivátov kyslíka [1]. 

ROS sú spájané s patogenézami rôznych ľudských 
chorôb ako napríklad: arteroskleróza, rakovina, 
cukrovka, Parkinsonová choroba [2]. Vplyv rozsiahlej 
produkcie ROS na zdravotný stav hospodárskych 
zvierat bol zatiaľ študovaný hlavne na ošípaných, 
hovädzom dobytku a koňoch. Štúdie na hovädzom 
dobytku boli sústredené najmä na infekčné choroby 
ako zápal pľúc, enteritída, mastitída a endometritída 
[3].  
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Metabolizmus a utilizácia kyslíka je základnou 
energetickou požiadavkou samčích gamét. Voľné 
radikály zohrávajú významnú úlohu vo viacerých 
fyziologických procesoch reprodukčného traktu [4]. 
Spermie samotné produkujú ROS, ktoré sú nevyhnutné 
pre kapacitáciu, hyperaktiváciu, akrozómovú reakciu 
a fúziu s oocytom [5].  

Pôvod produkcie ROS v ejakuláte je predmetom 
súčasných štúdií, ktoré ponúkajú množstvo alternatív 
pri liečbe neplodnosti. Suplementácia antioxidantmi 
má z hľadiska fertility nielen terapeutický, ale aj 
preventívny charakter [6]. 

Taurín je organická kyselina obsahujúca síru, ktorá 
má cytoprotektívne vlastnosti vyplývajúce zo 
schopnosti detoxikácie, osmoregulácie, membránovej 
stabilizácie a homeostázy vápnika [7]. 

Taurín môže byť vnímaný ako priamy antioxidant, 
vzhľadom na jeho schopnosti vyplavovania radikálov 
alebo ako nepriamy antioxidant, kvôli jeho 
preventívnym činnostiam proti zmenám membránovej 
permeability spôsobeným oxidačným stresom [8]. 

Pečeň je zapojená v endogénnej produkcii taurínu 
vo forme žlčových kyselín, zatiaľ čo obličky sú hlavnými 
nástrojmi exkrécie taurínu [9]. Najviac redukovaná síra, 
strávená vo forme metionínu a cysteínu, je oxidovaná u 
cicavcov cez cysteínsulfinát na sulfát. Malé percento je 
potom metabolizované na taurín [10].  

Prítomnosť taurínu bola detegovaná aj 
v oviduktálnej tekutine, kde je taurín syntetizovaný 
epitelovými bunkami vajcovodov z metionínu 
cysteínsulfinátovou biochemickou dráhou [11]. Takto 
produkovaný taurín poskytuje spermiám antioxidačnú 
protekciu pred ROS počas doby uhniezdenia sa 
v oviduktálnom rezervoári. Po uvoľnení z rezervoáru sú 
vajcovodovým epitelom produkované látky 
stimulantom motility a fertilizačnej schopnosti [12].   

 Hlavným predmetom výskumu predkladanej 
práce bolo determinovať účinok taurínu na 
kryokonzervované spermie na molekulárnej úrovni, 
kvantifikácia viability a motility spermií 
a v neposlednom rade aj pozorovanie súvzťažností 
medzi biochemickými parametrami semennej plazmy 
a aktivitou kryokonzervovaných spermií.  

1 Materiál a metodika 

1.1 Odber ejakulátov 
Odber ejakulátov bol zabezpečený od plemenných 
býkov chovaných na inseminačnej stanici Insemas s.r.o. 
vo Zvolene. 6 jedincov zapojených do štúdie bolo vo 
veku 4 až 6 rokov, boli kŕmené štandardnou kŕmnou 

dávkou a ustajnené v rovnakých podmienkach 
z hľadiska welfare. Ejakuláty boli odoberané do umelej 
vagíny vyhriatej na teplotu 38 až 40°C.  

1.2 Spracovanie ejakulátov 
Po každom odbere bol ejakulát odovzdaný do 
laboratória, kde sme spektrofotometricky stanovovali 
hustotu ejakulátu a merali motilitu spermií.  

Na základe hustoty ejakulátu sme vypočítali 
množstvo pridávaného kryokonzervačného riedidla a 
to tak, aby inseminačná dávka obsahovala minimálne 
20 x 106 spermií. 

Riedidlo, zároveň naša kontrolná vzorka, bolo 
zhotovené z vaječného žĺtka, glycerínu, fruktózy, 
kyseliny citrónovej, Tris, aqua injectione a antibiotík 
Norostrep® a Linco - Spectin®. 

Do pokusných vzoriek sme pridávali taurín (Taurine 
≥99%, Sigma Aldrich spol. s.r.o., Bratislava, Slovensko) 
rozpustený vo fyziologickom roztoku. Koncentrácia 
taurínu v pridávanom fyziologickom roztoku bola 200 
mM. 

Kontrolnú skupinu sme označili FK a pokusnú 
skupinu FT. Zriedené ejakuláty sa po dobu štyroch 
hodín schladzovali pri teplote 4°C. Následne boli 
ejakuláty naplnené automatickým prístrojom na 
plnenie pejet do pejet s objemom 50 ml. Pejety sme 
potom nechali opäť v teplote 4°C a to po dobu desiatich 
minút. Kontinuálne zmrazovanie pejet pozostávalo z 
mrazenia na parách tekutého dusíka a z mrazenia 
priamo v tekutom dusíku. Pejety zostali v karanténnom 
kontajneri jeden mesiac, až tak bola možná analýza 
inseminačných dávok [13].   
 

1.3 Analýza motility spermií 
Motilita spermií bola analyzovaná pomocou 

systému CASA (Computer – Assisted Sperm Analysis – 
analýza pohyblivosti spermií počítačovou technikou) 
systémom SpermVision (Minitub, Tiefenbach, SRN) s 
mikroskopom Olympus BX 51 (Olympus, Japonsko). 

Princípom metódy je digitalizácia pohybu spermií - 
vyhodnocovanie jednotlivých krivočiar. Softvér 
vyhodnotí získané dáta a výsledky znázorní na 
obrazovke PC. Každú vzorku sme po rozmrazení v 
termostate pri teplote 39°C umiestnili do počítacej 
komôrky Makler Counting Chamber s hĺbkou 10 μm 
(Sefi – Medical Instruments, SRN) a následne umiestnili 
do zorného poľa [14].  Merania boli prevedené v troch 
30 minútových intervaloch, počas ktorých boli 
pozorované vzorky udržiavané v termostate pri teplote 
39°C. 
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V každej vzorke sme sledovali motilitu (MOT) – 
percento pohyblivých spermií (%) a výsledky sme 
porovnávali súhrnne ako skupiny vzoriek. 

 
1.3 Hodnotenie viability spermií 
Viabilitu spermií sme vyhodnocovali použitím eosin-
negrozínového farbenia. Membránová integrita 
spermií bola vyhodnocovaná v experimentálnych 
inseminačných dávkach s aditívom taurínu (FT) a v 
konvenčných dávkach (FK), slúžiacich ako kontrola voči 
experimentálnym ID.  

Vzorky (5 μl) boli nanesené na kraj podložného 
sklíčka, kde bola vzorka zmiešaná v pomere 1:2:2 s 5 % 
eozínovým (Eosin Y, Sigma-Aldrich, USA) a 10 % 
negrozínovým (Nigrosin, Sigma-Aldrich, USA) 
roztokom. Priložením hrany druhého podložného 
sklíčka pod 45° uhlom sme nechali vzniknutú 
substanciu vyzlínať po celej šírke podložného sklíčka a 
potiahnutím priloženého sklíčka sme vytvorili náter. 

Nátery boli vyhodnocované pod mikroskopom 
(10x/22 x 40; KRÜSS MBL3200, A.KRÜSS Optronic 
GmbH, Hamburg, Germany),, kde bolo počítaných 100 
spermií a klasifikované boli ako vitálne (intaktná 
membrána) a mŕtve (poškodená membrána). 
Výsledkom hodnotenia viability je percentuálne 
vyjadrenie živých spermií. Výsledok kontrolnej vzorky 
bol stanovený ako referenčná hodnota (100 %) a 
percento živých spermií v taurínom ošetrenej 
inseminačnej dávke bolo prepočítané, odrážajúc sa od 
referenčnej hodnoty. 

 

1.4 Stanovenie ROS 
Hladina ROS v ejakulátoch bola meraná za použitia 
luminolu (5 – amino – 2,3 – dihydro – 1,4 – ftalazíndián 
a 3 – aminoftalický hydrazid, Sigma Aldrich, St. Louis, 
USA), ako próby. Testované vzorky pozostávali z 
luminolu (10 µl; 5 mM) a 400 µl ejakulátu. Negatívna 
kontrola bola pripravená nahradením semena 400 µl 
kryokonzervačného média. Pozitívna kontrola 
obsahovala 400 µl PBS a 50 µl peroxidu vodíka (30%; 
8,8 M).  

Chemiluminescencia bola meraná pomocou 
prístroja Glomax Multi+ Combined Spectro – Fluoro 
Luminometer (PromegaCorporation, Madison, WI, 
USA). Výsledky boli vyjadrené v relatívnych svetelných 
jednotkách (RLU)/sec/106 spermií [15]. 

 
1.5 Cytotoxicita buniek (MTT) 
Tetrazolová soľ (Sigma, St. Louis, USA) bola rozpustená 
v PBS (Dulbecco´s Phosphate Buffer Saline, Sigma, St. 
Louis, USA) v pomere 5 mg/mL. 10 µL tohto roztoku 

bolo pridaných k bunkám (10 µl média do každej 
komôrky). Po dvojhodinovej inkubácii (trepačka, 37°C, 
95% vzduchu a 5% CO2) boli bunky a kryštáliky 
formazanu rozpustené v 150 µl okysleného (0.08 M 
HCl; Centralchem, Bratislava, Slovensko) izopropanolu 
(Centralchem, Bratislava, Slovensko). 

Optická denzita bola stanovená mikroplatňovým 

Elisa readerom (AnthosMultiRead 400, Austria) pri 

vlnovej dĺžke 570 nm oproti 620 nm, ako referenčnej 
hodnote. Výsledné dáta boli vyjadrené v percentách, 
zatiaľ čo hodnota kontrolnej vzorky bola 
štandardizovaná na 100%.     

 

1.6 Biochemická analýza vzoriek 
Čerstvý ejakulát sme centrifugovali (800 × g, 37 °C, 5 

min), následne sme odpipetovali semennú plazmu 
a analyzovali močovinu (UREA), celkové proteíny (TP), 
aspartátaminotransferázu (AST), 
alanínaminotransferázu (ALT), cholesterol (CHOL) 
a triacylglyceroly (TAG), a to prostredníctvom 
príslušných komerčných kitov DiaSys (Diagnostic 
Systems GmbH, Germany) na prístroji Rx Monza 
(Randox Laboratories Ltd., United Kingdom). 

 

1.7 Štatistické spracovanie výsledkov 
Na štatistické spracovanie výsledkov všetkých 
prevedených analýz sme použili štatistický program 
GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc. La Jolla, 
California, USA) s využitím párového Student t - testu. 
Preukaznosť rozdielov sme hodnotili na hladine 
preukaznosti p<0,05; p<0,01 a p<0,001. 
 Determináciu korelácií medzi jednotlivými 
zložkami semennej plazmy čerstvého ejakulátu 
a motilitou spermií v čase 0 (hneď po rozmrazení) 
v konvenčných a taurínom ošetrených dávkach sme 
analyzovali využitím štandardného Pearsonovho 
parametrického testu korelácie, vychádzajúceho 
z Gaussovej distribúcie populácie. Hladiny závislosti 
boli stanovené nasledovne: 0 – 0,33 (slabá závislosť), 
0,33 – 0,66 (stredne silná závislosť) a 0,66 – 1 (silná 
závislosť). 

2 Výsledky a diskusia 
Za účelom determinácie antioxidačného účinku taurínu 
sme sa rozhodli stanoviť hladinu ROS v konvenčnej 
inseminačnej dávke a tiež v dávke s prídavkom taurínu. 
Výsledkom analýzy na báze fluorimetrie bolo množstvo 
emitovného svetla, vyjadrené v RLU/s. Zatiaľ čo 
priemer kontrolných vzoriek predstavoval hodnotu 
5518 RLU/s, experimentálna vzorka vykazovala 
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signifikantne (p<0,01) nižšiu svetelnú 
chemiluminescenciu – 3248 RLU/s (Graf 1).   

Eliminácia tvorby a existencie ROS v humánnom 
ejakuláte za suplementácie rôznymi antioxidantmi, už 
bola potvrdená, avšak testovaná bola za využitia inej 
prôby ako bola použitá v našom experimente, 
lucigenínu. Autori štúdie testovali EDTA a katalázu 
v rôznych koncentráciách, účinok taurínu voči ROS ale 
doposiaľ fluorimetricky testovaný nebol [16]. 
 
Graf 1 - ROS 

 
Využitím CASA analýz sme testovali vplyv taurínu na 

motilitu spermií. Prirodzený jav, kontinuálny pokles 
pohyblivosti spermií, sme sledovali už od počiatočných 
meraní. Po rozmrazení vzoriek dosahovali spermie FT 
skupiny významne (p<0,01) vyššiu motilitu ako spermie 
kontrolnej skupiny. Po 30 minútovej inkubácii vzoriek 
pri 39°C sme pozorovali signifikantný rozdiel na hladine 
preukaznosti p<0,001 v prospech FT skupiny. 
V hodinovom časovom intervale sme neregistrovali 
štatisticky preukazný rozdiel, taurínom obohatené 
inseminačné dávky však naďalej vykazovali vyššiu 
pohyblivosť. 90 minútová inkubácia rezultovala 
v signifikantne (p<0,001) vyššej motilite v FT vzorkách 
v porovnaní s FK vzorkami (Graf 2). 
      
Graf 2 – MOT 

 
 

Naše výsledky sa zhodujú s výsledkami 
dosiahnutými v predchádzajúcich štúdiách [17] a [18]. 
Vplyv taurínu na králičie spermie, vyhodnocovaný 
v čerstvých ejakulátoch, po 2 hodinovej a po 24 
hodinovej inkubácii, bol zaznamenaný najmä na 
celkovej a progresívnej motilite [19].  

Taurín pridaný do schladzovaných baraních spermií 
v koncentrácii 50 a 100 mM reflektoval vo zvýšenej 
motilite v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Rozdiely 
medzi experimentálnymi a kontrolnými vzorkami sa s 
pribúdajúcim časom stupňovali, čo je plne v súlade 
s našim pozorovaním [20].  

 
Mitochondriálny toxický test, známy aj ako test 

mitochondriálnej aktivity, ustanovuje mieru 
mitochondriálnej aktivity, čo funguje na princípe 
spektrofotometrickej detekcie produkcie formazanu, 
ktorý vzniká aktivitou mitochondriálnej sukcinát 
dehydrogenázy. V našej štúdii sa mitochondriálna 
aktivita v porovnaní s referenčnou hodnotou 
(kontrolné vzorky) signifikantne ((p<0,01) líšila. FT 
skupina produkovala väčšie množstvo formazanu (Graf 
3).  

 
Graf 3 - MTT 

 
 
Výsledok eozín – negrosínovéhho farbenia, ktorým 

sme zisťovali viabilitu buniek po rozmrazení vzoriek, 
vykazoval vyššiu motilitu v experimentálnej skupine FT, 
ktorá bola vyššia o 15,29 % v porovnaní s kontrolnou 
skupinou. Tento rozdiel nie je štatisticky preukazný 
(Graf 4).  

V štúdii vykonávanej na baraních spermiách bol 
potvrdený efekt taurínu už pri nižších koncentráciách 
(25 mM a 50 mM) [22]. Síce naše výsledky nie sú 
preukazné, zvýšený protektívny mechanizmus však 
môžeme potvrdiť. 
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Graf 4 – Viabilita 
 

 
 

Biochemickou analýzou semennej plazmy sa nám 
podarilo vyhodnotiť zastúpenie UREA, TP, AST, ALT, 
CHOL a TAG v jednotlivých ejakulátoch. Namerané 
hodnoty nám slúžili na stanovenie korelačných 
závislostí medzi danými komponentmi semennej 
plazmy a motilitou, progresívnou motilitou a 
rýchlosťou spermií.  

V konvenčných inseminačných dávkach sme 
pozorovali veľmi silnú pozitívnu závislosť medzi 
cholesterolom a ALT a motilitou. ALT a cholesterol 
taktiež pozitívne vplývali aj na progresívnu motilitu, tiež 
sa jednalo o veľmi silnú závislosť. Veľmi silná závislosť 
negatívneho charakteru bola objavená medzi TAG 
a VCL. Stredné silná korelácia bola determinovaná pri 
močovine, ALT a cholesterole s dopadom na rýchlosť 
spermií. Zatiaľ čo veľmi silná negatívna závislosť bola 
detegovaná medzi močovinou a motilitou, močovina 
v asociácii s progresívnou motilitou má iba stredne 
veľký vplyv. VCL bolo stredne silno (negatívne) 
ovplyvnené močovinou, ALT a cholesterolom. Celkové 
bielkoviny v semennej plazme stredne silno pozitívne 
korelovali s MOT a PRO. 

Sledovaním taurínom obohatených inseminačných 
dávok sme objavili veľmi silnú závislosť medzi TAG 
a progresívnou i celkovou motilitou (pozitívna) a tiež aj 
VCL (negatívna). Veľmi silná negatívna závislosť sa 
objavila aj medzi VCL a močovinou. 
Alanínaminotransferáza stredne silno korelovala so 
všetkými CASA-ou hodnotenými parametrami. 
Monitorovali sme ešte stredne silnú závislosť, a to 
medzi CHOL a MOT a tiež medzi TP a VCL. 
 
  
 
 
 
 
 

Tabuľka – 1 

 

Záver 
Hlavným cieľom predkladanej práce bolo sledovanie 
antioxidačnej aktivity taurínu a jeho dopad na motilitu 
a viabilitu kryokonzervovaných spermií. 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme 
konštatovať, že taurín vo vhodnej koncentrácii svojím 
pôsobením výrazne zlepšuje kvalitu 
kryokonzervačného média a tento exogénny vplyv 
reflektuje aj zvýšenou motilitou a viabilitou 
testovaných vzoriek. 

Výsledok práce ponúka využitie v oblasti 
reprodukčnej biológie v procese kryokonzervácie, kde 
taurín ako aditívum k nutrične a antibioticky 
vyváženému riedidlu prejavuje stimuláciu spermií, 
ktorá rezultuje vo zvýšenej motilite. Navyše vďaka 
svojim antioxidačným schopnostiam dokážu spermie 
obohatené o taurín, dlhšie a efektívnejšie odolávať 
oxidačnému stresu. 
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Abstrakt 
Dehydríny predstavujú vysoko hydrofilné proteíny, 
ktoré sú indukované hlavne počas abiotického stresu 
ako sú nízke teploty, dehydratácia alebo zasolenie. 
Táto práca  je zameraná na prípravu rastlinného 
transformačného vektora pZM3, ktorý v T-DNA oblasti 
obsahuje  dehydrínový gén At3g50970 pod kontrolou 
silného dvojitého dCaMV35 promótra a selekčný 
neomycín fosfotransferázový gén kódujúci rezistenciu 
k antibiotiku kanamycínu. Gén At3g50970 bol 
izolovaný z  Arabidopsis thaliana metódou PCR. 
Technikami rekombinantnej DNA sme pomocou troch 
klonovacích medzikrokov pripravili binárny vektor 
pZM3 a preniesli do Agrobacterium tumefaciens LBA 
4404. Stabilitu plazmidu v agrobaktériu sme overili 
restrikčnou analýzou po re-transformácii pZM3 do 
Escherichia coli. V budúcnosti bude binárny vektor 
pZM3 použitý na trasformáciu rastlín tabaku pomocou 
A. tumefaciens.  
Kľúčové slová: Arabidopsis thaliana, Agrobacterium 
tumefaciens, dehydríny, Escherichia coli, 
rekombinantná DNA  

Abstract 
Dehydrins are highly hydrophylic proteins which are 
induced mainly during abiotic stress as drought, 
dehydratation or salinity. This work is focused on the 
preparation of the plant transformation vector pZM3. 
The T-DNA region of the pZM3  contains the dehydrin 
gene At3g50970 controlled by the double CaMV 35S 
promoter and the selectable neomycin 
phosphotransferase gene encoding resistance to the 
antibiotic kanamycin. The gene At3g50970 was   
isolated from Arabidopsis thaliana by PCR method. To 
prepare the binary vector pZM3, techiniques of 

recombinant DNA and three subcloning steps were 
used. The vector pZM3 was introduced into  
 
Agrobacterium tumefaciens LBA4404. The stability of 
the plasmid in agrobacterium has been verified by 
restriction analysis after  co-transformation of the 
pZM3 into Escherichia coli. In future,  the binary vector 
pZM3 will be used for tobacco transformation using A. 
tumefaciens. 
Keywords: Arabidopsis thaliana, Agrobacterium 
tumefaciens, dehydrins, Escherichia coli, recombinant 
DNA   

Úvod 
V súčasnej dobe predstavuje problematika 
klimatických zmien jednu z najčastejšie diskutovaných 
tém. V dôsledku stále meniacich sa enviromentálnych 
podmienok rastliny musia reagovať na širokú škálu 
stresov ako sú napríklad chlad, sucho či vysoká miera 
salinity. 

Takéto stresové faktory indukujú expresiu určitých 
génov kódujúcich proteíny, medzi ktoré môžeme 
zaradiť dehydríny. 

Dehydríny predstavujú vysoko hydrofilné proteíny 
akumulujúce sa v rastlinách počas embryogenézy 
a abiotického stresu ako napr. nízka teplota, 
dehydratácia alebo  osmotický stres [1]. 

Dehydríny reprezentujú termostabilné molekuly 
a svoju integritu si vo vodnom prostredí zachovávajú až 
do 100 ˚C. Majú vysokú afinitu k detergentom ako 
napríklad SDS [2]. Vo všeobecnosti sú obohatené 
o zvyšky glycínu  a lyzínu, no na druhej strane absentujú 
aminokyseliny cysteín a tryptofán.  [1].  

Charakteristickou črtou dehydrínov je vysoká 
konzervatívnosť sekvencií nazývaných K-, S- a Y-
segment, ktoré sú ich štrukturálnym znakom. Na 
základe počtu a kombinácie týchto segmentov sa 
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dehydríny rozdeľujú do piatich podskupín: Kn, SKn, KnS, 
YnKn a YnSKn   [3].  

Prítomnosť K-segmentu je obligátna pre všetky 
skupiny dehydrínov. Na jeho koncoch sa nachádzajú 
zvyšky histidínu, ktoré sú pravdepodobne zodpovedné 
za viazanie kovových iónov a tým znižujú poškodenie 
buniek [4].   

V dehydrínoch sa okrem K-segmentu vyskytuje aj Y-
segment. Práve tento segment by mohol byť 
pravdepodobným miestom naviazania nukleotidov [5].   

S-segment je zložený z niekoľkých zvyškov serínu. 
Často podlieha fosforylácii, ktorá môže byť aj spojená 
so schopnosťou viazať vápenaté ióny [6].   Pri 
proteínoch, ktoré fosoforylácii nepodliehajú, zaniká 
schopnosť viazať vápenaté ióny. Ďalší faktor, ktorý 
ovplyvňuje  schopnosť viazať Ca2+  je či sa jedná o kyslé 
alebo neutrálne dehydríny. Príkladom je neutrálny 
dehydrín RAB18 izolovaný z kukurice, ktorý nedokáže 
viazať vápnik ani v tom prípade, keď je fosforylovaný 
[7]. Dehydríny tiež obsahujú menej konzervatívne časti 
obohatené o glycín a polárne aminokyselinové zvyšky 
najmä treonín. Tieto oblasti nazývame Φ-segmenty [8]. 
Φ-segmenty majú štruktúru závitnice so schopnosťou 
viazať veľké množstvo vody prostredníctvom interakcií 
peptidových väzieb s molekulami vody a vo väčšine 
prípadov ležia medzi K-segmentami [9].   

Dehydríny zohrávajú rozhodujúcu kryoprotektívnu 
úlohu [10], fungujú  aj ako chaperóny [11] a počas 
stresu môžu pôsobiť aj ako antioxidanty [12].  Môžu sa 
zúčastňovať na zneškodňovaní už existujúcich voľných 
radikálov a tiež prispievať k zníženej tvorbe reaktívnych 
foriem kyslíka (ROS „Reactive oxygene species“)[12]. 

Dehydrínový gén At3g50970 z Arabidopsis thaliana 
patrí do skupiny neutrálnych/zásaditých dehydrínov. 
Zohráva dôležitú úlohu pri stabilizácii membrány počas 
stresu [13]. Je indukovateľný ABA. Počas stresu 
reguluje aktivitu enzýmu kataláza, ktorá katalyzuje 
rozklad H2O2 a tým zabraňuje oxidativnímu zničeniu  v 
stresových podmienkach [14]. Navyše, tento gén 
pozitívne reguluje vnútornú hladinu aminokyseliny 
prolín, ktorá pôsobí ako dôležitý osmolyt [14].  

V našej práci sme sa zamerali na prípravu 
rastlinného transformačného vektora obsahujúceho 
dehydrínový gén At3g50970 pod kontrolou dvojitého 
dCaMV 35S promótora. Takto pripravený vektorový 
konštrukt bude použitý na transformáciu rastlín tabaku 
pomocou A. tumefaciens . Transgénne tabaky budú 
následne vystavené rôznym typom abiotického stresu 
za účelom štúdia vplyvu overexpresie dehydrínového 
génu At3g50970 na zvýšenie tolerancie rastlín voči 

rôznym typom abiotického stresu ako je sucho, 
zasolenie alebo  ťažké kovy. 

1 Materiál a metódy 

1.1 Izolácia dehydrínového génu At3g50970 
Sekvenciu dehydrínového génu At3g50970 sme 
izolovali metódou PCR pomocou  kombinácie primerov 
P1 (5´- CCATGGAGAAAAATGAATTCTCACCA-3´) a P2 (5´- 
CCACCGGGAAGCTTCTCTTTAAT-3´). PCR reakcia 
prebiehala v  reakčnej zmesi s celkovým objemom 25 µl 
a pozostávala z nasledujúcich zložiek: 100 – 200 ng 
DNA, 20 pmol príslušného primeru, 200 µM dNTP, 1 × 
reakčný pufor a 1 U DNA polymerázy (SolidBiodyne, 
Estonia).  

Úvodná denaturácia prebiehala pri 95°C – 4 min, 
nasledovalo 35 cyklov: 95°C – 45 s; 56°C – 45 s  a 72°C 
– 2 min. Záverečná elongácia prebiehala pri 72°C po 
dobu 10 min. PCR produkt sme po separácii v 1% 
agarózovom géli  izolovali pomocou komerčného kitu 
QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen, Nemecko) podľa 
návodu výrobcu. 

1.2 Príprava vektorového konštruktu pZM3 
PCR produkt o veľkosti 701 pb, sme ligovali do 
pJET1.2/blunt klonovacieho vektora (Thermo Scientific) 
podľa návodu výrobcu. Získali sme plazmid pZM. 

Plazmid pZM1 sme pripravili ligovaním 707 bp XhoI-
XbaI fragmentu dh3/polyA plazmidu pZM do 
klonovacieho vektora pBSK+ poštiepeného s enzýmami 
XhoI a XbaI. 

Do binárneho vektora pUN [16] poštiepeného 
enzýmami HindIII a XbaI sme ligovali 701 bp NcoI- XbaI 
dh3/polyA a dCaMV 35S promótor ako HindIII-NcoI 
fragment ktorý bol vyštiepený z plazmidu pBS4 
pomocou enzýmov HindIII a NcoI. Plazmid 
zodpovedajúci restrikčnej mape sme označili pZM2. 

Konečný plazmid pZM3 sme získali poštiepením 
binárneho vektora pBinPlus [17] enzýmami XbaI a AscI 
do ktorého sme ligovali 1488 bp XbaI-AscI dCaMV 
35S/dh3/polyA fragment plazmidu pZM2.  

Binárny vektor pZM3 sme vniesli do A. tumefaciens 
LBA 4404 s použitím metódy „triparental matting“ [15]. 
 

1.3 Overenie stability plazmidu pZM3 
v Agrobacterium tumefaciens  

Vyrastenú kolóniu A. tumefaciens LBA4404/pZM3 
sme naočkovali do 20 ml tekutého LB média 
s prídavkom antibiotík 20 mg/l rifampicínu a 100 mg/l 
kanamycínu  a kultivovali pri 250 rpm a teplote 28 ˚C 
cez noc. Plazmid pZM3 sme izolovali pomocou kitu 
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QIAquick Prep Spin (Qiagen, Nemecko) a re-
transformovali do E. coli. Následne sme izolovali 
plazmidové DNA z 15 re-transformovaných kolónií 
podrobili restrikčnej analýze. 

2 Výsledky a diskusia 
Za účelom štúdia vplyvu overexpresie dehydrínového 
génu At3g50970 v transgénnom tabaku na zvýšenie 
tolerancie voči rôznym typom abiotického stresu bolo 
našim prvým cieľom pripraviť rastlinný transformačný 
vektor obsahujúci gén At3g50970 pod kontrolou 
konštitutívneho dvojitého dCaMV 35S promótora. V 
rámci štandardných klonovacích techník sme pomocou 
troch klonovacích krokov (Obrázok 1) zostrojili binárny 
vektor pZM3, ktorý okrem dehydrínového génu 
At3g50970 riadeného konštitutívnym promótorom  
dCaMV 35S obsahoval aj selekčný markerový nptII gén. 
Stratégia prípravy rastlinného transformačného 
vektora je znázornená na Obrázku 1. 

Prvým krokom našej klonovacej stratégie bola 
ligácia PCR produktu obsahujúcu sekvenciu dh3/polyA 
do klonovacieho vektoru pJET, čím vznikol plazmid 
pZM. Plazmid pZM sme podrobili restrikčnej analýze. 
Restrikčné miesta v plazmide pZM pre použitú 
kombináciu endonukleáz a ich očakávaná veľkosť sú 
znázornené na Obrázku 2a, 2b. Restrikčná analýza 
ukázala, že veľkosti fragmentov sa zhodovali 
s očakávanými fragmentami.  

V ďalšom kroku sme XhoI-XbaI fragment vektora 
pZM klonovali do vektora pBSK+ za vzniku plazmidu 
pZM1. Správnosť vloženia inzertu sme overili štiepením 
pomocou restrikčných  endonukleáz (Obrázok 3a, 3b).  

Nasledujúca fáza tejto klonovacej stratégie 
pozostávala z ligovania NcoI-XbaI fragmentu plazmidu 
pZM1 a HindIII-NcoI fragmentu dCaMV 35S promótora 
do plazmidu pUN. Plazmid pZM2 sme podrobili 
restrikčnej analýze pomocou kombinácie restrikčných 
enzýmov XhoI, XbaI, HindIII a BamHI (Obrázok 4a, 4b). 
Veľkosť vyštiepených fragmentov zodpovedala 
očakávanému profilu. 

Plazmid pZM3 vznikol klonovaním XbaI-AscI 
fragmentu polyA/DH3/dCamV 35S z plazmidu pZM2 do 
binárneho vektora pBINPLUS, v ktorom je tiež prítomný 
selekčný markerový neomycín fosfotransferázový gén. 
Pre overenie prítomnosti daného inzertu sme použili 
restrikčné endonukleázy AscI, XbaI a EcoRI (Obrázok 5a, 
5b). Aj v tomto prípade zodpovedala restrikčná mapa 
očakávanej. 

V ďalšej časti experimentu sme testovali stabilitu 
binárneho vektora pZM3 v A. tumefaciens LBA4044. Po 
re-transformácii vektora z agrobaktéria do E.coli sme 

plazmidovú DNA testovali štiepením s EcoRI, pričom pri 
intaktnej T-DNA sme očakávali vyštiepenie fragmentu 
o veľkosti 714 pb (Obrázok 5a). Restrikčná analýza 
(Obrázok 6) ukázala, že restrikčný profil bol u všetkých 
analyzovaných klonov plazmidu pZM3  zhodný 
s očakávaným. Rastlinný transformačný vektor sa 
ukázal byť stabilný v LBA 4404 a môže byť použitý na 
transformáciu rastlín tabaku pomocou A. tumefaciens. 
 
Obrázok 1: Schéma jednotlivých krokov klonovania v 
rámci prípravy rastlinného trasnsformačného vektora 
pZM3. d35S – dvojitý CaMV 35S promótor, DH3 – 
dehydrínový gén, polyA – polyA sekvencia génu DH3, 
nosT – nos terminátor, nptII – neomycín 
fosfotransferázový gén, nosP – promótor.  
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Obrázok 2: Restrikčná mapa a restrikčná analýza 
vektorového konštruktu pZM. a) Plazmid pZM 
s vyznačenými miestami pre vybrané restrikčné 
endonukleázy a s očakávanými veľkosťami fragmentov. 
b) Restrikčná analýza plazmidu pZM. Dráha M – 1 kb 
DNA marker (Fermentas), dráha 1 – pZM/BglII, dráha 2 
– pZM/ EcoRI + HindIII, dráha 3 – pZM/NcoI.  
 
a) 
 

 
 
 
b) 
 

 
 

Obrázok 3: Restrikčná mapa a restrikčná analýza 
vektorového konštruktu pZM1. a) Plazmid pZM1 
s vyznačenými miestami pre vybrané restrikčné 
endonukleázy a s očakávanými veľkosťami fragmentov. 
b) Restrikčná analýza plazmidu pZM1. Dráha M – 1 kb 
DNA marker (Fermentas), dráha 1 – pZM1/XhoI + XbaI, 
dráha 2 – pZM1/ NcoI + NotI, dráha 3 – pZM1/EcoRI + 
SacI. 
 
a) 
 
 

 
 
b) 
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Obrázok 4: Restrikčná mapa a restrikčná analýza 
vektorového konštruktu pZM2. a) Plazmid pZM2 
s vyznačenými miestami pre vybrané restrikčné 
endonukleázy a s očakávanými veľkosťami fragmentov. 
b) Restrikčná analýza plazmidu pZM2. Dráha M – 1 kb 
DNA marker (Fermentas), dráha 1 – pZM2/ XhoI + XbaI, 
dráha 2 – pZM2/ BamHI + HindIII. 
 
a) 
 

 
 

 
b) 
 
 

 
 
              
 
 
 

 

Obrázok 5: Restrikčná mapa a restrikčná analýza T-DNA 
oblasti vektorového konštruktu pZM3. a) Plazmid pZM3 
s vyznačenými miestami pre vybrané restrikčné 
endonukleázy a s očakávanými veľkosťami fragmentov. 
b) Restrikčná analýza plazmidu pZM3. Dráha M – 1 kb 
DNA marker (Fermentas), dráha 1 – pZM3/ AscI + XbaI, 
dráha 2 – pZM3/ EcoRI. 
 
a)  
 

 
 
b) 
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Obrázok 6: Overenie stability plazmidu pZM3 
restrikčnou analýzou po re-transformácii do E. coli. 
Dráha M – 1 kb DNA marker (Fermentas), dráha 1-15 – 
pZM3/EcoRI. 
 
 

 
 

 

Záver 
Technikami rekombinantnej DNA sme pripravili 
rastlinný transformačný vektor pZM3, ktorý v T-DNA 
oblasti obsahoval dehydrínový gén At3g50970 z A. 
thaliana pod kontrolou silného dCaMV 35S promótora 
a selekčný markerový neomycíntransferázový gén 
zabezpečujúci rezistenciu k antibiotiku kanamycín. 
Binárny vektor sa ukázal byť stabilný v A. tumefaciens 
LBA 4404 a v budúcnosti bude použitý na 
transformáciu rastlín pomocou A. tumefaciens.  
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Abstrakt 
V predkladanom príspevku sa zaoberáme druhovou 

skladbou ektoparazitov patriacich k 3 skupinám - Acari 
(Mesostigmata), Siphonaptera a Ixodida, ktoré boli 
odobraté zo srsti 8 druhov mikromamálií (Rodentia, 
Eulipotyphla) počas 4 ročných období na lokalite 
Masníkovo. Ich vyšetrením sme získali 581 exemplárov 
ektoparazitov 28 druhov. Zo skupiny  Mesostigmata 
(394 ex., 21 druhov) dominovali druhy L. agilis (47,5%) 
a H. nidi (18,3%). Zo Siphonaptera (149 ex., 6 druhov) 
boli dominantne zastúpené C. agyrtes (70,5%) a N. 
fasciatus (14,8%). Z Ixodidae (38 ex.) bol získaný len 
jeden druh I. ricinus, ktorého larválne štádium (97,4%) 
dominovalo nad nymfálnym štádiom (2,6%). 

Kľúčové slová: mesostigmátne roztoče, blchy, 
kliešte, drobné zemné cicavce, Masníkovo - Lehnice. 

Abstract 
In the present paper we described the species 

composition of ectoparasites belonging to three 
groups - Acari (Mesostigmata), Siphonaptera and 
Ixodida. They were taken from the fur of eight species 
of small mammals (Rodentia, Eulipotyphla) in four 
seasons at the site Masníkovo. We collected 581 
specimens of 28 species of ectoparasites. The group 
Mesostigmata (394 ex., 21 sp.) dominated by species L. 
agilis (47.5 %) and H. nidi (18.3 %). The Siphonaptera 
(149 ex., 6 sp.) were predominantly represented by C. 
agyrtes (70.5 %) and N. fasciatus (14.8 %). From the 
group of Ixodidae (38 ex.) we obtained only I. ricinus, 
whose larval stage (97.4 %) was dominated over the 
nymphal stage (2.6 %). 

Key words: Mesostigmatic mites, fleas, ticks, small 
mammals, Masníkovo - Lehnice. 

Úvod 
Drobné zemné cicavce sa vyznačujú pestrou 

variabilitou foriem a životných stratégií. Sú vhodnými 
organizmami pre systémovo - ekologický výskum. 
Slúžia ako bioindikátory zmeny kvality životného 
prostredia a podieľajú sa na prenášaní rôznych 
infekčných chorôb. Roztoče sú skupinou voľne žijúcich 
živočíchov v pôde alebo parazitických organizmov, 
ktorých životný cyklus je viazaný na hostiteľa. Kliešte sú 
u nás druhovo menej početná skupina obligátnych 
hematofágnych parazitov, ktoré tvoria 
epidemiologicky najvýznamnejšiu skupinu 
ektoparazitov. Blchy sú druhovo bohatá skupina 
temporárnych ektoparazitov parazitujúcich na 
teplokrvných stavovcoch. Sú prenášačmi zoonóz, ale aj 
bioindikátormi, citlivými na spontánne 
a antropogénne zmeny prostredia [4]. Štúdiom 
ekológie parazitov, ich rozšírením, vzťahov medzi 
ektoparazitom a hostiteľom, sezónnymi zmenami 
v parazitácii, v premnožení, môžeme prispieť 
k pochopeniu prenosu a riziku ďalšej nákazy.  

Cieľom výskumu predkladaného príspevku bolo 
zistiť druhovú rozmanitosť ektoparazitov vyskytujúcich 
sa v srsti drobných cicavcov, ktoré sú schopné prenášať 
rôzne ochorenia ako kliešťová encefalitída, lymská 
borelióza, Q-horúčka, tularémia, rôzne druhy alergií, 
a v minulosti blchami prenášaný mor.  

 
PREHĽAD RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

Parazit je organizmus, ktorý zo svojej koristi 
(hostiteľa) konzumuje len časť, získava z tela hostiteľa 
pre seba potrebné živiny. Svojho hostiteľa zvyčajne 
nezabíja, a počas svojho života napáda len jedného 
alebo veľmi málo jedincov. Preto medzi parazitom 
a hostiteľom je veľmi úzky vzťah [1].  

Podľa časového trvania životného cyklu parazita 
na hostiteľovi rozdeľujeme parazity na permanentné, 
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temporálne a periodické. Permanentné (stále) 
parazity sa viažu na hostiteľa celým životným cyklom. 
Parazitujú vo vnútri alebo na povrchu tela svojho 
hostiteľa, pričom nie sú schopné existencie bez 
hostiteľského organizmu. Temporálne (dočasné) 
parazity cudzopasia na svojom hostiteľovi len istú 
dobu, z dôvodu prijímania potravy. Periodické parazity 
sú organizmy, ktoré len v určitom vývinovom štádiu 
parazitujú na svojom hostiteľovi [2]. 

Roztoče (Acari) 
Roztoče sú početnou skupinou bezstavovcov - 

pavúkovcov, ktoré sú svojou veľkosťou tela (100-500 
μm) porovnateľné s niektorými spórami húb, prvokmi 
či kvasinkami. Tvoria významnú zložku edafónu 
a svojou početnosťou a rôznymi ekologickými vzťahmi 
ovplyvňujú spoločenstvá v pôde [3]. Mesostigmátne 
roztoče sú druhovo najpočetnejšou skupinou 
ektoparazitov drobných zemných cicavcov s veľkosťou 
tela v rozsahu od 200 - 4500 μm [4]. Životný cyklus 
parazitických druhov je bezprostredne viazaný na 
hostiteľský organizmus. Časť tvoria hematofágne 
druhy, časť skupina nidikolov, ktoré žijú v hniezdach 
mikromamálií, prípadne sú predátormi iných druhov 
roztočov alebo lariev. Mnohé druhy sú pôvodcami 
alergií u ľudí a zvierat, a ako máloktorá živočíšna 
skupina sa dokázali prispôsobiť synantropnému 
spôsobu života [5]. 

Kliešte (Ixodida) 
Kliešte sú u nás druhovo menej početná skupina 

obligátnych hematofágnych parazitov, ktoré tvoria 
epidemiologicky najvýznamnejšiu skupinu 
ektoparazitov. Všetky vývojové štádiá Ixodida 
parazitujú na vyšších, hlavne teplokrvných stavovcoch 
[6]. 

Blchy (Siphonaptera) 
Blchy sú druhovo bohatou skupinou 

temporárnych ektoparazitov teplokrvných stavovcov, 
prenášačmi zoonóz, ale aj bioindikátormi, citlivými na 
spontánne antropogénne zmeny prostredia [4]. 
Larválne štádiá bĺch žijú väčšinou v hniezdach svojich 
hostiteľov, kde sa živia organickým odpadom a niekedy 
aj trusom dospelých bĺch. V dospelosti sú výlučne krv 
cicajúce [5]. 

1 CHARAKTERISTIKA SKÚMANÉHO ÚZEMIA  
Výskum drobných cicavcov bol realizovaný na 

agrocenózach lokality Masníkovo - Lehnice. Lehnice sú 
súčasťou Podunajskej roviny, patria do okresu 

Dunajská Streda a  nachádzajú sa medzi Bratislavou a 
Dunajskou Stredou, na severovýchod od Šamorína. 
Vonkajšiu hranicu chráneného vtáčieho územia tvorí 
južná časť katastrálneho územia Masníkovo a Horná 
Potôň. Naša odchytová lokalita, ktorá je súčasťou obce 
Masníkovo, leží na východnom okraji CHVÚ Lehnice a 
je tvorená 30 m širokou remízkou, ležiacou 0,9 km 
severným smerom od obce Horná Potôň a 2,3 km 
východne od obce Lehnice, v blízkosti štátnej cesty 
572. Pomerne malá vzdialenosť od hlavnej cesty má 
veľký vplyv na znečistenie remízky, najmä vytváraním 
nelegálnym skládok odpadu obyvateľmi okolitých obcí.  

2 METODIKA PRÁCE 
Pre analýzu a monitoring fauny drobných zemných 

cicavcov na vybranej lokalite zvolili metodiku 
identifikácie druhového zloženia formou odchytu do 
živolovných pascí, ktoré boli kladené v jednej línii po 50 
kusov, vzdialené od seba 10 m. Použitú návnadu tvoril 
štvorček tkaniny impregnovaný zmesou oleja, tuku 
a pomletých orechov. Odchytené drobné zemné 
cicavce boli deparazitované pomocou jemnej 
entomologickej kefky. Entomologickou pinzetou sme 
odobrali jednotlivé ektoparazity, ktoré sme následne 
vložili 

eprúvet naplnených 70-98% denaturovaným 
liehom, a označili prideleným protokolovým číslom 
hostiteľa. Získané ektoparazity boli spracované na 
trvalé mikroskopické preparáty, použitím 
chloralhydrátového média „Liquido de Swann“ pre 
roztoče a kliešte, na preparáciu bĺch bol použitý 
Kanadský balzam. Pri tvorbe trvalých mikroskopických 
preparátov sme použili stereolupu, mikroskop 
a mikroskopický materiál (pinzeta, podložné a krycie 
sklíčko, preparačná ihla). Takýmto spôsobom 
pripravené a označené trvalé preparáty boli približne 
po mesiaci determinované (det. Holečková, rev. 
Klimant, Balážová) pomocou determinačných kľúčov: 
Bregetova (1956), Kalúz & Fenďa (2005), Mašán (2003, 
2007), a vlastnej porovnávacej zbierky.  

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA  
Na skúmanej lokalite Masníkovo bolo odchytených 

138 mikromamálií patriacich k 8 druhom: A. flavicollis, 
A. uralensis, A. sylvaticus, C. glareolus, C. suaveolens, 
M. arvalis, S. araneus a S. minutus. Ich 
parazitologickým vyšetrením sme získali 581 
exemplárov ektoparazitov 28 druhov zo skupín 
Acarina, Ixodidae a Siphonaptera. Z mesostigmatnych 
roztočov (394 ex., 21 druhov) dominovali druhy L. agilis 
(47,5%) a H. nidi (18,3%). Zo Siphonaptera sme získali 
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149 jedincov (6 druhov), dominantne zastúpené boli C. 
agyrtes (70,5%) a N. fasciatus (14,8%). Z Ixodidae (38 
ex.) bol získaný len jeden druh I. ricinus, ktorého 
larválne štádium (97,4%) dominovalo nad nymfálnym 
štádiom (2,6%). 

3.1 Acari 
Približne 75% vyšetrených mikromamálií bolo 

pozitívnych na mesostigmátne roztoče. Najvyššie 
hodnoty prevalencie napadnutia roztočmi sme 
zaznamenali u A. flavicollis (100%), nižšiu u A. 
sylvaticus (69,6%) a u C. glareolus (66,7%). V oblasti 
agrocenóz Východoslovenskej nížiny odchytili AMBROS 
et al. [7] 28 druhov roztočov, medzi ktorými dominoval 
L. agilis (25%) a H. nidi (16%). Vďaka väčšej vzorke 
hostiteľov (1756 ex., 16 sp.) sa im podarilo 
determinovať aj druhy ako P. necrophori, V. 
nemorensis, C. mucronatus, L. jettmari, H. 
hirsutosimilis a H. musculi. Z územia Štátnej prírodnej 
rezervácie Ostrov Kopáč zaznamenali STANKO & AMBROS 
[8] 14 druhov roztočov zo srsti mikromamálií, z ktorých 
jednoznačne dominoval L. agilis (83,1%). Druhy P. 
lunulatus, P. necrophori, M. rotundiscutis, H. 
austriacus, sa v našej vzorke nevyskytovali.  

Zo srsti mikromamálií sme odobrali 394 exemplárov 
roztočov patriacich k 21 druhom a 5 čeľadiam - 
Haemogamasidae, Laelapidae, Macrochelidae, 
Ologamasidae a Parasitidae. 

Haemogamasidae Oudemans, 1926 
Eulaelaps stabularis (C. L. Koch, 1836) - patrí 
k euryzonálnym a hematofágnym roztočom, ktorí sú 
typickými parazitmi drobných cicavcov [8]. Pri 
premnožení spôsobuje u človeka rôzne kožné 
ochorenia [8].  

Zistený hostiteľ: Jar: A. flavicollis (2♀♀), Leto: A. 
flavicollis (5♀♀), A. sylvaticus (1♀), Jeseň: A. flavicollis 
(1♀), A. sylvaticus (1♀), C. glareolus (2♀♀), Zima: A. 
flavicollis (2♀), C. glareolus (1♂) 
Haemogamasus hirsutus Berlese, 1889 -druh roztoča 
patriaceho do spoločenstva nidikolnej akarofauny 
(AMBROS, 1993).  

Zistený hostiteľ: Jeseň: C. glareolus (2♂♂), Zima: 
A. flavicollis (1♀, 1♂), C. glareolus (2♂♂) 
Haemogamasus nidi Michael, 1892 - fakultatívny 
hematofág, vývinovo aj troficky viazaný na hniezda 
drobných cicavcov. Je epidemiologicky významný, 
hlavne ako pôvodca závažných ochorení [9].  

Zistený hostiteľ: Jar: A. sylvaticus (1♀) Leto: A. 
flavicollis (6♀♀), C. glareolus (1♀), Jeseň: A. flavicollis 
(7♀♀, 2♂♂), C. glareolus (5♀♀, 1♂, 4N), C. suaveolens 
(1♀), Zima: A. flavicollis (2♀♀), A. sylvaticus (3♀♀, 1♂, 
1N), C. glareolus (18♀♀, 5♂♂, 14N) 

Laelapidae Berlese, 1892 

Androlaelaps casalis (Berlese, 1887) - fakultatívny 
hematofágny ektoparazit, žijúci v lúčnych pôdach, 
v humuse medzi koreňnmi, ale aj v hniezdach vtákov 
a drobných cicavcov [10]. 

Zistený hostiteľ: Leto: A. flavicollis (1♀) 
Androlaelaps fahrenholzi (Berlese, 1911) - 
kozmopolitne rozšírený druh roztoča, ktorý patrí k 
fakultatívnym hniezdnym parazitom. Na území 
Slovenska uprednostňuje hrabošovité hlodavce, 
hlavne hraboša poľného [11]. 

Zistený hostiteľ: Leto: A. flavicollis (2♀♀), C. 
glareolus (1♀), Jeseň: A. flavicollis (1♀), C. glareolus 
(5♀♀), Zima: A. sylvaticus (1♀), C. glareolus (7♀♀, 
2♂♂, 1N) 
Hirstionyssus isabellinus Oudemans, 1913 - 
holoarkticky rozšírený obligátny hniezdny parazit, 
ktorý parazituje na rôznych druhoch hostiteľov 
drobných cicavcov [8]. Je významný ako aktívny 
uchovávateľ pôvodcu tularémie [7]. 

Zistený hostiteľ: Leto: A. sylvaticus (1♀) 
Hirstionyssus sunci Wang 1962 – pomerne rozšírený 
termofilný druh roztoča, ktorý uprednostňuje 
parazitáciu na hlodavcoch rodu Apodemus [12]. 

Zistený hostiteľ: Leto: A. flavicollis (7♀♀), A. 
sylvaticus (1♀), C. glareolus (2♀♀) 
Hyperlaelaps microti (Ewing, 1933) - špecifický druh 
roztoča parazitujúceho na hrabošovitých z rodu 
Microtus [9]. 

Zistený druh: Jeseň: M. arvalis (1♀) 
Hypoaspis aculeifer (Canestrini, 1883) - pôdny roztoč, 
veľmi ojedinele vyskytujúci sa v srsti drobných 
zemných cicavcov [7]. 

Zistený druh: Leto: A. flavicollis (1 ♀), A. uralensis 
(1 ♀) 
Hypoaspis miles (Berlese, 1892) - pôdny polyfágny 
roztoč [13]. 

Zistený druh: Leto: A. flavicollis (1♀), M. arvalis (1 
♀) 
Laelaps agilis C. L. Koch, 1836 - euryzonálne rozšírený 
palearktický druh, ktorý sa špecificky viaže na hlodavce 
rodu Apodemus [8]. 

Zistený druh: Jar: A. sylvaticus (4♀) Leto: A. 
flavicollis (81♀♀, 12♂♂, 5N), A. sylvaticus (15♀♀, 
2♂♂), Jeseň: A. flavicollis (26♀♀, 1♂, 1N), A. sylvaticus 
(2♀♀, 1N), Zima: A. flavicollis (12♀♀, 6♂♂, 1N), A. 
sylvaticus (12♀♀, 1♂), C. glareolus (1♀, 1N), S. 
minutus (1♀) 
Laelaps hilaris C. L. Koch, 1836 - je jedným 
z najčastejšie sa vyskytujúcich parazitov na cicavcoch 
[12], najmä na hlodavcoch rodu Microtus [8].  

Zistený druh: Jeseň: C. glareolus (1♀), M. arvalis 
(1♀), Zima: C. glareolus (1♂) 

Macrochelidae Vitzhum, 1930 
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Macrocheles montanus (Willmann, 1951) - žije voľne v 
listovej hrabanke, humuse 

a komposte, odkiaľ sa dostáva do hniezd drobných 
cicavcov [11]. 

Zistený druh: Jeseň: A. flavicollis (1♀), Zima: A. 
sylvaticus (1♀), C. glareolus (2♀♀) 

Ologamasidae Ryke, 1962 
Euryparasitus emarginatus (C. L. Koch, 1839) - 
palearktický druh, ktorý sa pravidelne vyskytuje počas 
svojho nymfálneho štádia v srsti a hniezdach drobných 
zemných cicavcov [8]. 

Zistený hostiteľ: Jeseň: A. flavicollis (1N), Zima: A. 
flavicollis (1N), A. sylvaticus (2N), C. glareolus (4N) 

Parasitidae Oudemans, 1901 
Eugamasus magnus (Kramer, 1876) - pôdny druh 
roztoča, ktorý je predátorom pôdnych bezstavovcov 
[14]. 

Zistený hostiteľ: Jar: A. flavicollis (1♀) 
Holoparasitus calcaratus (C. L. Koch, 1839) - patrí 
k štandardnej výbave akarofauny srsti a hniezd 
mikromamálií lesných ekosystémov [11]. 

Zistený druh: Leto: A. flavicollis (2♀♀), C. 
glareolus (1♂), Jeseň: A. flavicollis (1♂, 1N), C. 
glareolus (2♀♀) 
Parasitus fimetorum Berlese, 1904 - je bežným 
pôdnym druhom vyskytujúcim sa v komposte, hnijúcej 
vegetácii a v podzemných hniezdach drobných 
cicavcov, vtákov a včiel [15]. 

Zistený druh: Leto: C. glareolus (2N) 
Pergamasus brevicornis (Berlese, 1903) - je voľne žijúci 
predátor so širokým okruhom hostiteľov [7].  

Zistený druh: Jar: A. sylvaticus (2♀♀), Leto: M. 
arvalis (2♀♀), Jeseň: A. flavicollis (2♀♀), M. arvalis 
(1♀), Zima: A. flavicollis (1♀) 
Pergamasus crassipes (Linnaeus, 1758) - je 
holoarkticky rozšíreným predátorom so širokým 
okruhom hostiteľov, ktorý sa často nachádza v srsti 
drobných zemných cicavcov na celom území Slovenska 
[8].  

Zistený druh: Jar: A. flavicollis (1♀, 1♂), A. 
sylvaticus (2♀♀), Jeseň: A. flavicollis (1♀), C. glareolus 
(2♀♀, 3♂♂), Zima: A. sylvaticus (1♀), C. glareolus 
(1♀), S. araneus (1♀) 
Vulgarogamasus kraepelini (Berlese, 1905) - na našej 
lokalite nie je rozšíreným druhom roztoča. 

Zistený druh: Jeseň: C. glareolus (1N), Zima: A. 
flavicollis (2N), S. araneus (1N) 
Vulgarogamasus remberti (Oudemans, 1912) - na 
rozdiel od predchádzajúceho druhu je zastúpený vo 
väčšom množstve. 

Zistený druh: Jar: A. uralensis (2N), Leto: A. 
flavicollis (2N), M. arvalis (1N), Jeseň: A. flavicollis (3N), 

C. glareolus (3N), Zima: A. flavicollis (1N), C. glareolus 
(3N) 

3.2 Siphonaptera 
Z celkového počtu odchytených mikromamálií bolo 

40% pozitívnych na výskyt bĺch, patriacich k 6 druhom: 
C. agyrtes, C. assimilis, D. dasycnema, M. turbidus, N. 
fasciatus, P. soricis. Najrozšírenejším druhom bol 
Ctenophtalmus agyrtes (70,5%) s najväčším 
zastúpením na C. glareolus (49%). Na území 
Východoslovenskej nížiny sa z radu Siphonaptera 
zistilo 10 druhov, z ktorých najpočetnejšími boli C. 
agyrtes (56,5%) a M. turbidus (21,6%). Avšak v tomto 
prípade je C. agyrtes najrozšírenejším druhom blchy na 
druhu A. agrarius (38%). Ďaľšími získanými druhmi boli 
Hystrichopsylla orientalis a Palaeopsylla similis, 
vyskytujúcich sa na druhoch C. glareolus, M. arvalis 
a A. flavicollis [7]. DUDICH & AMBROS [16] získali 11 
druhov bĺch na mikromamáliách z Pohoria Tríbeč. 
Rovnako ako v našej vzorke, najviac zastúpeným 
druhom bol C. agyrtes (53,7%).  

Zo srsti mikromamálií sme získali 149 exemplárov 
patriacich k 6 druhom a 2 čeľadiam - Hystrichopsyllidae 
a Ceratophyllidae. 

Hystrichopsyllidae  
Ctenophthalmus agyrtes (Heller, 1896) - euryxénny, 
azonálny a eurychrónny druh. Patrí medzi 
najpočetnejšie druhy bĺch pásma sifonaptérií drobných 
zemných cicavcov [8]. 

Zistený hostiteľ: Jar: A. flavicollis (10♀♀, 5♂♂), A. 
uralensis (1♀, 1♂), A. sylvaticus (4♀♀, 5♂♂), Leto: A. 
flavicollis (6♀♀, 2♂♂), A. sylvaticus (1♀), C. glareolus 
(2♀♀, 2♂♂), M. arvalis (2♀♀), Jeseň: A. flavicollis 
(1♂), C. glareolus (3♀♀, 3♂♂), C. suaveolens (1♂), M. 
arvalis (1♀), Zima: A. flavicollis (6♀♀, 2♂♂), A. 
sylvaticus (3♀♀, 3♂♂), C. glareolus (20♀♀, 21♂♂) 
Ctenophthalmus assimilis (Taschenberg, 1880) - druh 
blchy parazitujúcej najčastejšie na hrabošovitých 
hlodavcoch , najmä na M. arvalis v stepných 
a lesostepných biotopoch [8]. 

Zistený druh: Leto: M. arvalis (1♂), Jeseň: C. 
glareolus (1♂), Zima: C. glareolus (1♀, 6♂♂) 
Doratopsylla dasycnema (Rothschild, 1897) - 
pleioxénny druh, ktorého hostiteľmi sú piskorovité - 
Soricidae. Uprednostňuje najmä lesné biotopy [7]. 

Zistený druh: Leto: S. araneus (1♀), Zima: C. 
glareolus (1♂), S. araneus (1♂) 
Palaeopsylla soricis (Dale, 1878) - polyzonálny druh, 
ktorý je špecificky viazaný na svojho hostiteľa - 
piskorovitých hmyzožravcov. Úspešne prežíva 
v rôznych typoch rozptýlenej zelene v kultúrnej krajine 
[8]. 

Zistený druh: Leto: S. araneus (2♂♂), Jeseň: S. 
araneus (1♀) 
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Ceratophyllidae 
Megabothris turbidus (Rothschild, 1909) - azonálny, 
eurychrónny, euryxénny druh, ktorý v lužných lesoch 
tvorí dominantné zastúpenie medzi blchami na 
drobných zemných cicavcoch [8]. 

Zistený druh: Leto: A. flavicollis (2♂♂), M. arvalis 
(1♂), Jeseň: A. sylvaticus (1♂), C. glareolus (1♂) 
Nosopsyllus fasciatus Bosc, 1800 - je kozmopolitným 
druhom blchy, ktorá je viazaná na synantropné 
hlodavce. V agrocenózach sa vyskytuje pravidelne na 
M. arvalis a A. uralensis [7]. 

Zistený druh: Jar: A. flavicollis (4♀♀, 1♂), A. 
sylvaticus (8♀♀, 1♂), Leto: A. flavicollis (1♀), C. 
glareolus (1♀), Jeseň: A. flavicollis (1♀, 1♂), C. 
glareolus (2♀♀), Zima: A. flavicollis (1♂), A. sylvaticus 
(1♀) 

3.3 Ixodida 
Zo skúmanej lokality bol zo skupiny Ixodida 

jediným predstaviteľom I. ricinus, ktorý tvoril len 6,5% 
z celkovej vzorky odobratých ektoparazitov. Jeho 
hostiteľom bol prevažne A. flavicollis, na ktorom 
parazitoval v larválnom štádiu najmä v letnom období. 
Tento druh hematofágneho parazita predstavoval 
98,9% zo skupiny Ixodida, na území ŠPR Ostrov Kopáč, 
pričom najvyššie hodnoty napadnutia mikromamálií 
boli zaznamenané v letnom období (čo sa zhoduje 
s výsledkami nášho výskumu). Odobraté boli len jeho 
larválne (97,6%) a nymfálne (2,4%) štádiá. Okrem I. 
ricinus, boli prítomné v srsti drobných cicavcov aj D. 
reticulatus (0,4%) a H. concinna (0,7%) [8]. Zo srsti 
mikromamálií sme odobrali 38 exemplárov kliešťa 
druhu I. ricinus.  

Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) - je významným 
vektorom kliešťovej encefalitídy. Na drobných 
zemných cicavcoch parazitujú len jeho larvy a nymfy 
[8]. 

Zistený hostiteľ: Leto: A. flavicollis (27 L), A. 
microps (3 L), C. glareolus (4 L), A. sylvaticus (1 L), S. 
araneus (1 L), Jeseň: C. glareolus (5 L, 1 N) 

Záver 
V období od leta 2014 po jar 2015 sa na 

agrocenózách lokality Masníkovo uskutočnil odchyt 
drobných zemných cicavcov, predstavujúcich zdroj 
potravy pre dravcov ako napr. Falco vespertinus. Na 
skúmanej lokalite bolo odchytených 138 mikromamálií 
patriacich k 8 druhom. Ich parazitologickým 
vyšetrením sme získali 581 exemplárov ektoparazitov 
28 druhov zo skupín Acarina, Ixodidae a Siphonaptera. 
Z mesostigmatnych roztočov (394 ex., 21 druhov), zo 
Siphonaptera sme získali 149 jedincov (6 druhov), 
z Ixodidae (38 ex.) bol získaný len jeden druh I. ricinus, 

ktorého larválne štádium (97,4%) dominovalo nad 
nymfálnym štádiom (2,6%).  
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Abstrakt 
Na vybraných lokalitách mesta Holíč sme od októbra 
2014 do októbra 2015 sledovali sezónny výskyt kliešťov 
čeľade Ixodidae. Hlavným cieľom bolo zistiť druhové 
zloženie kliešťov. Spolu sme získali 74 jedincov, z toho 
8 nýmf (11%), 22 samcov (30 %) a 44 samíc (59 %). 
Najviac jedincov kliešťa obyčajného s počtom 25 sme 
pozorovali v ekotóne poľa a brehovej vegetácii 
Chvojnického potoka. V našom výskume sme sa snažili 
ďalej zistiť, či teplota ovplyvňuje aktivitu kliešťa 
obyčajného v meste Holíč. V priebehu mesiaca apríl 
a september sme zaznamenali dva vrcholy. V mesiaci 
apríl sme zaevidovali 13 jedincov a v mesiaci 
september 18 jedincov.  
Kľúčové slová: kliešte, šírenie, urbánne zóny, 
environmentálne fakty, Slovensko 

Abstract 
At selected locations of city Holic we followed from 
October 2014 to October 2015 the seasonal occurrence 
of ticks of the Ixodidae family. The main objective was 
to determine the species composition of ticks. All 
together we found 74 tick individuals, they were 
represented by 8 nymphs (11%), 22 males (30%) and 44 
females (59%). The most of ticks we found in the 
ecotone of the agricultural area and the brook bank 
vegetation of Chvojnický potok brook. In our research, 
we sought to further determine if temperature affects 
the activity of ticks common in Holic. During the 
months April and September we noticed two peaks. In 
April we registered 13 individuals and in the month of 
September 18 individuals. 
Key Words: ticks, spreading, urbanized zones, 
environmental facts, Slovakia 

Úvod 
Parazitizmus je záporným vzťahom, pri ktorom jeden 
z dvoch spolunažívajúcich organizmov nemôže 
existovať bez druhého [1]. Kliešte reprezentujú 
ektoparazity, prenášajúce patogény, ktoré spôsobujú 
veľké spektrum ochorení. Tvoria neoddeliteľnú súčasť 
lesného a lúčneho ekosystému. V súčasnosti sú 

rozšírené na celom území Slovenskej republiky. 
Zmenou klímy sa kliešte posúvajú aj do vyšších 
nadmorských výšok [2]. Svojho hostiteľa vyhľadávajú 
na princípe číhania v nízkom poraste [2]. Najaktívnejšie 
sú počas jarných a jesenných mesiacov, kedy je 
optimálna teplota a vlhkosť pre ich existenciu [2]. Za 
epidemiologicky najnebezpečnejší druh pokladáme 
kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus). 

1 Materiál a metodika 
Zber kliešťov prebiehal v mesiacoch október 2014 – 

október 2015. Skúmané územie mesta Holíč bolo 
rozdelené do 15 lokalít, z toho 5 patrilo do intravilánu 
mesta, 5 do extravilánu mesta a 5 bolo vytypovaných 
v poľnohospodárskej krajine (Obr. 1). Územie výskumu 
sme mali rozdelené z hľadiska nadmorskej výšky do 
troch častí (158 – 180 m n. m., 181 – 200 m n. m. a 201 
– 223 m n. m). Lokality sme navštevovali raz za mesiac, 
konkrétne v poslednom týždni mesiaca.  
 
Obr. 1 mapa záujmového územia s vyznačenými 
lokalitami 
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Kliešte sme zbierali metódou vlajkovania, ťahaním 
vlajky v nízkej bylinnej vegetácii a po priľahlých kríkoch. 
Zachytávali sme ich na vlajku s rozmermi 100 x 120 cm 
odkiaľ sme ich odoberali mäkkou nerezovou 
entomologickou pinzetou a uskladňovali do vopred 
označených skúmaviek s 96 % etylalkoholom.  

Zaznamenávali sme dátum, lokalitu, teplotu a počet 
nazbieraných jedincov. Následne sme ich 
determinovali v laboratóriu použitím stereolupy a 
determinačných kľúčov na úroveň druhov, pohlavia 
a vývinového štádia. Teploty potrebné na zistenie, či 
teplota ovplyvňuje aktivitu kliešťa obyčajného v meste 
Holíč, sme získali zo SHMÚ. 

2 Výsledky a diskusia 
Počas výskumu sme zaznamenali 74 jedincov, 
patriacich k druhu kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus). 
Zaznamenali sme 8 nýmf (11 %), 22 samcov (30 %) a 44 
samíc (59 %) (tab. 1). 

Zbery prebiehali od októbra 2014 – októbra 2015, 
no výskyt kliešťov pozorujeme iba od marca 2015 do 
októbra 2015. Toto tvrdenie súhlasí s autorom [3], ktorí 
vo svojich prácach uvádza, že výskyt druhu Ixodes 
ricinus sledujeme v prírode v aktívnom stave od marca 
do októbra, a počas zimných mesiacov sú kliešte 
pasívne. Naopak najaktívnejšie sú v priebehu teplých 
období v roku, v mesiacoch od apríla do polovice 
októbra [4]. 
 
Tab. 1 Početnosť, relatívna abundancia kliešťa 
obyčajného (Ixodes ricinus) na skúmaných lokalitách 
mesta Holíč 
 

2.1 Výskyt kliešťa obyčajného v jednotlivých zónach 
mesta Holíč 
V extraviláne mesta sme odchytili spolu 49 jedincov 
(tab. 2), na jednu výskumnú plochu to bolo 9,8 
jedincov. 

Tab. 2 Výskyt kliešťa obyčajného v extraviláne mesta 

 
V intraviláne mesta neevidujeme ani jedného 

jedinca (tab. 3), na jednu výskumnú plochu to bolo 0 
jedincov. 

 
Tab. 3 Výskyt kliešťa obyčajného v intraviláne mesta 

 

  ∑ / Ixodes ricinus 
priemer na 
1 lokalitu 

Intravilán ♂ ♀     N spolu 

0 

lok.2 - - - 0 

lok.3 - - - 0 

lok.4 - - - 0 

lok.5 - - - 0 

lok.13 - - - 0 

Spolu 0 0 0 0 

 
V poľnohospodárskej krajine sme odchytili spolu 25 

jedincov (tab. 4), na jednu výskumnú plochu to bolo 5 
jedincov. 

 
Tab. 4 Výskyt kliešťa obyčajného v poľnohospodárskej 
krajine 

 

  ∑ / Ixodes ricinus 
priemer na 
1 lokalitu 

PK ♂ ♀     N spolu 

5 

lok.8 - - - 0 

lok.9 - - - 0 

lok.10 - - - 0 

lok.11 12 9 4 25 

lok.12 - - - 0 

Spolu 12 9 4 25 

 
Najväčšie zastúpenie jedincov sme  zaznamenali v 

ekotóne poľa a brehovej vegetácie Chvojnického 
potoka pod Šibeničným vrchom (lokalita 11), s počtom 

 DRUH 

 kliešť obyčajný 

Vývojové 
štádium 

Počet % 

Nymfa 8 11 

Samice 44 59 

Samce 22 30 

SPOLU 74 100 

  ∑ / Ixodes ricinus 

Priemer 
na 1 

lokalitu 

Extravilán     ♂     ♀     N spolu 

9,8 

lok.1 - - - 0 

lok.6 3 9 1 13 

lok.7 4 9 2 15 

lok.14 1 10 - 11 

lok.15 2 7 1 10 

Spolu 10 35 4 49 
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25 jedincov. Pätnásť jedincov bolo zaznamenaných v 
poraste v okolí Veterného mlynu (lokalita 7), 13 
jedincov sme zaznamenali v lesoparku nad mestom 
(lokalita 6), 11 jedincov na ekotóne lesa a zatrávnenej 
časti (lokalita 14) a 10 jedincov na ekotóne lesa 
a záhrad, lesnej vegetácie zvanej Valša (lokalita 15). Na 
ostatných lokalitách (lokalita 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 
a 13) sme výskyt nezaznamenali.  

Na základe získaných jedincov kliešťa obyčajného 
konštatujeme, že v meste Holíč bol výskyt 
spomínaného druhu v sledovanom období pomerne 
nízky. V intraviláne mesta neevidujeme žiadneho 
jedinca, ani z jedného vývinového štádia, naopak 
extravilán mesta bol na jeho výskyt najbohatší (9,8 
jedinca na plochu). V extraviláne sa vyskytli všetky 
vývinové štádia. V rôznych typoch poľnohospodárskej 
krajiny sme zaznamenali priemerne 5 jedincov na 
plochu, pričom najviac ich bolo na ekotóne poľa 
a brehovej vegetácie potoka Chvojnica (lokalita 11), 
kde evidujeme 25 jedincov (graf 1). 

Existujú faktory závislé, ale i nezávislé na 
klimatických podmienkach, ktoré môžu ovplyvniť 
aktivitu kliešťov v danom biotope. Pri výskyte kliešťov 
zohráva veľkú úlohu prítomnosť teplokrvných 
stavovcov ako zdroj potravy [9]. 
 
Graf 1 Početnosť jedincov kliešťa obyčajného od 
októbra 2014 do októbra 2015 

 
 
2.2 Sezónny výskyt kliešťa obyčajného  
V sledovanom území sme zaznamenali dvojvrcholovú 
sezónnu aktivitu kliešťa obyčajného (graf. 2). Prvý 
vrchol sme zistili v mesiacoch marec - apríl, kedy sme 
zaznamenali 22 jedincov. Z toho 9 za mesiac marec a 13 

za mesiac apríl. V nasledujúcich mesiacoch máj a jún 
vidíme značný pokles jeho výskytu, len 4 jedince za 
mesiac. Druhý vrchol aktivity kliešťa obyčajného nastal 
v mesiacoch júl až september, spolu 45 jedincov. Druhý 
vrchol je teda výraznejší ako ten predchádzajúci. 

Podľa autorov [5], dosahujú kliešte svoj prvý vrchol 
aktivity v mesiacoch marec - máj a druhý vrchol  aktivity 
v mesiacoch august – október, čo je v súlade s našimi 
výsledkami. 
 
Graf 2 Sezónna aktivita kliešťa obyčajného 

 

2.3 Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) – sexilita 
V jednotlivých vývinových štádiách sme zaevidovali 
odlišný počet jedincov. Larvy sme nezaznamenali počas 
celého výskumu ani na jednej lokalite. Nymfy sme 
zaznamenali len na niektorých lokalitách (graf.3). Spolu 
sme zaznamenali počas celého výskumu 8 nýmf. Vo 
vyššej miere sa vyskytovali dospelé jedince, ktoré sme 
zaznamenali na 5 lokalitách spolu s počtom 66 (graf 3). 
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Graf 3 Výskyt jedincov v jednotlivých vývinových 
štádiách

 
 

Na začiatku sezóny, v jarných mesiacoch mali väčšie 
zastúpenie dospelé jedince, ale koncom sezóny 
v mesiaci september dominovali v zberoch prevažne 
nymfy. Počet nýmf sa nám zvýšil o polovicu, no počet 
dospelých jedincov sa nezvýšil ani len o jednu tretinu. 

 Aktivita dospelých jedincov a nýmf sa v strednej 
Európe začína na jar v mesiaci apríl a končí na jeseň 
v mesiaci október. Má stúpajúcu tendenciu [6]. 

2.4 Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) – výskyt v závislosti 
od nadmorskej výšky 
Výskyt kliešťa obyčajného zaznamenávame v 
nadmorskej výške od 158 do 223 m n. m. Najväčší 
výskyt jedincov sme zaznamenali v nadmorskej výške 
168 m n. m., (lokalita 11), kde sme zaznamenali 25 
jedincov. V tejto nadmorskej výške bola štruktúra 
populácie dospelých samíc (9 jedincov), dospelých 
samcov (12 jedincov) a taktiež aj nýmf (4 jedince). 

V nadmorskej výške od 158 – 180 m n. m. sme 
zaznamenali 15 samcov, 26 samíc a 5 nýmf. Spolu 46 
jedincov. V nadmorskej výške od 181 – 200 m n. m. 
nezaznamenávame ani jeden druh a v nadmorskej 
výške od 201 – 223 m n. m. evidujeme spolu  28 
jedincov, z toho 7 samcov, 18 samíc a 3 nymfy (graf 4). 

Výskyt kliešťov je početnejší v nižších polohách 
a takisto sa môžu vyskytovať aj v mestských parkoch 
[7]. 
 
 
 
 
 

Graf 4  Sumár všetkých vývinových štádií v troch zónach 
 

 
 
2.5 Vplyv teploty na aktivitu kliešťa obyčajného 
Vrchol aktivity kliešťov bol pri teplote 20°C, kedy sme 
zaznamenali 18 jedincov. Toto zistenie sa nám zhoduje 
aj s výskumom autorov [8], ktorí uvádzajú, že jednotlivé 
výkyvy aktivity kliešťa obyčajného mohli byť 
ovplyvnené zrážkami alebo vzdušnou vlhkosťou. Kolíšu 
v závislosti od jeho životných podmienok, kedy pod 
optimálnymi podmienkami pre aktivitu kliešťov 
rozumieme teploty od 15°C – 20°C. Je však 
prekvapujúce, že druhý vrchol aktivity sme zaznamenali 
pri vyššej teplote a to 27°C. Ďalšie teploty mali klesajúci 
trend (graf 5). 
 
Graf 5 Vplyv teploty na početnosť jedincov za rok 2014 
– 2015 podľa SHMÚ Skalica 
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Záver 
Najväčšie zastúpenie jedincov sme zaznamenali na 

ekotóne poľa a brehovej vegetácii Chvojnického 
potoka. Na jednej strane to môže byť podmienené  
prítomnosťou potoka a poľa, no na druhej strane 
každodenným výskytom človeka a psov. 

Počas výskumu sme zaznamenali odlišný počet 
jedincov vývinových štádií, nymfy sme zaznamenali len 
v menšom počte a to 8 jedincov, dospelých jedincov 
sme zaznamenali vo vyššej miere s počtom 66 jedincov 
a larvy sme nezaznamenali počas celého skúmaného 
obdobia.  

V spolupráci so špecializovanými pracoviskami by 
bolo možné získané poznatky využiť pre ďalší výskum 
kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) – stanovenie  
vektorov infekčných ochorení. 
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Abstrakt 
Cieľom práce je zhodnotiť zmeny jednotlivých 
krajinných prvkov historickej krajinnej štruktúry v roku 
1955 a súčasnej krajinnej štruktúry v roku 2015 a určiť 
zmeny využitia krajiny. Druhotná krajinná štruktúra je 
hodnotená a znázornená na mapových výstupoch 
vytvorených v programe Quantum GIS (2.6.0). Výsledky 
mapovania sú zaznamenané v tabuľkách, ktoré 
obsahujú rozlohu krajinných prvkov a ich percentuálne 
zastúpenie v danom území. Práca informuje čitateľa 
o vývoji krajinnej štruktúry v katastrálnom území obce 
Žitavany. 
 
Kľúčové slová: historická krajinná štruktúra, súčasná 
krajinná štruktúra, krajinný prvok, obec Žitavany 
 

Abstract  
The aim of this work is to evaluate changes in the 
various landscape features, historical landscape 
structure in 1955, the current landscape structure in 
2015. The secondary landscape structure evaluation is 
shown in map layouts created with Quantum GIS ( 
2.6.0) . Mapping results are reported in the tables of  
landscape elements to their percentage and area 
representation in the territory. The work has to  inform 
readers about the development of landscape structure 
in the cadastral municipality Žitavany. 
 
Key words: historical landscape structure, current 
landscape structure, scenic element, village Žitavany 

Úvod 
Človek pretváral krajinu vo svoj prospech už od čias, 
keď sa začali vytvárať prvé formy osídlenia – 
odstraňoval lesy, budoval obytné prostredie, 
usmerňoval toky riek. Dnes už krajina nenarušená 

človekom v podstate ani neexistuje, za čo môže 
neracionálne využívanie prírodných zdrojov. 
Pri pojme krajina si predstavujeme určitý priestor na 
zemskom povrchu, ktorý je výsledkom menšieho či 
väčšieho vplyvu prírodných alebo antropogénnych 
procesov a javov. Krajina môže byť rôznotvárna svojou 
štruktúrou, morfológiou alebo rozlohou. Je 
v neustálom vývoji, výsledkom čoho sú rôzne zmeny 
v priestore a čase [1].   

Definícia krajiny ekosystémovým prístupom je 
nasledovná: Krajina je heterogénna časť zemského 
povrchu, ktorá sa skladá zo súboru vzájomne sa 
ovplyvňujúcich ekosystémov, ktoré sa v daných 
častiach povrchu v podobných formách opakujú [2].  

Druhotná krajinná štruktúra (DKŠ) je tvorená 
historickou a súčasnou krajinnou štruktúrou. Vyjadruje 
fyziognomické charakteristické krajinné zložky, ktoré 
vytvárajú určité špecifické usporiadanie. Vo vzťahu 
k súčasnej štruktúre je DKŠ všeobecnejší pojem. 
Reprezentuje zmeny pôvodného, prírodného, resp. 
potenciálneho stavu. Historické krajinné štruktúry 
reprezentujú staršie časové horizonty a často sa javia 
ako „izolované“ relikty. [3]. Sledovaním vývoja 
druhotnej krajinnej štruktúry získavame informácie 
o tom, v akom rozsahu sa zmenila prírodná krajina 
a zhodnocujeme tieto zmeny. 

Podľa Ružičku [4] druhotná krajinná štruktúra 
vyjadruje zmenu prvotnej krajinnej štruktúry 
dôsledkom pôsobenia prírodných a antropických 
vplyvov. 

Cieľom práce je hodnotenie zmien využívania 
krajiny obce Žitavany v rokoch 1955 a 2015.  
 

2 Metodika a materiál 
 
2.1 Metodika práce 
Pre dosiahnutie cieľa našej práce môžeme činnosti 
spojené s mapovaním rozdeliť do niekoľkých krokov. 
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Prvým bol samotný terénny výskum potrebný pre 
zistenie stavu súčasného využívania krajiny.  

Ďalším krokom bolo grafické spracovanie 
jednotlivých období spojené s vytvorením tabuľky 
s legendou druhotnej krajinnej štruktúry, ktorá 
obsahuje  prvky vyskytujúce sa v území. Prvky 
s kódovým označením sú zobrazené v Tabuľke 1. 
Druhotnú krajinnú štruktúru sme hodnotili na základe 
práce [5]. 

Pre historickú krajinnú štruktúru v roku 1955 bola 
podkladom mapa v mierke 1 : 25 000, pre súčasnú 
krajinnú štruktúru bola podkladom mapa v mierke 1 : 
5 000.  

Po vypracovaní máp historickej a súčasnej krajinnej 
štruktúry sme mohli jednotlivé obdobia porovnať 
a určiť zmeny, ktoré v území nastali v priebehu rokov 
1955 až 2015.  

Cebecauerová [6] vo svojej práci zadefinovala  
zmeny krajinnej štruktúry. Urbanizácia znamená proces 
obsahujúci nárast sídiel na úkor poľnohospodárskej, 
vodnej, lesnej a močiarnej krajiny. Industrializácia 
zaznamenáva nárast  dopravnej, priemyselnej 
a technickej infraštruktúry. Pri intenzifikácia 
poľnohospodárstva ide najmä o zmenu lúk a trvalých 
kultúr, mozaiky polí, pasienkov na sady, vinice a ornú 
pôdu, alebo medzi prvkami jednej skupiny. Opakom 
intenzifikácie je extenzifikácia poľnohospodárstva – 
vzťahuje sa len na zmeny hospodárenia vo vnútri 
poľnohospodárskej pôdy. Zalesnenie znamená proces, 
pri ktorom sa za pomoci človeka alebo prírodnými 
silami zalesňujú nové alebo pôvodné lokality. 
Odlesnenie je podmienené ľudskou činnosťou, alebo 
prírodnými javmi, ktoré menia lesné skupiny na ostatné 
triedy.  

 
Tab. 1 Legenda prvkov druhotnej krajinnej štruktúry 
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2.2 Vymedzenie záujmového územia 
Obec Žitavany sa nachádza v severovýchodnej časti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, v okrese Zlaté 
Moravce. Žitavany susedia so 6 obcami. Na severe sú to 
obce Topoľčianky, Machulince a Obyce, na východe 

Čaradice, na juhu sú to Čierne Kľačany a na juhozápade 
Zlaté Moravce.  

Obec sa rozprestiera v údolí rieky Žitava, na úpätí 
západných svahov Pohronského Inovca a v severnej 
časti Podunajskej pahorkatiny (Žitavská pahorkatina). 
Krajina okolia obce je obkolesená svahmi pohorí Tríbeč 
a Pohronský Inovec, ktoré vytvárajú podkovu otvorenú 
juhozápadným smerom [7]. 

Žitavany sa skladajú z dvoch katastrálnych území 
a to Kňažice s rozlohou 1028,8 ha a Opatovce nad 
Žitavou, ktoré sa rozprestierajú na ploche 803,72 ha. 
Celková výmera obce je 1832,52 ha.  
 
Obr. 1 Poloha obce Žitavany v okrese Zlaté Moravce

 

3 Charakteristika územia  

3.1 Prírodné pomery 
Pri zaradení do geologických celkov vychádzame 
z regionálneho geologického členenia podľa Vassa [8]. 
Obec Žitavany spadá do dvoch celkov a to: 
vnútrohorské panvy a kotliny a sopečné pohoria. 
Západná časť územia Žitavian patrí do severovýchodnej 
časti Podunajskej nížiny, východná časť patrí do 
pohoria Pohronský Inovec. Pahorkatiny a rozvinuté 
územia v priestore vnútorných a sčasti aj vonkajších 
Západných Karpát a severné výbežky panónskej panvy 
sú budované alpínskymi molasovými sedimentami. 
Východná časť územia obce prechádza do celku 
sopečných pohorí (Pohronský Inovec).  

Lapin vymedzuje dve klimatické oblasti a v nich 
niekoľko okrskov. Podľa tohto členenia obec Žitavany 
patrí do týchto klimatických oblastí a okrskov: Teplá 
oblasť a v nej okrsok T4, ktorý je charakterizovaný ako 
teplý, mierne suchý s miernou zimou, druhým je okrsok 
T5, ktorý je teplý, mierne vlhký, s miernou zimou 
a mierne teplá oblasť s okrskom M1, ktorý je mierne 
teplý, mierne vlhký, s miernou zimou. [9]. 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA 

92 
 

Obcou preteká rieka Žitava. Územie Žitavian patrí 
do povodia dvoch riek, a to povodie Žitavy a povodie 
Hrona. Na tomto území pramenia štyri potoky: Krivý 
potok, Bočovka, Širočina a Od hradskej.  

V hodnotenom území sú zastúpené štyri pôdne typy 
a to fluvizeme, hnedozeme, luvizeme a kambizeme.  

Z fytogeografického hľadiska obec Žitavany 
zaraďujeme do stredoeurópskej provincie Eurosibírskej 
podoblasti a oblasti Holoarktis [10]. Podľa 
Geobotanickej mapy ČSSR [11] by sa mali na území 
Žitavian nachádzať lužné lesy nížinné, dubovo – 
hrabové lesy karpatské, dubovo – cerové lesy, bukové 
lesy kvetnaté predhorské a bukové lesy kvetnaté. 
Medzi hlavných zástupcov prevládajúcich dubovo – 
hrabových lesov patria dreviny ako dub letný (Quercus 
robur), dub zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný 
(Carpinus betulus).  

Z fauny v lesoch prevažuje vysoká zver ako jeleň 
lesný (Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolus 
capreolus), ďalšími zástupcami sú diviak lesný (Sus 
scrofa), líška obyčajná (Vulpes vulpes). V poľných 
spoločenstvách nájdeme zajaca poľného (Lepus 
europaeus), jarabicu poľnú (Perdix perdix),  bažanta 
poľného (Phasiianus colchicus) a podobne. 
 

3.2 Socioekonomické pomery 
Prvá písomná zmienka o časti Žitavian – Kňažice,  
pochádza z roku 1075, prvým dokumentom je listina 
Gejzu I. Medzi dedinami, ktoré sa v tejto listine 
spomínajú, je spomenutá aj dedina Knesecz (Kňažice), 
ktoré sú súčasťou obce Žitavany.  1. januára 1959 
zlúčením obcí Opatovce nad Žitavou a Kňažice vznikla 
obec Žitavany. V roku 1975 sa stali súčasťou mesta 
Zlaté Moravce. 1. 1. 2003 sa po úspešnom referende 
odčlenili od Zlatých Moraviec a znovu sa stali 
samostatnou obcou. K 31. 1. 2015 mali Žitavany 1945 
obyvateľov. 

Z hľadiska vekovej štruktúry je najviac obyvateľov 
v produktívnom veku a to konkrétne 64,30 %. 
Vzdelanostná štruktúra v obci je dobrá, 59,28 % 
obyvateľov má stredoškolské vzdelanie a 7,28 % 
obyvateľov má vysokoškolské vzdelanie. Prevládajúcou 
národnosťou je slovenská (96,3 %) a dominantným 
vierovyznaním v obci je rímskokatolícke (87,73 %). 

Hospodárstvo v obci reprezentuje primárny, 
sekundárny, terciárny aj kvartérny sektor. Primárny 
a sekundárny sektor tvorí poľnohospodárstvo 
a priemysel – stavebniny a výroba plastových okien, 
terciárny sektor tvoria služby – predajňa potravín, 
kaderníctvo a pohostinstvá, kvartérny sektor zastupuje 
vzdelávanie a zdravotnícke služby.  

4 Výsledky a diskusia 
Pri vypracovaní tejto kapitoly sme vychádzali z údajov 
o rozlohách uvedených v Tabuľke č. 2 a dĺžok líniových 
prvkov uvedených v Tabuľke č. 3, ktoré sme získali 
výpočtom rozlohy plošných prvkov a dĺžky líniových 
prvkov z máp historickej a súčasnej krajinnej štruktúry.   
 

4.1 Využitie katastrálneho územia obce Žitavany  
v roku 1955 
V roku 1955 sme identifikovali všetkých 6 skupín 
prvkov krajinnej štruktúry. Rozlohy a percentuálne 
zastúpenie prvkov v území sú znázornené v Tabuľke 2.  

Lesy v roku 1955 predstavovali rozlohu 1129,59 ha, 
z čoho vyplýva, že tvorili 61,64 % z celkovej rozlohy 
obce Žitavany. Lesy pokrývali rovnomerne celú 
východnú časť skúmaného územia. Lesy ležiace blízko 
zastavaného územia patrili urbariátnej spoločnosti, 
v týchto miestach sa pásol dobytok, ovce a kozy.  

Intenzívne lúky bez rozptýlených drevín tvorili 4,25 
ha (2,20 %). Extenzívne lúky s rozlohou drevín menšou 
ako 25 % sa rozprestierali na území 28 ha (2,07 %). 

Veľkoblokové polia tvorili 21,74 % skúmaného 
územia, čo predstavovalo rozlohu 398,41 ha. 
Prídomové záhrady – produkčné zaberali v tomto 
období spolu 27,99 ha (1,53 %) a nachádzali sa hlavne 
za zástavbou rodinných domov v intraviláne. Intenzívne 
veľkoplošné vinice sa nachádzali v podhorí a spolu 
zaberali plochu 91,52 ha (4,99 %).  

Odkryvy podložia tvorili spolu 7,71 ha z celkovej 
rozlohy. Ku kameňolomom patrila Kňažická baňa 
neďaleko Chrenovej chaty a Kameňolom Čertová, kde 
sa ťažil andezit do roku 1974. Tieto kameňolomy tvorili 
územie veľké 4,22 ha (0,23 %). Skalné útvary 
sopečného pôvodu v oblasti Benátu zaberali 3,49 ha 
(0,19 %). 

V obci Žitavany sa nachádzalo niekoľko vodných 
tokov, z ktorých hlavným je rieka Žitava, ktorá preteká 
územím v dĺžke 1,69 km. Ďalším tokom je potok Vratič 
a malé sezónne vodné toky. Spolu mali dĺžku 13,70 km.  

Zástavba rodinných domov už vytvárala v tomto 
období ulice, rozloha individuálnej bytovej výstavby 
bola 43,92 ha (2,40 %). V severnej časti intravilánu obce 
sme mohli nájsť aj mlyn, ktorý slúžil na šrotovanie 
jačmeňa a menšieho množstva pšenice na múku. Kostol 
sa nachádzal približne v strede Opatoveckej ulice 
a v tomto období bol mapovaný bodovo. Z rekreačných 
objektov sme pozorovali niekoľko chát, hlavne na 
území lesa, ich spoločná rozloha bola 0,43 ha (0,02 %). 
V roku 1945 sa v katastrálnom území obce Žitavany 
nachádzal jeden cintorín s rozlohou 0,8 ha (0,04 %). 
Budova školy sa nachádzala v severnej časti intravilánu, 
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v Opatovciach a zaberala 1,29 ha (0,07 %). Hracia 
plocha športového ihriska sa rozprestierala na ploche 
0,1 ha (0,01 %). Technické objekty nachádzajúce sa 
v podhorí a v blízkosti viníc spolu zaberali 3,48 ha (0,19 
%). V obci sa nachádzalo družstvo založené v roku 
1950, budovy maštalí, hydinární a silá spolu zaberali 
celkovú rozlohu 7,30 ha (0,40 %). Celková dĺžka 
miestnych komunikácií bola 7,13 km a ich rozloha 35,04 
ha (1,91 %). Hlavné cesty mali dĺžku 1,40 km, lesné 
a poľné cesty spolu merali 8,70 km. Jednokoľajová 
železničná trať mala v obci dĺžku 2,28 km a prechádzala 
južnou a juhovýchodnou časťou obce.  

 
Obr. 2 Historická krajinná štruktúra obce Žitavany 
v roku 1955 (názov prvku viď. Tab. 1)

 
 
4.2 Využitie katastrálneho územia obce Žitavany 
v roku 2015 
V súčasnej krajinnej štruktúre je zastúpených 6 skupín 
prvkov druhotnej krajinnej štruktúry. Rozlohy 
a percentuálne zastúpenie jednotlivých prvkov sme 
získali po vypracovaní mapy súčasnej krajinnej 
štruktúry obce Žitavany v roku 2015 (obr. 3).  

Lesy v obci Žitavany v súčasnosti zaberajú 1174,79 
ha,  z toho listnaté lesy predstavujú rozlohu 1119,23 ha 
(61,07 %), ihličnaté lesy sa vyskytujú na rozlohe 12,15 
ha (0,66 %) a na zmiešané lesy pripadá 43,41 ha (2,37 
%). Skupiny stromov mimo lesnej pokrývky tvoria 
plochu 1,81 ha(0,09 %). Súvislé brehové porasty drevín 
vyskytujúce sa po oboch brehoch rieky Žitavy majú 
spolu rozlohu 3,55 ha (0,19 %). 

Z prvkov trávnato-bylinných porastov sa dnes 
v Žitavanoch vyskytujú intenzívne lúky bez 
rozptýlených drevín s rozlohou 18,12 ha (0,98 %). 37,03 
ha zaberajú extenzívne lúky s rozlohou drevín menšou 
ako 25 % (2,02 %).  

Väčšina poľnohospodárskej pôdy katastra obce 
Žitavany je v súčasnosti obhospodarovaná 
spoločnosťou, ktorá nemá sídlo v obci. Po listnatých 
lesoch tvoria veľkoblokové polia druhý najväčší krajinný 

prvok z celého skúmaného územia a to 397,92 ha 
(21,71 %). Ďalšími prvkami vyskytujúcimi sa na 
skúmanom území v rámci poľnohospodárskych kultúr 
sú prídomové záhrady – produkčné s rozlohou 51,93 ha 
(2,83 %), prídomové záhrady produkčno-okrasné 
zaberajúce plochu 0,82 ha (0,04 %) a rekreačno-
produkčné vinice s pivnicami a chatkami, ktoré ležia na 
území 15,59 ha (0,85 %). Intenzívne vinice 
s veľkopestovateľským spôsobom využitia tvoria 48,73 
ha (2,65 %). 

Odkryvy podložia po ťažbe kameňa sú dnes už 
zarastené vegetáciou, skalnaté vrcholy sopečného 
pôvodu zaberajú len veľmi malú časť územia obce a to 
2,62 ha (0,14 %).  

Vodné toky v území dnes reprezentuje hlavne rieka 
Žitava, ktorá preteká cez zastavané územie obce v dĺžke 
1,6 km. Celková dĺžka všetkých vodných tokov je 13,17 
km.  

Skupina sídel a technických prvkov tvorí v súčasnosti 
na území obce spolu 79,61 ha (4,34 %). Zástavba 
rodinných domov v intraviláne sa rozprestiera na 
rozlohe 27,53 ha (1,50 %). Samoty spolu zaberajú 
plochu 1,23 ha (0,06 %). Barokový kostol Narodenia 
Panny Márie nájdeme aj dnes na Opatoveckej ulici, na 
ploche 0,06 ha (0,003 %). V súčasnosti sa v obci 
nachádzajú dva cintoríny – jeden v opatoveckej časti, 
druhý v kňažickej časti. Spolu tvoria plochu 2,34 ha 
(0,12 %). Predškolské a školské zariadenia sa v obci 
nachádzajú dve, ich spoločná plocha je 0,41 ha (0,02 %). 
Juhozápadným smerom od intravilánu obce tvorí 5,90 
ha plochu parková vegetácia (0,32 %). Udržiavaná 
vegetácia sa nachádza v okolí športového ihriska, 
cintorína, v blízkosti kostola a v okolí výrobných budov 
a zaberá plochu 6,19 ha (0,32 %). Neudržiavané porasty 
v okolí zastavaných plôch nájdeme v zastúpení 6,70 ha 
(0,36 %). Futbalové ihrisko sa v súčasnosti rozprestiera 
na 1,30 hektároch a spolu s infraštruktúrou (tribúna, 
športová hala, budova šatní), ktorá zaberá 0,18 ha, 
tvoria v obci 0,079 % skúmaného územia. Parkoviská 
ležia pri kňažickom cintoríne a v areáli bývalého 
družstva a spolu zaberajú plochu 0,16 ha (0,009 %). 
K rekreačným objektom patrí niekoľko chát, ktoré 
predstavujú plochu 0,12 ha (0,007 %). Priemyselné 
a technické objekty zaberajú plochu 1,31 ha (0,07 %). 
Výrobné haly a sklady ležia v areáli bývalého družstva 
a predstavujú plochu 9,45 ha (0,51 %). 
K administratívnym budovám patrí obecný úrad a 
budova pošty a spolu majú rozlohu 1,55 ha (0,08 %). 
K občianskej vybavenosti patria aj potraviny v knažickej 
časti obce, ktorých rozloha je 0,08 ha (0,004 %). Celková 
dĺžka ciest v skúmanom území je 29,66 km. Miestne 
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komunikácie majú spolu 9,05 km a tvoria 6,80 ha (0,37 
%). Rozloha poľných ciest je 6,30 ha (0,34 %). Dĺžka 
železničnej trate je 2,28 km a rozloha 1,68 ha (0,09 %).  

 
Obr. 3 Mapa súčasnej krajinnej štruktúry obce Žitavany 
v roku 2015 (názov prvku viď. Tab. 1)

 
 

4.3 Porovnanie zmien v plošných prvkoch krajiny 
v rokoch 1955 a 2015 
Skupina prvkov stromovej a krovinovej vegetácie: 
Listnaté lesy zaberali v roku 1955 celkovú plochu lesa 
v území -  1129,59 ha (61,64 %). V súčasnej krajinnej 
štruktúre listnatý les zaberá plochu 1119,23 ha (61,08 
%). Ihličnatý a zmiešaný les sa v historickej krajinnej 
štruktúre nenachádzal. V súčasnosti je rozloha 
ihličnatého lesa 12,15 ha (0,66 %), zmiešaný les zaberá 
43,41 ha (2,37 %). Skupiny stromov mimo lesnej 
pokrývky a brehové porasty drevín sa v roku 1955 
v území nevyskytovali. Skupiny stromov majú 
v súčasnosti 1,81 ha (0,10 %) a brehové porasty drevín 
3,40 ha (0,18 %).  

Skupina prvkov trávnato – bylinných porastov: 
Rozloha lúk bez rozptýlených drevín oproti roku 1955 
klesla z pôvodných 40,25 ha (2,20 %) na súčasných 
18,12 ha (0,99 %). Pri lúkach s drevinami sme 
zaznamenali len minimálnu zmenu, v roku 1955 
zaberali územie veľké 38,01 ha (2,07 %), dnes je to 
37,03 ha (2,02 %).  

Skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr: 
Veľkoblokové polia zaberali v obidvoch sledovaných 
obdobiach približne 21 %.  V roku 1955 to bolo 398,41 
ha (21,74 %), v súčasnosti ide o územie veľké 397,92 ha 
(21,71 %). Prídomové produkčné záhrady nachádzajúce 
sa zväčša za zástavbou rodinných domov v roku 1955 
zaberali 27,99 ha (1,53 %), dnes produkčné záhrady 
zaberajú 51,93 ha (2,83 %). Produkčno – okrasné 
záhrady v roku 1955 na skúmanom území neboli 
identifikované, v súčasnosti je ich rozloha 0,82 ha (0,04 
%). Intenzívne vinice zaberali v minulosti väčšie územie 

ako dnes. 91,52 ha (4,99 %) v roku 1955 sa znížilo na 
súčasných 48,73 ha (2,66 %). Mozaiky 
poľnohospodárskych kultúr ako vinice, trvalé trávnaté 
pozemky a ovociny sme v roku 1955  neidentifikovali, 
v roku 2015 mali rozlohu 15,59ha (0,85 %).  

Skupina prvkov odkryvov podložia a surových pôd: 
Skalnaté vrcholy postupom času zaberali menšiu 
plochu v dôsledku zarastania. V roku 1955 to bolo 3,49 
ha (0,19 %), v súčasnej dobe tvoria 2,62 ha (0,14 %). 
Kameňolomy sú v súčasnosti zarastené lesom, v roku 
1955 však zaberali 4,22 ha (0,23 %).  

Skupina prvkov povrchových vôd a mokradí: 
V roku 1955 boli neregulované potoky zaznamenané 
plošne a to s rozlohou 4,13 ha (0,23 %). V súčasnej 
krajinnej štruktúre je tento prvok mapovaný iba líniovo, 
to znamená že jeho rozlohu nemôžeme porovnať.  

Skupina prvkov sídel a zastavaných plôch: Súvislá 
individuálna bytová výstavba sa v roku 1955 
rozprestierala na 43,92 ha (2,40 %), v roku 2015 tvorí 
súvislá zástavba 27,53 ha (1,50 %) a to najmä z dôvodu, 
že v roku 1955 sme do zástavby zahrnuli aj hospodárske 
dvory, ktoré sú dnes súčasťou prídomových záhrad. 
Nesúvislá individuálna bytová výstavba sa v roku 1955 
v obci Žitavany nevyskytovala. Dnes je tvorená 
rozlohou 0,32 ha (0,017 %). Samoty v historickej 
krajinnej štruktúre neboli identifikované, v súčasnej 
štruktúre zaberajú 1,23 ha (0,067 %). Kostol sme v roku 
1955 zaznamenali len ako bodový prvok, v roku 2015 
bol mapovaný plošne s rozlohou 0,06 ha (0,003 %). 
V roku 1955 sa v obci nachádzal len jeden cintorín, jeho 
rozloha bola 0,80 ha (0,04 %). Neskôr bol vybudovaný 
ďalší a do súčasnosti ich spoločná rozloha stúpla na 
2,34 ha (0,13 %).  Do občianskej vybavenosti v roku 
1955 patrili krčmy a potraviny, ktoré boli mapované 
v individuálnej bytovej výstavbe. V dnešnom období 
vybavenosť zaberá 0,08 ha (0,004 %). Školský areál 
v roku 1955 tvoril 1,29 ha (0,07 %). Bol bez hracích 
plôch, ktoré boli mapované v neskoršom období. 
Súčasná budova školy zaberá 0,41 ha (0,02 %). 
Administratívne budovy firiem a obecný úrad sa 
v minulosti nenachádzali v skúmanom území, 
v súčasnosti sú tvorené plochou 1,55 ha (0,08 %). 
Trávniky zaberali plochu 0,15 ha (0,01 %) a do roku 
2015 stúpla ich rozloha na 5,52 ha (0,30 %). Vysádzané 
dreviny sa v roku 1955 na skúmanom území 
nevyskytovali, v súčasnosti zaberajú 0,67 ha (0,037 %). 
Parková vegetácia nebola v historickej krajinnej 
štruktúre identifikovaná, dnes do katastrálneho územia 
Žitavian zasahuje park nachádzajúci sa v Zlatých 
Moravciach. V roku 2015 zasahovala táto plocha do 
skúmaného územia rozlohou 5,90 ha (0,32 %). 
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Ruderálna vegetácia v okolí stavenísk sa vyskytuje len 
v súčasnej krajinnej štruktúre a to na rozlohe 6,70 ha 
(0,36 %). Športové objekty v roku 1955 tvorili územie 
veľké 0,10 ha (0,01 %), kedy bola postavená len budova 
šatní. Do roku 2015 pribudla športová hala a futbalová 
tribúna, čo zvýšilo ich rozlohu na 0,18 ha (0,01 %). 
Futbalové ihrisko v obci malo rozlohu 1,16 ha (0,06 %), 
do súčasnosti sa k nemu pridali aj športové plochy 
v školskom areáli, spolu na 1,30 hektároch územia (0,07 
%).  Rekreačné objekty zaberali v roku 1955 plochu 0,43 
ha (0,02 %), neskôr táto rozloha klesla na súčasných 
0,12 ha (0,007 %). Priemyselné a technické objekty sa 
nachádzali na ploche 3,48 ha (0,19 %), v súčasnosti 
predstavujú rozlohu 1,31 ha (0,07 %). 
Poľnohospodárske objekty tvorilo družstvo v roku 1955 
s veľkosťou 7,30 ha (0,4 %), v súčasnosti už družstvo 
neexistuje, jeho budovy prebrali výrobné haly, ktoré sa 
v historickej krajinnej štruktúre v území nenachádzali. 
Dnes je ich rozloha 9,45 ha (0,52 %). Parkoviská 
môžeme identifikovať na skúmanom území len v roku 
2015 a to s rozlohou 0,16 ha (0,009 %).  
 
Tab. 2 Porovnanie plošných krajinných prvkov v roku 
1955 a 2015 

Kód 
prvku 

1955 2015 

rozloha 
(ha) 

zastúpenie 
(%) 

rozloha 
(ha) 

zastúpenie 
(%) 

1111 1129,59 61,64 1119,23 61,076 

1121 0 0 12,15 0,663 

1131 0 0 43,41 2,369 

1321 0 0 1,81 0,099 

1332 0 0 3,4 0,186 

2211 40,25 2,2 18,12 0,989 

2212 38,01 2,07 37,03 2,021 

2620 0 0 15,59 0,851 

3111 398,41 21,74 397,92 21,714 

3211 27,99 1,53 51,93 2,834 

3212 0 0 0,82 0,045 

3331 91,52 4,99 48,73 2,659 

4111 3,49 0,19 2,62 0,143 

4211 4,22 0,23 0 0 

5112 4,13 0,23 0 0 

6111 43,92 2,4 27,53 1,502 

6112 0 0 0,32 0,017 

6114 0 0 1,23 0,067 

6143 0 0 0,06 0,003 

6148 0,8 0,04 2,34 0,128 

6150 0 0 0,08 0,004 

6151 1,29 0,07 0,41 0,022 

6153 0 0 1,55 0,085 

6221 0,15 0,01 5,52 0,301 

6222 0 0 0,67 0,037 

6210 0 0 5,9 0,322 

6232 1,24 0,07 0 0 

6241 0 0 6,7 0,366 

6310 0,1 0,01 0,18 0,01 

6321 1,16 0,06 1,3 0,071 

6410 0,43 0,02 0,12 0,007 

6510 3,48 0,19 1,31 0,071 

6512 0 0 9,45 0,516 

6532 7,3 0,4 0 0 

6613 35,04 1,91 6,8 0,371 

6614 0 0 6,3 0,344 

6621 0 0 0,16 0,009 

6632 0 0 1,68 0,092 

Spolu 1832,52 100 1832,52 100 

 
4.4. Porovnanie zmien v líniových prvkoch 
krajiny v rokoch 1955 a 2015 
Prirodzené vodné toky mali v roku 1955 dĺžku 13,70 
km, v súčasnosti merajú 13,17 km. Hlavné cesty boli  
v roku 1955 mapované v dĺžke 1,40 km. V roku 2015 
územím obce cesty I. a II. triedy neprechádzajú. 
Miestne komunikácie merali v minulosti 7,13 km, dnes 
je ich celková dĺžka 9,05 km, čo je spôsobené 
zväčšovaním sa ulíc v dôsledku novej výstavby. Lesné 
a poľné cesty v historickej krajinnej štruktúre merali 
8,70 km. V súčasnosti je ich celková dĺžka v obci 25,46 
km.  
 
Tab. 3 Porovnanie líniových krajinných prvkov v roku 
1955 a 2015 

Kód prvku 

1955 2015 

dĺžka (km) dĺžka (km) 

5112 13,7 13,17 

6612 1,4 0 

6613 7,13 9,05 

6614 8,7 25,46 

6632 2,28 2,28 

 

4.5 Trendy vývoja krajiny obce Žitavany v rokoch 
1955 a 2015 
Z výsledkov vyplýva, že najväčšie zmeny sme pri 
mapovaní zaznamenali pri poľnohospodárskych 
objektoch z dôvodu premeny budov družstva na 
výrobné haly – industrializácia.  Ďalšie výraznejšie 
zmeny sme zhodnotili pri krajinných prvkoch lúky, 
prídomové záhrady produkčné a produkčno-okrasné, 
kameňolomy a tiež pri krajinných prvkoch cintorín 
a parková vegetácia.  

Významnou zmenou v území bola intenzifikácia 
poľnohospodárstva, ktorá však nie je mapovaná 
z dôvodu, že pre rok 1955 sme ako podklad použili 
vojenské mapy, kde bola poľnohospodárska pôda 
mapovaná ako veľkoblokové polia.  
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Obr. 4  Mapa trendov  vývoja krajiny v obci Žitavany v 
rokoch 1955 až 2015

 
 
Tab. 4  Trendy vývoja krajiny v obci Žitavany  

Trend vývoja krajiny Rozloha (ha) 

Intenzifikácia 23,02 

Extenzifikácia 26,57 

Urbanizácia 4,11 

Deurbanizácia 26,78 

Odlesnenie 29,78 

Zalesnenie 70,90 

Zarastanie 6,84 

Industrializácia 6,47 

Bez zmeny 1638,05 

Spolu  1832,52 

 
Práca poskytuje informácie o rozlohách 
a percentuálnom zastúpení jednotlivých krajinných 
prvkov v obci Žitavany v roku 1955 a roku 2015, tiež 
prehľad kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien vo 
využívaní krajiny prostredníctvom trendov vývoja. 
Analýza využívania územia môže pomôcť obci 
v smerovaní svojich aktivít a tým zlepšiť hospodársky aj 
sociálny život v obci.   

 

Záver 
Cieľom práce bolo porovnať historickú a súčasnú 
krajinnú štruktúru obce Žitavany v roku 1955 a 2015 
a vytvoriť tak komplexný pohľad na skúmané územie.  

Celkovo sme zaznamenali všetkých šesť skupín 
prvkov druhotnej krajinnej štruktúry, z toho 38 
plošných a 5 líniových krajinných prvkov.  

Najväčšiu plochu v sledovaných obdobiach zaberali 
lesy (takmer 62 %). Najvýznamnejším trendom vývoja 
krajiny bolo v katastrálnom území obce Žitavany 
zalesnenie a to s celkovou rozlohou 70,90 ha.  

 

Poďakovanie 
Touto cestou by som rada poďakovala svojmu 
školiteľovi prof. RNDr. Františkovi Petrovičovi, PhD. za 
odbornú pomoc a konzultácie, ktoré prispeli 
k dokončeniu tohto článku. 

Použitá literatúra 
[1] PETROVIČ, F. 2005. Vývoj krajiny v oblasti 

štálového osídlenia Pohronského Inovca a Tribeča. 
Bratislava: Ústav krajinnej ekológie, 2005. 209 s. 
ISBN 80-9692-723-4 

[2] FORMAN, T., GODRON, M., 1993. Krajinná 
ekologie. Praha: Academia, 1993. 583 s. ISBN 80-
200-0464-5 

[3] JANČURA, P. 1998. Súčasné a historické krajinné 
štruktúry v tvorbe krajiny. In: Životné prostredie. 
1998, vol. 32, no. 5, s. 236-240 

[4] RUŽIČKA, M., 2000. Krajinnoekologické plánovanie 
– Landep I. Edícia Biosféra. Nitra: UKF, FPV, KEE, 
2000. 120 s. ISBN 80-968030-2-6 

[5] CEBECAUEROVÁ, M. 2007. Analýza a hodnotenie 
zmien štruktúry krajiny (na príklade časti Borskej 
nížiny a Malých Karpát). Geographia Slovaca, 24. 
Geografický ústav SAV, Bratislava, 136 s.  

[6] PETROVIČ, F., HREŠKO, J., BUGÁR, G., 2009. GEO 
Information 5. Nitriansky kraj v kontexte 
regionálneho rozvoja. Nitra: UKF FPV, 2009. S. 116 
– 124. ISSN 1336-7234 

[7] CIBIRA, J. 2000. Žitavany a ich korene. 1. vyd. Nitra: 
POLYGRAFIA DOMINANT, 2000. 111 s. ISBN 80-
968392-0-9 

[8] VASS. D. a i. 1988. Regionálne geologické členenie 
Západných Karpát a severných výbežkov 
panónskej panvy na území ČSSR. 1. vyd. Bratislava: 
GÚDŠ, 1988. 120 s.  

[9] LAPIN, M. a i. 2002. Klimatické oblasti. Mierka 1 : 
1 000 000. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. 
Hrnčiarová. T. red. Bratislava: Ministerstvo 
životného prostredia SR, Banská Bystrica: SAŽP, 
2002, s. 95 

[10] BARKA, I. – KOLÉNY, M. 2002. Fytogeografické 
členenie Európy. Mierka 1 : 20 000 000. In: Atlas 
krajiny SR. Hrnčiarová, t. red. Bratislava: MŽP SR, 
2002, 334 s. ISBN 80-88833-27-2 

[11] MICHALKO, J. 1986. Geobotanická mapa ČSSR. 
Mierka 1 : 200 000. 1. vyd. Bratislava: SAV, 1986. 
168 s.   

i 
                                                                 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA 

97 
 

Inventarizácia a monitoring nelegálnych skládok 
v katastrálnom území obce Zbehy v rokoch 2014 - 2016 

Inventory and monitoring illegal landfills in the village of Zbehy 
throughout the years of 2014 - 2016 

Jana Múková1 
Školiteľ: Zuzana Pucherová2 

1, 2Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
1jana.mukova@student.ukf.sk, 2zpucherova@ukf.sk

Abstrakt 
Zámerom príspevku je porovnanie výskytu 
a monitoringu nelegálnych skládok odpadov v obci 
Zbehy v rokoch 2014 - 2016 z hľadiska druhového 
zloženia, veľkosti nelegálnej skládky, pôvodcu odpadu 
a prístupovej cesty. Cieľom je aj zistenie ako ďaleko sú 
ľudia ochotní vynášať v obci nelegálne odpad. Príspevok  
nadväzuje na doterajší výskum, ktorý je zameraný na 
lokalizáciu a hodnotenie nelegálnych skládok odpadov 
v obci Zbehy.   

Kľúčové slová: nelegálna skládka, odpad, monitoring, 
inventarizácia 

Abstract 
The objective of this report is the comparison of the 
existence and monitoring of the illegal landfills in the 
municipality Zbehy during the years 2014 - 2016, in 
terms of the species composition, size of the illegal 
landfills, the waste generator and the access roads. In 
addition, the purpose is to find out how far people are 
willing to take out the illegal waste in the municipality. 
The report follows up the existing research, which 
focuses on the localization and the assessment of the 
illegal landfills in the municipality Zbehy. 

Key words: illegal landfil, dump, monitoring, 
inventory 

Úvod 
Napriek tomu, že Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch jasne definuje povinnosť vlastníkov, 
nájomcov a správcov pozemkov vo vzťahu k nelegálne 
uloženému odpadu na ich pozemkoch a taktiež 
jednoznačne definuje kompetencie nielen obcí, ale aj 
štátnej správy životného prostredia na úseku 
odpadového hospodárstva, Slovensko „hyzdí“ veľké 
množstvo nelegálnych skládok odpadov [1]. 

Výskyt nelegálnych skládok vážne ohrozuje nielen 
životné prostredie, ale aj zdravie zvierat a ľudí. 
K zakladaniu nelegálnych skládok výrazne prispieva 

slabé environmentálne zmýšľanie občanov a taktiež aj 
vysoké finančné náklady, ktoré súvisia z ich 
zneškodňovaním. 

Príspevok nadväzuje na prácu inventarizácia 
a monitoring nelegálnych skládok odpadov 
v katastrálnych územiach obcí Lužianky a Zbehy [2]. 

Cieľom príspevku je porovnanie a výskyt 
nelegálnych skládok v obci Zbehy v rokoch 2014 - 2016 
z hľadiska ich druhového zloženia, veľkosti, pôvodcu 
odpadu a prístupovej cesty. Cieľom je taktiež zistiť ako 
ďaleko sú ľudia ochotní vynášať nelegálne odpad.  
 
Obr. 1 Vymedzenie katastrálneho územia obce Zbehy 

 

1 Materiál a metodika 

1.1 Záujmové územie  
Záujmovým územím je katastrálne územie obce Zbehy 
(Obr. 1), ktoré sa rozprestiera na juhovýchodnom okraji 
sprašovej pahorkatiny vo výške 144 - 239 m n. m. na 
nive a terase rieky Nitry pri sútoku s riekou Radošina. 
Obec Zbehy leží severozápadne od okresného a zároveň 
aj krajského mesta Nitra (8 km) a zaraďuje sa k väčším 
obciam nad 2 000 obyvateľov. Pár kilometrov ďalej sa 
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nachádzajú ďalšie dve mestá a to konkrétne Hlohovec 
(18 km) a Topoľčany (25 km). Ku k. ú. obce Zbehy bola 
v roku 1985 administratívne pričlenená miestna časť 
Andač. 

1.2 Metodika 
Monitoring nelegálnych skládok som uskutočnila na 
základe terénneho výskumu, ktorý bol realizovaný 
v roku 2014 a následne v rokoch 2015 - 2016 bol 
zopakovaný. Pri mapovaní skládok som venovala 
zvýšenú pozornosť rozhraniam extravilánu, pri ktorých  
som predpokladala väčší výskyt nelegálnych skládok. Za 
nelegálnu skládku som považovala nahromadený rôzny 
odpad o ploche minimálne 1 m². 

Pri mapovaní nelegálnych skládok odpadov som sa 
zamerala na nasledujúce kroky: 

 Prevládajúci druh odpadu: určovala som ho 
vizuálne odhadom v percentách (stavebný 
odpad, bioodpad, plasty, sklo, papier 
a lepenka, textil, kov, guma, autodiely, 
nebezpečný odpad); 

 Veľkosť nelegálnej skládky: skládky som 
rozdelila podľa veľkosti na malé skládky (1 -10 
m²), stredné skládky (10,1 - 25 m²), stredne 
veľké skládky 25,1 - 50 m²) a veľké skládky (nad 
50,1 m²); 

 Pôvodca odpadu: na základe lokalizácie 
nelegálnej skládky (občan, spoločnosť, 
organizácia); 

 Poloha a prístupová cesta: polohu som 
určovala pomocou GPS zariadenia a cestu som 
rozdelila na ľahko a ťažko prístupnú cestu [3]. 

Jednotlivé nelegálne skládky som označila rímskou 
číslicou a za lomítkom som uviedla rok podľa 
mapovania. 

2 Výsledky a diskusia 
Zmapované nelegálne skládky v k. ú. obce Zbehy sa 
v priebehu 2 rokov z hľadiska počtu menili, niektoré 
pribudli a naopak niektoré boli v danom roku 
odstránené. Nelegálne skládky sa nachádzajú na 
rozhraní extravilánu obce a ku všetkým skládkam vedie 
nespevnená prístupová cesta, ktorá umožňuje nie len 
ich zakladanie ale aj rozširovanie.  

Nelegálne skládky vytárajú a rozširujú 
pravdepodobne miestni obyvatelia. 

Celkovo som identifikovala 5 nelegálnych skládok 
a podiel jednotlivých druhov odpadov za rok 2014 je 
zaznačený v tabuľke (Tab. 1). Podiel jednotlivých druhov 
odpadov v roku 2015 je zaznačený v tabuľke (Tab. 2) a 
podiel jednotlivých druhov odpadov v roku 2015 je 
zaznačený v tabuľke (Tab. 3).  

Pri prvej nelegálnej skládke Zbehy I (Obr. 2) môžeme 
vidieť, že sa jej zloženie úplne zmenilo. Namiesto 
stavebného odpadu, ktorý na skládke prevládal (70 %) 
sa nachádza už len bioodpad (100 %) (Obr. 3).  

Aj druhá skládka Zbehy II prešla zmenami. V roku 
2014 prevládal na skládke najmä bioodpad (55 %), 
v menšej miere plast a stavebný odpad (Obr. 4). V roku 
2016 bola skládka pravdepodobne zatopená miestnym 
kanálom (Obr. 5). 

V k. ú. obce Zbehy som počas mapovania 
nelegálnych skládok objavila aj novozaložené skládky, 
ako napríklad nelegálnu skládku Zbehy III tvorenú 
stavebným odpadom (100 %) (Obr. 6) a taktiež aj 
skládku Zbehy IV, na ktorej sú uložené najmä plasty (PET 
fľaše) (100 %) (Obr. 7). Tieto skládky sú nové, z čoho 
vyplýva, že miestni obyvatelia sem stále vynášajú 
odpad.  

V k. ú. obce Zbehy v časti Andač som taktiež 
v extraviláne zmapovala nelegálnu skládku Andač I, 
ktorá je tvorená prevládajúcim stavebným odpadom 
(100 %) (Obr. 7). 

Všetky nelegálne skládky sú zaznačené v mape (Obr. 
8). 

 
Tab. 1 Podiel jednotlivých druhov odpadov v roku 2014  

NSO 
Stavebný 

odpad 
bioodpad plast papier Sklo  

Zbehy 
I 

60 20 10 5 5 

Zbehy 
II 

10 70 20 - - 

Poznámka: NSO - nelegálna skládka odpadu 
 

Tab. 2 Podiel jednotlivých druhov odpadov v roku 2015  

NSO 
Stavebný 

odpad 
bioodpad plast papier Sklo 

Andač 
I 

100 - - - - 

 
Tab. 3 Podiel jednotlivých druhov odpadov v roku 2016 

NSO 
Stavebný 

odpad 
bioodpad plast papier Sklo  

Zbehy 
I 

- 100 - - - 

Zbehy 
II 

- - - - - 

Zbehy 
III 

100 - - - - 

Zbehy 
IV 

- - 100 - - 

Andač 
I 

- - - - - 

 
V k. ú. obce Zbehy som zmapovala v roku 2014 1 

strednú skládku a 1 malú skládku. V roku 2015 pribudla 
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1 nová stredná skládka v časti Andač a v roku 2016 
pribudla 1 stredná skládka a 1 malá skládka. Celkovo 
som v roku 2016 zmapovala 3 stredné skládky a 2 malé 
skládky (Tab. 4). 

 
Tab. 4 Veľkosť nelegálnych skládok odpadov v rokoch 
2014 - 2016  

NSO 2014 2015 2016 

Zbehy 
I 

Stredná 
skládka 

- 
Stredná 

skládka 

Zbehy 
II 

Malá 
skládka 

- 
Malá 

skládka 

Zbehy 
III 

- - 
Stredná 

skládka 

Zbehy 
IV 

- - 
Malá  

skládka 

Andač 
I 

- 
Stredná 

skládka 
Stredná 

skládka 

 
 
Obr. 2 Zbehy I/2014                 Obr. 3 Zbehy I/2016 

  
Autor: Jana Múková (2014)        Autor: Jana Múková (2016)            
GPS súradnice: N 48.37883° E 18.00372° 

 
Obr. 4 Zbehy II/2014       Obr. 5 Zbehy II/2016 

Autor: Jana Múková (2014)                               
 

GPS súradnice: N 48.37898° E 18.00349° 
 

Obr. 6 Zbehy III/2016             Obr. 7 Zbehy 
IV/2016
                                                  

  
Autor: Jana Múková (2016)         Autor: Jana Múková (2016) 

GPS súradnice: N 48.37917° E 18.00315°                 
GPS súradnice: N 48.37894° E 48.37894° 

 
 
Obr. 7 Andač I/2015 

 
Autor: Jana Múková (2015) 

GPS súradnice: N 48.38118° E 17. 96758° 
 
Na základe monitoringu nelegálnych skládok som 

mohla vypočítať potenciálnu vzdialenosť vynášania 
nelegálneho odpadu v k. ú. obce Zbehy a potenciálnu 
vzdialenosť v miestnej časti Andač. Keďže všetky 
nelegálne skládky v k. ú obce Zbehy sa nachádzajú vedľa 
seba tak som zistila, že miestni obyvatelia sú ochotní 
vynášať a ukladať nelegálne odpad k hraniciam 
extravilánu, ktorý je vzdialený od stredu intravilánu 
obce Zbehy 1,55 km a v časti Andač 0,93 km (Obr. 9).  

Od roku 2014 je v k. ú. obce Zbehy sprevádzkovaný 
Zberný dvor na vývoz zeleného odpadu zo záhrad ako sú 
tráva, konáre a podobne.  

Od roku 2015 majú obce povinnosť zabezpečiť 
občanom zberné nádoby na biologický odpad, čo by 
mohlo mať pozitívny vplyv na to, že občania prestanú 
nelegálne vyvážať bioodpad a zakladať skládky.     

 Občania stále nie sú dostatočne informovaný aký 
negatívny dopad má zakladanie nelegálnych skládok 
odpadov na životné prostredie a zdravie ľudí. Na 
zlepšenie stavu v obci by mohol obecný úrad usporiadať 
zasadnutie a vysvetliť občanom, aké nebezpečné sú 
nelegálne skládky a čo všetko môže spôsobiť ich 

Autor: Jana Múková (2016)                               
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zakladanie. Taktiež by mohli pomôcť aj nejaké 
informačné letáky a brožúry. 

 Jednou z možností, ako by sa dalo predísť šíreniu 
nelegálnych skládok je aj environmentálne vzdelávanie 
detí už v predškolskom veku a to najmä vychádzkami do 
prírody alebo formou hier. Ďalšou možnosťou je 
dobrovoľné  zapojenie obyvateľov do zberu odpadov. 
Všimla som si, že v obci chýbajú tabule s oznamom 
o možnej pokute, ktorá hrozí obyvateľom pri vynášaní 
nelegálneho odpadu mimo kontajnery, ktoré sú na to 
určené. V neposlednom rade je potrebné odstrániť 
všetky vzniknuté nelegálne skládky.  

 Od roku 2012 funguje mobilná aplikácia Trash out, 
z ktorou je možné nahlásiť nelegálnu skládku rovno 
z mobilu. Táto aplikácia umožňuje odfotiť nelegálnu 
skládku a spolu s dátumom vyhotovenia, GPS 
súradnicami, poprípade aj s informáciami o jej veľkosti 
a prevládajúcom druhu odpadu odoslať na Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky [2]. 

 
Záver  
Príspevok je zameraný na porovnanie výskytu 

a monitoringu nelegálnych skládok v k. ú. obce Zbehy 
v rokoch 2014 - 2016. V roku 2014 som uskutočnila prvý 
monitoring, pri ktorom som zmapovala 2 nelegálne 
skládky. Pri opätovnom monitoringu v rokoch 2015 - 
2016 som zmapovala 3 nové nelegálne skládky, z toho 1 
bola v miestnej časti Andač.  

V k. ú. obce Zbehy som lokalizovala celkovo počas 
rokov 2014 - 2016  4 nelegálne skládky, konkrétne to 
boli 2 malé skládky a 2 stredné skládky. Obe skládky sa 
po dobu 2 rokov výrazne zmenili. Prvá skládka (Zbehy 
I) úplne zmenila svoje zloženie z prevažne stavebného 
materiálu na bioodpad a druhá skládka (Zbehy II) bola 
zatopená miestnym kanálom. V roku 2016 som objavila 
2 nové skládky, z čoho bola jedna (Zbehy III) stredne 
veľká a druhá (Zbehy IV) malá skládka.  

V miestnej časti Andač som v roku 2015 objavila 
stredne veľkú skládku tvorenú stavebným odpadom. 

Celkovo na skládkach prevažoval stavebný materiál, 
bioodpad a plasty. Nelegálne skládky majú spoločné to, 
že sa nachádzajú v extraviláne obce a vedie k nim dobrá 
prístupová cesta, ktorá umožňuje ich zakladanie, 
prípadne rozširovanie. 
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Obr. 8 Nelegálne skládky v k. ú obce Zbehy 

 
 
 
Obr. 9 Nelegálne skládky v k. ú obce Zbehy  
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Abstrakt 
Environmentálna výchova ako prierezová téma na 
základných školách nemá  v rámci štátneho 
vzdelávacieho programu definované vzdelávacie 
štandardy. Vzniká tak priestor pre kreativitu a poznatky 
učiteľa, ktorý môže vytvoriť jej obsah v rámci 
akejkoľvek organizačnej formy podľa vlastných 
predstáv. Cieľom štúdie je návrh koncepcie 
environmentálnej výchovy a vzdelávania pre 1. stupeň 
základnej školy obce Turčianska Štiavnička, ktorý 
vychádza z prostredia, ktoré deti bezprostredne 
obklopuje. Vytvára sa tak priestor a vyučovacie 
situácie, pri ktorých žiaci nadobúdajú poznatky priamo 
z okolitého prírodného prostredia. Obec, ktorá je 
súčasťou Národného parku Veľká Fatra, dáva 
predpoklady pre vytvorenie vhodnej lokality na 
aplikáciu jednotlivých tematických okruhov 
environmentálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 
Kľúčové slová: environmentálna výchova a vzdelávanie, 
koncepcia EV, 1. stupeň základných škôl, obec 
Turčianska Štiavnička 

Abstract 
Within the existing national education program, there 
are no defined educational standards for the 
implementation of environmental education as a cross-
sectional theme in primary schools.  Consequently 
there is space for creativity and knowledge of the 
teacher, who can create its content within any 
organizational framework in accordance with his 
wishes. The aim of the study is a proposal concept of 
environmental education for first grade pupils at the 
Turčianska Štiavnička primary school, based on the 
immediate environment that surrounds the children. 
This creates a space and teaching conditions where 
pupils acquire knowledge directly from the surrounding 
natural environment. The village in the Veľká Fatra Mts. 

provides the right conditions for the application of 
particular thematic areas of environmental education 
into the educational process.  
Key Words: environmental education, concept of 
environmental education, 1st grade primary schools, 
the village of Turčianska Štiavnička 

Úvod 
Environmentálna výchova (EV) predstavuje 

preventívny nástroj ochrany životného prostredia, 
zabezpečuje riešenie environmentálneho 
aspektu  trvalo-udržateľného rozvoja  [1] a je 
neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania na Slovensku 
i v zahraničí.  

Hilbert [2] definuje environmentálnu výchovu ako 
zámerný sociálno-psychologický pedagogický proces, 
budovaný na aktívnom subjektívnom vzťahu osobnosti 
k životnému prostrediu, ktorý smeruje k harmónii 
cítenia, myslenia a zodpovedného správania sa 
jedincov  k vonkajšiemu prostrediu, živým 
organizmom, ostatným ľuďom a voči sebe, k vytváraniu 
vlastného spôsobu života, životného štýlu. 
Charakterizuje ju tvorivé využívanie ekologických 
princípov v najrôznejších ľudských činnostiach  
a v meniacich sa situáciách. 

Podľa koncepcie environmentálnej výchovy 
a vzdelávania  [3] sa práca učiteľov environmentálnej 
výchovy má  orientovať na tri základné, navzájom 
prepojené zložky: 

1. učiť žiakov o životnom prostredí, 
2. vychovávať žiakov prostredníctvom životného 

prostredia, 
3. vychovávať žiakov pre životné prostredie.  

Tieto navzájom prepojené zložky priamo poukazujú 
na nevyhnutnosť zapojenia priameho kontaktu žiakov 
so životným prostredím do realizácie environmentálnej 
výchovy. Environmentálna výchova tak nadobúda  
regionálny charakter a zacieľuje sa na vytváranie 
pozitívneho vzťahu žiakov k životnému prostrediu, 
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ktoré ich priamo obklopuje. Poznávaním okolitého 
životného prostredia jeho konkrétnych zložiek, vzťahov 
medzi nimi, funkcií ktoré zastávajú a hodnôt ktoré 
prinášajú pre človeka a iné živé organizmy si žiaci nielen 
osvojujú nové vedomosti ale vytvára sa aj vzťah k týmto 
zložkám prostredia. Myšlienku regionálnej EV 
podporuje množstvo aktuálnych štúdií  [4], [5] , [6] , [7]  
pričom zdôrazňujú efektivitu takto realizovanej 
environmentálnej výchovy v zmysle trvalo-
udržateľného rozvoja.   

Regionálne ponímanú EV je možné na Slovensku 
realizovať v dvoch základných podobách. Prvou je EV v 
mimoškolskom prostredí v tzv. neformálnom 
vzdelávaní  [8], napr. v centrách voľného času, 
školských strediskách záujmovej činnosti, strediskách 
environmentálnej výchovy, kultúrno-osvetových 
zariadení, sústavy múzeí, galérií a knižníc, združení 
občanov, z ktorých niektoré ju zahrnuli do svojich 
stanov. 

 Druhú podobu nadobúda EV v školskom prostredí, 
kde je podľa  [9] realizovaná ako prierezová téma. 
V primárnom vzdelávaní sa EV prelína všetkými 
predmetmi, ale najmä prvoukou, prírodovedou, 
vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou 
výchovou. Umožňuje žiakom získať vedomosti, 
zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu 
životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo 
udržateľný život na Zemi. Vedie ich na veku primeranej 
úrovni ku komplexnému pochopeniu vzájomných 
vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia. 
Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, 
ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 
jednoduchými (primeranými a vhodnými) činnosťami – 
chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám 
a pod.  [9]. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je 
prispieť k tomu, aby si žiak: - osvojil základné pravidlá a 
zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na 
organizmy a ich životné prostredie; - rozpoznal hlavné 
zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody; 
- rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov 
životného prostredia; - poznal a vyberal konkrétne 
možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho 
životného prostredia; - podieľal sa aktívne na 
zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia; - 
správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v 
spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie  [10]. 

Prierezovú tému EV je možné realizovať viacerými 
formami, ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu 
oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov 
aj ako samostatný učebný predmet. Vhodná je jej 

realizácia formou projektu, alebo veľmi efektívnou 
formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti 
a neformálnej realizácie témy je 
používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných 
metód. Výber spôsobu a času realizácie  prierezovej 
tematiky je  v kompetencii každej školy  [9] 

Okrem organizačných foriem vyučovania na ktoré 
upozorňuje ŠVP je pre účely realizácie EV možné využiť 
ďalšie formy, ktoré priamo podporujú priamy kontakt 
žiakov so životným prostredím a tým podporujú 
regionálny charakter EV. Medzi takéto organizačné 
formy vyučovania patria vychádzka, exkurzia a výlet (v 
zmysle  [11], [12], [13]) škola v prírode  [14] a 
environmentálny výučbový program  [15]. [16]  opisuje 
ďalšie organizačné formy využiteľné pri výučbe EV: 
praktické cvičenie, práca na školskom pozemku, 
integrované vyučovanie, blokové vyučovanie, seminár.  

Cieľom príspevku je návrh koncepcie 
environmentálnej výchovy a vzdelávania pre 1. stupeň 
základnej školy obce Turčianska Štiavnička, ktorý 
vychádza z prírodného potenciálu obce, ktoré deti 
bezprostredne obklopuje. Čiastkovými cieľmi bolo 
zostavenie SWOT analýzy potenciálu územia obce a 
tabuľky, ktorá predstavuje možnosti implementácie 
prírodného potenciálu do realizácie environmentálnej 
výchovy. 

1 Metodika 
Základným podkladom pre tvorbu návrhu koncepcie 
boli štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej 
školy v Slovenskej republike ISCED 1 – primárne 
vzdelávanie a vzdelávacie štandardy učebných 
predmetov vlastiveda, prvouka, prírodoveda, etická, 
výtvarná a telesná výchova.  Pomocou SWOT analýzy 
sme vyjadrili potenciál obce Turčianska Štiavnička a jej 
okolia s prihliadaním na faktory, ktoré by mohli 
negatívne pôsobiť na implementáciu navrhovanej 
koncepcie EV do praxe.  Získané poznatky zo SWOT 
analýzy (potenciál obce) sme implementovali do 
koncepcie environmentálnej výchovy s ohľadom na 
tematické okruhy prierezovej témy environmentálna 
výchova a vzdelávacie štandardy jednotlivých 
učebných premetov podľa  [9]. 
Výsledná tabuľka predstavuje možnosti realizácie 
environmentálnej výchovy v základnej škole využitím 
najhodnotnejších biotických a abiotických zložiek 
a prvkov okolitej krajiny.  
Koncepcia je navrhnutá pre základnú školu s materskou 
školou Turčianska Štiavnička, ktorá sa nachádza v obci 
Turčianska Štiavnička v severovýchodnej časti 
Turčianskej kotliny, v predhorí Veľkej Fatry. Základná 
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škola (ZŠ) je neplnoorganizovaná škola rodinného typu 
so štyrmi ročníkmi I. stupňa.  Žiaci navštevujúci školu sú 
slovenskej národnosti. V súčasnej dobe navštevuje ZŠ 
24 žiakov a MŠ 34 žiakov. Žiaci sú vo veku od 6 do 10 
rokov. 
Obec Turčianska Štiavnička patrí do okresu Martin. 
V zmysle územného členenia Slovenska je obec 
administratívne začlenená do Žilinského kraja. 
K 31.12.2014 mala obec Turčianska Štiavnička 920 
obyvateľov [17]. Rozprestiera sa v severovýchodnej 
časti Turčianskej kotliny, na úpätí Veľkej Fatry, pri 
vyústení Kantorského potoka do Turčianskej kotliny. 
Okrem Turčianskej Štiavničky sledujeme aj vybrané 
lokality vo Veľkej Fatre. Nimi sú zrúcaniny hradu 
Sklabiňa, vrchy Veľkej Fatry Kľak a Kríž, Národná 
prírodná rezervácia Katova skala atď. Z geologického 
hľadiska územie obce Turčianska Štiavnička leží v 
Turčianskej kotline, ktorá je jednou z kotlín vnútorných 
Karpát a Veľkej Fatry a tá je súčasťou pásma jadrových 
pohorí. Obec Turčianska Štiavnička sa môže pýšiť 
mnohými zaujímavými prírodnými lokalitami. Medzi 
najvýznamnejšie lokality zaraďujeme lokality priamo 
v obci a zázemí obce, t. j. vo vybraných lokalitách Veľkej 
Fatry. Dominantou obce je Révayovský park. V blízkosti 
parku sa nachádza minerálny prameň a Teplické 
serpentíny, Prírodná rezervácia Katova skala, vrchol 
Kľak a vyhliadková plošina Kríž [18]. 

2 Výsledky a diskusia 
V rámci vypracovania návrhu koncepcie 
environmentálnej výchovy (EV) pre základnú školu 
obce Turčianska Štiavnička sme si stanovili základné 
kritériá, ktoré by mali byť naplnené.  

- Rešpektovať ciele EV [9] s dôrazom na jej 
regionálny charakter podľa [3]. 

- Implementovanie daností miestneho 
prírodného a kultúrneho potenciálu do cieľov 
EV. 

- Zapojenie miestnych výchovno-vzdelávacích 
inštitúcii do realizácie environmentálnej 
výchovy – Základná škola, Centrum 
environmentálnej výchovy. 

 
Swot analýza prírodného a historického potenciálu 
obce Turčianska Štiavnička a jej okolia pre 
environmentálnu výchovu:  
Silné stránky:  

- poloha obce v území Národného parku Veľká 
Fatra 

- prírodný potenciál obce a jeho okolia 
(Minerálny prameň Medokýš  a náučný 

chodník s vodným systémom teplických 
serpentín, Prírodná rezervácia Katova skala, 
Prírodná pamiatka Katova jaskyňa, 
Révayovský park so zbierkou cudzokrajných 
drevín, okrasných krov a pôvodného 
rastlinstva) 

- kultúrno-historický potenciál regiónu 
(Sklabinský hrad, dom Jána Kostru) 

- Centrum environmentálnej výchovy Turiec 
- realizácia separovaného zberu odpadov v obci 

Slabé stránky:  
- chýba vybavenosť modernou výpočtovou, 

audiovizuálnou, didaktickou technikou 
- nedostatok odbornej literatúry pre pedagógov 
- nedostatočná komunikácia rodičov so školou  

Príležitosti: 
- podpora zaujímavých akcií v regióne 
- spolupráce s okolitými obcami v rámci 

regiónu 
- vytvoriť systém prípravy budúcich pedagógov 

v  EV, vzdelávaní a osvete 
- systematická spolupráca s Centrom 

environmentálnej výchovy Turiec 
- možnosti účasti na projektoch 
- možnosť popoludňajších aktivít s rodičmi 
- zavedenie samostatného predmetu EV na 

základnej škole 
Hrozby: 

- pokles počtu narodených detí 
- neúčasť detí na vyučovacom procese 
- nezáujem vedenia školy o rozvoj EV 
- nezáujem učiteľov o implementáciu EV do 

vyučovania 
 
Výsledkom práce je návrh koncepcie environmentálnej 
výchovy pre základnú školu obce Turčianska Štiavnička 
ktorej podkladom bolo vypracovanie  SWOT analýzy.  
Návrh koncepcie je znázornený prostredníctvom 
tabuľky 1 Environmentálna výchova implementovaná 
do vyučovania. Obsahom tabuľky sú vzdelávacie 
štandardy jednotlivých predmetov pre 1. stupeň 
základných škôl, tematický okruh z environmentálnej 
výchovy a časť v ktorej je navrhnutá implementácia 
potenciálu obce do EV [9], [10]. V rámci implementácie 
potenciálu obce sme navrhli obsah a realizáciu EV tak 
aby napĺňala jednotlivé časti štátneho vzdelávacieho 
programu.   

V rámci predmetov „Prvouka a Prírodoveda“  
pre 1., 2., 3. a 4. ročník, učiva „Rastliny, Rastliny a huby, 
Prírodné spoločenstvá“ sme zamerali pozornosť hlavne 
na rastlinstvo, ktoré považujeme za najdôležitejšie 
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z hľadiska výnimočnosti územia a druhovej 
rozmanitosti. V okolí obce sa vyskytuje hlavne bukové 
lesné spoločenstvo. Vychádzkou do bukového lesa by 
sme žiakom základnej školy názorne vysvetlili funkcie 
lesného ekosystému, vzájomné vzťahy v ekosystéme 
lese, význam lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na 
životné prostredie. V Révayovskom parku, ktorý sa 
nachádza priamo v obci, sa vyskytuje viacero  
cudzokrajných drevín, okrasných krov a pôvodného 
rastlinstva. Ako príklad môžeme uviesť ginko 
dvojlaločnaté, tuja východná, ľaliovník tulipánokvetý, 
borievka virgínska, buk lesný červený atď. Kaštieľ 
s parkom leží na druhohorných spodnokriedových 
vápencoch s ílovitým pôdnym krytom. Z chránených 
rastlinných druhov rastie v parku vstavačovitá rastlina 
– črievičník papučkový. V parku rastie iba pár 
exemplárov ale v bučinách na vápencovom podklade 
od Turčianskej Štiavničky až po Sklabinský Podzámok je 
častejšia. Projektové vyučovanie by sme využili pri 
spoznávaní bežných, chránených a liečivých rastlinných 
druhov územia. Pokusom a pozorovaním spoznajú 
plodiny, ktoré sa pestujú v ich obci.  
Obsahom učiva „Živočíchy“ pre 1., 2. a 3. ročník by mala 
byť exkurzia do Centra environmentálnej výchovy (CEV) 
Turčianska Štiavnička, ktoré sa nachádza priamo v obci. 
V CEV sa vyskytuje viacero živočíšnych druhov pri 
ktorých môžu žiaci sledovať životné prejavy, rozdiely 
medzi suchozemskými a vodnými živočíchmi 
a potravinové reťazce. V rámci exkurzie sa preberie 
téma zachovania biodiverzity – význam druhovej 
rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na 
Zemi a jej ochrana. Beseda s miestnym farmárom by 
mala priniesť poznatky o domácich zvieratách, 
konvenčnom a ekologickom poľnohospodárstve. V 3. 
ročníku sa deti v rámci učiva „Živočíchy“ 
prostredníctvom projektového vyučovania oboznámia 
s pojmom urbanizácia a jej vplyvom na výskyt 
živočíchov v NP Veľká Fatra a obce teraz a v minulosti.  
Učivo „Človek a neživá príroda“ má deti oboznámiť 
s jednotlivými zložkami životného prostredia. Význam 
vody, kolobeh vody, ochrana jej čistoty atď. bude 
vysvetlený prostredníctvom vychádzky na náučný 
chodník s vodným systémom teplických serpentín. 
Teplické serpentíny predstavujú sústavu menších 
horských jazierok prepojených vodnými kanálikmi. Ide 
o dômyselný systém prívodu vody do obce, ktorý 
v minulosti vybudoval gróf Révay. Pôdy obce deti 
spoznajú prostredníctvom projektového vyučovania. 
Učivo „Človek a spoločnosť“, ktorý je súčasťou 2. 
ročníka deťom prinesie poznatky o krajinných prvokoch 
obce. Krajinné prvky budú spoznávať pomocou 

projektového vyučovania a budú vedieť identifikovať 
ich význam pre krajinu ale i človeka. Predmet 
Vlastiveda v 3. a 4. ročníku umožní žiakom ako malým 
sprievodcom cestovného ruchu spoznať chránené 
územia a historické pamiatky obce. Keďže v obci sa 
uskutočňuje i separácia odpadu, vláčik separáčik bude 
vstupom do riešenia odpadového hospodárstva a 
problematiky ochrany prírodných zdrojov. V rámci 
predmetu Etická výchova by deti zorganizovali 
v spolupráci so staršími žiakmi Deň Zeme. Prípravou 
jednotlivých aktivít sa bude rozvíjať ich iniciatíva 
a tvorivosť. Turistikou do prírodnej rezervácie Katova 
skala si deti uvedomia dôležitosť vplyvu prostredia na 
ich zdravie a kvalitu života. Lokálne problémy ako 
napríklad znečisťovanie vodných tokov a lesov 
odpadmi môžu vyjadriť prostredníctvom maľby na 
hodinách výtvarnej výchovy.  

Záver 
Na základe zostavenej koncepcie môžeme konštatovať, 
že katastrálne územie obce spĺňa kritéria, ktoré sme 
stanovili. Rešpektuje ciele environmentálnej výchovy 
s dôrazom na regionálny charakter. Územie disponuje 
bohatým prírodným a kultúrnym 
potenciálom; podporou miestnych obyvateľov 
a inštitúcií (CEV) má teda predpoklady pre 
implementáciu navrhovanej koncepcie 
environmentálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho 
procesu v Základnej škole s materskou školou 
Turčianska Štiavnička.  
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Tabuľka 1 Environmentálna výchova implementovaná do vyučovania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

P
re

m
e

t
Učivo - vzdelávací štandard + tematický okruh z EV obsah EV realizácia

Rastliny I. ročník 

Zložky životného prostredia: zachovanie biodiverzity 

(význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie 

biologickej rovnávhy na Zemi a jej ochrana)

Živočíchy I. ročník

Zložky životného prostredia: zachovanie biodiverzity 

(význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie 

biologickej rovnávhy na Zemi a jej ochrana)

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov I. ročník

Zložky životného prostredia: voda (význam vody, 

kolobeh vody, ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, 

pitná voda u nás a vo svete, čistenie odpadových 

vôd, spôsoby riešenia)

Rastliny II. ročník 

Ochrana prírody a krajiny: pole (význam, zmeny 

krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby 

hospodárenia na poli, okolie polí)

Živočíchy II. ročník

Ľudské aktivity a problémy životného prostredia: 

poľnohospodárstvo a životné prostredie

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov II. ročník

Zložky životného prostredia: pôda (význam pôdy pre 

život a Zemi, ochrana pôdy, dôsledky erózie, 

znečisťovanie pôdy - odpadové skládky, priemysel, 

poľnohospodárstvo)

Človek a spoločnosť II. ročník

Prírodné zdroje,ich využívanie, ochrana: Význam 

prírodných zdrojov pre človeka

Rastliny a huby III. ročník

Zložky životného prostredia: zachovanie biodiverzity 

(význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie 

biologickej rovnováhy na Zemi a jej ochrana)

Živočíchy III. ročník

Ochrana prírody a krajiny: urbanizácia (vplyv na 

prírodu a krajinu, kultúrna krajina)

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov III. roč.

Zložky životného prostredia: Ovzdušie (význam pre 

život na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, 

čistota ovzudšia)

Prírodné spoločenstvá IV. ročník

Ochrana prírody a krajiny: les (význam lesa, funkcia 

lesného ekosystému, les v našom prostredí, 

vzájomné vzťahy v ekosysétme lesa, negatívne 

dôsledky odlesňovania na životné prostredie)

Implementácia potenciálu obce do EV Predmety  ŠVP pre 1. stupeň ZŠ

Význam rastlinstva; l iečivých rastlín 

vyskytujúcich sa v obci: mäta, 

šalvia, pŕhľava,  myší chvost, l ipa, 

lopúch... 

Projektové 

vyučovanie

P
rí

ro
d

o
ve

d
a

Pokus, 

pozorovanie

Vychádzka 

Bukový les (rastlinstvo, živočístvo, 

huby) a rastlinstvo Révayovského 

parku (ginkyo dvojlaločnaté, tuja 

východná , ľaliovník tulipánokvetý , 

borievka virgínska, )

Plodiny, ktoré sa pestujú na 

katastrálnom území obce: pšenica 

ozimná, jačmeň ozimný , kukurica 

siata

Živočíchy, ktoré sa vyskytujú v CEV - 

mačka,pes, chameleón, lasica, kuna, 

činčila, plazy, pavúky

Exkurzia do 

Centra EV

Náučný chodník s vodným systémom 

teplických serpentín
Vychádzka 

P
rv

o
u

ka
 I.

 a
 II

. 
R

o
čn

ík

Charakteristika hlavných pôd  v 

katastrálnom území obce

Projektové 

vyučovanie

Identifikácia krajinných prvkov v 

katastrálnom území obce

Projektové 

vyučovanie 

Porovnanie čistoty ovzdušia v obci 

versus mesto Martin, zdroje 

znečistenia

Projektové 

vyučovanie

Vplyv človeka (urbanizácia) na 

výskyt živočíchov v NP Veľká Fatra a 

v obci v minulosti a teraz, ich 

ochrana

Projektové 

vyučovanie

Beseda s 

miestnym 

farmárom

Chov hovädzieho dobytka a oviec v 

miestnych farmách, ekologické 

poľnohospodárstvo verzus intenzívne 

poľnohospodárstvo

Projektové 

vyučovanie

Bežné a chránené druhy v území: 

rebríček obyčajný, črievičník 

papučka , vstavačovité rastliny 

druhy rodu Orchis, vstavač májový, 

vstavač bledý
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P
re

m
e

t

Učivo - vzdelávací štandard + tematický okruh z EV obsah EV realizácia

Moja obec III. Ročník

Vzťah človeka k prostrediu: naša obec (prírodné 

zdroje, ich pôvod, spôsoby využívania a riešenia 

odpadového hospodárstva, príroda a kultúra nášho 

okolia a jej ochrana)

Slovensko IV. ročník

Ľudské aktivity a problémy životného prostredia: 

ochrana prírody a kultúrnych pamiatok (význam 

ochrany prírody a kultúrnych pamiatok, ochrana 

mestských pamiatok zaradených do zoznamu 

Svetového dedičstva, právne riešenie u nás, v EÚ a vo 

svete. 

Rozvoj tvorivosti a iniciatívy

Dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie 

ekologického vedomia ľudí (Deň Zeme, Deň životného 

prostredia OSN)

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti

Prostredie a zdravie (kvalita života, rozmanitosť 

vplyvov prostredia na zdravie, možnosti a spôsoby 

ochrany zdravia)

Podnety moderného výtvarného umenia

Vzťah človeka k prostrediu: Lokálne a globálne 

ekologické problémy

Implementácia potenciálu obce do EV

V
la

st
iv

e
d

a

Národný park Veľká Fatra, mokrade 

Turca
Poster

 Predmety  ŠVP pre 1. stupeň ZŠ

Riešenie separovaného zberu v obci, 

Prírodná rezervácia Katova skala, 

Prírodná pamiatka Katova jaskyňa, 

Sklabinský hrad, kultúrno-historická 

pamiatka: dom Jána Kostru

Projekt - vláčik 

separáčik, malý 

sprievodca 

cestovného 

ruchu po svojej 

obci

Et
ic

ká
 

vý
ch

o
va

Organizácia dňa Zeme spolu s 

vyššími ročníkmi

Poster, Divadlo, 

Hry

Te
le

sn
á 

vý
ch

o
va

V
ýt

va
rn

á 

vý
ch

o
va

Turistika na blízku Prírodnú 

rezerváciu Katova skala, Prírodnú 

pamiatku Katova jaskyňa Vychádzka 

Odlesňovanie v NP Veľká Fatra v 

minulosti a súčasnosti, znečistenie 

vôd, lesov odpadmi Maľba
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Abstrakt 
Príspevok predstavuje využitie diaľkového prieskumu 
zeme na hodnotenie teploty povrchu. Modelovým 
územím je katastrálne územie mesta  Zlaté Moravce s 
mestskými časťami Chyzerovce a Prílepy. Na 
hodnotenie sme použili dostupné satelitné snímky 
družice LANDSAT 8. Snímka bola nasnímaná počas 
extrémne teplého dňa 19. júla 2015.  Snímka Landsatu 
8 obsahuje dve termálne pásma. Pre obe termálne 
pásma sme vypočítali povrchovú teplotu krajiny (Land 
Surface Temperature - LST) a následne z nich sme 
vyjadrili priemer.    
Kľúčové slová: : LST,  LANDSAT 8, DPZ 
 

Abstract 
In this topic we tried to show a possibility of Remote 
sensing on estimating land surface temperature in 
urban areas. As a model area we chosen Zlaté Moravce 
cadastre with town districts Chyzerovce and Prílepy. 
For land surface estimation we used images from 
satellite LANDSAT 8. The images is from 19. jule 2015. 
This Landsat 8 images contains two thermal bands. For 
both thermal band we calculated LST (Land Surface 
Temperature) a then   expressed average.    
Key words: LST, LANDSAT 8, Remote sensing 

Úvod 
Teplota povrchu krajiny (LST - Land Surface 
Temperature) patrí k jedným z kľúčových 
charakteristík, pomocou ktorej sa vyjadruje schopnosť 
systému premieňať slnečnú energiu na teplo. Každé 
teleso, ktorého teplota je vyššia ako absolútna nula (-
273,15 °C), vyžaruje radiačnú teplotu. V tepelnej časti 
elektromagnetického žiarenia (t.j. od 3μm) prevažuje 
vlastné vyžarovanie objektov nad odrazeným slnečným 
žiarením [1].  

Poznanie LST je výrazne potrebné pri meteorológii, 
klimatológií ale aj pri environmentálnych štúdiách. 

Zastavané oblasti miest sú často krát výrazne teplejšie 
ako okolitá krajina. Takéto územie, ktoré vykazuje 
značne vyššie teploty ako okolie sa nazýva tepelný 
ostrov. Tieto výrazné zmeny spôsobujú predovšetkým 
rozdielne vlastnosti aktívnych povrchov v porovnaní s 
voľnou krajinou. Najčastejšie rozdiely predstavujú 
zväčšené plochy aktívnych povrchov, prevaha 
vertikálne orientovaných povrchov, ktoré vedú k 
zvyšovaniu množstva pohlteného krátkovlnného 
žiarenia. Okrem toho v zastavaných oblastiach je aj 
menšia cirkulácia vzduchu spojená so zníženou 
rýchlosťou vetra, ktorá potláča efekt ochladzovania. 
Veľký podiel nepriepustných povrchov znižuje 
množstvo dostupnej vody k evapotranspirácii, čo 
spôsobuje zníženie latentného toku tepla [2].  

Jednoduchý a atraktívny spôsob ako monitorovať 
LST vo väčších mierkach je využitie diaľkového 
prieskumu zeme pomocou satelitných družíc, v ktorých 
sú umiestnené termovízne snímacie systémy (Landsat, 
Terra Aster a Modis, NOAA-AVHRR) alebo pomocou 
leteckých nosičov. Tieto snímky sú snímané v rôznych 
vlnových dĺžkach (8–14 μm) a majú rôzne priestorové 
rozlíšenie (Landsat - 30 m, Aster - 90 m, Modis - 1000 
m). Okrem družicových a leteckých snímok sa využívajú 
aj pozemné termálne kamery, ktoré zaznamenávajú 
snímky v lepšom rozlíšení ako satelitné a letecké nosiče 
avšak na menšom území. 

1 Materiál a metódy 
Landsat 8 je posledná zo série satelitných družíc 

Landsat Data Continuity Mission (LDCM), perióda 
snímkovania je každých 16 dní. Dáta z družíc sú voľne 
dostupné na stránke U.S. Geological Survey 
(http://earthexplorer.usgs.gov/). V príspevku sme 
použili snímky zo senzorov OLI (Operational Land 
Imager) a TIR (Thermal Infrared Sensor) z 19. júla 2015, 
keďže júl predstavuje najteplejší mesiac v roku na 
tomto území. Zo senzora OLI sme použili snímky pásiem 
4 a 5 na vyjadrenie emisivity povrchu a spektrálne 
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snímky pásiem 10 a 11 senzora TIR na výpočet radiačnej 
teploty. Potom sme následne z týchto dvoch typov 
hodnôt mohli vyjadriť LST. 

Na vypočítanie LST sme aplikovali Single Window 
Algoritmus pre obe termálne spektrálne pásma, na 
ktoré sme následne aplikovali výpočet priemeru [3]. 

1.1 Vymedzenie územia 
Mesto Zlaté Moravce sa rozprestiera na území 
západného Slovenska v Nitrianskom kraji, 29 km 
východne od Nitry. Z hľadiska geografickej polohy je 
situované 48°22′42″S a  18°23′48″V. Priemerná 
nadmorská výska je 195 m n. m. Celková rozloha 
katastra je 27,154 km2. Z hľadiska klimatických 
podmienok územia patrí do teplej až mierne teplej 
oblasti. Priemerná ročná teplota dosahuje +9.46 °C. 
Najteplejším mesiacom je júl, ktorý má priemerne 
okolo 18,7 °C.  Priemerný počet letných dní je 63 za rok 
a tropických dní, kedy teplota vystúpi nad 30 °C,  je 
priemerne 14.  Na územie spadne ročne priemerne 582 
mm  zrážok.   

Mesto sa nachádza v údolí rieky Žitavy, do ktorej sa 
južne od mesta vlieva Hostiansky potok. Mesto vzniklo 
na styku troch významných geologických a 
geomorfologických jednotiek - pásma jadrových pohorí 
vnútorných Západných Karpát (Tribeč), pásma 
neovulkanických pohorí vnútorných Západných Karpát 
(Pohronský Inovec) a pásma Panónskej panvy 
reprezentovanej Podunajskou nížinou [4].  

 Územie je poľnohospodársky intenzívne využívané 
(Mapa č. 1). Prevažnú časť územia tvoria veľkoblokové 
polia, severnú a západnú časť tvoria hospodársky 
využívané listnaté lesy. 

 

Mapa č. 1 Zlaté Moravce - snímka Landsat 

(Rusňák, T., 2016) 

1.2 Spracovanie a analýza snímok 
Spracovanie snímok družice sa skladá z dvoch hlavných 
krkov - výpočtu radiačnej teploty a emisivity, z ktorých 
následne môžeme vyjadriť LST. Kým však môžeme 
pristúpiť k týmto výpočtom musíme sa k ním 
dopracovať pomocou viacerých medzikrokov.  

Ako prvý medzikrok pre dosiahnutie radiačnej 
teploty potrebujeme konverziu DN hodnôt (DN - Digital 
Number) na spektrálnu radiáciu [5].  

 

Lλ =  MLQcal +  AL  
     (1)  

Kde, 
Lλ  =     Spektrálna radiácia senzoru (W/(m2 * 
  sr * μm)) 
ML =  Špecifická hodnota spektrálneho  
  pásma multiplikativného prepočtu  
  udaná v metadátach   
  (RADIANCE_MULT_BAND_x, kde x  je 
  spektrálne pásmo) 

AL =  Špecifická hodnota spektrálneho  
  pásma multiplikativného prepočtu  
  udaná v metadátach   
  (RADIANCE_MULT_BAND_x, kde x je  
  spektrálne pásmo) 

Qcal =  DN hodnoty termálneho snímka 
 
Potom následne môžeme vypočítať radiačnú 

teplotu, výsledná radiačná teplota je vypočítaná  v 
kelvinoch preto ju musíme previesť na stupne Celzia 
[4].  

 

𝐵𝑇 =
𝐾2

𝑙𝑛(
𝐾1  

Lλ 
+ 1)

     − 273,15     

(2)  
Kde, 

BT = Radiačná teplota v kelvinoch  
Lλ  = Spektrálna radiácia (Watts/(m2*sr* 
  μm)) 
K1          =  Kalibračná konštanta špecifického   
  termálneho pásma  udaná v   
  metadátach snímok   
  (K1_CONSTANT_BAND_x, kde x je  
  termálne  spektrálne pásmo) 
K2           =  Kalibračná konštanta špecifického  
  termálneho pásma  udaná v   
  metadátach snímok   
  (K2_CONSTANT_BAND_x, kde x je  
  termálne spektrálne pásmo) 
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Pre vyjadrenie emisivity je najskôr potrebné 
vypočítať index NDVI. 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

(3) 
Kde, 

NDVI = Normalizovaný diferenčný vegetačný 
  index 
NIR =  5 spektrálne pásmo 
RED = 4 spektrálne pásmo 

 
Pomocou NDVI indexu potom môžeme vyjadriť 

množstvo a vitalitu vegetácie na zemskom povrchu. 
Zelené časti rastlín obsahujú chlorofyl, ktorý rastliny 
využívajú v procese fotosyntézy. Chlorofyl absorbuje 
viditeľnú časť slnečného žiarenia a bunková štruktúra 
listov zase odráža blízke infračervené žiarenie. To 
znamená čím viacej zelených častí rastlina má, tým 
viacej viditeľného žiarenia absorbuje a blízkeho 
infračerveného žiarenia zase odrazeného.   

 

𝑃𝑣 =
(𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛)

(𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛)2
 

(4)  
A až potom môžeme prejsť k vyhodnotení emisivity 

povrchov. 
 

𝑒 = 0,004 𝑃𝑣 + 0,986 
(5)  

Kde, 
e =  Emisivita 
Pv =  Podiel vegetácie 

 
 Následne po krokoch môžeme konečne prejsť k 
výpočtu teploty povrchu v krajine. Pre obe spektrálne 
pásma ju vypočítame zvlášť a následne spriemerujeme.  
 

𝐿𝑆𝑇 =
𝐵𝑇

1
+ 𝑤 ∗

𝐵𝑇

𝑝
∗ ln (𝑒) 

(6)  
Kde, 

LST  = Teplota povrchu krajiny 

BT = Radiačná teplota  
w =  Vlnová dlžka emitovaného žiarenia 
p =  14380 (h*c/s) 
h = 6.626×10−34 J·s (Planckova   
  konštanta) 
s = 1.38×10−23 J/K (Boltzmanova  
  konštanta)  

c = 2.998 x108 m.s-1 (rýchlosť svetla vo  
  vákuu) 
e =  Emisivita 

 

2 Výsledky a diskusia 
NDVI predstavuje vzťah medzi hodnotami odrazu  

blízkeho infračerveného pásma - NIR (780 až 880 nm) a 
červeného viditeľného pásma - RED (640 až 680 nm). 
Výsledné hodnoty sa môžu pohybovať v intervale -1 až 
1. Výslednú hodnotu NDVI ovplyvňuje absorpcia 
červenej časti spektrálneho žiarenia listovými 
pigmentmi a silná odrazivosť listov v blízkom 
infračervenom žiarení. Toto spôsobuje, že odrazivosť 
červenej časti spektra klesá, pričom odrazivosť 
infračerveného žiarenia sa naopak zvyšuje [6].  

Záporné hodnoty NDVI reprezentujú vodné plochy 
na území. Nárast hodnoty NDVI súvisí s rastom hustoty 
vegetačného krytu. Výsledná mapa (Mapa č. 2) nám 
predstavuje zistené hodnoty NDVI na území.  

 
Mapa č. 2 NDVI - Zlaté Moravce (Rusňák, T., 

2016) 

Na základe výpočtu NDVI, sme mohli pristúpiť k 
vyjadrení emisivity povrchov v krajine (Mapa č. 3). 
Hodnoty emisivity sa pohybujú v rozsahu 0,986 až 
0,98657. Oblasti s vyššou hodnotou emisivity 
predstavujú územia, na ktorých sa nachádza väčšia 
pokryvnosť vegetácie.  
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Mapa č. 3 Emisivita - Zlaté Moravce (Rusňák, T., 

2016) 

Finálna mapa (Mapa č. 4) bola odvodená na základe 
hodnôt LSE, ktoré sú kľúčové pre vypočítanie teploty 
povrchu. Vypočítané teploty sú v rozsahu 23,1 až 34,9 
°C. Najnižšie teplota 23,1 °C sa nachádzala v západnej 
časti na okraji záujmového územia kde sa prevažne 
nachádzajú porasty hospodárskeho lesa. Naopak 
najvyššia zistená teplota bola 34,9 °C, ktorá sa 
vyskytovala v severnej časti na území mestského 
priemyselného parku.  

 
Mapa č. 4 Teplota povrchu - Zlaté Moravce 

(Rusňák, T., 2016) 

Pre dosiahnutie väčšej presnosti výsledku je 
výhodnejšie použitie snímky, ktoré sa skladajú z dvoch  
termálnych spektier ako iba z jedného. Sú algoritmy, 
ktoré sú priamo vytvorené pre dve termálne  
spektrálne pásma - Split Window Algoritmus avšak 
tento algoritmus vyžaduje aj údaje o vlhkosti vzduchu s 
pozemného merania v čase získania snímky, pomocou 

ktorých sa vyjadruje pohltenie tepeľného žiarenia 
atmosférou . Keďže sme nedisponovali údajmi o 
vlhkosti vzduch tak sme použili Single Window 
Algoritmus na obe termálne pásma a následne získané 
údaje spriemerovali. Vďaka čomu nám poskytlo údaje o 
niečo presnejšie ako keby sme sa sústredili iba na jedno 
termálne pásmo.   

Problémom pri vyjadrovaní LST prostredníctvom 
satelitných snímok je presnosť získaných hodnôt. 
Najspoľahlivejší spôsob ako overiť hodnoty je 
prostredníctvom pozemného merania. Avšak je 
spravidla ťažké nájsť homogénnu oblasť, ktorá je 
rovnako veľká ako pixel snímky. S tým súvisia aj náklady 
spojené s meraním v heterogénnej krajine. Tieto 
problémy môžu byť vyriešené zvýšeným priestorového 
rozlíšenia termálnych satelitných snímok a vytvoreným 
akých si bezdrôtových pozorovacích systémov alebo 
multi-scale pozorovacím systémom. Týmto riešenia 
však zodpovedá vývoj nových technológií [7] . 

Záver 
V príspevku prezentujeme  využitie DPZ na hodnotenie 
teploty povrchu v krajine prostredníctvom satelitných 
snímok Landsat 8 Oli a TIR. Tieto snímky sú voľne 
dostupné a môžeme ich stiahnuť aj z rôzneho časového 
hľadiska, vďaka čomu môžeme hodnotiť vývoj 
klimatických zmeny v závislosti od času.   

Získané údaje o LST môžu byť využité pri hodnotení 
mikroklímy v mestách. V poslednej dobe sa dostáva do 
povedomia problematika tepelných ostrovov v 
mestách, kde nám tieto údaje môžu pomôcť 
identifikovať miesta kde tieto ostrovy vznikajú a 
následne môžeme prikročiť k opatreniam 
prostredníctvom cieleného územného plánovania - 
zvýšeným výsadby zelene v mestách, využitie zelených 
striech (vegetácia znižuje teplotu), obmedzením 
automobilovej dopravy a použitie modernejších 
technológii vo výrobe, ktoré je šetrnejšia k životnému 
prostrediu. V otvorenej krajine dochádza tiež k 
zvyšovaniu povrchovej teploty ako sú 
poľnohospodársky využívane plochy. Na tých však 
pokryv vegetácie je len dočasný jav v dôsledku orby a 
zberu poľnohospodárskych plodín. V Zlatých 
Moravciach sa tepelný ostrov vytvára v oblasti areálu 
priemyselného  parku v dôsledku betónových a 
asfaltových plôch, ktoré nie sú schopné odrážať slnečné 
žiarenie a len ho zadržujú. Okrem toho vytvárajú 
nepriepustné plochy pre vodu čo negatívne vplýva na 
evapotranspiráciu. Na potlačenie tohto tepelného 
ostrova by bolo vhodné, aby v areáli bola vybudovaná 
oddychová zelená zóna, ktorá by  znížila množstvo 
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kumulovaného slnečného žiarenia a okrem toho by aj 
pozitívne vplývala na zamestnancov, ktorí by ju mohli 
využívať na oddych. Ďalšou možnosťou je vysadenie 
líniovej stromovej vegetácie pozdĺž parkovacích miest, 
ktorá by miesto nie len skrášlila aj by poskytovala tieň. 
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Abstrakt 
Cieľom bolo porovnať rozdiel rozlohy počítanej 
konvenčnými 2D metódami a skutočnej 3D rozlohy. 
Záujmové územie tvoril nami vytvorený model  hrádze 
vodného toku. Na výpočet hodnoty reálnej rozlohy bol 
použitý skript Realna_rozloha.sh.  Výsledná skutočná 3-
D rozloha bola porovnaná s jej 2-D ekvivalentom a 
zistený rozdiel bol 13,056 %. Na jednoduchom príklade 
manažmentu inváznych druhov rastlín rodu Fallopia 
(pohánkovec) premietnutého do nákladov a 
prostriedkov, potrebných na odstránenie týchto 
druhov, bolo poukázané praktické využitie poznania 
rozdielu 2-D a reálnej rozlohy.  
Kľúčové slová: 3-D rozloha, manažment inváznych 
rastlín, Realna_Rohloha.sh, GIS nástroje 

Abstract 

This article compares the difference between the 2-D 
area, calculated using conventional methods, and the 
real 3-D area.  Study area is composed of our own 
model  of a river embankment.  The skript 
Realna_rozloha.sh was used to calculate a 
real area value. Final real 3-D area was compared with 
the 2-D equivalent and the discovered difference was 
13.056 %. The practical application of knowing the 
difference between 2-D and real area was illustrated by 
a simple example of the invasive plant species (genus 
Fallopia) managment and transformed into financal 
coast, needed for eradication this plants.  Keywords: 3-
D area, management of invasive species, 
Realna_Rozloha.sh GIS tools 

Úvod 

Rozloha patrí k základným a najčastejšie využívaným 
geometrickým údajom. Chápeme ju ako mieru určujúcu 
veľkosť ohraničenej plochy štandardne v štvorcových 

metroch. [1] definujú plochu v rámci euklidovského 
priestoru ako množinu všetkých bodov, ktorých 
súradnice vyhovujú rovnici: F(x,y,z) = 0, kde F je funkcia, 
ktorá má v každom bode spojitú parciálnu deriváciu 
aspoň prvého rádu a na žiadnej otvorenej množine nie 
je identicky rovná nule. 

V súčasnosti umožňuje výpočet rozlohy, takmer 
každý GIS softvér: 

 Quantum GIS - Fieldcalculator - $area 

 Grass GIS – r.report / v.report option=area, r.stats 

 AcrGIS - CalculateGeometry – area. 

Problémom je, že tieto nástroje sa k rozlohe daného 
územia chovajú ako ku 2-D objektom. Pri rastrových 
analýzach (v softvéroch ako napr. GRASS GIS) je 
najčastejšie využívaným základným vzorcom na 
výpočet rozlohy: počet stĺpcov * počet riadkov * plocha 
bunky bez rátania buniek s NULL hodnotou [2]. Pre 
vektorové výpočty sa najčastejšie využíva Gaussov 
vzorec plochy, čo je matematický algoritmus založený 
na samostatnom výpočte plochy jednotlivých častí 
polygónu a ich následnom spočítaní [3]. Hoci existuje 
viacero vzorcov výpočtu rozlohy (Weingartenové 
vzorce plochy, Codazziho vzorce plochy atď.), princíp 
počítania rozlohy ako 2-D objektu zostáva nezmenený. 
Možností na výpočet skutočnej 3-D rozlohy už nie je tak 
veľa. Softvér GRASS GIS ponúka nástroj r.suft.area, 
ktorý počíta rozlohu pravidelných trojuholníkových     3-
D bodov (generovaných v stredoch jednotlivých 
buniek). Avšak ako uvádza [4],  najväčšími nevýhodami 
tohto nástroja je neschopnosť počítať rozlohu pre 
jednotlivé polygóny, čiže možnosť rátania len s 
rozlohou celej vrstvy a chýbajúca možnosť zmeny 
rozlíšenia, čo môže zapríčiniť rozdiel vo výsledných 
hodnotách.  

Údaje o rozlohe sú súčasťou väčšiny dokumentov, 
koncepcií, plánov, stratégii či činností súvisiacich s 
tvorbou a ochranou životného prostredia, alebo 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA 

115 
 

akejkoľvek aktivity spojenej s využívaním krajiny. 
Rozloha sa v teoretickej ale aj praktickej rovine 
premieta do činností akými sú napríklad: pozemkové 
úpravy, skúmanie krajinnej štruktúry, priestorová 
štatistika, trend vývoja a plánovanie krajiny či 
manažment inváznych rastlín. Práve manažment týchto 
druhov rastlín je nielen časovo a materiálne náročný, 
ale vyžaduje si aj dostatok finančných prostriedkov, 
ktorých zdrojom sú štátny rozpočet, dary sponzorov, 
zahraničné projekty a pod [5]. Európska únia vynaloží 
každoročne približne 12 mld. EUR na kontrolu 
inváznych druhov a škody, ktoré spôsobili, a táto suma 
stále rastie. Ako uvádza ŠOP SR [6] počet lokalít 
s výskytom týchto druhov sa z roka na rok 
zvyšuje, najmä kvôli expanzívnemu šíreniu, hlavne 
pozdĺž diaľnic, vodných tokov a na nevyužívaných 
plochách. Tak ako iné lineárne prvky v krajine, rieky 
zohrávajú dôležitú úlohu koridorov šírenia inváznych 
rastlín [7]. Poskytujú vhodné stanovištia, zabezpečujú 
pôdnu banku semien a podporujú šírenie inváznych 
rastlín, najmä na veľké vzdialenosti, čo je kľúčovým 
procesom biotických invázií [8], [9]. Ďalším dôležitým 
faktorom sú v riečnej inundácii aj človekom vytvorené 
formy reliéfu - svahy ochranných hrádzí pri tokoch riek 
[10]. “Invázne druhy rastlín a ich porasty rozrušujú 
trávový drn, čo najmä pri lokalitách situovaných na 
svahoch (cesty, vodné toky, hrádze a pod.) môže 
zapríčiniť eróziu“ [5]. Manažment inváznych druhov si 
vyžaduje špecifickú pozornosť [11] a z tohto dôvodu 
sme sa rozhodli poukázať na rozdiel  medzi 2-D a 3-D 
rozlohou porastov na príklade manažmentu inváznych 
druhov rastlín a ich odstraňovania. 

Pracovná hypotéza preto znela: O koľko je bežne 
uvádzaná rozloha (tým aj čas, finančné, či ľudské 
zdroje) skreslená oproti skutočnej rozlohe  porastov 
pohánkovca? Odvodeným cieľom príspevku je 
poukázať na rozdiel medzi 2-D rozlohou a skutočnou 3-
D rozlohou územia, na príklade manažmentu inváznych 
druhov rastlín, s výskytom v blízkosti vodných tokov, 
predstavujúcich vážne ekologické, ekonomické aj 
zdravotné ohrozenie.  

1. Metodika 

Na výpočet skutočnej rozlohy sme z vyššie uvedených 
dôvodov využili skript Realna_Rozloha.sh [4], 
vytvorený priamo na výpočet 3-D rozlohy ľubovoľného 
územia a jej porovnanie s konvenčným 2-D modelom. 
Skript vychádza z výpočtu rozlohy digitálneho modelu 
reliéfu na základe prepočtu sklonitosti na reálnu 
rozlohu. Vytvorili sme vlastný model územia, odrážajúci 
špecifický charakter (relatívne úzka plocha) a potrebné 
vlastnosti územia (vysoké rozlíšenie územia), aby sme 
dosiahli čo najkorektnejšie výsledky (Obr. 1). 

Obr. 1 3-D model záujmového územia 
 

 
 

Tvorba modelu prebiehala v prostredí GRASS GIS 
softvéru. Model bol vytvorený, aby spĺňal všetky 
potrebné technické kritéria [12], [13]  (Obr. 2).  

Základná výšková kóta hrádze bola stanovená na 
100 m n. m. Koruna hrádze sa nachádza vo výške 106 m 
n. m. a má šírku 3 m. Vzhľadom na naše potreby, bolo 
najdôležitejšie vybrať sklony jednotlivých svahov. Na 
základe technických parametrov uvádzaných viacerými 
autormi [14], [15], [16], [17], [18], [19], bol sklon 
návodného svahu stanovený na 1:75 a sklon vzdušného 
svahu na 1:2. Vzhľadom k tomu, že návodný svah nie je, 
kvôli stálej prítomnosti vodného toku, možné počítať v 
celej jeho šírke, bol namodelovaný aj vodný tok s 
výškou 5 metrov. 

Celková dĺžka modelu je 10 km a priemerná šírka 
približne 50 m. Na výslednú interpoláciu bol použitý 
nástroj r.surf.contour [2], pri rozlíšený 0,25x0,25 m. 
Šírka modelu 50 m bola zvolená na základe jej 
vhodnosti pre analýzy lineárnych koridorov šírenia 
nepôvodných druhov a ďalej rozdelená na pásma 0-5 
m, 5-10 m a 10-50 m v zmysle [20]. Vzhľadom k tomu, 
že výskyt inváznych druhov rastúcich za hranicami 
hrádze je silne závislý od typu využívania okolitej krajiny 

Obr. 2 Technické parametre hrádze 
 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA 

116 
 

(pole, lúka, les, atď.), sme náš príklad zamerali na 
návodný svah (<5,25m) a vzdušný svah (8,25 – 20,25m).   

 
 
Výpočtovú plochu vzdušného svahu tvorila 

vzdialenosť od vonkajšieho konca koruny hrádze, až po 
základnú výškovú kótu – 100 m n. m. a pre návodný 
svah bola výpočtovou plochou vzdialenosť od 
vnútorného konca koruny hrádze, po okraj vodného 
toku.  

Pri príklade rozdielu 2-D a 3-D rozlohy sme použili 
zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania, 
ktoré upravuje Vyhláška MŽP SR č 24/ 2003 Z. z. [21],  
ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z. z. v § 2. V 
prílohe č. 2 sa v zozname uvádza sedem inváznych 
druhov [6], z ktorých sme ako modelové sme vybrali 3 
druhy rodu Fallopia (pohánkovec) a to Fallopia japonica 
(pohánkovec japonský, Fallopia × bohemica 
(pohánkovec český) a Fallopia sachalinensis 
(pohánkovec sachalinský), vyskytujúce sa v brehových 
porastoch. Aj napriek tomu, že invázne druhy vytvárajú 
husté, zapojené porasty, netvoria jedinú vegetáciu. 
Keďže model je abstraktný, použili sme na základe  
výskumu podľa Mahy [20] 55 %-ný podiel porastov 
inváznych druhov z celkovej rozlohy vegetácie modelu. 
Pri príklade finančného rozdielu, ktorý vzniká sme 
zvolili použitie chemického spôsobu odstraňovania 
použitím postreku Roundup Biaktiv, vzhľadom na jeho 
vhodnosť práve pri vodných tokoch.  

2. Výsledky 

Samotný rozdiel medzi vnímaním rozlohy z 2-D a 3-D 
perspektívy je vidieť aj na obrázkoch 3 a 4. 

Kvantitatívny rozdiel rozlôh v rámci modelového 
územia, je zapísaný v tabuľke 1.  Výsledná tabuľka 1 je 
výstupom z skriptu Realna Rozloha.sh. Keďže pri 
nastavovaní parametrov, bola zvolená možnosť rátania 
rozlohy pre každý geoobjekt samostatne, jednotlivé 
rozdiely boli rátané pre obe strany vzdušného aj 
návodného svahu jednotlivo (pravá a ľavá strana). 

Rozdiely medzi vzdušnými svahmi boli spôsobené 
meandrovitosťou namodelovaného vodného toku, čo 
zodpovedá aj rozdielom pri hrádzach skutočných 
vodných tokov.   

 

 
 Obr. 3 2-D pohľad na model hrádze 

 

                      
 

   
 Tabuľka 1 Porovnanie 2-D a 3-D rozlôh 

Svah 2-D 

rozloha 

3-D 

rozloha 

Rozdiel v 

ha 

Rozdiel 

v % 

Vzdušný 

Pravý 

12,134 13,568 1,434 11,824 

Vzdušný 

Ľavý 

12,050 13,465 1,415 11,742 

Návodný 

Pravý 

5,207 6,040 0,833 13,790 

Návodný 

Ľavý 

5,207 6,042 0,835 13,821 

Spolu 34,598 39,115 4,517 13,056 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 4 3-D pohľad na model hrádze 

rozlôh 
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Výsledný rozdiel medzi 2-D a 3-D rozlohou činil 
4,517 ha, čo predstavuje 13.056 % zväčšenie rozlohy 
oproti pôvodným hodnotám. 

Rozdiel medzi 2-D a 3-D rozlohou pri odstraňovaní 
inváznych druhov je značný. Pri chemickom spôsobe 
odstraňovania sa množstvo herbicídu, uvádzaného ako 
vhodný pre druhy  Fallopia ssp., odporúča na 6 až 10 
litrov/ha. Pri 2-D rozlohe 34.598 ha je to pri výskyte 55 
% inváznych rastlín až 190 litrov chemického postreku 
(pri množstve 10 litrov/ha), pri 3D rozlohe 39.115 ha sa 
toto množstvo zvýši na 215 litrov. Finančný rozdiel, 
ktorý vzniká len pri jednom chemickom postrekovaní,  
je v tomto prípade približne 500 Eur na úseku vodného 
toku dlhého 10 km. Treba si uvedomiť, že toto je 
opakovať minimálne 2 krát. Ak k tomuto odstraňovaniu 
pripočítame aj iné spôsoby odstraňovania, ktoré 
chemickému predchádzajú, napríklad mechanické, 
alebo prítomnosť ďalších inváznych druhov, ktoré si 
vyžadujú špecifický spôsob odstránenia, finančné 
prostriedky na ich likvidáciu sa ešte navýšia. Ďalšími 
nákladmi sú náklady spojené na odstránenie biomasy a 
v neposlednom rade ľudské zdroje. Aj z týchto dôvodov 
je vhodnejšie využitie 3D rozlohy. 

 

3. Diskusia 
Významnosť nazerania na rozlohu z 3-D perspektívy je 
rozoberaná aj v práci [4], kde sú práve použitím skriptu 
Realna_Rozloha.sh opísané významne rozdiely na 
úrovni krajov SR, či iných záujmových území.  V rámci 
práce sa rozdiely medzi rozlohami pri najčlenitejších 
krajoch (Žilinský, Banskobystrický, Prešovský) pohybujú 
od 249 až po 327 km2 (2.70-4.61 %). Ďalším príkladom 
je test na území vo veľkej mierke (3804 m2), pri ktorom 
rozdiel v rozlohách činil takmer 1 ár. 

Výpočet 3-D rozlohy bol takisto použitý pri prácach 
[22] a [23], kde porovnanie rozlôh medzi súčasným a 
minulým obdobím bolo jedným z kritérií na posúdenie 
trendu vývoja krajiny. 

V rámci nášho príkladu pri manažmente inváznych 
rastlín popri vodných tokoch, sme zistili, že skutočná 
rozloha územia je o 13,056 % vyššia oproti bežne 
využívaným 2-D metódam výpočtu rozlôh. Rovnako tak 
je ale dôležité uvedomiť si, že náš model je homogénny 
v celom rozsahu. Reálne hrádze môžu obsahovať rôzne 
konvexné, či konkávne tvary (depresie, nánosy, atď.), 
takisto sklon, či dĺžka svahu môže byť v niektorých 
úsekoch väčšia, či menšia, čo môže spôsobiť, že rozdiel 
medzi rozlohami bude ešte výraznejší. Percentuálny 
rozdiel medzi 2-D a 3-D rozlohou nie je závislý len od  
sklonu a dĺžky svahu, ale najmä od členitosti terénu ako 
takéto. Ako príklad na poukázanie praktického využitia 

poznania reálnej rozlohy sme zvolili manažment 
inváznych druhov rastlín rodu Fallopia (pohánkovec). Aj 
v Českej republike, kde je pohánkovec veľmi rozšírený, 
prebiehajú mnohé projekty zamerané na ich 
odstránenie. [24] realizovalo projekty na odstránenie 
pohánkovca v povodí Odry na ploche 530 km2, na ktoré 
bolo celkovo použitých približne 260 000 Eur. Rozdiel 
v nami uvádzanom modelovom území hrádze medzi 2-
D rozlohou a reálnou rozlohou činil až 4.517 ha (cca 500 
Euro pre jedno chemické postrekovanie). Pri 
vypracovávaní manažmentových projektov 
zameraných na odstraňovanie inváznych druhov rastlín 
sú využívané najmä konvenčné metódy výpočtu 
rozlohy, ktoré sú nepresné, a odhad potrebných 
finančných prostriedkov je preto skreslený.  

Poznanie skutočnej rozlohy je dôležité aj pri plnení 
cieľov, ktoré sú určené v Národnej stratégii [25] pre 
nepôvodné invázne druhy, ktorej jednými z hlavných 
cieľov sú aj realizovať celoplošnú invetarizáciu 
zastúpenia nepôvodných druhov na území Slovenska a 
získanie čo najaktuálnejších údajov o ich výskyte. 

 

 Záver 
Rozloha je jedným zo základných vstupov a kritérií pre 
mnohé činnosti ovplyvňujúce ochranu a využívanie 
krajiny. Od jednoduchého štatistického využitia na 
výpisy rozlôh katastrov, hustoty obyvateľstva, veľkosť 
využívania rôznych druhov pozemkom atď., až po 
riešenie zložitejších problémov, ako výpočet indexov 
(Index trvalo udržateľného ekonomického blahobytu, 
Index ľudského rozvoja), výpočet ekologickej stopy 
človeka, výpočet nákladov na odstraňovanie škôd po 
ekologických haváriách, atď.  
     Ako vyplýva z našich výsledkov, rozdiel medzi 2-D a 
3-D rozlohou môže byť, najmä v územiach s členitejším 
reliéfom podstatný (13,056 %), preto je použitie 3-D 
reálnej rozlohy pre prax vhodnejšie. 

Údaje o skutočnej rozlohe zasiahnutého 
záujmového územia umožňujú presnejšie zhodnotenie, 
či dokonca zmenu prístupu k danému problému. 
Poznanie skutočnej rozlohy územia, v ktorom sa 
invázne druhy vyskytujú, môže umožniť nielen 
efektívnejší manažment ich odstraňovania, lepší odhad 
potrebných finančných prostriedkov a času na ich 
ostránenie, ale aj zdôrazniť potrebu riešenia tohto 
problému.  
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Abstrakt 
 
Rys ostrovid (Lynx lynx) patrí medzi jednu z najmenej 
preskúmaných šeliem na Slovensku. Pre aktualizáciu 
dát o jeho výskyte bolo vybraté územie Národného 
parku (NP) Muránska planina. Od novembra 2015 
prebieha extenzívny monitoring pomocou stopovania 
a použitia fotopascí. Cieľom je potvrdenie vhodnosti 
zvolenej metodiky a zároveň zistenie preferencie lokalít 
a miest s najväčšou pravdepodobnosťou záznamu rysa. 
Dosiaľ bolo v území umiestených 14 fotopascí, na 
základe ktorých je možné zaznamenať prítomnosť resp. 
absenciu záujmového druhu. V období od novembra 
2015 – po marec 2016 bolo vyhotovených 14 záznamov 
rysa. Prezencia bola potvrdená na 7 lokalitách, pričom 
sa zatiaľ podarilo identifikovať 7 jedincov.  
 
Kľúčové slová: Lynx lynx, fotopasce, Slovenské 
Rudohorie 
 
Abstract 
Eurasian lynx (Lynx lynx) is one of the less explored 
carnivores in Slovakia. The area of Muránska planina 
Mts. National park was chosen for the data 
actualization. From November 2015 extensive 
monitoring was under way by using snow tracking and 
camera-trapping. Main objective was to identify 
preferring sites with the biggest potential of lynx 
occurrence and then confirm the effectiveness of 
chosen methodology. Till this moment 14 devices were 
placed to record presence or absence of the species of 
interest. In time from November till 10th March 14 
records has been made. Presence was confirmed in 7 
localities. Till this time we were able to identify 7 
individuals. 
Key Words: Lynx lynx, camera-traps, Slovenské 
Rudohorie Mts. (Slovak Ore Mountains) 

Úvod 
 

Na Slovensku obýva rys predovšetkým lesnaté 
oblasti v jeho centrálnej časti [1]. V súčasnej dobe však 
nie je dostatočne známe v akej miere je schopný 
migrovať medzi jednotlivými pohoriami a tým 
zabezpečovať aj dostatočný tok génov v rámci 
populácie. V dôsledku výstavby dopravnej 
infraštruktúry, osídlenia a odlesnenia pravdepodobne 
dochádza k fragmentácii územia obývaného rysom [2]. 
Gregorová [3] považuje za jedno z vážnych ohrození pre 
populáciu rysa na Slovensku ilegálny lov, najmä na jeho 
hlavných migračných prechodoch. V priebehu rokov 
2012 až 2014 bol implementovaný intenzívny 
monitoring s použitím fotopascí v CHKO Štiavnické 
vrchy a NP Veľká Fatra [4]. Na celonárodnej úrovni však 
stále nie sú známe abundancia, denzita a  populačný 
status tejto šelmy. Početnosť populácie je odhadovaná 
len na základe tzv. expertného odhadu. Na Slovensku 
sa za posledných 15 rokov problematikou ekológie rysa 
ostrovida podrobnejšie zaoberalo viacero autorov [5, 3, 
1, 6, 4, 7, 8, 9, 10] a preto je nevyhnutné na tieto štúdie 
nadviazať. S nástupom kvalitného a dostupného 
technologického vybavenia je možné detailnejšie 
skúmať populačný trend našej populácie. Na základe 
predchádzajúcich prác [6, 4, 8] vznikla potreba rozšíriť 
poznatky o populačnom statuse tejto šelmy aj 
do ostatných častí Slovenska. Dôkladná znalosť našej 
populácie je nevyhnutná, nielen pre optimálne 
nastavenie manažmentu tohto druhu, ale aj pre jeho 
monitoring a reporting. Zároveň je dôležitá aj pre 
potenciálne zapojenie sa do reštitučných programov 
súvisiacich s obohatením genetickej diverzity 
znovuosídlených oblastí v rámci západnej, južnej a 
strednej Európy. Potreba jej oživenia sa v súčasnosti 
ukazuje ako nevyhnutná [11, 12, 13, 14]. 
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Národný park Muránska planina je jedno z území, 
ktoré spĺňa všetky atribúty optimálneho habitatu – 
množstvo úkrytov, dostupnosť potravy, možnosti pre 
migráciu a nízka hustota osídlenia. Za najoptimálnejšiu 
metódu pre získanie prvotných relevantných dát 
o výskyte rysa považujeme na základe práce [9], 
kombináciu terénneho stopovania na snehu, evidencie 
pobytových znakov a následnú realizáciu extenzívneho 
fotomonitoringu, pomocou ktorého je možné získať 
empirický materiál aj pre nasledujúce výskumne 
aktivity týkajúce sa stanovenia abundancie, denzity a 
disperzie lokálnej populácie. Na  základe jedinečného 
sfarbenia srsti je v tomto prípade rys ideálny kandidát 
pre možnosť realizovať systematický monitoring 
pomocou záznamov z fotopascí, ako štatisticky 
vyhodnotiteľných CMR metód [15]. 

1 Metodika a materiál 

1.1 Charakteristika územia 
 
Územie Národného parku Muránska planina 

s rozlohou 20 318 ha je typické predovšetkým jeho 
lesnatosťou, ktorá dosahuje až 86% [16]. Nachádza sa 
v centrálnej časti stredného Slovenska. Takáto 
geografická poloha prakticky v strede širokého územia 
bez hustého osídlenia a s málo rozvinutou sídelnou a 
cestnou infraštruktúrou predurčuje vysoký potenciál 
pre výskyt životaschopnej populácie veľkých šeliem 
vrátane rysa ostrovida. 

 
 
Obr. 1  Pohľad na záujmové územie – centrálna časť NP 
Muránska planina 

 

 
 
Tieto druhy majú podobné ekologické nároky a to, 

že sú viazané práve na rozsiahle lesnaté oblasti, kde sú 
minimálne rušené ľudskou prítomnosťou [17]. Vysoká 
lesnatosť s množstvom nedostupných dolín, strmých 
svahov, dostatkom lúk a pasienkov nachádzajúcich sa 
v centrálnej aj okrajovej časti územia, s dostatkom 

prežúvavej zvery, kde priemerná snehová pokrývka je 
nižšia ako 1 meter spĺňa spolu s nízkou ľudnatosťou 
všetky parametre pre optimálny habitat rysa [18, 19, 
20, 21, 22]. Prírodné rezervácie zaberajúce 14% [16] sú 
jednou z najdôležitejších súčastí národného parku a to 
predovšetkým z dôvodu zachovania bezzásahového 
režimu a absencie akýchkoľvek negatívne pôsobiacich 
ľudských aktivít, čo zabezpečuje nerušený chod 
prírodných procesov. Takéto územia sú akýmisi 
ťažiskovými z pohľadu dlhodobého prežívania 
populácie záujmového druhu [23]. Nevýhodou je fakt, 
že aj napriek skutočnosti, že územie je národným 
parkom a zároveň aj územím európskeho významu tu 
dochádza ku pomerne rozsiahlej lesohospodárskej 
činnosti aj v 3. stupni ochrany, čo považujeme za 
výrazne negatívny vplyv a to z dôvodu permanentného 
úbytku vhodných habitatov nie len pre rysa, ale aj pre 
ostatné chránené druhy nachádzajúce sa v národnom 
parku. 

1.2 Stopovanie a predbežný zber dát 
 
Stopovanie na snehu sa dlhodobo používa ako 

spoľahlivý nástroj pre terénny prieskum v súvislosti s 
detekciou prítomnosti záujmových druhov [24, 25, 26]. 
V našom prípade bola táto aktivita realizovaná v zime  
2015- 2016. Dôraz bol kladený prevažne na obdobie s 
relatívne čerstvou snehovou pokrývkou, kde bolo 
možné spoľahlivo identifikovať záujmový druh. 
Nevýhodou bol fakt, že zima na prelome rokov 
2015/2016 bola pomerne slabá, preto bol vo veľkej 
časti územia, s výnimkou najvyššie položených oblastí, 
sneh rýchlo roztopený. Napriek tomu boli realizované 
terénne pochôdzky dopredu vytýčených trás, 
vybraných na základe predošlých znalosti terénu 
a  predošlých výskytových dát rysa [27], ktoré sme 
získali z databázy ISTB/KIMS Správy NP Muránska 
planina. Trasy boli navrhované tak, aby počas ich 
absolvovania bola čo najväčšia pravdepodobnosť 
nálezu pobytových znakov rysa. Spravidla šlo o územia, 
ktoré tento druh preferuje buď pri love, presune 
v rámci svojho teritória, alebo pri teritoriálnych 
prejavoch (značkovanie), resp. pri oddychu podobne 
ako v štúdiách [28, 7]. Dôraz bol kladený aj na 
identifikáciu značkovacích miest [29, 30, 31, 32], čo 
predurčovalo vyššiu efektivitu pri získavaní záznamov.  

 Získané dáta pobytových znakov (presná poloha 
nálezu, počet jedincov, v prípade že bolo možné 
zmerať, tak aj rozmery stôp, ktoré slúžili pre odhad 
pohlavia evidovaného jedinca) boli ukladané do GPS 
zariadenia (Garmin Oregon 550). Takto zaznamenané 
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dáta boli neskôr exportované do prostredia GIS (Q-Gis 
ver. 2.10.1), na základe ktorých boli vypracované 
mapové výstupy slúžiace pre identifikáciu 

najvhodnejších lokalít pre realizáciu fotomonitoringu. 

 
Obr. 2 Mapa potenciálnych lokalít pre monitoring 

 

1.3 Extenzívny oportunistický monitoring 
 

Tento typ metodiky je jeden z najvhodnejších 
spôsobov neinvazívneho zberu dát o prítomnosti 
záujmových druhov. Neinvazívne vzorkovacie techniky 
nevyžadujú priamy odchyt, alebo priame pozorovanie 
cieľových druhov a sú veľakrát realizovateľnou 
alternatívou, ktorá môže zvýšiť mieru úspechu pri zbere 
materiálu z nízkou mierou vyrušovania voľne žijúcich 
živočíchov [56, 57, 58]. Na základe získaných dát 
z evidencie pobytových znakov a zisťovania preferencie 
habitatu boli na vybrané lokality systematicky 
umiestnené fotopasce. Ich rozmiestnenie bolo 
spravidla vyberané tak, aby každý jedinec mal rovnakú 
šancu byť na zariadení zaznamenaný [33, 34]. Lokality 
určené na umiestňovanie fotopascí boli vyberané na 
základe štvorcovej siete s rozmermi 2,5 x 2,5 (GRID 
2,5x2,5 IUCN_lynx), pričom pre zabezpečenie 
systematického rozmiestnenia v zmysle štúdie [35], by 
mal byť obsadený minimálne každý druhy štvorec. 
Vzhľadom na skutočnosť, že tohoročný monitoring je 
prípravnou fázou, rozmiestnenie nebolo v priebehu 
monitorovacej sezóny úplne rovnomerné, ale 
zodpovedalo predovšetkým poznatkom o využívaní 
územia rysmi, podobne ako v štúdiách [36, 34]. Pri 
monitoringu bolo vzhľadom na obmedzený rozpočet 
použitých zatiaľ 14 fotopascí rôznych značiek (Bushnell, 
Spromise, Scoutguard) s možnosťou vyhotoviť 
fotografie a video záznam súčasne, alebo s možnosťou 
použitia bieleho blesku v závislosti od potreby. Na 
základe postupného získavania záznamov rysa boli buď 
zariadenia ponechané na vopred vytipovanom mieste, 

alebo sa ich poloha prispôsobila novozisteným 
skutočnostiam. Do tohto procesu vstupovalo aj 
množstvo nepredvídateľných komplikácii, ako 
neočakávané technické zlyhania zariadení, vyhotovenie 
nevhodných záznamov pre identifikáciu konkrétneho 
jedinca z dôvodu zlého umiestnenia resp. 
nevyhovujúcich podmienok počasia (hmla, hustý 
dážď/sneženie, silný mráz), či odcudzenie 2 zariadení, 
na ktorých podľa našich predpokladov mohli byť 
zaznamenané jedince rysa. Zároveň v tomto prípade 
vznikol problém s opätovným osadením zariadenia na 
rizikové miesto a to z dôvodu vysokej 
pravdepodobnosti opakovaného odcudzenia a tak 
ostala časť monitorovaného územia zatiaľ nepokrytá. 
Celkové územie, ktoré bolo doposiaľ zahrnuté v rámci 
extenzívneho monitoringu zaberá 193,75 km2. 

 Kontrola zariadení a zber dát prebiehali raz, až dva 
krát mesačne. Všetky získane záznamy rysa zo zariadení 
boli postupne spracované a pretriedené. Tak ako 
ostatné mačkovité šelmy [33, 37], aj rys ostrovid môže 
byť identifikovaný na základe špecifického sfarbenia 
srsti každého jedinca. Tieto znaky si zachovávajú počas 
celého života [38, 39]. Z tohto dôvodu sme pre 
identifikáciu jedincov vyberali časti tela so špecifickým 
usporiadaním škvŕn podobne ako v štúdiách [35, 4]. 
Absencia záznamu jedinca z oboch profilov na 
monitorovacom stanovišti nám v niektorých prípadoch 
nedovolila stopercentne identifikovať niektoré jedince 
a tak ich determinácia nie je zatiaľ plnohodnotná. 

2 Výsledky a diskusia 
 

Zo súčasného počtu 14 monitorovacích zariadení 
bol rys zaznamenaný zatiaľ na 7 z nich.  Napriek 
komplikáciám (uvedeným v kapitole 1.3)sa nám 
doteraz podarilo získať 14 záznamov, na základe 
ktorých vieme predbežne identifikovať 7 odlišných 
jedincov rysa. Šlo o 5 adultných a 2 subadultných 
jedincov.  
 

Záujmové územie

Potenciálne lokality
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Obr. 3 Príklad determinácie totožného jedinca na 
monitorovacej lokalite 

 

 
 
Zároveň sa nám podarilo s určitosťou identifikovať 

samicu na základe prítomnosti mláďat [39]. Tento údaj 
je významný aj z hľadiska potvrdenia reprodukcie 
v území. Prítomnosť rysa bola viackrát evidovaná aj na 
základe jeho stopových dráh, avšak z vyššie 
spomenutých dôvodov (kapitola 1.3) nebol rys 
zdokumentovaný. Takisto boli identifikované lokality, 
ktoré nie sú významné pre ďalšiu realizáciu 
monitoringu z dôvodu nízkej pravdepodobnosti 
návštevy. 
 
Obr. 4 Mapa umiestnenia zariadení slúžiacich 
monitoring 

 

 
 
Získane informácie slúžia, ako na aktualizáciu 

údajov o prítomnosti a distribúcii záujmového druhu, 
tak aj pre stanovenie efektívnosti zvolenej metodiky 
pre extenzívny monitoring. Tú môžeme považovať za 

vhodnú, nakoľko sa nám do veľkej miery na základe 
výberu lokalít podarilo zaznamenať prítomnosť 
viacerých jedincov rysa atak čiastočne aktualizovať 
údaje o jeho distribúcii. Čo na základe týchto dát ešte 
nie je možné stanoviť sú abundancia, denzita a veľkosť 
teritória rezidentných jedincov. Pre ich stanovenie je 
potrebné získať väčšie množstvo záznamov [40]. Tie by 
mali s najväčšou pravdepodobnosťou pribúdať 
priebežne v rámci tejto sezóny až do apríla/mája. Ďalšie 
dáta pre presnejšie analýzy a štatistické výstupy budú 
získavané aj v rámci pripravovaného intenzívneho 
monitoringu v nasledujúcich rokoch. Abundanciu, 
denzitu a disperziu bude možné vyhodnotiť len na 
základe realizácie intenzívneho deterministického 
monitoringu [35, 38, 39, 6, 41, 7, 4, 42, 32], prípadne 
použitia neinvazívneho zberu genetického materiálu 
a následnej analýzy [43, 44, 45, 31], alebo ich 
kombináciou. Ďalším dôležitým poznatkom, ktorý bude 
nevyhnutné získať pre stanovenie populačnej hustoty 
je veľkosť teritória („homerange“) jednotlivých 
jedincov. Identifikáciu teritória je možné najpresnejšie 
stanoviť na základe telemetrického výskumu [46, 47, 
48, 49, 21, 50, 42], kde získané dáta okrem toho slúžia 
aj na posúdenie časovo – priestorovej aktivity, 
potravnej ekológie,  etológie a miery mortality. 
Zároveň je možné identifikovať významné biokoridory 
resp. bariéry komplikujúce migráciu [51, 52, 53, 54, 55]. 

Takto získané komplexné dáta môžu poslúžiť pre 
optimálne nastavenie ochranárskych 
a manažmentových opatrení súvisiacich s populačnou 
dynamikou rysa ostrovida. Zároveň môžu byť použité 
ako podklady pri potenciálnej príprave reštitučných 
programov, pretože len dobre objasnená situácia 
ohľadom populačného trendu, dynamiky 
a kondície  („fitness“) populácie je zárukou 
zabezpečenia jedincov s kvalitným genotypom pre 
oživenie izolovaných populačných jednotiek 
vyskytujúcich sa prevažne v západnej a južnej Európe.  

Záver 
 
Zo 14 zariadení sme získali 14 vhodných záznamov 

rysa ostrovida. Determinácia jedincov na základe 
špecifických znakov srsti bola možná v 7 prípadoch 
pričom v 2 prípadoch šlo o nedospelé jedince, ktoré 
z hľadiska monitoringu nie sú významné (vysoká 
úmrtnosť v prvých 2 rokoch, opustenie teritória matky). 
Na základe týchto dát však môžeme konštatovať, že 
zvolená metodika je vyhovujúca pre zabezpečenie 
prvotných poznatkov pri realizácii extenzívneho 
monitoringu a takisto je optimálnym podkladom pre 
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realizáciu  systematického monitoringu a ďalších 
výskumov. Získavanie relevantných dát je kľúčový 
proces pri nastavovaní vhodného manažmentu 
populácie záujmového druhu, ktorého súčasný 
populačný status je stále pomerne nejasný. Avšak 
spoločným úsilím organizácií zaoberajúcich sa 
výskumom a ochranou tejto šelmy je možné, ako 
vytvoriť kompatibilný nástroj pre efektívnu realizáciu 
systematického monitoringu na celonárodnej 
až medzinárodnej úrovni, tak aj docieliť optimálny 
spôsob ochrany tohto druhu a tým zabezpečiť jeho 
dlhodobé prežívanie v oblastí Karpát ale aj Európy.  
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Abstrakt 
Košské mokrade vznikli v dôsledku podpovrchovej 
ťažby hnedého uhlia v oblasti Hornonitrianskej kotliny. 
Dochádza tu k poklesom poddolovaného územia a 
k následnému zaplavovaniu depresií podzemnou 
a zrážkovou vodou. Na základe floristického výskumu v 
rokoch 2011 – 2014 sme analyzovali druhovú bohatosť 
flóry ôsmich skúmaných mokradí. Zaznamenali sme 
240 druhov cievnatých rastlín patriacich do 63 čeľadí. 
Nepôvodné druhy tvorili 25 % zistených taxónov, 
prevládali naturalizované druhy (38 druhov) a trinásť 
druhov bolo inváznych. Zastúpených bolo šesť 
životných foriem, z ktorých najpočetnejšie boli 
hemikryptofyty a terofyty. Zistili sme štyri taxóny 
s kategóriou ohrozenosti – Bolboschoenus maritimus 
agg., Potamogeton nodosus, Sonchus palustris 
a Lythrum hyssopifolia. Najviac mokradí vzniklo na 
ornej pôde, preto početne prevládali ruderálne 
a segetálne druhy, najmä buriny. 
Kľúčové slová: Košské mokrade, flóra, životné formy, 
nepôvodné rastliny  

Abstract 
Koš wetlands were created by underground mining of 
a brown coal in area of Hornonitrianska basin. There is 
a lowering of undermined land and subsequent 
flooding of the depressions by groundwater and 
rainwater. Based on floristic research realized in 2011-
2014 we have analysed flora species richness of eight 
investigated wetlands. We have recorded 240 species 
of vascular plants which belong to 63 families. Alien 
species made up 25 % of all taxa, naturalized species 
were predominant (38 species) and thirteen species 
were invasive. Life forms were represented by six forms 
and hemicryptophytes and therophytes were most 
numerous. We have found four species with category 
of endangering – Bolboschoenus maritimus agg., 

Potamogeton nodosus, Sonchus palustris and Lythrum 
hyssopifolia. The most of wetlands were created on 
arable land and for that reason ruderal and segetal 
species, especially weeds, were predominant. 
Key Words: Koš wetlands, flora, life forms, alien plants 

 
Úvod 
Napriek tomu, že ťažba nerastných surovín predstavuje 
značný negatívny zásah do krajiny, v mnohých 
prípadoch sa dôsledky týchto aktivít  stávajú pre krajinu 
prínosom. Vznikajú nové biotopy (vodné plochy, skalné 
steny, obnažený piesčitý substrát) s následným 
zvýšením biodiverzity regiónu, často s výskytom 
vzácnych druhov.  

Od začiatku 20. storočia je pre región Hornej Nitry 
charakteristická ťažba hnedého uhlia, ktorú v Nováckej 
uhoľnej panve uskutočňujú Hornonitrianske Bane 
Prievidza, a. s. Uhlie je dobývané podpovrchovým 
spôsobom „bez základky“, čím v podzemí vznikajú 
dutiny, ktorých veľkosť je závislá od mocnosti uhoľného 
sloja. Tá sa pohybuje v rozmedzí 2,5 až 9 m, ťažil sa však 
aj sloj s mocnosťou až 28 m. To spôsobuje postupné 
poklesávanie nadložia, ktoré sa na povrchu prejavuje 
terénnymi deformáciami rozličnej veľkosti a hĺbky. 
Častým javom je ich následné podmáčanie 
a zaplavovanie zrážkovou a podzemnou vodou (obr. 1) 
[1].  
 
Obr. 1 Letecký pohľad na skúmané územie – v popredí 
mokraď 2, vzadu najväčšia mokraď 1 (Foto: M. Zigová 
2012) 
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Košské mokrade sa nachádzajú prevažne 
v katastrálnom území obce Koš (Horná Nitra). Od 
polovice 80. rokov sa stali stanovišťom pre vodné a 
mokradné druhy rastlín a živočíchov, čím značne 
prispeli ku zvýšeniu biodiverzity v regióne [2].  

Košské mokrade boli botanikmi nepovšimnutým 
územím. Prvý výskum vegetácie uskutočnila v rokoch  
2001 a 2002 Z. Školková v rámci spracovania 
diplomovej práce [3]. Zaznamenala výskyt 121 druhov 
cievnatých rastlín, medzi nimi štyri taxóny s kategóriou 
ohrozenosti. V roku 2008 realizovali fytocenologický 
výskum botanici z BÚ SAV [4]. V území zaznamenali 
výskyt 12 asociácií a 3 spoločenstiev rastlín. Ďalší 
výskum v skúmanej oblasti uskutočnil S. David [5]. Zistil 
výskyt 269 druhov rastlín. Pokračovaním 
fytocenologického výskumu Košských mokradí 
je  diplomová práca M. Zigovej [6]. 

Cieľom predloženej štúdie je na základe floristického 
výskumu Košských mokradí doplniť prehľad výskytu 
cievnatých rastlín na vybraných mokradiach, 
analyzovať zastúpenie čeľadí, pôvod zaznamenaných 
taxónov, zastúpenie životných foriem a vyhodnotiť 
prítomnosť inváznych a ohrozených druhov. 

 

1 Charakteristika záujmového územia 
Skúmané územie Košské mokrade sa nachádza 
prevažne v katastri obce Koš (obr. 2). Obec Koš je 
lokalizovaná v centrálnej časti okresu Prievidza, ktorý 
patrí do Trenčianskeho kraja. Z geografického hľadiska 
územie patrí do Horného Ponitria, ktoré leží na rozhraní 
Stredoslovenského a Západoslovenského kraja. 
Územím preteká rieka Nitra, ktorá je jeho osou [7]. 

Vznik prvých výraznejších terénnych deformácií bol 
pozorovaný v roku 1985, o tri roky neskôr sa objavili 
prvé zaplavené plochy. Vznikajú prevažne na ornej 
pôde a dynamicky dochádza k zmenám ich veľkosti 
a hĺbky v závislosti od stále prebiehajúcej ťažby 
a rekultivačných zásahov. V roku 2004 sa v záujmovom 
území nachádzalo 27 terénnych depresií s celkovou 
rozlohou až 43,62 ha, o tri roky neskôr to bolo už iba 24 
plôch s rozlohou približne 24,66 ha [8]. 

2 Metodika 
Floristický výskum Košských mokradí prebiehal od 
jesene 2011 do jesene 2012 na ôsmich plochách. Od jari 
2013 do jesene 2014 už len na šiestich mokradiach, 
nakoľko dve mokrade (2 a 8) boli v roku 2012 
rekultivované a ich vegetácia bola zničená. Pri výbere 
lokalít sme zohľadňovali niekoľko parametrov, a to 
veľkosť zaplavenej plochy, sukcesné štádium vývoja 
vegetácie a reliéf litorálneho pásma. Terénny výskum 

prebiehal formou floristických súpisov po obvode 
plôch. Nomenklatúra rastlinných druhov bola upravená 
v zmysle „Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska“ 
[9]. Pôvod druhov a ich invázny status sme hodnotili 
podľa „Prehľadu nepôvodnej flóry Slovenska“ [10]. 
Životné formy rastlín boli analyzované podľa publikácií 
„Veľký kľúč na určovanie rastlín I a II“ [11,12]. 
Ohrozenosť druhov a kategória ohrozenosti bola 
zisťovaná podľa „Červeného zoznamu papraďorastov 
a kvitnúcich rastlín Slovenska“ [13].  
 
Obr. 2 Skúmané mokrade (1-8) v katastri obce Koš 

 

3 Výsledky a diskusia 
Počas výskumu sme na skúmaných plochách Košských 
mokradí zaznamenali výskyt 240 taxónov cievnatých 
rastlín (tab. 1), ktoré zaraďujeme do 63 čeľadí. Medzi 
najviac zastúpené čeľade patria Asteraceae (23 
druhov), Poaceae (18 druhov), Rosaceae (16 druhov) a 
Fabaceae (15 druhov). Percentuálne zastúpenie čeľadí 
znázorňuje graf 1. Takmer tri štvrtiny zistených druhov 
(179) sú naše pôvodné druhy, približne jedna štvrtina 
druhov (61) patrí medzi nepôvodné. Z nich 61 % 
zaraďujeme medzi archeofyty, 39 % tvorili neofyty. 
Početne najbohatšie boli zastúpené naturalizované 
(zdomácnené) druhy, ktoré vytvárajú stále populácie 
a rozmnožujú sa a šíria bez pričinenia človeka. 
Zaznamenaných bolo 38 týchto druhov a sú to napr. 
Ballota nigra, Cichorium intybus, Convolvulus arvensis, 
Juglans regia a Papaver rhoeas. Druhou 
najpočetnejšou skupinou boli invázne (zavlečené 
druhy), ktoré sa veľmi rýchlo a nekontrolovateľne šíria, 
a následne vytláčajú naše pôvodné druhy rastlín.  
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Graf 1 Percentuálne zastúpenie rastlinných čeľadí 

 
 

V Košských mokradiach často prebiehajú rôzne 
antropogénne zásahy (kosenie a vypaľovanie rybármi, 
rekultivácie, vznik nelegálnych skládok odpadu), ktoré 
narúšajú vegetáciu a stanovištia, a tým umožňujú 
prenikanie ruderálnych a inváznych druhov. Tých sme 
zaznamenali až 13 druhov, napr. Amaranthus 
retroflexus, Apera spica-venti, Bidens frondosa, Conyza 
canadensis, Echinochloa crus-galli, Fallopia japonica, 
Helianthus tuberosus, Impatiens parviflora, Juncus 
tenuis, Negundo aceroides, Robinia pseudoaccacia, 
Solidago canadensis (obr. 3) a Stenactis annua.  

 
Obr. 3 Porast invázneho druhu Solidago canadensis 
(foto M. Zigová, 2012) 
 

 
 
Početne najmenší podiel tvorili výskytom náhodné 

druhy, medzi ktoré patria kultúrne plodiny a taxóny s 
krátkodobým výskytom a malou početnosťou jedincov 
na stanovišti, ktoré sa invázne nešíria. Zaznamenali sme 
10 druhov, napr. Lycopersicon esculentum, Malus 
domestica, Phlox paniculata, Prunus insititia, Rhus 
typhina a Vitis vinifera. Percentuálne zastúpenie 
druhov podľa pôvodu znázorňuje graf 2.  

 
Graf 2 Pôvod zaznamenaných druhov v % 

 
Zaznamenali sme tiež štyri druhy, ktoré sú zaradené 

v „Červenom zozname“: Bolboschoenus maritimus agg. 
(incl. B. planiculmis), Potamogeton nodosus a Sonchus 
palustris zaradené v kategórii NT (takmer ohrozený) 
a Lythrum hyssopifolia v kategórii LC (málo dotknutý 
druh).  

Zistené druhy sme analyzovali aj z hľadiska ich 
životných foriem. Potvrdili sme zastúpenie šiestich 
životných foriem – fanerofyty, chamaefyty, geofyty, 
terofyty, hemikryptofity a helofyty. Najpočetnejšou 
skupinou boli hemikryptofyty, ktoré tvorili až 50 % (120 
druhov) zo všetkých zistených taxónov. Sú to rastliny 
dvojročné alebo trváce, ktoré majú obnovovacie púčiky 
uložené nad povrchom pôdy. Počtom druhé boli 
terofyty, čiže jednoročné rastliny, ktoré zimu prežívajú 
len vo forme semien. Táto životná forma je typická pre 
buriny a tvorila až 24 % (57 druhov). Ich vysoké 
zastúpenie je spôsobené ruderalizáciou vegetácie už 
spomínaným narušovaním biotopov ľudskou 
činnosťou. Treťou najpočetnejšou skupinou boli 
fanerofyty - druhy rastlín s drevnatou stonkou, ktorých 
obnovovacie púčiky sú vo výške min. 30 cm nad 
povrchom pôdy. Ide o kry a stromy, medzi ktoré patrí 
15 % (35) zaznamenaných druhov. Nízke celkové 
zastúpenie fanerofytov je zapríčinené sukcesnou 
mladosťou niektorých skúmaných plôch. Ostatné 
životné formy mali zastúpenie nižšie ako 10 % (graf 3).  

Najviac druhov rastlín sme zaznamenali na mokradi 
1 (173) (obr. 1), ktorá vznikla spojením troch pôvodne 
samostatných vodných plôch. Vysoký počet 
zaznamenaných druhov je pravdepodobne zapríčinený 
veľkosťou plochy, nakoľko ide o najväčšiu zo 
skúmaných mokradí, ako aj rôznorodosťou susedných 
plôch, z ktorých rastlinné druhy prenikajú do okolia 
mokrade. Dôležitým faktom je aj skutočnosť, že 
mokraď sa vytvorila na mieste, kde sa ešte nedávno aj 
po asanácii obce nachádzali záhrady. Aj z tohto dôvodu 
sa na tejto lokalite vyskytuje najviac náhodných druhov 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA 

129 
 

rastlín (9 druhov), napr. záhradný druh Phlox 
paniculata a Vitis vinifera, ktorý patrí medzi kultúrne 
plodiny.  

 
Graf 3 Percentuálne zastúpenie životných foriem 

 
 
Najmenej druhov (11) sme zaznamenali na mokradi 

8. Príčinou tak malého druhového bohatstva je v prvom 
rade veľkosť plochy, nakoľko išlo o jednu z najmenších 
lokalít, avšak hlavným dôvodom sú výrazné zásahy 
človeka orbou, ktoré neumožňujú vegetácii vývoj. Na 
všetkých skúmaných plochách prevládali pôvodné 
druhy rastlín. Nepôvodné druhy mali najvyšší podiel na 
mokradi 2 (39 %) a najmenší na mokradi 3 (16%) (graf 
4).  
 
Graf 4 Pôvod druhov na jednotlivých plochách (v %) 

 
 
Invázne druhy sa vyskytovali na všetkých skúmaných 

plochách, najviac druhov sme zaznamenali na mokradi 
1 (11 druhov). Z hľadiska životných foriem na všetkých 
plochách prevládali hemikryptofyty okrem mokrade 8, 
kde mali najväčšie zastúpenie terofyty (graf 5).  

 

Graf 5 – Zastúpenie životných foriem na jednotlivých 
mokradiach 

 
 

Záver 
Podpovrchovou ťažbou hnedého uhlia v oblasti 
Nováckej uhoľnej panvy dochádza k deformácii reliéfu, 
následnej tvorbe terénnych depresií a vzniku 
zamokrených a vodných plôch. Aj napriek tomu, že 
vznikom mokradí dochádza k úbytku ornej pôdy, 
z ekologického a environmentálneho hľadiska sú pre 
krajinu Hornej Nitry veľkým prínosom. Vhodné 
podmienky tu na nových biotopoch našlo mnoho 
druhov rastlín aj živočíchov, a tým sa značne zvýšila 
úroveň biodiverzity. Dôkazom toho je aj potvrdený 
výskyt 240 druhov cievnatých rastlín. Za rizikový možno 
považovať výskyt 13 druhov inváznych rastlín, 
s potenciálom rýchlej expanzie a kompetičného tlaku 
na pôvodné druhy rastlín.  

Košské mokrade sú územím nadregionálneho 
významu, pretože ide o ornitologicky významnú 
lokalitu na dôležitej migračnej trase vtákov. 
V súčasnosti však mokrade ohrozujú najmä 
rekultivačné zásahy. Ich vykonanie vyplýva pre 
Hornonitrianské bane Prievidza, a. s. 
z platnej  legislatívy. Pre ťažobnú spoločnosť je 
výhodnejšie investovať do rekultivácie, než platiť 
odplatu za ušlý zisk na úrode, dochádza tak k postupnej 
likvidácii mokradí. V súčasnosti je snaha o zachovanie 
aspoň niekoľkých vodných plôch, zatiaľ však 
neúspešne. Zostáva len dúfať, že tento ekologicky 
hodnotný krajinný prvok sa podarí aj zachovať. 
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Tab. 1 Prehľad zaznamenaných druhov cievnatých rastlín Košských mokradí 
P – fanerofyt, T - terofyt, H . hemikryptofyt, CH - chamaefyt, G - geofyt, HH - helofyt 

6. Vedecký názov Čeľaď Pôvod Životná forma Obdobie introdukcie Kat. ohrozenosti 

1 Abutilon theophrasti Malvaceae naturalizovaný T neofyt  

2 Acer platanoides Aceraceae pôvodný P   

3 Acer pseudoplatanus Aceraceae pôvodný P   

4 Aegopodium podagraria Apiaceae pôvodný H   

5 Agrimonia eupatoria Rosaceae pôvodný H   

6 Agrostis stolonifera Poaceae pôvodný H   

7 Achillea millefolium Asteraceae pôvodný H   

8 Ajuga reptans Lamiaceae pôvodný H   

9 Alisma lanceolatum Alismataceae pôvodný HH   

10 Alisma plantago-aquatica Alismataceae pôvodný HH   

11 Alnus glutinosa Betulaceae pôvodný P   

12 Alopecurus aequalis Poaceae pôvodný T   

13 Alopecurus geniculatus Poaceae pôvodný H   

14 Amaranthus retroflexus Amaranthaceae invázny T neofyt  

15 Anagallis arvensis Primulaceae naturalizovaný T neofyt  

16 Angelica sylvestris Apiaceae pôvodný H   

17 Anthriscus sylvestris Apiaceae pôvodný H   

18 Apera spica-venti Poaceae invázny T archeofyt  

19 Arctium lappa Asteraceae naturalizovaný H archeofyt  

20 Arctium tomentosum Asteraceae naturalizovaný H archeofyt  

21 Armoracia rusticana Brassicaceae naturalizovaný G archeofyt  

22 Arrhenatherum elatius Poaceae pôvodný H   

23 Artemisia vulgaris Asteraceae pôvodný H   

24 Asparagus officinalis Liliaceae pôvodný G   

25 Athyrium filix-femina Athyriaceae pôvodný H   

26 Atriplex sagittata Chenopodiaceae naturalizovaný T archeofyt  

27 Ballota nigra Lamiaceae naturalizovaný H archeofyt  

28 Betula pendula Betulaceae pôvodný P   

29 Bidens cernua Asteraceae pôvodný T   

30 Bidens frondosa Asteraceae invázny T neofyt  

31 Bidens tripartita Asteraceae pôvodný T   

32 Bolboschoenus maritimus Cyperaceae pôvodný G  NT 

33 Calamagrostis epigejos Poaceae pôvodný H   

34 Calystegia sepium Convolvulaceae pôvodný H   

35 Capsella bursa-pastoris Brassicaceae naturalizovaný T archeofyt  
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6. Vedecký názov Čeľaď Pôvod Životná forma Obdobie introdukcie Kat. ohrozenosti 

36 Carduus x solteszii Asteraceae náhodný H archeofyt  

37 Carex hirta Cyperaceae pôvodný H   

38 Carex otrubae Cyperaceae pôvodný H   

39 Carex spicata Cyperaceae pôvodný H   

40 Carex vulpina Cyperaceae pôvodný H   

41 Carum carvi Apiaceae pôvodný H   

42 Cerasus avium Rosaceae pôvodný P   

43 Cichorium intybus Cichoriaceae naturalizovaný H archeofyt  

44 Cirsium arvense Asteraceae pôvodný G   

45 Cirsium vulgare Asteraceae pôvodný H archeofyt  

46 Conium maculatum Apiaceae naturalizovaný T archeofyt  

47 Consolida regalis Ranunculaceae naturalizovaný T archeofyt  

48 Convolvulus arvensis Convolvulaceae naturalizovaný G archeofyt  

49 Conyza canadensis Asteraceae invázny T neofyt  

50 Crataegus monogyna Rosaceae pôvodný P   

51 Crepis biennis Cichoriaceae pôvodný H   

52 Crepis capillaris Cichoriaceae pôvodný T   

53 Cucubalus baccifer Caryophyllaceae pôvodný H   

54 Cuscuta europaea Cuscutaceae pôvodný T   

55 Dactylis glomerata Poaceae pôvodný H   

56 Daucus carota Apiaceae náhodný H archeofyt  

57 Dianthus carthusianorum Caryophyllaceae pôvodný H   

58 Dipsacus fullonum Dipsacaceae pôvodný H   

59 Dipsacus laciniatus Dipsacaceae pôvodný H   

60 Echinacea paradoxa Asteraceae náhodný G neofyt  

61 Echinochloa crus-galli Poaceae invázny T archeofyt  

62 Echium vulgare Boraginaceae pôvodný H   

63 Eleocharis palustris Cyperaceae pôvodný H   

64 Elytrigia repens Poaceae pôvodný H   

65 Epilobium collinum Onagraceae pôvodný H   

66 Epilobium hirsutum Onagraceae pôvodný H   

67 Epilobium parviflorum Onagraceae pôvodný H   

68 Equisetum arvense Equisetaceae pôvodný G   

69 Equisetum palustre Equisetaceae pôvodný H   

70 Euonymus europaeus Celastraceae pôvodný P   

71 Eupatorium cannabinum Asteraceae pôvodný H   

72 Fallopia dumetorum Polygonaceae pôvodný T   

73 Fallopia japonica Polygonaceae invázny G neofyt  

74 Fallopia x bohemica Polygonaceae naturalizovaný G neofyt  

75 Ficaria bulbifera Ranunculaceae pôvodný H   

76 Filaginella uliginosa Asteraceae pôvodný T   

77 Fragaria vesca Rosaceae pôvodný H   

78 Galeopsis speciosa Lamiaceae pôvodný T   

79 Galeopsis tetrahit Lamiaceae pôvodný H   

80 Galium album Rubiaceae pôvodný H   

81 Galium mollugo agg. Rubiaceae pôvodný H   

82 Galium palustre Rubiaceae pôvodný H   

83 Galium rivale Rubiaceae pôvodný G   

84 Galium verum Rubiaceae pôvodný H   

85 Geranium palustre Geraniaceae pôvodný H   

86 Geranium pratense Geraniaceae pôvodný H   

87 Geum urbanum Rosaceae pôvodný H   

88 Glechoma hederacea Lamiaceae pôvodný H   

89 Helianthus tuberosus Asteraceae invázny G neofyt  

90 Heracleum sphondylium Apiaceae pôvodný H   

91 Hieracium racemosum Cichoriaceae pôvodný H   

92 Hieracium sabaudum Cichoriaceae pôvodný H   

93 Holcus lanatus Poaceae pôvodný H   

94 Humulus lupulus Cannabaceae pôvodný H   

95 Hypericum perforatum Hypericaceae pôvodný H   

96 Chenopodium album agg. Chenopodiaceae pôvodný T   

97 Chenopodium polyspermum Chenopodiaceae naturalizovaný T archeofyt  

98 Chenopodium rubrum Chenopodiaceae pôvodný T   

99 Chenopodium strictum Chenopodiaceae naturalizovaný T neofyt  

100 Impatiens parviflora Balsaminaceae invázny T neofyt  

101 Inula britannica Asteraceae pôvodný H   

102 Iris pseudacorus Iridaceae pôvodný G   

103 Jacea pratensis Asteraceae pôvodný H   

104 Juglans regia Juglandaceae naturalizovaný P archeofyt  

105 Juncus articulatus Juncaceae pôvodný H   

106 Juncus bufonius Juncaceae pôvodný T   
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6. Vedecký názov Čeľaď Pôvod Životná forma Obdobie introdukcie Kat. ohrozenosti 

107 Juncus conglomeratus Juncaceae pôvodný H   

108 Juncus effusus Juncaceae pôvodný H   

109 Juncus inflexus Juncaceae pôvodný H   

110 Juncus tenuis Juncaceae invázny H neofyt  

111 Lactuca serriola Cichoriaceae naturalizovaný T archeofyt  

112 Lamium maculatum Lamiaceae pôvodný H   

113 Lamium purpureum Lamiaceae naturalizovaný T archeofyt  

114 Lathyrus tuberosus Fabaceae naturalizovaný H archeofyt  

115 Lemna minor Lemnaceae pôvodný HH   

116 Linaria vulgaris Scrophulariaceae pôvodný H   

117 Lolium perenne Poaceae pôvodný H   

118 Lotus corniculatus Fabaceae pôvodný H   

119 Lycopersicon esculentum Solanaceae náhodný T neofyt  

120 Lycopus europaeus Lamiaceae pôvodný H   

121 Lysimachia nummularia Primulaceae pôvodný CH   

122 Lysimachia vulgaris Primulaceae pôvodný H   

123 Lythrum hyssopifolia Lythraceae pôvodný T  LC 

124 Lythrum salicaria Lythraceae pôvodný H   

125 Malus domestica Rosaceae náhodný P archeofyt  

126 Medicago sativa Fabaceae naturalizovaný H neofyt  

127 Melilotus albus Fabaceae naturalizovaný H archeofyt  

128 Mentha arvensis Lamiaceae pôvodný H   

129 Mentha longifolia Lamiaceae pôvodný H   

130 Myosotis sylvatica Boraginaceae pôvodný H   

131 Myosoton aquaticum Caryophyllaceae pôvodný G   

132 Najas marina Najadaceae pôvodný T   

133 Negundo aceroides Aceraceae invázny P neofyt  

134 Oxalis acetosella Oxalidaceae pôvodný H   

135 Padus avium Rosaceae pôvodný P   

136 Papaver rhoeas Papaveraceae naturalizovaný T archeofyt  

137 Pastinaca sativa Apiaceae pôvodný H   

138 Persicaria amphibia Polygonaceae pôvodný G   

139 Persicaria hydropiper Polygonaceae pôvodný T   

140 Persicaria lapathifolia Polygonaceae pôvodný T   

141 Persicaria maculosa Polygonaceae pôvodný T   

142 Persicaria minor Polygonaceae pôvodný T   

143 Philadelphus coronarius Hydrangeaceae pôvodný P   

144 Phlox paniculata Polemoniaceae náhodný H neofyt  

145 Phragmites australis Poaceae pôvodný G   

146 Picris hieracioides Cichoriaceae pôvodný H   

147 Pimpinella saxifraga Apiaceae pôvodný H   

148 Pinus sylvestris Pinaceae pôvodný P   

149 Plantago lanceolata Plantaginaceae pôvodný H   

150 Plantago major Plantaginaceae pôvodný H   

151 Plantago uliginosa Plantaginaceae pôvodný H   

152 Poa annua Poaceae pôvodný T   

153 Poa palustris Poaceae pôvodný H   

154 Poa pratensis Poaceae pôvodný H   

155 Poa trivialis Poaceae pôvodný H   

156 Polygonum arenastrum Polygonaceae pôvodný T   

157 Polygonum aviculare agg. Polygonaceae pôvodný T   

158 Populus alba Salicaceae pôvodný P   

159 Populus nigra Salicaceae pôvodný P   

160 Populus tremula Salicaceae pôvodný P   

161 Populus x canadensis Salicaceae pôvodný P   

162 Potamogeton natans Potamogetonaceae pôvodný HH   

163 Potamogeton nodosus Potamogetonaceae pôvodný HH  NT 

164 Potentilla anserina Rosaceae pôvodný H   

165 Potentilla reptans Rosaceae pôvodný H   

166 Potentilla supina Rosaceae pôvodný T   

167 Prunus domestica Rosaceae naturalizovaný P archeofyt  

168 Prunus insititia Rosaceae náhodný P archeofyt  

169 Prunus spinosa Rosaceae pôvodný P   

170 Quercus robur Fagaceae pôvodný P   

171 Ranunculus repens Ranunculaceae pôvodný H   

172 Ranunculus sardous Ranunculaceae pôvodný T   

173 Ranunculus sceleratus Ranunculaceae pôvodný T   

174 Raphanus raphanistrum Brassicaceae naturalizovaný T archeofyt  

175 Rhus typhina Anacardiaceae náhodný P neofyt  

176 Robinia pseudoacacia Fabaceae invázny P neofyt  
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6. Vedecký názov Čeľaď Pôvod Životná forma Obdobie introdukcie Kat. ohrozenosti 

177 Rorippa palustris Brassicaceae pôvodný T   

178 Rorippa sylvestris Brassicaceae pôvodný H   

179 Rosa canina Rosaceae pôvodný P   

180 Rubus caesius Rosaceae pôvodný P   

181 Rubus idaeus Rosaceae pôvodný P   

182 Rumex conglomeratus Polygonaceae pôvodný H   

183 Rumex crispus Polygonaceae pôvodný H   

184 Rumex maritimus Polygonaceae pôvodný T   

185 Salix alba Salicaceae pôvodný P   

186 Salix caprea Salicaceae pôvodný P   

187 Salix caprea x S. purpurea Salicaceae pôvodný P   

188 Salix cinerea Salicaceae pôvodný P   

189 Salix fragilis Salicaceae pôvodný P   

190 Salvia pratensis Lamiaceae pôvodný H   

191 Saponaria officinalis Caryophyllaceae naturalizovaný H archeofyt  

192 Scirpus sylvaticus Cyperaceae pôvodný G   

193 Scutellaria galericulata Lamiaceae pôvodný H   

194 Securigera varia Fabaceae pôvodný H   

195 Sempervivum tectorum Crassulaceae naturalizovaný CH neofyt  

196 Senecio erraticus ssp. barbaraeifolius Asteraceae pôvodný H   

197 Setaria pumila Poaceae naturalizovaný T archeofyt  

198 Setaria viridis Poaceae naturalizovaný T archeofyt  

199 Silene latifolia Caryophyllaceae pôvodný H   

200 Sinapis arvensis Brassicaceae naturalizovaný T archeofyt  

201 Solanum dulcamara Solanaceae pôvodný CH   

202 Solidago canadensis Asteraceae invázny H neofyt  

203 Sonchus arvensis Cichoriaceae naturalizovaný H archeofyt  

204 Sonchus asper Cichoriaceae naturalizovaný T archeofyt  

205 Sonchus palustris Cichoriaceae pôvodný H  NT 

206 Sparganium erectum agg. Sparganiaceae pôvodný HH   

207 Stachys palustris Lamiaceae pôvodný H   

208 Stenactis annua ssp. septentrionalis Asteraceae invázny T neofyt  

209 Swida sanguinea Cornaceae pôvodný P   

210 Symphytum officinale Boraginaceae pôvodný H   

211 Syringa vulgaris Oleaceae naturalizovaný P neofyt  

212 Tanacetum vulgare Asteraceae pôvodný H archeofyt  

213 Taraxacum cf. officinale Cichoriaceae pôvodný H   

214 Thlaspi arvense Brassicaceae naturalizovaný T archeofyt  

215 Tithymalus cyparissias Euphorbiaceae pôvodný H   

216 Tithymalus esula Euphorbiaceae pôvodný H   

217 Tithymalus palustris Euphorbiaceae pôvodný H   

218 Tithymalus strictus Euphorbiaceae pôvodný T   

219 Torilis japonica Apiaceae pôvodný T   

220 Trifolium aureum Fabaceae pôvodný H   

221 Trifolium campestre Fabaceae pôvodný T   

222 Trifolium dubium Fabaceae pôvodný T   

223 Trifolium flexuosum Fabaceae pôvodný H   

224 Trifolium hybridum Fabaceae naturalizovaný H neofyt  

225 Trifolium pratense Fabaceae náhodný H neofyt  

226 Trifolium repens Fabaceae pôvodný H   

227 Tripleurospermum perforatum Asteraceae naturalizovaný T archeofyt  

228 Tussilago farfara Asteraceae pôvodný G   

229 Typha latifolia Typhaceae pôvodný HH   

230 Urtica dioica Urticaceae pôvodný H   

231 Valeriana officinalis Valerianaceae pôvodný H   

232 Verbascum blattaria Scrophulariaceae pôvodný H   

233 Veronica anagallis-aquatica Scrophulariaceae pôvodný H   

234 Veronica chamaedrys Scrophulariaceae pôvodný CH   

235 Viburnum opulus Caprifoliaceae pôvodný P   

236 Vicia cracca Fabaceae pôvodný H   

237 Vicia tetrasperma Fabaceae naturalizovaný T archeofyt  

238 Viola arvensis Violaceae naturalizovaný T archeofyt  

239 Vitis vinifera Vitaceae naturalizovaný P archeofyt  

240 Yucca filamentosa Asparagaceae  náhodný H neofyt  

https://en.wikipedia.org/wiki/Asparagaceae
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Abstrakt 
Metódou IET boli zmerané rezonančné frekvencie 
ohybových a torzných kmitov vzoriek dvoch rôznych 
zmesí z illitu a elektrárenského popolčeka. Výsledky 
boli overené aj pomocou metódy SRM. Vzorky sa merali 
pri izbovej teplote, najprv nevypálené a potom 
vypálené na 900 °C, 1000 °C, 1100 °C a 1200 °C. 

Poissonovo číslo nevypálených vzoriek sa menilo v 
rozmedzí 0,05 až -0,15,čo bolo zapríčinené 
prítomnosťou textúry ktorá vznikla v materiáli počas 
výrobného procesu. Textúra výpalom postupne zanikla, 
a Poissonovo číslo nadobudlo hodnoty 0,15 – 0,20, 
ktoré sú obvyklé pre keramiku. 
 
Kľúčové slová: Poissonovo číslo, impulzná metóda, 
metódy merania 

Abstract 
Resonant frequency of flexure and torsional 
oscillations of samples of two different mixtures of illite 
and power plant fly ash was measured by IET method. 
The results were also verified by sonic resonance 
method. The samples were measured at room 
temperature, initially unfired and then fired at 900°C, 
1000°C, 1100°C and 1200°C. 

Poisson’s ratio of the unfired samples varied 
between 0.05 to -0.1, which was caused by the 
presence of the texture created by technological 
process. During the firing, the texture gradually 
deteriorated and the Poisson’s ratio acquired values 
from 0.15 to0.20, which is conventional value for 
ceramics. 
 
Key Words: Poisson’s ratio, impulse excitation 
technique, Methods of measurement 

Úvod 
Metód merania Poissonovho čísla je viacero, avšak nie 
všetky sú vhodné pre každý materiál. Pre keramické 
materiály sa najčastejšie používajú metódy IET (impulse 

excitation technique), impulzná metóda a SRM (sonic 
resonance method), rezonančná metóda. V týchto 
metódach sa Poissonovo číslo nemeria priamo ale 
prostredníctvom iných veličín. Pre keramické materiály 
nemožno aplikovať priame metódy kvôli jej pevnosti a 
krehkosti. Na vyvolanie merateľnej zmeny rozmerov 
pre uplatnenie Hookovho zákona by sme potrebovali 
vynaložiť veľkú silu. 

1 Teoretický úvod 
Pre lepšie pochopenie metód merania Poissonovho 
čísla je potrebné uviesť základné pojmy.  

Hookov zákon hovorí o priamej úmernosti medzi 
napätím a deformáciou. Tieto sú reprezentované 
tenzorom napätia 𝜎𝑖𝑗  a tenzorom deformácie 휀𝑘𝑙,  ktoré 

majú oba deväť zložiek. Keďže sú oba tenzory 
symetrické, je len šesť zložiek nezávislých. Ak chceme 
tenzoru 𝜎𝑖𝑗  priradiť tenzor 휀𝑘𝑙, musíme každú zložku 

vyjadriť pomocou lineárnej funkcie deviatich zložiek 
tenzora휀𝑘𝑙. Pre každý prvok tenzora 𝜎𝑖𝑗  by sme dostali 

novú rovnicu, vo všeobecnosti 
 

𝜎𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙휀𝑘𝑙, (1) 

 
kde 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙  predstavuje tenzor pružnosti a obsahuje 81 

zložiek. Z rovníc však vyplýva, že tenzor pružnosti sa 
zjednoduší nakoľko je symetrický voči výmene prvých 
a posledných indexov, napríklad 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑐𝑗𝑖𝑘𝑙, týmto sa 

tenzor zredukuje na 36 zložiek. Ďalšia redukcia zložiek 
nastáva pri predpoklade, že uvažujeme prácu vykonanú 
na kocke, ktorá z menila svoj objem z  휀𝑘𝑙 na  휀𝑘𝑙 + d휀𝑘𝑙

,  
 

d𝑊 = 𝜎𝑖𝑗  . d휀𝑘𝑙 = 𝑐𝑘𝑙𝑖𝑗 . 휀𝑖𝑗 . d휀𝑘𝑙 . 

 
Z čoho  
 

d𝑊

d휀𝑘𝑙
= 𝑐𝑘𝑙𝑖𝑗 . 휀𝑖𝑗 , 

 
ak by sme túto rovnicu zderivovali aj podľa 휀𝑖𝑗  

dostaneme 
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d2𝑊

d휀𝑘𝑙d휀𝑖𝑗
= 𝑐𝑘𝑙𝑖𝑗 . 

 
Nakoľko poradie derivácií môžeme zameniť, koeficient 
𝑐𝑘𝑙𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 , teda elastické koeficienty tenzora 

pružnosti sú symetrické voči zámene dvojíc. Týmto 
zredukujeme počet koeficientov na 21. Počet 
nezávislých koeficientov sa dá ešte ďalej zjednodušiť, 
ale musíme ísť hlbšie do materiálu. Pomocou 
kryštalickej štruktúry vieme ďalej redukovať nezávislé 
koeficienty tenzora pružnosti. Napríklad pre izotropné 
látky sa dá dokázať zredukovanie na 2 nezávislé 
koeficienty. Ich požiadavka na invariantnosť  udáva 
vzťah [1,2,3] 
 

𝑐11 = 𝑐12 + 2 𝑐44. (2) 
 
To znamená, že tretí elastický koeficient vypočítame z 
(2). [1,2] 

1.2Modul pružnosti v ťahu 
Pre praktické používanie je výhodné prepísať 
zovšeobecnený Hookov zákon (1) do jednoduchšieho 
tvaru [1,3,4] 
 

𝜎𝑟 = 𝑐𝑟𝑠휀𝑠 (3) 
 

kde 𝑟, 𝑠= 1, .... 6 a predstavujú dvojice indexov: 1  11, 

2  22, 3  33, 4  32, 5  31, 6  21. Veličiny 
𝑐𝑟𝑠nazývame elastickými koeficientmi. Tenzor 
pružnosti pre izotropický materiál v maticovom tvare 
má tvar [1] 
 

(

 
 
 

𝑐11 𝑐12 𝑐12 0 0 0
𝑐12 𝑐11 𝑐12 0 0 0
𝑐12 𝑐12 𝑐11 0 0 0
0 0 0 𝑐44 0 0
0 0 0 0 𝑐44 0
0 0 0 0 0 𝑐44)

 
 
 

 (4) 

 
Ak si predstavíme hranol, na ktorý pôsobí ťahová sila zo 
vzťahov (3) a (4) dostávame sústavu rovníc 
 
𝜎1 = 𝑐11휀1 + 𝑐12휀2 + 𝑐12휀3 

(5) 

𝜎2 = 𝑐12휀1 + 𝑐11휀2 + 𝑐12휀3 = 0 
𝜎3 = 𝑐12휀1 + 𝑐12휀2 + 𝑐11휀3 = 0 
𝜎4 = 2𝑐44휀4 = 0 
𝜎5 = 2𝑐44휀5 = 0 
𝜎6 = 2𝑐44휀6 = 0 

 

Po odpočítaní rovnice 3 od rovnice 2 vo vzťahu (5) 
získame novú rovnicu v tvare 
 

휀2 = 휀3 = −
𝑐12

𝑐11 + 𝑐12
휀1 (6) 

Dosadením (6) do prvej rovnice sústavy lineárnych 
rovníc (5) získame vzťah  
 

𝜎1 = 휀1 (𝑐11 −
2𝑐12
2

𝑐11 + 𝑐12
) = 휀1𝐸, 

 

(7) 

[1,3,4] 

1.3Modul pružnosti v šmyku 
Predstavme si tentoraz hranol, na ktorý pôsobíme 
šmykovým napätím 𝜏. Podobne ako 
v predchádzajúcom prípade dostaneme sústavu rovníc 
 
𝜎1 = 𝑐11휀1 + 𝑐12휀2 + 𝑐12휀3 = 0 

(8) 

𝜎2 = 𝑐12휀1 + 𝑐11휀2 + 𝑐12휀3 = 0 
𝜎3 = 𝑐12휀1 + 𝑐12휀2 + 𝑐11휀3 = 0 
𝜎4 = 2𝑐44휀4 = 0 
𝜎5 = 2𝑐44휀5 = 0 
𝜎6 = 2𝑐44휀6 = 𝜏 

 
Zo 4. a 5. rovnice vzťahu (9) dostávame 휀4 = 휀5 = 0. Ak 
sčítame prvé tri rovnice dostaneme 휀1 + 휀2 + 휀3 = 0. 
Tento prípad sa nazýva čistý šmyk a priamo dostávame 
vzťah pre modul pružnosti v šmyku  
 

𝜏 = 2𝑐44휀6 = 𝐺𝛾 (9) 
 
kde 𝛾 = 2휀6 predstavuje šmykovú deformáciu, 𝐺 
predstavuje modul pružnosti v šmyku..[1,3,4] 

1.4Poissonovo číslo 
Poissonovo číslo je definované ako 
 

𝜇 =
휀2
휀1

 (10) 

 
čo predstavuje pomer pozdĺžnej a priečnej deformácie 
vzorky. Poissonovo číslo vyjadrené cez elastické 
koeficienty má tvar 
 

𝜇 = −
𝑐12

𝑐11 + 𝑐12
 (11) 

 
Tento vzorec vychádza z rovnice (6) a objavuje sa aj bez 
znamienka mínus. V tom prípade sa udávajú absolútne 
hodnoty koeficientov 𝑐11 a 𝑐12. Pre výsledný vzťah 
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Poissonovho čísla pomocou modulu pružnosti v ťahu 𝐸 
a modulu pružnosti v šmyku 𝐺 dostávame spojením 
rovníc (7), (9) a (2) vzorec 
 

𝜇 =
𝐸

2𝐺
− 1 (12) 

[1,4] 

2. Metódy merania 
Poissonovo číslo patrí medzi najpoužívanejšie 
materiálové konštanty, a preto potrebujeme poznať 
jeho hodnotu pre rôzne materiály a podmienky.  

Všeobecne sa metódy jeho merania rozdeľujú na 
statické a dynamické. Statické metódy sú založené na 
stálom pôsobení tlaku resp. sily na skúmaný materiál. 
Pri dynamických metódach sa jedná často o krátky 
impulz, ktorý vo vzorke vyvolá určitý jav, napríklad 
rezonančné kmitanie. 

2.1 Priame uplatnenie Hookovho zákona 
Hookov zákon hovorí o priamej úmernosti medzi 
napätím a deformáciou. Merane spočíva v porovnaní 
priečnej a pozdĺžnej deformácií. Je potrebné zdôrazniť, 
že na materiál môžeme pôsobiť silou len po medzu 
vratnej, elastickej deformácie. Spočiatku je pomer 
deformácií lineárny, avšak po prekročení medze vratnej 
deformácie sa linearita stráca. Po stálom zvyšovaní sily 
dôjde k trvalej deformácií až roztrhnutiu materiálu. Na 
snímanie deformácie sa používajú tenzometre, ktoré 
zabezpečujú dostatočne presné meranie. Táto metóda 
sa používa na meranie kovov, plastov avšak nie je 
vhodná pre keramické materiály nakoľko pôsobením 
sily na keramický materiál môžu vniknúť mikrotrhliny, 
alebo sa materiál môže začne drviť a to uvoľní napätie 
vo vzorke čo má za následok vnesenie chyby do 
merania. [1,3,4] 

2.2Impulzná metóda 
Impulzná metóda je založená na meraní rýchlosti 
šírenia zvuku, ultrazvuku vo vzorke. Na základe 
rýchlosti šírenia vlnenia v materiáli vieme vypočítať 

potrebné veličiny E a G. Samotné meranie sa realizuje 
tak, že vo vzorke vyvolávame opakované impulzy, ktoré 
vo vzorke vyvolajú vlnenie, na druhej strane vzorky toto 
vlnenie  
snímame. Meria sa čas, ktorý je potrebný na prechod 
vlny vzorkou, potom z klasického vzťahu v=s/t vieme 
vypočítať rýchlosť šírenia vlnenia. 

Pre stavebné keramické materiály sa používa 
ultrazvuk s frekvenciu 20 kHz – 150 kHz. Tieto hodnoty 
sa volia podľa typu materiálu a vzdialenosti, ktorú 
chceme merať. Za meranú vzdialenosť sa považuje 
najkratšia vzdialenosti medzi stredmi dotykových 
plôch. Pomocou tejto metódy môžeme merať:  

- pozdĺžne vlnenie (budiť a snímač je umiestnený 
proti sebe na opačných stranách meranej vzorky). 

- priečne vlnenie (budič a snímač je umiestnený na 
protiľahlých alebo susedných plochách, nie oproti 
sebe) 

- povrchové vlnenie (budič a snímač je umiestnený na 
rovnakej ploche) 
Ultrazvuková impulzná metóda je bližšie opísaná 

v norme STN 73 1371 a jej využitie v. [3,6,7] 

2.4 Impulzná metóda IET podľa normy ASTN 
Táto metóda sa zakladá na meraní rezonančnej 
frekvencie vo vzorke. Frekvencia je daná rozmermi, 
hmotnosťou a materiálom vzorky. Podľa normy ASTM 
[7] môžeme Poissonovo číslo merať pomocou 
rezonančnej frekvencie, resp. z rezonančnej frekvencie 
vieme vypočítať moduly pružnosti v ťahu a šmyku a z 
nich následne Poissonovo číslo podľa vzťahu (12). Na 
výpočet modulu pružnosti v šmyku pre vzorky tvaru 
kvádra použijeme vzťah [7] 
 

𝐺 =
4𝐿𝑚𝑓𝑡

2

𝑏𝑡
[
𝐵

1 + 𝐴
], (13) 

 
kde 𝐿 predstavuje dĺžku vzorky 𝑚 hmotnosť vzorky, 𝑓𝑡 
je rezonančná frekvencia torzných kmitov, 𝑏 je šírka 
vzorky a 𝑡 je hrúbka vzorky. Parametre A a B vieme 
vypočítať pomocou vzťahov

𝐴 =
0,5062 − 0,8776

𝑏
𝑡
+ 0,3504 (

𝑏
𝑡
)
2

− 0,0078 (
𝑏
𝑡
)
3

12,03
𝑏
𝑡
+ 9,892 (

𝑏
𝑡
)
2  

(14) 

𝐵 =

𝑏
𝑡
+
𝑡
𝑏

4
𝑡
𝑏
− 2,52 (

𝑡
𝑏
)
2

+ 0,21 (
𝑡
𝑏
)
6, 

𝑇1 = 1 + 6,585(1 + 0,0752𝜇 + 0,8109𝜇
2) (

𝑡

𝐿
)
2

− 0,868 (
𝑡

𝐿
)
4

− [
8.340(1 + 0,2023𝜇 + 2,173𝜇2) (

𝑡
𝐿
)
4

1 + 6,338(1 + 0,1408𝜇 + 1,536𝜇2) (
𝑡
𝐿
)
2] (15) 
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kde parametre 𝑏 a 𝑡 sú rovnaké ako v predošlom 
prípade. Pri module pružnosti v ťahu je výpočet 
komplikovanejší, nakoľko pri vzorkách, kde pomer 
dĺžky vzorky ku priemeru je menší ako 20 je potrebné 
zohľadniť korekčný koeficient (15), ktorý závisí od 
Poissonovho čísla. Výpočet sa realizuje iteračnou 
metódou. Modul pružnosti v ťahu vieme vypočítať 
prostredníctvom vzťahu 
 

𝐸 = 0,9465 (
𝑚𝑓𝑓

2

𝑏
) (
𝐿

𝑡
)
3

𝑇1, (16) 

 
kde 𝑚 predstavuje hmotnosť vzorky, 𝑓𝑓 rezonančnú 

frekvenciu ohybových kmitov, 𝑏 šírku vzorky, 𝐿 dĺžku 
a 𝑡 hrúbku vzorky. Parameter 𝑇1 je korekčný koeficient 
a závisí od pomeru 𝐿/𝑡. Ak je tento pomer väčší ako 20 
korekčný koeficient nadobúda tvar 
 

𝑇1 = 1 + 6,585 (
𝑡

𝐿
)
2

 

 
Vzťahy (13), (14), (15), (16) platia len pre vzorky tvaru 
kvádra. Proces výpočtu Poissonovho čísla a modulov 
pružnosti 𝐸 a 𝐺 je znázornený v algoritme (obr. 1). 
 
Obr. 1 Algoritmus výpočtu E, G, μ podľa normy ASTM 

 
Zdroj: [7] 
 

Rezonančnú frekvencia dostaneme použitím rýchlej 
Fourierovej transformácie, ktorá sa aplikuje na zvukový 
signál. Zvuk vo vzorke vyvoláme prostredníctvom 
budiča, napr. oceľovou guľôčkou. Ako snímač môžeme 
použiť mikrofón. V norme ASTM nájdeme taktiež popis 
samotného merania. Vzorku podoprieme v uzlových 
bodoch a budičom udierame po vzorke v závislosti od 
typu merania. Ak meriame rezonančnú frekvenciu 
ohybových kmitov vzorku podoprieme dvoma 
podperami, ktoré sú umiestnené v uzlových bodoch. 
Uzlové body pre prvý mód ohybových kmitov sa 

nachádzajú v 0,224 násobku dĺžky vzorky od jej koncov. 
Frekvencie budíme v polovici dĺžky vzorky 
a rezonančnú frekvenciu snímame na konci vzorky. 
Frekvenciu môžeme snímať aj pod miestom úderu na 
vzorku, vo vzorke rezonuje stále rovnaká frekvencia, 
miesto snímania sa volí len podľa veľkosti amplitúdy 
(obr. 2). 
 
Obr. 2 Ohybové kmity vo vzorke 

 
Zdroj: [7] 
 

Pre meranie rezonančnej frekvencie torzných 
kmitov je metodika merania zložitejšia. Vzorku 
podoprieme v uzlových bodoch, ktoré sú v tomto 
prípade rovnobežné so stranami a prechádzajú 
polovicou hrany na ktorú sú kolmé (obr. 3). Rezonančná 
frekvencia torzných kmitov sa budí úderom na roh 
vzorky a snímajú sa kmity na protiľahlom konci. Pri 
vybudení sa často budia aj iné frekvencie a býva 
komplikované určiť, ktorá prislúcha torzným kmitom. 
 
Obr. 3 Torzné kmity vo vzorke 

 
Zdroj: [7] 
 

Nameraný signál mikrofónom sa analyzuje 
pomocou rýchlej Fourierovej transformácie, ktorej 
výsledkom je spomínaná rezonančná frekvencia. Po 
odmeraní rezonančnej frekvencie sa namerané 
hodnoty dosadia do vzťahov (13), (14), (15), (16)  na 
výpočet modulov pružnosti v ťahu 𝐸 a šmyku 𝐺, 
z ktorých vieme pomocou vzťahu (12) priamo vypočítať 
Poissonovo číslo. Ako už bolo spomínané pri vzorkách 
s pomerom priemeru k polomeru menších ako 20 je 
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potrebné zohľadniť korekčný koeficient v tvare (15) 
a postupovať podľa obr. 1. [3,6,7] 

2.5. Rezonančná metóda 
Rezonančné metódy sú založené na budení a snímaní 
rezonančnej frekvencie. Frekvencie sa často budia 
budičom, ktorý má so vzorkou zabezpečený stály 
mechanický kontakt. [3,6,8] 

2.6. SRM metóda podľa normy ASTM 
Norma C 623-92 (2000) opisuje postup merania 
rezonančnou metódou. Namiesto impulzu vo forme 
úderu kladivkom v tomto prípade frekvencie budíme 
pomocou budiča harmonických kmitov. Budič dokáže 
generovať harmonické kmity určitej frekvencie, ktorú 
vieme nastaviť. Z detektoru putuje signál na osciloskop, 
na ktorom vidíme kmitanie vo vzorke. Rezonanciu 
určíme z nárastu amplitúdy. Keď zaregistrujeme 
rezonanciu odčítame z generátoru frekvenciu, ktorou 
je vzorka budená. Podľa typu upevnenia budiča 
a snímača môžeme budiť rôzne typy kmitania. Ak 
vzorku upevníme v protiľahlých rohoch môžeme budiť 
torzné kmity. Postupným prechodom snímača po 
povrchu vzorky môžeme presne identifikovať, či sa 
jedná o základnú poprípade vyššiu harmonickú 
rezonančnú frekvenciu. 

Vzorku je možné zavesiť avšak drôt musí byť tenký, 
aby svojou hmotnosťou čo najmenej ovplyvnil 
rezonančnú frekvenciu skúmanej vzorky. Takýmto 
usporiadaním aparatúry je možné merať rezonančné 
frekvenciu aj pri vyšších teplotách, priamo vo vnútri 
pece. [3,6,8] 

3. Výsledky a diskusia 
Vzorky  tvaru kvádra (obr. 4) boli vyrobené  zo zmesi 
PF40 – 60% (illit pomletý na veľkosť zŕn menších ako 
100μm a 40% úletový popolček z tepelnej elektrárne 

spálením hnedého uhlia). Druhá zmes bola PF30 -  60% 
(illit pomletý na veľkosť zŕn menších ako 100μm, 30% 
úletový popolček z tepelnej elektrárne spálením 
hnedého uhlia a 10% illit vypálený na 1100°C pri výdrži 
90 minút pomletý na veľkosť zŕn menších ako 100 μm). 
Z oboch práškových zmesí boli vyrobené vzorky 
postupným pridávaním vody, čím vzniklo plastické 
cesto, po vyformovaní vzorky schli pri izbovej teplote. 
Po prvotnom vysušení boli vzorky mechanicky 
opracované na požadovaný tvar kvádrov (obr. 4) 
a následne zmerané hmotnosti, rozmery a rezonančné 
frekvencie ohybových a torzných kmitov. Z oboch 
zmesí bolo vyhotovených päť kusov vzoriek. 
 
Obr. 4Merané vzorky 

 
 
Aparatúra, na ktorej boli vzorky merané bola 
zostrojená podľa normy ASTN E1879-09 na meranie 
rezonančných frekvencií impulznou metódou. Po 
odmeraní rezonančných frekvencií, rozmerov vzorky 
a hmotnosti vzorky sme Poissonovo číslo, modul 
pružnosti v ťahu a v šmyku vypočítali podľa vzťahu (20) 
iteračnou metódou. Z každej vypočítanej hodnoty sme 
vypočítali  smerodajnú odchyľku. V tabuľke 1 a 2 sú 
namerané údaje Poissonovho čísla, modulu pružnosti 
v ťahu a šmyku

 
Graf 1 Modul pružnosti v ťahu v rozsahu teplôt 800°C až 1200°C zmesi PF30 (vľavo) a PF40 (vpravo). Modul pruánosti 
v ťahu nevypálenej vzorky PF30 =  4,2275 × 109Pa, PF40 =  3,5871 × 109Pa. 
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Graf 2 Modul pružnosti v šmyku v rozsahu teplôt 800°C až 1200°C zmesi PF30 (vľavo) a PF40 (vpravo). Modul 
pružnosti v šmyku nevypálenej vzorky PF30 =  1,9951 × 109Pa, PF40 =  2,0194 × 109Pa. 

 
 
Graf 3 Poissonovo číslo v rozsahu teplôt 800°C až 1200°C zmesi PF30 (vľavo) a PF40 (vpravo). Poissonovo číslo 
nevypálenej vzorky PF30 =  0,060, PF40 = −0,1135.

    
 

Z nameraných dát vidíme, že pri nižších teplotách 
výpalu je veľký rozptyl nameraných hodnôt, hlavne pri 
meraní Poissonovho čísla, aj v záporných hodnotách. 
Tieto výsledky sú zapríčinené textúrou, ktorá vznikla vo 
vzorkách priamo pri výrobe. Textúra postupne 
ustupovala a pri teplote blízkej 1200°C zanikla. Dáta 
namerané metódou IET sme overovali aj pomocou 
metódy SRM. Výhodou tejto metódy je presné určenie 
základného alebo vyššieho harmonického módu 
kmitania, avšak na úkor časovej náročnosti merania. 
Metódou SRM sme overovali, či hodnoty rezonančných 
frekvencií získaných metódou IET skutočne predstavujú 
základný mód kmitania, čo sa potvrdilo.  

Záver 
Metódou IET sme zmerali rezonančné frekvencie 
vzoriek dvoch rôznych zmesí z illitu a elektrárenského 
popolčeka. Výsledky merania sme overovali aj 
pomocou metódy SRM, ktorá dávala veľmi podobné 

výsledky. Vzorky sa merali pri izbovej teplote, najprv 
nevypálené a potom vypálené na 900 °C, 1000 °C, 1100 
°C a 1200 °C. 

Poissonovo číslo nevypálených vzoriek má zápornú 
hodnotu, čo bolo zapríčinené prítomnosťou textúry 
ktorá vznikla v materiáli počas výrobného procesu. 
Textúra výpalom postupne zanikla, a Poissonovo číslo 
nadobudlo hodnoty 0,15 – 0,20 obvyklé pre keramiku. 
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Abstrakt 
V rámci vzdelávacieho procesu je veľmi dôležitá spätná 
väzba nie len pre pedagóga, ale aj pre žiaka. Spätná 
väzba nám dáva informáciu o raste jeho vedomostí 
a teda aj o  úspešnosti vzdelávacieho procesu. Vo 
fyzikálnom vzdelávaní je jedným z veľmi dôležitých 
nástrojov, ktorý hovorí o úspešnosti vzdelávania, 
testovanie v podobe riešenia úloh. Testovanie však 
nemusí slúžiť len ako spätná väzba učiteľa, ale môže 
napomáhať aj ďalšiemu vzdelávaniu žiakov. Použitím 
testovania ako nástroj vzdelávania sa odkrýva otázka, 
ako správne nastaviť spätnú väzbu pre žiaka pri 
testovaní, aby to bolo efektívne.  Úlohy použité 
v testovaniach obsahujú riešenia s okamžitou spätnou 
väzbou a bez nej. Sú aplikované na tému sériové 
a paralelne zapojenie rezistorov v elektrickom obvode. 
Prvá časť popisuje spätnú väzbu, model ENKI a jeho 
matematické formulácie dvoch typov. Ďalej sa 
venujeme samotnému experimentu, rozdeleniu 
testovaných skupín a predpokladaným hypotézam. 
Testovania sa zúčastnilo 215 žiakov základných škôl. 
Kľúčové slová: spätná väzba, model ENKI, testovanie 

Abstract 
As the part of the education process feedback is very 
important not only for teachers but also for pupil. 
Feedback gives us information about the growth of his 
knowledge and thus the success of the educational 
process. In physics education is testing in the form of 
solving tasks one of the very important tool that talks 
about the success of education. Testing may not only 
serve as teacher´s feedback, but can also contribute to 
further education of pupils. Using testing as a tool for 
education reveals the question how to properly set up 
feedback for pupil in testing to be effective. Tasks used 
in the test contain solutions with immediate feedback 
and without it. The theme of tasks is serial and paralel 
resistor´s connection in electrical circuit. The feedback, 
the ENKI model and two types of its mathematical 
formulation are described in the first part of this article. 
Next part we devote to experiment itself,  dividing of 

test groups and estimated hypothesis. Testing was 
attended by 215 pupils of primary school. 
Key Words: feedback, ENKI model, testing  

Úvod 
Modely popisujúce rast znalostí majú dôležitú úlohu 
v kognitívnych vedách. Pre učiteľa sú dôležité nie len 
informácie o úrovni vedomostí skupiny, ale aj 
o dynamike, ako tieto vedomosti v danej skupine 
narastajú. Práve dynamika rastu znalostí hovorí 
o efektívnosti vyučovacieho procesu.  

O procese učenia sa v skupine žiakov získa pedagóg 
dôležité informácie vďaka modelovaniu rastu znalosti. 
V rámci fyzikálneho vzdelávania model môže 
pedagógovi napovedať, ako má tvoriť úlohy a aký počet 
opakovaní riešenia s vypracovanou spätnou väzbou je 
u žiakov potrebný k najefektívnejšiemu osvojeniu 
správnych poznatkov. Otázkou je ako správne postaviť 
spätnú väzbu, ktorá nie je dôležitá len pre učiteľa, ale aj 
pre žiaka.  
Na získanie dát sme použili vedecko-výskumnú 
metódu, ktorou je experiment. Táto metóda si vyžaduje 
plánovanie experimentu, vytýčenie cieľa, stanovenie 
hypotézy, realizáciu experimentu a vyvodenie záverov 
(potvrdenie alebo zamietnutie hypotézy). Ide 
o prirodzený experiment – žiaci si neuvedomujú 
priebeh výskumu, realizuje sa v prirodzených 
podmienkach. Pracuje sa s dvoma skupinami. Jedna je 
experimentálna (žiaci testovaní s využitím okamžitej 
spätnej väzby), druhá je kontrolná (žiaci testovaní bez 
využitia okamžitej spätnej väzby). [1] 

Okamžitá spätná väzba je podstatný znak metodiky 
použitej v testoch. Po každom zadaní odpovede je 
riešiteľ informovaný o správnosti postupu pri riešení 
úlohy. Prečítaním s porozumením vie zistiť, akých chýb 
sa pri riešení dopustil. V testoch so spätnou väzbou je 
možnosť riešenia ďalšej úlohy až po zobrazení spätnej 
väzby. Spätná väzba v nami použitej metodike 
nahrádza učiteľa kontrolujúceho riešenie úlohy. [1] 

V použitej spätnej väzbe musí byť stručne a jasne 
popísané správne riešenie úlohy. [1] 
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Jej obsahom je stručne rozpísaná teória k danému 
problému v úlohe, ďalej vzorec, ktorý je východiskovým 
a postup vyjadrenia potrebnej neznámej (viď Obr. 1). 
Žiak je upozornený na prípadnú premenu jednotiek 
a jeho úlohou na záver je do výsledného vzorca správne 
dosadiť za premenné dané hodnoty, výsledok správne 
zaokrúhliť  a zadať ho do systému. 
 
Obr. 1 Ukážka spätnej väzby pri konkrétnej úlohe  

 
Zdroj:[1] 

1. Model ENKI  a fitovanie 
Konštrukcia modelu ENKI vznikla s myšlienkou vytvoriť 
model vhodný pre vyučovací proces, ktorý dáva 
informáciu o počte opakovaní úloh, potrebných na to, 
aby si žiaci po prepočítaní týchto úloh osvojili svoje 
znalosti na vybranej úrovni s istou požadovanou 
pravdepodobnosťou. Proces učenia sa závisí od 
mnohých parametrov, ktoré môžu byť do istej miery 
prepojené. V tomto modeli namiesto doby trvania hrá 
dôležitú úlohu počet opakovaní. Model bol overený 
s vysokou štatistickou významnosťou. [2] 

Existuje nenulová pravdepodobnosť q )10(  q , 

že človek nezíska danú vedomosť (nenaučí sa) iba tým, 
že rieši iba jeden problém, čo je akoby jediným 
opakovaním.  Táto pravdepodobnosť )(nQ sa znižuje 

s opakovaniami, kde n  je počet opakovaní a 
n

qnQ )( . Pravdepodobnosť naučenia sa danej 

znalosti pri n  opakovaniach je 
n

qnQnP  1)(1)( . Predpokladáme, že ide 

o nezávislé procesy. [2] 
K rastu znalosti nedochádza u všetkých žiakov, ktorí 

sa zúčastnili testovania. Pretože títo žiaci buď už mali 
poznatky pred tým prijaté a správne spracované na 
aplikačnej úrovni a u niektorých bol rast zastavený 

z dôvodu nechcenia alebo neschopnosti prijať nový 
poznatok.  

Z tohto dôvodu autori model ENKI v tvare 

aNn
qnP )1()(   ,   (1) 

kde aN  je počet autonómnych celkov a parameter q  

vyjadruje pravdepodobnosť neskompletizovania 
neurálnej štruktúry po jednom opakovaní, nahradili 

funkčnú závislosť pravdepodobnosti P(n) ustálenia aN  

autonómnych celkov v n opakovaniach rozšíreným 
modelom 

aNn
quvrvnP )1()(  .  (2) 

Autori model rozšírili o parametre rv  – pomer žiakov, 

u ktorých už daný autonómny celok je skompletizovaný 

k všetkým testovaným žiakom; uv – pomer učiacich sa 

žiakov (u ktorých dochádzalo k rastu znalosti) 

k všetkým testovaným žiakom. Parametre q  a aN  

majú rovnaký význam, ale prejavujú sa len u žiakov, 
u ktorých pozorujeme rast znalosti.  

Na experiment sme si vybrali oblasť Elektrický prúd. 
Žiak musí vedieť správne využívať Kirchhoffove zákony 
a ovládal aj iné podcelky ako napr. Ohmov zákon, čo 
stále nie je najmenší podcelok. [1] [3] 
Ako uvádza B. Lacsný ,, Autonómnymi celkami 
rozumieme štruktúry, ktoré musia byť kompletne 
vytvorené, aby sa daný výkon mohol zvládnuť.” [2] 

Graf rastu znalosti (experimentálne získané body) 
dokážeme fitovať predpisom zvoleného modelu a tieto 
fitovacie krivky vzájomne porovnávať. Fitovanie 
realizujeme pomocou výpočtového programu MatLab, 
ktorý sme doplnili o funkciu (licencovaný nástroj) 
EzyFit. [2] 

2 Experiment 
V prostredí Moodle na portáli amos.ukf.sk sme vytvorili 
testy pre žiakov deviateho ročníka na tému Celkový 
odpor rezistorov zapojených v obvode sériovo 
a paralelne. Testovali sme s dvoma typmi testov a to už 
s vyššie spomínanou okamžitou spätnou väzbou (ďalej 
so SV) a bez spätnej väzby. Bez SV rozumieme  testy iba 
s informáciou, či je odpoveď správna alebo nesprávna.  

Experimentu sa zúčastnilo 215 respondentov vo 
veku 14 – 15 rokov, z toho 79 žiakov bolo testovaných 
bez SV a 136 žiakov so SV. Našim hlavným sledovaným 
znakom je učenie sa žiakov, kde nezáleží na akej úrovni 
sú ich vedomosti pred testom. Skúmali sme, či viac 
dochádza k učeniu pri testoch bez SV, t.j., že nemajú 
možnosť vidieť správny postup, ale iba výsledok po 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016    FYZIKA A CHÉMIA 

144 
 

zadaní odpovede alebo so SV, kde majú možnosť vidieť 
správny postup aj výsledok. [1] 

Test sme rozdelili na tri oblasti, z čoho každá z nich 
má na začiatku náukové video s výkladom práve 
potrebnej časti učiva pre nasledujúcu konkrétnu 
sekvenciu úloh.  

Prvá časť obsahuje úlohy na rozlíšenie sériového 
a paralelneho zapojenia rezistorov s možnosťou výberu 
správnej odpovedi. Druhá časť obsahuje podoblasti 2A 
– výpočtové úlohy na sériové zapojenie rezistorov a 2B 
– výpočtové úlohy na paralelne zapojenie rezistorov. 
V tretej časti majú žiaci za úlohu rozlíšiť o aké zapojenie 
ide a správne použiť vzťahy.  

Na analýzu dát sme využili podoblasť 2B, pretože 
obsahuje najväčší počet úloh a to 10. Každý žiak bol 
hodnotený 1, ak úloha bola riešená správna a 0, ak bola 
riešená nesprávne. Z týchto získaných dát sme vylúčili 
žiakov, ktorí dosiahli samé 1 alebo samé 0.  Vyplýva 
z toho, že u týchto žiakov nemôžeme pozorovať rast 
znalostí. Výsledky len s hodnotou 1 považujeme za 
dokonalé a predpokladáme, že žiak už mal osvojené 
vedomosti a k učeniu nedošlo. Takisto, u žiakov len 
s hodnotou 0 vo výsledkoch predpokladáme, že k 
žiadnemu učeniu nedošlo. Tieto tzv. okresané dáta sme 
využili na zostrojenie grafu závislosti relatívnej 
úspešnosti od počtu opakovaní. Body grafu sme fitovali 
oboma typmi vyššie spomínanými modelmi ENKI (vzťah 
(1), (2)). 

3 Výsledky 
V nasledujúcich dvoch grafoch sme pracovali so 
všetkými nameranými dátami.  

Na vyhodnotenie využívame 
2

 test s odhadovanými 

parametrami rvaNq ,,  a uv  v rovnici (2) 

minimalizáciou 
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kde sn je priemer získaných správnych riešení n-tej 
úlohy v súbore úloh (N = 10 fyzikálnych problémov) a 

2
n

 
je odchýlka riešení v n-tej úlohe. [4]  

Našli sme významné intervaly spoľahlivosti pre 
všetky parametre fitu.  

 
 
 
 

 

Graf 1 Graf bez SV fitovaný modelom ENKI 

 
Zdroj:[1] 
 

V grafe 1 máme vyjadrené dané parametre aj 
s príslušnými intervalmi spoľahlivosti. Z tejto skupiny 
testovaných žiakov bez SV je 27% žiakov, ktorí sa nič 
nenaučili a 53% žiakov, u ktorých dochádza k rastu 
znalosti. U týchto žiakov došlo k rozvíjaniu 4,3 
autonómnych celkov na intervale spoľahlivosti 
približne 2,7 až 6,7. 

 
V testovanej skupine so SV (Graf 2) máme približne  

78% žiakov, u ktorých dochádza k rastu znalosti a 1% 
žiakov, u ktorých nedochádza k učeniu. K rastu znalosti 
dochádza u žiakov s rozvíjaním 0,8 autonómnych 
celkov na intervale spoľahlivosti 0,6 až 1. 
  
Graf 2 Graf so SV fitovaný modelom ENKI 

 
Zdroj:[1] 
 

Z porovnania týchto prvých dvoch grafov je vidieť, 
že 27% žiakov v testovanej skupine bez SV už vedelo 
všetko a nedošlo k rastu znalosti. To znamená, že 15 
žiakov sa nič nové nenaučilo.  V druhej skupine je to len  
1% žiakov, čo už všetko vedelo (t.j. jeden žiak).  
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Graf 3 Porovnanie fitov. Modrá so SV a červená bez SV. 

 
Zdroj:[1] 
 

Pozoruhodné je vzájomné porovnanie na Grafe 3, 
na ktorom modrá krivka popisuje skupinu so SV 
a červená bez SV. Všimnime si, že pri tretej úlohe 
dochádza k vyrovnaniu úspešnosti medzi skupinami so 
SV a bez SV. Neočakávané je, že k rastu znalosti 
dochádza za treťou úlohou  rýchlejšie v testovanej 
skupine bez SV ako v skupine so SV. Pri týchto fitoch 
pracuje tzv. rozšírený model ENKI (vzťah (2)) so 

všetkými dátami a pomocou parametrov rv a uv  

automaticky rozlišuje žiakov, ktorí sa nič nenaučili 
a u ktorých dochádza k rastu znalosti. 

Ak vezmeme namerané dáta len žiakov, ktorí sa 
reálne učili, čiže rovnaké počiatočné podmienky (Graf 
4), vidíme, že spätná väzba má význam iba pri malom 
počte úloh. Pri tomto meraní zisťujeme, že po šiestej 
úlohe tejto oblasti dochádza k vyrovnaniu rastu znalosti 
a pri väčšom počte je dokonca spätná väzba menej 
efektívna. Tieto fity sú zostrojené na základe modelu 
ENKI vzťah (1). 
 
Graf 4 Porovnanie fitov s rovnakými počiatočnými 
podmienkami. Modrá so SV a červená bez SV. 

 
Zdroj:[1] 

3 Diskusia 
Naše výsledky sú zamyslenia hodné. Pre pedagóga je 
omnoho viac časovo náročnejšie vypracovať úlohy so 
spätnou väzbou, pričom za rovnaký čas stihne vyriešiť 
menej úloh ako bez spätnej väzby. Z toho vyplýva, že je 
efektívnejšie vyriešiť viac úloh (minimálne však 6) iba 
s informáciou o správnosti riešenia, ako im rozpracovať 
celé vzorové riešenie. 

V tomto prípade súhlasíme s poznatkami 
o objavnom vyučovaní, že pokiaľ žiaci prídu na riešenie 
sami, budú danému učivu lepšie rozumieť, ako keď sa 
im ukáže iba vzorové riešenie. 

Záver 
Nepodarilo sa nám ukázať, že spätná väzba je 
efektívnejšia, a preto musíme naše hypotézy 
zamietnuť. Z nášho merania a vyhodnotenia však 
vyplýva, že spätná väzba môže byť efektívna pre menší 
počet úloh.  

Vieme však, že je nemožné na vyučovaní žiakovi 
nechať dostatok času, aby na riešenie každej úlohy 
prišiel sám a z toho je zrejmé, že spätná väzba je vo 
vyučovacom procese dôležitá. 
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Abstrakt 
Ortopedické zariadenia z biodegradovateľných 
materiálov sa v poslednej dobe stali zaujímavou 
alternatívou k trvalým ortopedickým implantátom. 
Táto práca  sa zaoberá prípravou kovových  celulárnych 
štruktúr na báze železa pripravených metódou 
práškovej metalurgie. Na vzorky bol nanášaný 
polymérny film z polyetylénglykolu (PEG) 
v koncentráciách 5 hm. %,, 10 hm. % a 15 hm. %. Bolo 
pozorované korózne správanie takto pripravených 
vzoriek formou statickej korózie a dynamickej korózie 
v Hankovom roztoku. Vzorky pokryté polymérnym 
filmom na základe stanovení vykazujú väčšiu rýchlosť 
degradácie ako čisté železo. Najvyššiu rýchlosť 
degradácie dosahovali štruktúry pokryté PEG 
v koncentrácii 10 hm. % .  
Kľúčové slová: biomateriály, biodegradácia, korózia, 
prášková metalurgia 

Abstract 
Orthopedic devices made from biodegradable 
materials has recently become an interesting 
alternative to permanent orthopedic implants. This 
work deals with the preparation of iron based metallic 
cellular structures prepared by powder metallurgy. The 
samples were coated with a thin polymeric layer of 
polyethyleneglycol (PEG) with a concentration 5 wt. %, 
10 wt. % and 15 wt. %. Corrosion behavior of the 
prepared samples was observed in the form of static 
corrosion and dynamic corrosion in Hank´s solution. 
Rate of degradation of polymer coated samples was 
greater than rate of degradation of pure iron. The 
highest rate of degradation was observed in structure 
covered with PEG with a concentration of 10 wt. % . 
Keywords: biomaterials, biodegradation, corrosion, 
powder metallurgy 

Úvod 
Zlomeninami kostí trpí v dôsledku úrazov a chorôb 
každoročne veľké množstvo ľudí. Časť z nich je natoľko 
zložitá a komplexná, že je potrebné okrem vonkajšej 
fixácie vykonať aj chirurgický zákrok s využitím 
ortopedických implantátov. Tieto implantáty, v podobe 
kostných skrutiek a platničiek, sú najčastejšie vyrábané 
z titánu, nehrdzavejúcej ocele, kobaltu a zliatin chrómu 
[1].  Najväčšími nevýhodami využitia trvalých kovových 
implantátov je potreba sekundárnych chirurgických 
zákrokov na ich odstránenie a nevhodné mechanické 
vlastnosti.  

V súčasnej dobe sa vynakladá úsilie na prípravu 
takých materiálov, ktoré dokážu plniť funkciu týchto 
implantátov a zároveň sú po jej ukončení schopné sa 
samovoľne rozpustiť a resorbovať priamo v tele 
pacienta. Takéto materiály sa nazývajú 
biodegradovateľné a proces ich rozpadu biodegradácia. 
Okrem toho, že v procese liečby poskytujú oporu 
poškodenému tkanivu, zároveň podporujú rast nových 
buniek a jeho regeneráciu. Vyrábajú sa prevažne z 
kovov, keramiky a polymérov. V porovnaní s trvalými 
implantátmi majú lepšie mechanické vlastnosti a 
zároveň eliminujú potrebu ďalšieho zákroku. 
Významnou podmienkou, ktorú musia všetky 
biodegradovateľné materiály spĺňať, je 
biokompatibilita s hostiteľským prostredím.   

Najčastejšie využívanými kovmi pre prípravu 
biodegradovateľných materiálov sú železo a horčík, 
ktoré v tele degradujú procesmi korózie. Jej rýchlosť je 
jedným z určujúcich faktorov pre výber daného kovu 
ako dočasnej opory. Tá môže byť ovplyvnená rôznymi 
spôsobmi, medzi ktoré patrí napríklad príprava zliatin a 
nanášanie povlakov.  

V tejto práci sa venujem príprave kovových 
celulárnych štruktúr na báze železa pokrytých 
polyetylénglykolovým (PEG) filmom a vplyvu tohto 
povlaku na morfológiu povrchu a rýchlosť korózie.  



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016    FYZIKA A CHÉMIA 

147 
 

1 Biodegradovateľné materiály 
Biomateriál je akýkoľvek prírodný alebo umelý  
materiál, ktorý obsahuje celok alebo časť živej 
štruktúry. Zvyčajne je to biomedicínske zariadenie, 
ktoré zaistí, zlepší alebo nahradí prirodzenú funkciu tej 
zložky, ktorú nahrádza [2].  

Súčasné biomateriály majú bioaktívne vlastnosti, 
ktoré zahŕňajú oseointegráciu (priame spojenie medzi 
kosťou a povrchom implantátu (titán a hydroxyapatit)), 
tkanivovú integráciu (biosklo) a biodegradáciu (PLGA a 
kolagén) [3]. Biodegradácia je proces, pri ktorom 
dochádza k rozpadu látok v biologickom prostredí 
rôznymi procesmi. V prípade biodegradovateľných 
implantátov napríklad hydrolýzou (polyméry) či 
koróziou (kovy). 

Aj napriek tomu, že súčasná liečba, využívajúca 
neodbúrateľné materiály, dokázala svoju účinnosť, na 
poli tkanivového inžinierstva sú biodegradovateľné 
implantáty považované za budúcnosť. Použitie trvalých 
implantátov sa stretá s dvoma hlavnými problémami, a 
tými sú rednutie kostí (tzv. stress shielding) a potreba 
druhotných chirurgických zákrokov u pacientov. 
Permanentné kovové implantáty (Youngov modul 100-
200 GPa)  sú v porovnaní s kosťou (Youngov modul 10 
– 30 GPa) pevnejšie [4].  

1.1 Biodegradovateľné kovy 
Biodegradovateľné kovy (BK) sú kovy a zliatiny, od 
ktorých sa čakáva, že  postupne korodujú in vivo. Počas 
degradácie prebiehajú príslušné reakcie hostiteľa 
vyvolané uvoľnenými koróznymi produktmi. BK sa 
úplne rozpustia, pričom zároveň napomáhajú hojeniu 
poškodeného tkaniva. Hlavnou zložkou BK by mali byť 
esenciálne kovové prvky, ktoré môžu byť 
metabolizované v ľudskom tele a vykazujú adekvátnu 
rýchlosť degradácie. Doteraz vyvinuté BK zahŕňajú 
prevažne železo a horčík.  

Železo spĺňa viaceré parametre vhodného, 
biologicky rozložiteľného materiálu a preto je 
považované za zaujímavého kandidáta na výrobu 
medicínskych implantátov. Predbežné štúdie in vivo 
tento fakt potvrdili [5]. Vďaka lepším mechanickými 
vlastnostiam je čisté železo atraktívnejšie než zliatiny 
horčíka.  

Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť vlastnosti 
kovových implantátov, je nanášanie rôznych druhov 
povlakov na ich povrch. V prípade železa je želaným 
efektom zvýšenie rýchlosti korózie. Povlaky zložené z 
polymérov v kombinácii s fosforečnanom vápenatým 
podporujú adhéziu, migráciu, diferenciáciu a 
proliferáciu osteoblastov. Takéto materiály majú 

potenciál, ktorý sa dá využiť pri liečbe a regenerácií 
kostí.  

1.2 Degradácia železa procesom korózie  
Elektrochemická korózia je rozrušenie kovových 
materiálov vplyvom elektrochemického pôsobenia 
okolitého prostredia - elektrolytu. Nastáva pri 
vzájomnom pôsobení kovov s elektrolytmi (voda, 
telesné tekutiny, roztoky kyselín, zásad a solí). 
Najbežnejšie a významné elektrochemické reakcie 
prebiehajúce pri korózii železa sú [5]: 
 
Anodická reakcia 
 

 𝐹𝑒 →  𝐹𝑒2+ + 2𝑒− (1) 
  

Katodické reakcie (zjednodušene) 
 

 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2 (2) 
 

𝐻2𝑂 + 
1

2
𝑂2 + 2𝑒

−  →  2𝑂𝐻− 
(3) 

 
Reakcia (2) prebieha hlavne v kyselinách  a pri pH v 
rozmedzí 6,5 - 8,5. Korózia je zvyčajne sprevádzaná 
tvorbou tuhých  nečistôt z reakcie medzi produktmi 
anodických a katodických reakcií [5]: 
 

 𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻−  → Fe(OH)2 (4) 
 

Čistý hydroxid železnatý  je biely, ale materiál 
produkovaný koróziou je zvyčajne zelenkastej farby 
vzhľadom na čiastočnú oxidáciu, ktorá prebieha vo 
vzduchu: 
 

 2 Fe(OH)2 + 𝐻2𝑂 + 
1

2
𝑂2 →  2Fe(OH)3 (5) 

 
Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie hydratačné a oxidačné 
reakcie. Tie vedú k červenkastej farbe hrdze. Hrdzu 
nakoniec tvorí zložitá zmes, ktorej presné zloženie 
závisí na ďalších prítomných stopových prvkoch.  
 Železo podlieha oxidácii na železnaté a 
železité ióny, ktoré sa rozpúšťajú v biologických 
médiách. Doposiaľ nebola pozorovaná žiadna nimi 
vyvolaná lokálna toxicita [6]. Navyše, Fe2+ ión je 
základný kofaktor pre skupinu enzýmov podieľajúcich 
sa na rôznych fyziologických procesoch, ako je 
napríklad aktivita redoxných enzýmov či syntéza DNA. 
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2 Experimentálna časť 

2.1 Príprava celulárnych štruktúr a nanášanie 
polymérneho filmu  
Z polyuretánovej (PUR) peny boli vystrihnuté valčeky, 
ktoré boli impregnované suspenziou, ktorá bola 
pripravená rozpustením 0,2 g želatíny v 6 ml 
destilovanej vody pri teplote 60°C a následným 
pridaním 7 g Fe prášku (CIP – carbonyl iron powder, od 
spoločnosti  BASF, typ CC d50 3.8-5.3, 3,8-5,3 μm, 
99,5% Fe, 0,05% C, 0,01% N a 0,18% O). Takto 
pripravené valčeky sa následne spekali v dvoch 
krokoch. Počas prvého kroku pri 450°C  po dobe 120  
minút v inertnej atmosfére dusíka (N2) došlo k 
odstráneniu PUR peny. V druhom kroku pri 1120°C po 
dobu 60 minút v redukčnej atmosfére (90% N2, 10% H2) 
prebehlo samotné spekanie kovových valčekov. 
 
Obr. 1 Valčeky z PUR peny pripravené na impregnáciu 
suspenziou 

 
 
Obr. 2 Valček z PUR peny po impregnácií suspenziou, 
pripravený na spekanie 

 
 

Hotové kovové valčeky boli následne pokryté 
polyetylénglykolom (PEG). Boli pripravené tri druhy 
roztokov so zložením 5 hm. %g PEG, 10 hm. % g PEG 
a 15 hm. % g PEG na 1l 96% etanolu, ktoré stáli 24 hodín 
pri laboratórnej teplote. Pred každým pokrývaním boli 
valčeky  ultrazvukovo čistené v acetóne, etanole (96%) 

a destilovanej vode, v každom po dobu 10 minút 
Valčeky boli do roztokov ponorené počas 1 hodiny pri 
laboratórnej teplote a ďalších 2 hodín pri 45°C. Po 
ukončení sa vzorky vysušili pri teplote 45°C počas 3 
hodín. 

Po príprave boli kovové valčeky vložené do 25 ml 
Hankovho roztoku (8,00 g/l NaCl, 0,40 g/l KCl, 0,14 g/l 
CaCl2, 0,06 g/l MgSO4.7H2O, 0,06 g/l NaH2PO4.2H2O, 
0,35 g/l NaHCO3, 1 g/l glukóza, 0,6 g/l KH2PO4, 0,10 g/l 
MgCl2.6H2O) simulujúceho fyziologické prostredie pri 
teplote 37°C. Vzorky boli vážené po každom týždni po 
dobu troch mesiacov. Pred každým vážením boli 
ultrazvukovo čistené v acetóne a destilovanej vode po 
dobu 10 minút a vysušené. Výsledky úbytku hmotnosti 
sú zhrnuté v Tabuľke 3.  

Na pripravených  celulárnych štruktúrach sa 
metódou anodických polarizačných kriviek uskutočnili 
testy dynamickej korózie za pomoci potenciostatu 
Autolab PGSTAT 302N. Vzorka predstavovala pracovnú 
elektródu, ako referenčná bola použitá 
argentochloridová (Ag/AgCl/KCl) a ako pomocná 
platinová (Pt) elektróda. Rozsah potenciálov bol od 200 
mV do -800 mV pri rýchlosti 0,1mV/s. Valčeky boli 
ponorené v Hankovom roztoku a termostatované na 
37°C.  V Tabuľke č. 6 je popísaný korózny potenciál Ekor, 
prúdová hustota jkor a rýchlosť korózie pre jednotlivé 
vzorky. 

Roztoky, v ktorých boli vzorky ponorené, boli 
testované metódou atómovej absorpčnej 
spektroskopie a analyzované v plameni acetylén-
vzduch prístrojom AAS AAnalyst 100. Tabuľka 5 
ilustruje koncentráciu železa v jednotlivých roztokoch 
po 4, 8 a 12 týždňoch korózie. 

Popri SEM (Scanning Electron Microscopy) bola 
vykonaná na vzorkách pred koróziou a po 1 mesiaci 
korózie EDX (Energy Dispersive X-ray spectroscopy 
point analysis) analýza. V tabuľkách 1 a 2 je zhrnutý 
prehľad pomerného zastúpenia prvkov na povrchu 
vzoriek. 

3 Výsledky a diskusia 

3.1 Morfológia povrchu 
Na Obr. 3 sa nachádzajú SEM snímky pripravených 
celulárnych štruktúr. V Tabuľke 1 a 2 sú zhrnuté 
výsledky EDX analýzy povrchu vzoriek pred koróziou 
a po jednom mesiaci korózie.  
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Tabuľka 1 Pomerné zastúpenie prvkov na povrchu 
vzoriek pred koróziou 

 Prvo
k 

Hmotnosť  [%] 

Fe Fe 100 

Fe + 5 hm. % 
PEG 

Fe 97,11 

C 2,89 

Fe + 10 hm. % 
PEG 

Fe 86,26 

C 13,74 

Fe + 15 hm. %  
PEG 

Fe 63,06 

C 36,94 

 
Tabuľka 2 Pomerné zastúpenie prvkov na povrchu 
vzoriek po jednom mesiaci korózie 

 Prvo
k 

Hmotnosť [%] 

Fe 

Fe 64,36  

C 2,8 

O 32,84 

Fe + 5 hm. % 
PEG 

Fe 63,64 

C 3,76 

O 32,90 

Fe + 10 hm. % 
PEG 

Fe 59,27 

C 4,74 

O 35,99 

Fe + 15 hm. % 
PEG 

Fe 61,55 

C 4,29 

O 34,16 

 
Na povrchu vzoriek s PEG povlakom pred koróziou 
možno pozorovať vyšší obsah uhlíka v porovnaní so 
vzorkou bez PEG. Obsah uhlíka narastal 
s množstvom  polymérneho filmu. Na vzorkách po 
jednom mesiaci korózie možno sledovať úbytok 
prítomnosti železa a výskyt kyslíka v dôsledku vzniku 
koróznych produktov. 

Obr. 3  SEM snímky povrchu pripravených celulárnych 
materiálov: a) Fe b) Fe+ 5 hm. % PEG c) Fe + 10 hm. % 
PEG d) Fe + 15 hm. % PEG 

 
 
Štruktúry svojou morfológiou zodpovedajú štruktúre 
PUR peny a jasne možno pozorovať výskyt väčších 
i menších pórov. Je vidieť, že so stúpajúcou 
koncentráciou PEG dochádza k vyhládzaniu povrchu 
spôsobeného jeho prítomnosťou. Povrch vzoriek bol 
stanovený metódou BET na 0,40 m2/g. 

3.2 Statická korózia  
 
Tabuľka 3 Zmeny hmotnosti vzoriek v Hankovom 
roztoku v priebehu 12. týždňov 

Váženie 
/týždeň 

Zmena hmotnosti [mg] 

 
Fe 

Fe + 5 
hm. % 

PEG 

Fe + 10 
hm. % 

PEG 

Fe + 15 
hm. % 

PEG 

0 0 0 0 0 

1 2 8,9 13,1 9 

2 3,2 22 33,7 33,3 

3 11,5 35,6 54,6 40,2 
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4 19,9 52,2 77,9 49,2 

5 26,2 67,8 97 62,1 

6 31,9 78,6 112,6 71 

7 27,2 75,8 123,1 73,6 

8 23,7 87,5 132,5 83,5 

9 23,2 100,8 146 88,3 

10 16,9 109,7 160,2 87,9 

11 2,5 109,9 169,1 79,6 

12 23,9 109,6 166,5 38,7 

 
Graf 1 Zmeny hmotnosti vzoriek v priebehu 12 týždňov 
 

 
 
Zmeny hmotnosti vzoriek sú spôsobené hromadením 
koróznych produktov a rozpúšťaním celulárnych 
štruktúr. Výrazné skoky v úbytku hmotnosti, ktoré 
možno pozorovať hlavne pri vzorkách čistého železa 
a Fe + 15 hm. % PEG možno pripísať odpadnutiu 
väčších, celistvých skorodovaných celkov do roztoku. 
Po 11. týždni došlo u všetkých vzoriek k poklesu 
hmotnosti.  
 
Tabuľka 4 Rýchlosť statickej korózie  
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ýž
] 

Fe
 +

 1
5

 h
m

.%
 

P
EG

 

[g
/m
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4 0,156 0,584 0,656 0,337 

8 0,355 0,816 1,016 0,571 

12 0,434 0,902 1,139 0,663 

 
Z výpočtov rýchlosti statickej korózie možno usúdiť, 
že stúpa v poradí Fe < Fe + 15 hm. % g PEG < Fe + 5 
hm. %g PEG < Fe + 10 hm. % g PEG. Všetky vzorky 
pokryté polymérnym filmom korodovali rýchlejšie 
ako čísté železo. 
 
 

Tabuľka 5 Koncentrácia Fe v jednotlivých roztokoch 

Vzorka 
Doba 

korózie/týždeň 
Koncentrácia 

[mg/l] 

Fe + 10 hm. %  
PEG 

4 23,25 

Fe + 10 hm. % 
PEG 

8 406,5 

Fe + 10 hm. % 
PEG 

12 552,84 

Fe + 5 hm. % 
PEG 

4 211,38  

Fe + 5 hm. % 
PEG 

8 357,72 

Fe + 5 hm. % 
PEG 

12 650,4 

Fe + 15 hm. %  
PEG 

4 284,55 

Fe + 15 hm. %  
PEG 

8 390,24 

Fe + 15 hm. %  
PEG 

12 1349,59 

Fe  4 780,48  

Fe 8 1560,97 

Fe 12 2243,9 

 
Vo všetkých prípadoch možno pozorovať nárast 
koncentrácie Fe v roztokoch spolu s narastajúcou 
dĺžkou korózie.  
 

3.2 Dynamická korózia 
 
Tabuľka 6 Vyhodnotenie dynamickej korózie 

V
zo

rk
a 

E k
o

r [
m

V
] 

n
am

e
ra

n
ý 
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Fe -566,33 -570,45 55,39 1,287 

Fe + 5 
 hm.% PEG 

-614,69 -612,34 103,54 2,405 

Fe + 10 
hm. % PEG 

-629,12 -625,03 119,42 2,774 

Fe + 15 
hm. % PEG 

-646,23 -640,81 118,45 2,751 
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Obr. 4 Tafelove krivky 

 
 
Z potenciodynamických polarizačných kriviek bola 
stanovená degradačná rýchlosť v Hankovom roztoku. 
U všetkých vzoriek je viditeľný posun k negatívnejším 
hodnotám potenciálu, čo značí vyššiu rýchlosť korózie 
v porovnaní s čistým Fe.  

Záver 
Úprava vlastností biodegradovateľných materiálov 

na báze železa formou nanášania filmov na jeho povrch 
je jednou z metód, ako upraviť jeho korózne správanie. 
Výsledky meraní rýchlosti korózie v prípade statickej aj 
dynamickej korózie ukázali, že vzorky pokryté 
polymérom korodovali rýchlejšie než čisté železo. 
Vzhľadom na možné použitie železa ako 
biodegradovateľného materiálu pre ďalšie ortopedické 
použitie je toto zvýšenie želaným efektom, nakoľko 
rýchlosť degradácie čistého železa je nedostačujúca. 
Nakoľko okrem vhodnej koróznej rýchlosti je dôležitá aj 
biokompatibilita a nízka cytotoxicita takýchto 
zariadení, budú vykonané ďalšie testy. 
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Abstrakt 
Tento článok pojednáva o spektrometrickej analýze 
kultivovaných bielych a ružových perál za pomoci 
využitia Ramanovej spektroskopie. Skúma a analyzuje 
organickú a anorganickú zložku perly  vrámci jej 
pôsobenia v roztoku kyseliny octovej. Uvedené 
spektroskopické merania porovnávajú modifikácie   
uhličitanu vápenatého CaCO3 u perly, kalcitu i 
aragonitu. 
Kľúčové slová: perla, pigment, kyselina octová,  
spektrum. 

Abstract 
This work underlines the application of Raman 

spectroscopy to analyse white and pink pearls. It 
inquires and analyse the organic and anorganic matrix 
when put into a solution with an acetic acid.   
Measurements further presented compare spectra of 
different modifications of CaCO3 .                                  
Key words: pearl, pigment, acetic acid, spectrum. 

Úvod 
Organizmy, ktoré sú schopné produkcie perál patria 

do kmeňa mäkkýše (Mollusca), triedy lastúrniky 
(Bivalvia) [1]. Charakteristickou vlastnosťou tohto 
živočícha je mäkké slizké telo a žľaznatý plášť. 
Vzhľadom k rôznemu tvaru plášťa vytvárajú mäkkýše i 
rôzne typy schránok. Kmeň mäkkýše sú veľmi starou 
vetvou živočíchov. Počiatok ich vývoja siaha do prvohôr 
(kambrium – pred 500 mil. r.). Trieda lastúrniky zahŕňa 
asi 10 000 druhov, z ktorých asi tretina žije v sladkých 
vodách, ostatné žijú v moriach. Schránka lastúrnikov je 
tvorená z dvoch súmerných misiek. Na hornej strane sú 
misky vyklenuté do vrcholu (tzv. embrionálne misky), 
ktoré sú najstaršou časťou schránky. Obe misky sú 
spojené pružným konchinovým ligamentom [1]. 

Veľká väčšina perál, ktorá sa dnes vyskytujú na trhu 
je kultivovaná. Pederson [2] opisuje perlu ako konkréciu 
vytvorenú mäkkýšom. Celkový podiel uhličitanu 
vápenatého CaCO3 v perle je asi 91,72%, ďalšou zložkou 
je voda a organická hmota  nazývaná aj konchiolín [1,3]. 
Je nespočetne mnoho teórii, ktoré definujú vznik perly. 
Všeobecne známe je, že perla je tvorená reakciou 

makkýša na prítomnosť určitého rušivého prvku, ktorý 
vnikol do tela lastúry [2].  

Schopnosť mäkkýša vylučovať organické 
a anorganické zložky, ktoré sa podieľajú na budovaní 
schránky, mu umožňuje vylučovať rovnakú substanciu 
potrebnú pre vznik perly [3]. Schránka lastúrnika je 
tvorená z troch vrstiev: vrchná – periostracum, tiež táto 
vrstva býva označovaná aj ako rohová vrstva. Stredná 
vrstva je známa pod názvom ostracum a ide 
o  prizmatickú, či porcelánovú vrstvu. Poslednou je 
hipostracum vnútorná vrstva perleťová [4]. 

Stavebným materiálom schránky mäkkýšov, 
respektíve lastúrnikov je v najväčšej miere uhličitan 
vápenatý CaCO3. Ten vo všeobecnosti vytvára  tri typy 
kryštálových štruktúr – kalcit, aragonit a vaterit. 
U mäkkýšov sa vyskytujú prvé dva typy. Kalcit (primárne 
kryštalizujúci v ostracume) kryštalizuje v trigonálnej 
sústave, ktorá je stabilná pri izbovej teplote 
a normálnom tlaku. Na druhej strane, aragonit 
(primárne kryštalizujúci v časti hipostracum - 
perleťovej), má rombickú štruktúru, stabilnú pri nízkej 
teplote a vysokom tlaku. Je zaujímavé, že mäkkýše 
dokážu produkovať obe tieto kryštálové štruktúry 
uhličitanu vápenatého CaCO3 [4,5]. V závislosti od 
podmienok rastu uhličitanu vápenatého CaCO3 môže 
mať formu pseudohexagonálnych doštičiek alebo 
stĺpcov. Hlavným stavebným materiálom vrchnej 
periostrakálnej vrstvy mušle mäkkýšov je konchiolín. 
Ide o organogénnu substanciu zloženú prevažne 
z bielkovín a polysacharidov, nerozpustnú vo vode, 
etanole či éteri, s približným chemickým vzorcom 
C32H48O11N2 a vlastnosťami a štruktúre podobnej 
chitínu [4]. Je vylučovaná krvou spolu s uhličitanom 
vápenatým do medzibunkovej hmoty vonkajšej brázdy 
pokožky [6]. Periostracum pokrýva takmer celú 
schránku mäkkýša, chráni ju pred erodovaním či 
koróziou, utvára prostredie priaznivé pre uhlíkatú 
biomineralizáciu, pokrýva a maskuje nerovnosti 
prírastkových mineralizujúcich častí schránky 
(ostracum a hipostracum) [4].  

Hlavným stavebným materiálom prizmatickej vrstvy 
(ostracum) je uhličitan vápenatý [4,6]. Plášť mäkkýšov 
koncentruje v krvi obsiahnutý vápnik do určitých oblastí 
okraja plášťa, kde sa tvoria kryštály a okraj schránky tak 
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rastie. Na vytváraný materiál vplýva mnoho  faktorov 
vrátane sexuálnych hormónov, stravy, kyslosti vody 
a teploty [1,6]. Je to vrstva budovaná z kryštálov kalcitu 
alebo kombinovane, kalcitu a aragonitu. Kryštály tejto 
vrstvy vytvárajú stĺpčeky, tyčinky, príp. bývajú vláknité. 
Vrstva býva väčšinou sfarbená do porcelánovo biela, 
prípadne do ružovej, blankytnej, červenej až čiernej 
farby [4]. 
    Najväčšie zastúpený stavebný materiál perleťovej 
vrstvy (hypostracum) je aragonit. Vystupuje prevažne 
vo forme lamiel a utvára tak mikrovrstevnatú štruktúru 
hypostraca. Aragonit je tu sprevádzaný premenlivým 
množstvom konchiolínu, ktorý vypĺňa úzke škáry (o 
šírke okolo 10 nm) medzi pseudohexagonálnymi 
doštičkami aragonitu, ktoré ležia jedna na druhej. Ich 
dĺžka sa pohybuje v rozmedzí od 5 – 10 μm a hrúbka od 
0,2 – 0, 6 μm [4]. Jeho nanorozmerné tabuľkové kryštály 
v submikroskopickej orientácií sú periodicky obaľované 
organogénnymi molekulami (zložky zabezpečujúce 
určitú veľkosť kryštálov, agregáciu s ostanými kryštálmi, 
predefininovanú orientáciu v 3D priestore teda 
špecifickú architektúru, dizajn a textúru) [7]. Kolenčík 
[8] podrobnejšie dodáva, že: tvorba perlete, ako jej 
hierarchické usporiadanie tak aj vektorová orientácia 
aragonitu vzniká prednostne v roztoku iónových 
asociátov kovov  alkalických zemín a rozpustných 
karbonátov (čo je význačné pre tvorbu aragonitových 
nanokryštálov) ktoré sa vyskytujú v roztoku s 
organogénnymi polymérnymi zlúčeninami ako napr. 
polyakrylová kyselina (PAA) a biogénne dostupná forma 
kremíka (najmä špeciácia vykazujúca aniónový 
charakter). Bližšia špecifikácia medzivrstevného 
(medzizrnného) priestoru (tmelu) aragonitových 
kryštálov biopolymérnych látok (biomakromolekúl) 
okrem PAA obsahuje aj hydrofóbne a hydrofilné 
proteíny a chitín. 
     Hierarchické usporiadanie tejto vrstvy predurčuje aj 
vplynutie organogénnych farbiacich molekúl buď 
priamo do aragonitových nanokryštálov, na rozhraní 
aragonit-biopolymérne substancie alebo do 
spomínaných biopolymérnych substancií (materiál, 
ktorý sa prejavuje ako medzi-zrnný tmel) [9,10]. 

 

1 Materiál a metodika 
Pri uskutočňovaní našich experimentov sme použili 

Ocot kvasný (8%), výrobca: Brand food s.r.o. Topoľčany, 
biele a ružové perly – kultivované bez jadra, určené na 
šperkové účely (pôvod- Čína), kalcit z lokality Žirany 
(Slovensko), aragonit z Tazouta (Maroko) . 

Na identifikáciu zloženia sme použili Ramanovu 
spektroskopiu. Jedná sa o nedeštrukčnú metódu 
analytickej chémie, ktorá patrí medzi metódy 

elektromagnetickej spektroskopie. Ak ožiarime látku 
elektromagnetickým žiarením s vlnovou dĺžkou λ0, pri 
štúdiu rozptýleného žiarenia objavíme okrem pôvodnej 
vlnovej dĺžky aj niekoľko iných. Vlnová dĺžka a intenzita 
rozptýleného svetla je charakteristická pre danú látku, 
na ktorej k rozptylu došlo [11]. Pri Ramanovom rozptyle 
fotóny excitujúceho žiarenia interagujú s molekulami 
vzorky alebo mriežkou vzorky tuhej látky. Energia 
fotónu pritom vzrastie alebo klesne o hodnotu, ktorá 
zodpovedá rozdielu energetických hladín vibračného a 
rotačného spektra, t.j ak je interakcia (zrážka) medzi 
fotónom a molekulou dokonale pružná, čiže nastane 
elastický rozptyl, energia fotónu sa po zrážke nezmení a 
rozptýlené svetlo má rovnakú frekvenciu ako excitujúce 
žiarenie, hovoríme o Rayleighovom rozptyle. Ak je však 
zrážka fotónu a molekuly nepružná, potom ide o 
neelastický Ramanov rozptyl, čo znamená, že 
dopadajúci fotón môže časť svojej energie odovzdať 
molekule alebo naopak od nej určitú časť energie prijať. 
Takto vymenená energia je kvantovaná. Kmitočet 
žiarenia, ktoré vzniklo Ramanovým rozptylom je daný 
vzťahom v= v0 +- v. Ramanov kmitočet  v je celkom 
nezávislý od kmitočtu v0 dopadajúceho žiarenia. Rozdiel 
medzi kmitočtom pôvodného žiarenia v0 a Ramanovho 
žiarenia v sa rovná presne vibračným kmitočtom 
molekuly. Analýzou rozptýleného svetla, nazývaného 
Ramanovým spektrom teda získame informácie o type 
väzieb medzi atómami vo vzorke [11].  

Posun, ktorý vzniká vďaka Ramanovmu javu, je 
stanovený energiou medzi vibračným a základným 
stavom molekuly alebo je stanovený na základe 
primárnych a vyžiarených fotónov [12]. Signály 
zodpovedajúce Stokesovému a antiStokesovému 
rozptylu sú vždy usporiadané v rovnakých intervaloch 
pozdĺž tzv. Rayleighovej línie, reprezentujúcej práve 
elastický rozptyl.  

Získané spektrum bude preto symetrické, hoci sa 
bude líšiť rozdielnymi intenzitami. V konvenčnej 
Ramanovej spektroskopii sa využívajú len signály, 
zodpovedajúce Stokesovému rozptylu, nakoľko sa tieto 
signály vyznačujú oveľa vyššími intenzitami. Rozdiely v 
intenzitách medzi Stokesovým a anti-Stokesovým 
rozptylom sú spôsobené rozdielnym počtom molekúl v 
základnom a excitovanom stave.  

Samotný Ramanov posun je závislý na rozdieloch 
medzi energetickými hladinami jednotlivých vibrácií 
molekúl, avšak nie všetky vibrácie sú tzv. Raman 
aktívne, teda nie sú pozorované v Ramanovom spektre. 
Aby bola vibrácia Raman aktívna, molekula musí byť 
anizotropne polarizovateľná. Použili sme spektrometer 
GL Gem Raman PL532 so zeleným laserom o vlnovej 
dĺžke 532 nm a maximálnym výkonom 300 mW. 
Spektrometer využíva diódový laser Nd-YAG, ktorý 
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pracuje na vlnovej dĺžke 1064 nm a detektor Toshiba 
TCD1304AP (CCD 3648 pixel, 8 μm x 200 μm). 
Spektrálny rozsah je 100 – 5440 cm-1s rozlíšením 10 cm-

1. Veľkosť skúmaného bodu je 10 - 15 μm pri 10-
násobnom zväčšení. Na vyhodnotenie spektier sme 
použili softvér Spekwin32 verzia 1.716.1 [21].  

Pri rozpúšťaní perál sme vychádzali 
z predchádzajúcich výskumov [13,14,15]. K 
nadobudnutiu požadovaných spektier sme uskutočnili 
viacero porovnávacích experimentov. Perly a kalcit sme 
rozpúšťali v 20ml roztoku 8% kyseliny octovej známej aj  
ako ocot. Roztok sme nechali  pôsobiť po dobu 
siedmych dní pri laboratórnej teplote, čo je doba 
potrebná k uvoľneniu maximálneho množstva CaCO3 
do roztoku. Chemická reakcia prebieha nasledujúcim 
mechanizmom: 

 
2 CH3COOH + CaCO3 -> H2O + CO2 + Ca(CH3COO)2 

 

Po uvoľnení anorganickej zložky kyselinou octovou 
sme materiál premyli destilovanou vodou a nechali 
voľne na vzduchu vysušiť. Zostatkovú hmotu pevného 
skupenstva sme neskôr analyzovali, bez ďalšej úpravy, 
v spektrometre. Roztoky sme preliali do sklených kyviet  
a následne analyzovali.  

2 Výsledky a diskusia 
U ružovej i bielej perly (ružová a zelená línia) sme 

identifikovali zhodné maximá 219, 301, 715 a 1093 cm-

1 zodpovedajúce pre uhličitan vápenatý konkrétne pre 
aragonit (Obr. 1). Okrem toho boli u ružovej perly 
zaznamenané ďalšie vrcholy na úrovni 1140, 1530, 
2235, 2617 cm-1. Vrcholy viditeľné na úrovniach 301, 
715 a 1093 cm-1 prislúchajú kalcitu(čierna línia). Vrchol 
na hladine 1140 cm-1 prislúcha chemickej väzbe 
charakteristickej pre organické uhlíkaté materiály, s 
jednoduchou väzbou C-C. Vrchol na hladine 1530 cm-1 
prislúcha dvojitej väzbe C=C [16]. Bersani, Lottici [17] 
hovoria, že práve frekvenčná poloha jednoduchej väzby 
C-C a tiež vibrácie dvojitej C=C väzby sú indikátorom pre 
identifikáciu dĺžky reťazca špecifických polyénov či 
karotenoidov. Exaktná pozícia vlnočtu C=C väzby 
polyénnych molekúl závisí od počtu dvojitých väzieb 
obsiahnutých v polyénnom reťazci. Podľa Barnard. de 
Waal [16] pigmenty nájdené v biogénnom matrixe 
lastúr sú polyény s nemetylovaným 
(nesubstituovaným) polyacetylénovým hlavným 
reťazcom o rôznych konjugačných dĺžkach. 
U bielej a ružovej perly (obr. 2) zaznamenávame 
rozpustený CaCo3 čo je badateľné neprítomnosťou 
vrcholov charakteristických pre prítomnosť CaCO3.  

U bielej perly sme neidentifikovali žiadne významne 
vrcholy, čo dokazuje neprítomnosť aragonitu, zostala 

iba bielkovinová zložka. Na spektre zaznamenávame 
výrazný šum, ktorý nám nedovoľuje identifikovať 
nerozpustnú zložku. Typ spektrometra neumožňuje  
analýzu na tak špecifickej úrovni, že by sme mohli 
identifikovať presné zloženie, resp. väzby pozostalej 
časti perly. 
 
Obr.1 Porovnanie Ramanových spektier bielej a ružovej 
perly, kalcitu a aragonitu. 

 
Obr. 2  Ramanove spektrá nerozpustnej zložky perál po 
rozpúšťaní v kyseline octovej. 

 
U ružovej perly sme identifikovali vrcholy 1140, 

1530, 2235, 2617 cm-1, ktoré prislúchajú organickému 
materiálu – najpravdepodobnejšie určitému druhu 
karotenoidu. Sú tiež dôkazom toho, že perla nebola  
upravovaná syntetickým farbivom [18] . 
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Obr. 3. Spektrálna analýza roztokov kyseliny octovej s 
rozpusteným CaCO3 

Zhou, Zhou [19] pri analýze perál, zaznamenávajú 
hodnoty 1130, 1510 cm-1  ako  dôkaz   prítomnosti práve 
spomínaných prírodných polyénových pigmentov.  
     Pre samotnú kyselinu octovú sme našli 5 
charakteristických maxím (viď. čierna línia) na úrovni 
632, 902, 1443, 1716, 2941 cm-1 [20].  

Všetky tri vzorky vykazujú signifikantný vrchol 
zaznamenaný na úrovni 2941 cm-1 čo prináleží roztoku 
octu v každom z meraní. Vrchol na úrovni 995  cm-1 

zhodný u zelenej (ocot+ kalcit) i červenej (ocot+perla) 
línie je v porovnaní s vrcholom čiernej línie v tejto 
oblasti spektra (902 cm-1) posunutý [18], čo pripisujeme 
práve voľnej väzbe COO respektíve preväzbenia vápnika 
s kyselinou octovou za vzniku: 

 
2 CH3COOH + CaCO3 -> H2O + CO2 + Ca(CH3COO)2 

 

čo viedlo k následnému oslabeniu- posunu v 
spektrách pozorovateľných u zelenej a červenej línie. 

Záver 
Ramanova spektroskopia má široké uplatnenie pri 

identifikácii anorganických materiálov ako aj 
organických materiálov. Na základe nameraných 
spektier, môžeme celkom presne zidentifikovať hlavné 
zložky organickej a anorganickej povahy materiálu 
perly. Identifikovať a rozlíšiť použitie syntetických 
farbív od prírodných pigmentov. Počas meraní sa nám 
podarilo identifikovať organickú zložku v podobe 
aragonitu. Pri ružovej perle sme identifikovali prírodné 
pigmenty, ktoré sú nerozpustné v kyseline octovej. Na 
základe rozpustenia perly v kyseline octovej sa nám 
podarilo oddeliť a identifikovať organickú 
a anorganickú časť za vzniku octanu vápenatého 
v podobe roztoku, pričom organická súčasť perly ostala 
nezmenená. Nepodarilo sa nám zaznamenať a bližšie 
identifikovať Ramanove spektrum organickej matrix- 
konchiolínu z dôsledku nevýrazného spektra a tiež kvôli 
prítomnosti luminiscencie. 

Použitá literatúra 
[1] Pfleger, V. (1988) Mäkkýše. Artia, Praha, 191 s. 
[2] Pedersen, M.C. (2004) Gem and ornamental 

materials of organic origin. Oxford: Elsevier, 2004, 
p. 283.  

[3] Ullman, B. L. (1957). Class. J. 52 ( 5) p. 193 
[4] Lapot, W. (2005) Perly. Zaklad Poligraficzny. 

Gliwice. s. 20, 21, 23 
[5] Yoshimi,K., Shoji, M., Ogawa, T., Yamauchi, A., 

Naganuma, T., Muramoto, K., Hanada, S. (2004) 
Mater. Trans. 45 (4), p. 999 

[6] Matis, D (1997) Zoológia bezchordátov. UK, 
Bratislava. s.58 

[7] Cölfen, H. (2007) Examples of Non-Classical 
Crystalizaton In: Behrens, P., Bäuerlein, E. (ed.) 
Handbook of Biomineralization: Biological Aspects 
and Structure Formation, WILEY-VCH Verlag GmbH 
& Co., Weinheim, p. 39. 

[8] Kolenčík M. (2015) Gem. Sprav.  5 (2). p. 17 
[9] Oaki, Y., Imai, H. 2007. The hierarchical 

architecture of nacre and its mimetic material. In: 
Behrens, P., Bäuerlein, E. (ed.) Handbook of 
Biomineralization: Biological Aspects and Structure 
Formation, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 
Weinheim, p. 89. 

[10] Snow, M. R., Pring, A., Self, P., Losic, D., Shapter, J. 
(2004) Am. Miner. vol. 89, p. 1353 

[11] Ižák T. (2005) Štúdium rastu uhlíkových nanorúrok 
metódou chemickej depozície z pár. (Diplomová 
práca) Prírodovedecká fakulta, Slovenská 
Technická Univerzita, Bratislava. 

[12] Gregor, M., Lukianenko, Ľ. (2011) Sprav. Slov. 
Spekt. Spoloč. 18 (1), p. 5. 

[13]  Hladká D. (2013) Kleopatrin koktejl. (Bakalárska 
práca) Prírodovedecká fakulta, Univerzita 
Konštantína Filozofa, Nitra 

[14] Hladká D., Štubňa J. (2012) Gem. Sp. 3(1), p. 14 
[15] Štubňa, J. (2013) Gem. Sprav. 3(1), p. 5 
[16] Barnard, W, de Waal, D. (2006) J. Ram. Spec. 37, p. 

342 
[17] Bersani D., Lottici P.P. (2010). Anal. Bioanal. Chem. 

397, p. 2631 
[18] Identifying Natural and Synthetic Gems -Pearls of a 

Different Color 
[Citované: 3. marec 2016] http://oceanoptics.com
/identifying-natural-and-synthetic-gems/ 

[19] Zhoe Y, Zhoe CH. (2015) Gems and Gem. 51 (2), p. 
180 

[20] Mkahailov, G.P., Tuchkov, S. V. Lazarev, V. V, Kulish, 
E. I. (2014) Russ. Jour. Phys. Chem. 88 (4), p. 936 

[21] MENGES, F. 2012. "Spekwin32 - optical 
spectroscopy software", Version 1.716.1, 
http://www.effemm2.de/spekwin/



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016    FYZIKA A CHÉMIA 

156 
 

Štruktúra a vlastnosti komplexov kyseliny 2-chlórnikotínovej  
Structure and properties of copper(II) 2-chloronicotinate complexes 

Kristína Horkovičová1 
Školiteľ: doc. Ing. Ján Moncoľ PhD.2 

1,2Katedra chémie, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
1kristina.horkovicova@gmail.com,  2jan.moncol@stuba.sk 

Abstrakt 
Nikotínamid je veľmi známy ligand, ktorý sa 

najčastejšie koordinuje cez pyrimidínový atóm dusíka. 
Komplexy medi sú veľmi zaujímavé a preto sme ich 
použili v našej práci ako modelové látky aktívnych 
centier metaloproteínov a metaloenzýmov. Komplexy 
boli pripravené zmiešaním octanu meďnatého s 
aniónmi kyseliny 2-chlórnikotínovej a následne boli 
pridané ligandy ako nikotínamid, pikolínamin a N-
metylnikotínamid, kde sme pozorovali zmenu modrého 
sfarbenia. Nikotínamid a N-medylnikotínamid ako 
ligandy sme vybrali preto, že meď je viazaná cez atóm 
dusíka pyrimidínového kruhu, ktoré sa viažu za 
prítomnosti vody. Pikolíamid sme vybrali pre jeho 
zaujímavosť, že vytvára chelát a viaže sa bez 
prítomnosti vody. Štruktúra týchto komplexov bola 
vyriešená v programe Olex. 
Kľúčové slová : Kryštálová štruktúra, Syntéza, 
Spektroskopia, Koordinačná chémia  
 

Abstract 
     Nicotinamide is very well-known ligand, which is 
commonly coordinated with carbon that has 
pyrimidine structure. Copper complexes are very 
interesting therefore we use these complexes in our 
work as a model agent of active metalprotein and 
metalenzyme centers. Complexes were made by 
infusion copper acetate with anions of 2-chlornicotinic 
acid and then we used the mixture with ligand  for 
example nicotinamide, pikolinamid and N- 
methylnicotinamid. In this mixture we were observing 
the change of blue color. Nicotinamide and N- 
methylnicotinamid as ligands were selected because in 
this kind of complexes is copper made with a nitrogen 
atom of pyrimidine circle, which are made with water. 
Pikolinamid was selected because of interesting image 
of creating chelate ( in environment without water). 
The structure of these complexes were solved in Olex 
program. 
Keywords: Crystal structure. Synthesis. Spectroscopy. 
Coordination chemistry. 
 

Úvod 
Bioanorganická chémia je veľmi príbuzná s 

biologickou anorganickou chémiou a tieto dve oblasti 
vedy patria medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce. Prepájajú 
výskum molekulárnych biológov a biochemikov s 
prácou koordinačných a anorganických chemikov. Ich 
hlavnou úlohou je štúdium kovových prvkov v 
biologických procesoch [1]. 

Biologické zlúčeniny obsahujúce priamo väzbu kov-
uhlík sú ako zlúčeniny neoddeliteľnou súčasťou 
enzýmov, ako aj v medicínskych aplikáciách, kde sa 
využívajú hlavne na terapeutickú liečbu a diagnostiku 
[2]. 

Skúmanie vplyvu kovových iónov v biologických 
systémoch je ukážkou rapídneho spojenia medzi 
anorganickou a organickou chémiou [3]. 

 Meď, ako prvok, ktorý je hojne zastúpený v ľudskom 
organizme má široké zastúpenie hlavne v enzýmoch 
ako cytochróm C oxidáza, ktorá sa podieľa na tvorbe 
energie, alebo superoxid dismutázy, ktorá ma 
antioxidačný a protizápalový účinok. Taktiež je súčasť 
enzýmov, ktoré zabezpečujú elasticitu kože, pevnosť 
kostí a ciev. Popri úlohe v enzýmoch sa meď využíva na 
biologický elektrónový transport. Modré medené 
bielkoviny, ktoré participujú na elektrónovom 
transporte zahŕňajú napríklad azurín a plastocyanín. 
Názov „modrá meď“ pochádza z intenzívnej modrej 
farby vyplývajúcej z prenosu náboja z ligandu na kov 
(ligand-to-metal charge transfer – LMCT), absorpčné 
pásmo komplexu je okolo 600 nm.Pravdepodobne 
zinok a meď si konkurujú pri absorbcii v tráviacom 
trakte, preto strava s prevahou jedného z týchto 
minerálov môže znamenať nedostatok druhého. 
Odporúčaná denná dávka medi pre zdravých dospelých 
je 0,9 mg/denne. Podporuje vstrebávanie železa, 
tvorbu hemoglobínu a červených krviniek. Pri deficite 
medi sa môžu prejavovať ochorenia ako anémia, 
neuropatia, osteoporóza, hypertenzia. Hlavným 
miestom uloženia medi je pečeň, v ktorej je až 10% z 
celkového obsahu v organizme [4].  

Všetky zlúčeniny medi, ak nie je známy opak, treba 
považovať za toxické. Smrteľná dávka síranu 
meďnatého pre človeka je približne 7 až 10 gramov. 
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Meď je po zinku a železe tretím najpočetnejším 
stopovým prvkom v organizme [5]. 

V tejto práci som sa zamerala hlavne na analýzu 
štruktúry molekúl, kde je meď centrálnym atómom a na 
účinok týchto komplexov na ľudský organizmus. 

1 Úvod do kryštalografie  
 Každá látka môže existovať v 3 stavoch – tuhé, 

kvapalné, plynné v závislosti od teploty. V plynnom 
stave je energia tepelného pohybu molekúl látky 
natoľko veľká, že sa molekuly správajú ako takmer 
nezávislé častice voľne rozptýlené v priestore. 
Ochladením  dôjde k poklesu energie tepelného 
pohybu, až sa molekuly dostanú do tesného kontaktu, 
začnú sa intenzívne uplatňovať silové väzby molekúl s 
najbližším okolím a látka prechádza do kvapalného 
stavu, pričom vzniknuté väzby medzi molekulami sú 
nestále. Pri ďalšom znižovaní teploty dospejeme až do 
bodu, keď je tepelný pohyb redukovaný natoľko, že už 
nie je schopný porušiť väzbu medzi susednými 
molekulami. Pri tejto teplote sú už väzby medzi 
susednými molekulami stále a vzniká tuhý stav. 
Vzniknuté zoskupenie molekúl môže byť buď náhodné, 
alebo usporiadané, pričom usporiadané zoskupenie je 
energeticky výhodnejšie. Tieto dva stavy tuhej látky 
nazývame tuhý a amorfný stav. Dnes sa pod pojmom 
kryštál rozumie trojrozmerne periodická atómová 
štruktúra [6]. 

V porovnaní s plynnou alebo kvapalnou fázou sú 
pohyby atómov alebo molekúl obmedzené na relatívne 
malý priestor v okolí polôh, ktoré sa pravidelne 
opakujú. Pri nízkych teplotách existencia kryštalickej 
fázy prevažuje energia vzájomnej väzby medzi atómami 
nad energiou ich tepelného bodu. Tak je možné aspoň 
štatisticky pokladať kryštál za trojdimenzionálne 
periodikum. Symetria takýchto trojrozmerne 
periodických vzorov bola preskúmaná až koncom 
minulého storočia, ešte skôr ako boli k dispozícii dôkazy 
o tom, že sa u kryštálov jedná skutočne o atómové 
periodické štruktúry. Ideálny kryštál je nekonečný a 
jeho štruktúra je pravidelná, bez porúch. Základným 
znakom ideálnych kryštálov je ich trojrozmerná 
translačná periodicita. Aj keď sa štruktúra reálnych 
kryštálov môže k štruktúre ideálnych kryštálov iba 
približovať, je zavedenie ideálneho modelu v mnohých 
prípadoch vyhovujúce, ako pre popis štruktúry, tak aj 
pre teoretické výpočty a empirické vysvetlenie 
vlastností niektorých vlastností kryštálov. Symetriu 
opisujeme pomocou matematickej teórie grúp, 
vonkajší tvar pomocou bodových grúp a vnútornú 
stavbu kryštálu pomocou priestorových grúp. 

A.Bravais sformuloval podmienky na výber 
základnej bunky v roku 1850 : 

• Počet pravidelných uhlov musí byť maximálny 
• Súmernosť kryštálu musí byť rovnaká ako 

súmernosť bunky  
• Pri splnení prvého a druhého pravidla musí byť 

objem minimálny  
Na základe týchto pravidiel existuje 14 typov buniek 

(mriežok) [7]. 
 
Obr. 1 14 priestorových mriežok podľa Bravaisa [7]. 
 

 

1.1 Štruktúra medi  
Kryštálová štruktúra medi je príkladom plošne 

centrovaného usporiadania atómov viazaných 
kovovými väzbami. V reálnych kryštáloch sa vždy 
vyskytujú určité odchýlky od ideálnej periodickej 
kryštálovej štruktúry. Každú takúto odchýlku nazývame 
porucha. Veľmi často a obvykle delíme poruchy 
kryštálovej mriežky do niekoľkých skupín podľa toho, v 
koľkých dimenziách sa ich rozmery líšia od rozmerov 
atómov. Podľa tejto geometrickej klasifikácie 
rozlišujeme poruchy bodové, čiarové, plošné a 
objemové. Mnohé vlastnosti reálnych kryštálov, ktoré 
sú vždy nedokonalé, sú veľmi závislé na množstve a 
druhu poruchy kryštálovej štruktúry. Ich štúdium má 
preto zásadný význam pre oblasti chémie [7]. 

2 Využitie kryštalografie v praxi  
Ľudské telo je zložitý organizmus, ktorý vytvára látky, 
ku ktorého skúmaniu je vhodná rӧntgenová difrakčná 
analýza. Pevné látky vznikajúce za určitých podmienok 
v niektorých orgánoch ľudského tela sú dôsledkom 
zmien v organizme a objavujú sa napríklad v močových 
alebo žlčových cestách alebo v slinnej žľaze. Pevné látky 
dodávané ľudskému organizmu zvonka môžu mať na ne 
buď pozitívny (lieky) alebo negatívny vplyv (jedy, 
drogy). Príčinou vzniku močových kameňov môžu byť 
napríklad metabolické poruchy organizmu, zvýšená 
sekrécia uroproteínov ale aj vplyv životného prostredia. 
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Biomineralizačné pochody v organizme nie sú doteraz 
uspokojivo vysvetlené. Rӧntgenová difrakčná analýza 
močových kameňov slúži k rýchlemu a spoľahlivému 
určeniu jednotlivých kryštalických zložiek tvoriacich 
kameň, ktorá je tkanivová (tvorená prevažne 
bielkovinami) a časť kryštalická, charakteristická pre 
močové kamene. Pre neoperačné spôsoby odstránenia 
močových kameňov je treba poznať ich zloženie čo 
najpresnejšie. Snaha objasniť zákonitosti mechanizmu 
vzniku a rastu žlčových kameňov sa dostáva do 
popredia v súvislosti so spôsobmi ich odstraňovania a 
prevencie. Žlčové kamene sú heterogénne, vieme u 
nich rozoznať aj nehomogénne jadro a následný rast 
homogénnych vrstiev, alebo vrstiev tvorených radiálne 
usporiadanými kryštálikmi. Ako kamene v žlčníku, tak aj 
kamene v žlčovodoch sú zmes organických látok, 
anizotropných lipidov, derivátov cholesterolu, 
derivátov kyseliny cholovej, vápenatých solí bilirubínu 
a mastných kyselín. Z anorganických látok sú často 
prítomné uhličitan vápenatý ( v modifikácií aragonitu, 
kalcitu, apatitu )  a hydroxyfosforečnan vápenatý. Pre 
dokumentáciu väčšej informačnej hodnoty 
rӧntgenovej difrakčnej analýzy v porovnaní s inými 
fyzikálno – chemickými metódami boli uvedené 
výsledky analýz získané rӧntgenovou difrakciou, 
plynovou chromatografiou a meraní infračervených 
spektier. Pre určenie podrobnej štruktúry liečiva alebo 
proteázy je nutné získať ich kryštály [8]. 

3 Homeostáza medi a jej vplyv na organizmus 
Meď je esenciálny kov, ktorý je potrebný pre bunkové 
dýchanie, oxidáciu železa, tvorbu pigmentu, 
neurotransmitterovú biosyntézu, pre rozvoj 
centrálneho nervového systému [9]. 

Fyziologicky meď existuje v dvoch redoxných 
formách, ako Cu+ a ako Cu2+ , čo je dôležité pre funkciu 
mnohých enzýmov. Meď sa najčastejšie nachádza v 
komplexe s proteínmi v iónovej forme, ako aj voľné Fe 
ióny, ktoré katalyzujú vznik voľných radikálov [10].  

Naša schopnosť regulovať množstvo medi v tele je 
veľmi dôležitá pre zachovanie homeostázy v 
organizme. Nerovnováha obsahu medi v tele môže 
viesť k neurodegenerácii, retardácii, poruchám rastu a 
úmrtiu [11]. 

V tabuľke 1 môžeme vidieť výskyt a funkciu 
niektorých dôležitých, na medi závislých proteínov[12].  

 

Tabuľka 4 Výskyt a funkcia na medi závislých 
proteínov (Cater a kol., 2006) 
 

Proteín/Enzým  Výskyt  Funkcia  

Cu/Zn superoxid 
dismutáza  

Cytosol  Antioxidačná 
obrana  

Cytochróm c 
oxidáza  

Mitochondrie  Mitochondriové 
dýchanie  

Ceruloplazmín  Plazma  Transport medi 
a železa  

Lyzylová oxidáza  Elastín 
a kolagén  

Tvorba 
spojivového 
tkaniva  

Dopamínová-β-
hydroxyláza 

Zásobné 
vezikuly  

Produkcia 
katecholamínu 

Tyrozináza  Zásobné 
vezikuly  

Tvorba 
melanínu  

Peptidylglycín α-
amínový mono 
oxigenáza  

Zásobné 
vezikuly  

Aktivácia 
peptidov  

Metalotioneín  Pečeň 
a obličky  

Skladovanie 
potrebných 
látok 

 
Homeostáza medi je udržiavaná rovnováhou medzi 

črevnou absorbciou a exkréciou. Meď je absorbovaná v 
čreve a dopravená do pečene, čo je hlavný úložný 
priestor pre meď, kde sa následne rozdeľuje do 
všetkých tkanív a orgánov. Nevyužitá meď sa potom 
vracia do pečene a vylučuje sa von žlčou[13].  

Meď sa taktiež z tela dostáva von aj potom a 
močom, no toto vylučovanie nie je dostačujúce pre 
zabezpečenie homeostázy vnútorného prostredia [11]. 

Ceruloplazmín, ktorý sa nachádza v krvej plazme je 
tvorený približne 90% medi, no nepodieľa sa na 
transporte medi do tkanív a orgánov. Ľudia trpiaci 
aceruloplazminémiou, autozómové recesívne 
ochorenie, nemajú ceruloplazmín, no nevykazujú 
akékoľvek príznaky nedostatku medi v orgamizme. 
Naproti tomu, len 5% medi v krvnej plazme sa viaže na 
albumín, no tento proteín je aj napriek tomu veľmi 
dôležitý pre príjem medi .  

Nedostatok medi v novorodeneckom období má 
nepriaznivé účinky na tvorbu a udržiavanie myelínu. Je 
tiež nesmierne dôležité, aby bola hladina medi v 
bunkách starostlivo riadená transportnými 
mechanizmami. Meď slúži ako základný kofaktor pre 
celý rad proteínov podieľajúcich sa na 
neurotransmitterovej syntéze napríklad dopamín-
hydroxylázy, ktorá transformuje dopaním na 
noradrenalín [14]. 
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4 Meď, ako prenášač elektrónov - cupredoxíny  
Cupredoxíny patria do skupiny proteínov, ktoré 
obsahujú meď a slúžia na prenos elektrónov. Pojem 
cupredoxín pochádza z „ferredoxínu“, čo je redoxný 
proteín obsahujúci železo. Cupredoxín patrí do triedy 
metaloproteínov, ktoré sú známe ako prenášače 
elektrónov, podobne ako cytochrómy a ferredoxíny.  

Centrá medi v proteínoch sa delia na tri typy. Táto 
klasifikácia je založená hlavne na spektroskopických 
vlastnostiach a to elektrónovej absorbcii a elektrónovej 
rezonancii paramagnetického spektra. Typ I a II majú 
jeden atóm medi, zatiaľ čo typ III je tvorený dvomi 
atómami medi. 

Pri type I sú centrá medi koordinované tromi silnými 
ligandmi a to jedným cysteínom a dvoma histidínmi, no 
majú často jeden alebo dva slabšie ligandy ako 
napríklad metionín. Pri type III sú centrá medi zvyčajne 
koordinované tromi histidínmi a premosťujúcimi 
ligandmi ako napríklad kyslík alebo hydroxylový anión 
[15]. 

5 Nikotínamid  
Nikotínamid, alebo vitamín B3, je v prírode veľmi 
rozšírený. Veľké množstvo sa nachádza v pečeni, 
obilninách, rybách. Podieľa sa na viacerých 
významných procesoch ako glykolýza, dýchanie, 
syntéza mastných kyselín, ďalej sa podieľa na 
metabolizme tukov ,bielkovín a ďalších premenách.V 
medicíne sa nikotínamid úspešne využíva na liečbu 
ochorení ako schizofrénia, pellagra a cukrovka I. typu. 
Má molekulovú hmotnosť 123,1. Sumárny vzorec je 
C6H5NO2.Je to tuhá látka bielej farby . Vyskytuje sa v 
kryštalickej forme . Je rozpustná vo vriacej vode a v 
alkohole. Bod topenia je od 234°C -240°C . Niacín sa 
ľahko mení na nikotínamid, ktorý je súčasťou NAD a 
NADP (dôležité napr. pri fotosyntéze rastlín). Ďalej je 
kyselina nikotínová dôležitou zložkou koenzýmov 
dehydrogenáz .Hladinu niacínu zvyšuje bohatý prísun 
tryptofánu v potrave ( mliečne výrobky , mäso, vajíčka 
) Iné vitamíny B a chróm uľahčujú jeho vstrebávanie. 
Niacín je najvhodnejšie užívať ako B- komplex spolu s 
potravou .  Množstvo vitamínu B3 v tele znižujú 
antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií, 
liek L-dopamín u pacientov s Parkinsovou chorobu , 
alkohol, antikoncepčné tabletky, čaj, káva [16]. 

6 Štruktúra 2-chlórnikotinátomeďnatých 
komplexov 

Na Obrázku 2 vidíme komplex, ktorý je jednojadrový. 
Atóm medi leží v špeciálnej polohe v centre symetrie a 
je koordinovaný v tvare tetragonálnej bipyramídy. 

Ekvatoriálnu rovinu tetragonálnej bipyramídy tvoria 
dva atómy dusíka pyridínového kruhu s dĺžkou väzby 
Cu1-N1 = 196 pm, a dva atómy kyslíka 
karboxamidových skupín chelátovo viazaných dvoch 
pikolínamidových ligandov, kde je dĺžka väzby Cu1-O3 
= 196 pm, pričom atómy dusíka a atómy kyslíka sú 
navzájom v trans polohách. Komplex ďalej tvoria dve 
axiálne polohy tetragonálnej bipyramídy, ktoré sú 
doplnené dvojicou atómov kyslíka dvoch 
monodentátne viazaných 2-chlórnikotínatových 
ligandov vo vzdialenosti Cu1-O1 = 247 pm. 

 
Obr. 2. Štruktúra 2-chlórnikotínomeďnatého 

komplexu s nikotínamidom 
 

 
 

Kryštálová štruktúra zobrazená na Obrázku 3 
ukazuje, že atóm medi je tiež koordinovaný v tvare 
tetragonálnej bipyramídy a leži v špeciálnej polohe 
stredu symetrie. Ekvatoriálnu rovinu tvoria dva atómy 
dusíka pyridínového kruhu nikotínamidových ligandov 
s dĺžkou väzby Cu1-N1 = 202 pm, a dva karboxylátové 
atómy kyslíka monodentátne viazaných 
nikotínamidových ligandov s dĺžkou väzby Cu1-O1 = 
194 pm a dvoch atómov kyslíka karboxylových skupín 
2-chlórnikotínatových ligandov v trans polohách. V 
tomto prípade sú karboxylové skupiny viazané 
chelatujúco, keďže sa viažu prostredníctvom atómov 
kyslíka nie len v ekvatoriálnej rovine, ale ďalšie dva 
atómy kyslíka dopĺňajú tetragonálnu bipyramídu. Dĺžka 
väzby medzi Cu1-O2 je 278 pm. 
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Obr.3 Štruktúra 2-chlórnikotínomeďnatého 
komplexu s pikolínamidom 

 
 
 

 
 
 

Kryštálová štruktúra na Obrázku 4 zobrazuje 
komplex, ktorý je jednojadrový. Atóm medi leží 
v špeciálnej polohe v centre symetrie a je 
koordinovaný v tvare tetragonálnej bipyramídy, 
kde ekvatoriálnu rovinu tetragonálnej bipyramídy 
tvoria dva N-metylnikotínamidoé ligandy viazané 
prostredníctvom atómov dusíka pyridínového 
kruhu (Cu1-N1 = 206 pm), a dva atómy kyslíka 
monodentátne viazaných karboxylových skupín 2-
chlórnikotonátových ligandov (Cu1-O1 = 194 pm) 
v trans poziciách. Vrcholy tetragonálnej 
bipyramídy dopĺňajú koordinované molekuly vody 
ligandov (Cu1-O4 = 244 pm). 

 
Obr. 4 Štruktúra 2-chlórnikotínomeďnatého 

komplexu s N-metylnikotínamidom 

 

Záver 
Výsledok RTG štruktúrnej analýzy ukázal že 

pikolínamid sa viaže chelátovým sposobom 
prostredníctvom atómu dusíka pyridínovéhom kruhu a 
atómom kyslíka karboxamidovej skupiny bez 
prítomnosti vody. Na druhej strane nikotínamid a N-
metylnikotínamid sa viažu len prostredníctvomcez 
atóma dusíka pyridínového kruhu, pričom v prípade N-
metylnikotínamidového komplexu bola pozorovaná aj 
prítomnosť koordinovaných molekúl vody.  
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Abstrakt 
Alzheimerová choroba (AD) je nezvratné 
neurodegeneratívne a multifaktoriálne ochorenie, 
ktorého prejavom je demencia. AD je sprevádzaná 
vznikom extracelulárnych senilných plakov tvorených 
abnormálnym amyloidným β-peptidom a tvorbou 
neurofibrilárných spletencov (NFTs) tau proteínu a 
celkovým znížením množstva neurotransmiteru 
acetylcholínu. Cieľom našej práce bola syntéza nových 
akridín/kumarínových heterodimérov ako 
potencionálnych cholínesterázových inhibítorov a tieto 
heterodiméry boli podrobené testom ich inhibičnej 
účinnosti voči hAChE /hBChE. Z nameraných hodnôt 
IC50 vyplýva, že akridín/kumarínové heterodiméry 11a-
d vykazujú inhibičný účinok voči hAChE/hBChE 
v mikromolárnych koncentráciách a sú účinnejšie ako 
štandard 7-MEOTA, najmä čo sa týka inhibície hAChE. 
Najvyššiu inhibičnú účinnosť voči hAChE vykazovala 
zlúčenina 11b (IC50 = 5,85 µM) a voči hBChE zlúčenina 
11c (IC50 = 32,53 µM).  

Kľúčové slová: Alzheimerová choroba, inhibítory 
cholínesteráz, kumarín, akridín 

Abstract 
Alzheimer disease (AD) is an irreversebal 
neurodegenerative and multifactorial disease, where 
dementia can be considered it's manifestation. AD is 
accompanied by production of extraneuronal senile 
plaques that consist of abnormal amyloid β-peptide 
and production of neurofibrillary tangles (NFTs) of tau 
proteine and a general reduction of neurotransmitters 
acetylcholine. The objective of this thesis was the 
synthesis of new acridine/coumarin heterodimers as a 
potential cholinesterases inhibitors, where the 
inhibition effects on hAchE/hBChE of these 
heterodimers were tested. From the results of IC50 we 

found out, that acridine/cumarin heterodimers 11a-d 
show inhibition effect on hAChE/hBChE in 
micromolecular concentrations and are more effective 
than the standard 7-MEOTA, especially when it comes 
to inhibition of hAChE. The highest inhibition effect on 
hAChE was shown by the coumpound 11b (IC50 = 5,85 
µM), whereas on hAChE it was the compound 11c (IC50 

= 32,53 µM). 

Key words: Alzheimer disease, inhibitors of 
cholinesterases, coumarin, acridine 

Úvod 
Alzheimerová choroba (AD) je nezvratné 
neurodegeneratívne ochorenie mozgového tkaniva, je 
hlavnou príčinou demencie a štvrtou najčastejšou 
príčinou úmrtí u ľudí nad 65 rokov [1]. Kvalita života 
pacientov s AD je výrazne zhoršená. Klinickými 
prejavmi AD je strata pamäte, znížená schopnosť 
vnímania, učenia a myslenia, čím človek stráca 
schopnosť orientácie v čase a priestore, to vedie 
k ďalším neuropsychiatrickým stavom ako sú depresia, 
apatickosť a halucinácie [2]. Z histologického hľadiska 
dochádza k strate synáps a smrti nervových buniek [3]. 
AD sa považuje za multifaktoriálne ochorenie. 
Konkrétny spúšťač či príčina jej vzniku je stále 
neobjasnená avšak v súčasnosti existuje viacero 
hypotéz vysvetľujúcich kaskádu patofyziologických 
zmien súvisiacich s nástupom a priebehom AD. V 
prvom rade ide o hypotézu založenú na (a) 
abnormálnom ukladaní amyloidného-β peptidu (Aβ-
peptid), ďalej (b) cholinergná hypotéza, ktorá vychádza 
z deficitu neurotransmiterov a potom sú to hypotézy o 
(c) narušení vápnikovej homeostázy, (d) indukcií 
oxidačného stresu a (e) hyperfosforylácií tau (τ) 
proteínu. [1, 3] Najnovšie odhady, udávajú, že do roku 
2050 bude AD diagnostikovaná u viac ako 13-stich 
miliónov ľudí [1]. 
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Primárnu úlohu v patogenéze AD zohráva, 
amyloidný-β peptid s dĺžkou 36 – 43 aminokyselín, 
vzniká pôsobením β- a γ-sekretáz, z amyloidných 
prekurzorových proteínov, ktorých súhrny názov je 
amyloidný prekurzorový proteín APP [3]. Pri AD 
dochádza k zvýšenej produkcií, ukladaniu Aβ-peptidu 
v mozgovom tkanive a vytváraniu extracelulárnych 
senilných amyloidných plakov, ide o husté, väčšinou 
nerozpustné usadeniny proteínov a bunkového 
materiálu mimo a okolo neurónov, ktoré mechanicky 
poškodzujú neuróny, čím sa zvyšuje citlivosť neurónov 
voči ďalším poškodzujúcim vplyvom [3]. Najnovšie 
štúdie popisujú aj neurotoxický účinok Aβ-peptidu, 
ktorý vychádza z jeho schopnosti spôsobovať oxidačný 
stres a zároveň sa uvažuje o tom, že v tkanivách vzniká 
ako odpoveď na už prebiehajúci oxidačný stres. Aβ-
peptid má dve hlavné miesta zodpovedné za jeho 
redoxnú aktivitu, je to metionín v polohe 35, substitúcia 
inou aminokyselinou na tomto mieste vedie k 
neurotoxickému účinku. Druhým, kľúčovým miestom je 
His13, väzba redoxných kovov, ako je Cu, Fe zvyšuje 
redoxnú aktivitu a neurotoxicitu peptidu [4]. Oxidačný 
stres prispieva k patogenéze mnohých ochorení 
spojených s AD, kognitívne poruchy korelujú s 
kapacitou antioxidantov v cytoplazme u pacientov 
s AD. Poruchy pamäte vo vyššom veku súvisia práve so 
zníženou funkciou plazmatického antioxidačného 
mechanizmu v mozgu. Vo fyziologickej koncentrácii, 
Aβ-peptid vystupuje ako antioxidant a má 
neuroprotektívne účinky. To či najprv nastupuje 
akumulácia Aβ-peptidu alebo oxidačný stres, je stále 
neobjasnené [4, 5].  

Zvýšená úroveň fosforylácie tau proteínu je 
pravdepodobne ďalším ústredným javom, ktorý vzniká 
pri patogenéze AD. Vlákna hyperfosforylovaného 
a skráteného τ proteínu sa navzájom jeden okolo 
druhého otáčajú a vytvárajú nerozpustné párové 
špirály formujúce neurofibrilárne spletence (NFTs) 
priamo v telách a výbežkoch nervových buniek. 
Patologický nezmenený τ proteín zohráva dôležitú 
úlohu pri udržiavaní stability mikrotubulov tvoriacich 
skelet neurónov, na ktoré sa viaže. Po chemickej zmene 
τ proteínu dochádza k destabilizácii systému 
mikrotubulov, vzájomnému zamotávaniu a rozpadu 
transportného systému neurónov. Formácia NFTs 
spôsobuje deformácie neurónových dráh, narušuje 
vedenie vzruchov a živín medzi neurónmi [3]. 

Okrem extracelulárnych senilných amyloidných 
plakov a NFTs je jedným z hlavných patofyziologických 
znakov AD strata cholinergných neurónov [1]. 
V rannom štádiu AD dochádza k oslabeniu 

cholinergného systému, ktorý sa zúčastňuje na 
spracovaní informácií v hipokampe a neokortexe. 
Postupne s vývojom AD dochádza k narušeniu všetkých 
oddielov cholinergného systému [3]. Cholinergný 
deficit prispieva k poruchám ako je pokles pozornosti, 
koncentrácie a rýchlosti spracovania informácií a malou 
mierou aj k poruchám chovania [6]. Cholinergná 
hypotéza je založená na fakte, že v priebehu AD bolo 
pozorované celkové zníženie množstva 
neurotransmitera acetylcholínu (ACh) a aj deficit 
cholínacetyltransferázy, enzýmu, ktorý je zodpovedný 
za syntézu ACh [7]. Cholinergný systém zahŕňa skupinu 
cholínesteráz, ktoré patria do veľkej skupiny proteínov 
nazývaných α-, β-hydrolázy. Cholínesterázy (ChE) sú 
dôležité biologické ciele zodpovedné za reguláciu 
cholinergného prenosu [6]. Pre patofyziológiu AD má 
význam acetylcholínesteráza (AChE), ktorá je hlavnou 
cholínesetrázou, podieľajúcou sa na hydrolýze 
neurotransmitera ACh na cholín a acetát, v synaptickej 
štrbine mozgového tkaniva, kým butyrylcholínesteráza 
(BChE), má v mozgu len podpornú funkciu. BChE má 
majoritné postavenie v hydrolýze ACh v periférnom 
nervstve [8, 9, 10]. 

Na základe štúdií kryštálových štruktúr AChE 
môžeme na molekulovej úrovni rozoznať tri základné 
podjednotky enzýmu: (1) aktívne miesto, ktoré 
pozostáva z esterického a aniónového miesta, ktorého 
Trp 84 zvyšky hrajú dôležitú úlohu v interakcií 
s kvartérnym dusíkom substrátu, ACh, ďalej (2) 
aromatické hrdlo, ktoré prepája aktívne miesto s (3) 
periférnym anionickým miestom (PAS) [10]. 

AChE je cieľom pre rôzne lieky a toxíny. Príkladom 
toxických zlúčenín, ktoré inhibujú AChE, sú 
organofosfátové pesticídy, karbamátové pesticídy a 
nervové činidla [6]. Ako inhibítory AChE pôsobia známe 
liečivá AD ako: huperzin a jeho deriváty, ZT–1, 
donepezil, galantamín a rivastigmín [6, 10]. Zlúčeniny 
inhibujúce AChE môžeme rozdeliť do troch základných 
skupín: (1) zlúčeniny viažuce sa na aktívne miesto 
enzýmu, interagujú buď s esterickým miestom (napr. 
nervovo paralytické látky, pesticídy) alebo aniónovým 
miestom (napr. takrín, galantamín), (2) zlúčeniny 
interagujúce s aromatickým hrdlom (gorge) enzýmu 
(napr. dekametonium), (3) zlúčeniny viažuce sa na 
periférne aniónové miesto (napr. huperzin, propidium, 
alfatoxin) [10]. AChE v dôsledku prítomnosti PAS, 
zohráva dôležitú úlohu vo vývoji AD. Aβ-peptid 
interaguje s PAS, výsledkom je tvorba amyloidných 
plakov a následné poškodenie cholinergity neurónov. 
PAS je cieľom pre mnohé farmaceuticky dôležité 
zlúčeniny a pre rôzne toxíny. Preto je terapeuticky 
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významné pri liečbe AD podávanie inhibítorov 
acetylcholínesteráz (AChEIs), viažucich sa simultánne 
na aktívne miesto enzýmu a PAS, čo má nielen 
symptomatický efekt vzhľadom k zlepšeniu dostupnosti 
ACh, ale tiež sa podieľa na spomalení hromadenia 
amyloidných plakov [2, 11]. 

BChE nie je citlivá na všetky inhibítory AChE. 
Ireverzibilné a pseudo-ireverzibilné inhibítory ako sú 
pesticídy, nervovo-paralytické látky, rivastigmín, 
pyridostigmín a neostigmín majú takmer zhodnú afinitu 
k AChE a BChE. BChE nemá zatiaľ jednoznačne určenú 
fyziologickú funkciu, a preto sa vývoj liečiv nezameriava 
na ligandy interagujúce s týmto cholinergným 
systémom [6, 10].  

V súčasnosti sú schválené na liečbu AD lieky zo 
skupiny cholinesterázových inhibítorov (ChEIs) 
(rivastigmin, donepzil, galantamín) a zo skupiny 
antagonistov NMDA receptora, memantin. Prvým 
používaným ChEI bol takrín, avšak kvôli jeho 
hepatotoxicite už nie je používaný [3]. 

Vývoj nových liečiv AD, je zameraný na dizajn 
a syntézu ligandov (MTDL – multi target directed 
ligand), ktoré by boli schopné zasahovať viaceré ciele 
vrámci patogenézy AD a to neurotoxický účinok Aβ-
peptidu, cholinergický deficit, vznik voľných radikálov 
a ukladanie kovových iónov. Z MTDL majú veľký 
potenciál "dual binding site" cholínesterázové 
inhibítory. Základnom ich štruktúry sú dva rovnaké 
alebo rôzne farmakofóry s rovnakou alebo rôznou 
biologickou aktivitou spojené linkerom rôznej dĺžky 
a povahy [11]. 

Vďaka rozmanitým biologickým a farmakologickým 
účinkom kumarínu, jeho derivátov a akridínu a jeho 
derivátov sme tieto dva farmakofóry zvolili ako kľúčové 
pri syntéze nových akridín/kumarínových 
heterodimérov. Kumarín je súčasťou mnohých 
prírodných liečiv, antibiotík, antivirotík, anti-HIV, 
antikolagulačných, cytotoxických a protirakovinových 
látok [12, 13]. V poslednej dobe bola potvrdená aj jeho 
inhibičná účinnosť voči ChE [12]. Akridínové deriváty sa 
uplatňujú ako fungicídne, anti-parazitické, 
antimikrobiálne, protinádorové, protizápalové, 
analgetické látky a iné [14, 15, 16]. Samotný akridínový 
ako aj kumarínový skelet sa vyznačujú dobrými 
biologickými vlastnosťami pre dizajn liečiva AD.  

V našej práci sme sa zamerali na syntézu nových 
akridín/kumarínových heterodimérov, ktoré by 
nepôsobili len ako potenciálne inhibítory ChE, ale 
pôsobili by na viac cieľov, neurotoxickej kaskády, 
zodpovedných za patogenézu AD súčasne. A to 
kombináciou týchto dvoch farmakofórov, akridínu a 

kumarínu. Novo nasyntetizované látky (11a-d) boli 
podrobené testom ich inhibičnej účinnosti voči hAChE 
a hBChE, kde sa sledovala závislosť dĺžky reťazca 
spájajúceho tieto dva farmakofóry ako aj vplyv počtu 
amino skupín na ich inhibičnú účinnosť.  

1 Výsledky a diskusia  

1.1 Syntéza východiskových látok 6a-d a 10 
Ako východiskové zlúčeniny pre syntézu nových 
akridín/kumarínových heterodimérov 11a-d boli 
použité N1-(n-aminoalkyl)-2-(7-hydroxy-2-oxo-2H-
chromen-4-yl)acetamidy 6a-d [17-19] a kyselina 9-oxo-
9,10-dihydroakridin-4-karboxylová (10) [14, 16]. 
Syntéza východiskových látok je uvedená v schémach 1 
a 2. Spektrálne dáta príslušných zlúčenín boli 
porovnané a boli v súlade s literatúrou [14, 16–19]. 

 
Schéma 1 Syntéza N1-(n-aminoalkyl)-2-(7-hydroxy-2-
oxo-2H-chromen-4-yl)acetamidov 6a-d. Činidlá a 
reakčné podmienky: a) konc. H2SO4; b) CH3COCl, 
metanol, lab. t., 2 hod.; c) acetonitril, reflux, 4 hod, 56 
– 84 % [17-19]. 

 

Schéma 2 Syntéza kyseliny 9-oxo-9,10-dihydroakridin-
4-karboxylovej (10). Činidlá a reakčné podmienky: a) 
Cu, K2CO3, 2-metoxyetanol, reflux, 3 hod.; b) konc. 
H2SO4, reflux, 4 hod. [11, 16]. 
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1.2 Syntéza nových akridín/kumarínových 
heterodimérov 11a-d 
Akridín/kumarínové heterodiméry 11a-d boli 
pripravené reakciou intermediátov, N1-(n-aminoalkyl)-
2-(7-hydroxy-2-oxo-2H-4-chromenyl)acetamidov 6a-d 
s kyselinou 9-oxo-9,10-dihydroakridin-4-karboxylovou 
(10) v bezvodom tetrahydrofuráne (THF) (11a-d) resp. 
v dimetylformamide (DMFA) (11c, 11d) za použitia 
konjugačného činidla 1,1´-karbonyldiimidazolu (CDI) 
(Schéma 3). V priebehu 20-24 hodín sme získali 
produkty, ktoré boli prečistené stĺpcovou 
chromatografiou vo fáze 
chloroform:metanol:trietylamín, 9:1:0,5. 

Na konjugáciu karboxylovej skupiny a amino 
skupiny sme použili činidlo CDI, ktoré obsahuje dve 
acylimidazolove odstupujúce skupiny. CDI s 
hydroxylovou skupinou vytvára medziprodukt N-
acylimidazol a reakciou s amínmi sa uvoľňuje imidazol 
(Schéma 4). Výhodou použitia tohto činidla na syntézu 
amidov je, že vznikajúce vedľajšie produkty ako 
imidazol sa dajú ľahko kvantitatívne oddeliť od reakčnej 
zmesi pomocou jednoduchých separačných metód 
[20]. 

Vzhľadom na to, že v prípade použitia rozpúšťadla 
THF sme akridín/kumarínové heterodiméry 11c a 11d 
získali v nízkych výťažkoch (21% a 18%), reakcie sme 
previedli aj za použitia iného rozpúšťadla a to, DMFA. 
Lepšia rozpustnosť acetamidov 6c a 6d v DMFA mala za 
následok zvýšenie výťažnosti konečných produktov na 
70% (11c) a 60% (11d). Akridín/kumarínove 
heterodiméry 11a-d sme získali vo forme žltých práškov 
s celkovou výťažnosťou od 51 do 77%. Štruktúra nových 
látok bola potvrdená 1H a 13C NMR spektroskopiou, 
priradenie jednotlivých signálov bolo uskutočnené 
pomocou metód 2D NMR spektroskopie. Fyzikálno-
chemické vlastnosti syntetizovaných zlúčenín sú 
uvedené v Tab. 1.  

Tab. 1 Fyzikálno-chemické vlastnosti akridín/ 
kumarínových heterodimérov 11a-d 

Zlúčenina na Rozpúšťadlo 
Výťažok 

(%) 
T.t. 
(°C) 

11a 6 THF 77 235-239 
11b 7 THF 51 220-222 

11c 8 
THF 21 205-208 

DMFA 70 205-208 

11d 9 
THF 18 198-200 

DMFA 60 198-200 
an = počet uhlíkov v linkery spájajúcom akridín a kumarín 

 

Schéma 3 Syntéza akridín/kumarínových 
heterodimérov (11a-d). Činidlá a reakčné podmienky: 
a) CDI, bezvodý THF resp. DMFA, lab. t., 20 – 24 hod., 
51 - 77%. 

 

Schéma 4 Všeobecný mechanizmus vzniku amidickej 
väzby za použitia CDI [20]. 

1.3 Biologická účinnosť akridín/kumarínových 
heterodimérov 11a-d 
Pomocou Ellmanovej metódy [21] bola stanovená 
anticholínesterázová účinnosť nových akridín/ 
kumarínových heterodimérov 11a-d. Inhibičná 
účinnosť bola vyjadrená ako koncentrácia látky 
potrebná na 50% inhibíciu aktivity enzýmu (IC50). 
Hodnoty IC50 akridín/kumarínových heterodimérov 
11a-d boli namerané voči ľudskej acetylcholínesteráze 
(hAChE) a voči ľudskej butyrylcholínesteráze (hBChE). 
Získané hodnoty IC50 heterodimérov 11a-d 
a porovnávacích látok, takrínu a 7-MEOTY [22] sú 
uvedené v Tab. 2. 

Z nameraných hodnôt IC50 vyplýva, že 
akridín/kumarínové heterodiméry 11a-d vykazujú 
inhibičný účinok voči hAChE a rovnako aj k hBChE 
v mikromolárnych koncentráciách a sú účinnejšie ako 
štandard 7-MEOTA, najmä čo sa týka inhibície hAChE. 
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Najvyššiu inhibičnú účinnosť voči hAChE zo série 
akridín/kumarínových heterodimérov 11a-d 
vykazovala zlúčenina 11b (IC50 = 5,85 µM), ktorá bola 
v porovnaní so 7-MEOTOU 2,6-krát účinnejšia (IC50 = 15 
µM), ale 30-krát menej účinná ako takrín. Zlúčenina 11c 
vykazovala najvyššiu inhibičnú účinnosť voči hBChE 
s hodnotou IC50 = 32,53 µM. Hodnoty IC50 pre hAChE 
v prípade zlúčeniny 11a sú porovnateľné s hodnotami 
IC50 zlúčeniny 11c a hodnoty IC50 derivátu 11b sú 
porovnateľné s hodnotami IC50 zlúčeniny 11d. Čo sa 
týka hodnôt IC50 pre hBChE, deriváty 11a-c vykazovali 
porovnateľnú inhibičnú účinnosť. Z výsledkov vyplýva, 
že so vzrastajúcou dĺžkou reťazca inhibičná účinnosť 
zlúčenín voči hBChE rástla s výnimkou derivátu 11d. 
Avšak u hAChE tento trend nebol potvrdený. Na záver 
možno konštatovať, že aj v tomto prípade na inhibičnú 
účinnosť zlúčenín vplýva dĺžka reťazca, optimálna dĺžka 
reťazca umožňuje simultánnu väzbu inhibítora na 
aktívne (CAS) a periférne (PAS) miesto enzýmu. 
Pripravené akridín/kumarínové heterodiméry 11a-d 
možno považovať za potenciálne inhibítory 
cholínesteráz. 

Tab. 2 Inhibičná účinnosť akridín/kumarínových 
heterodimérov 11a-d, takrínu a 7-MEOTY voči hAChE a 
hBChE in vitro. 

Zlúč. 
hAChEa 

IC50 (µM) 
SEMc hBuChEb 

IC50 (µM) 
SEM 

11a 7.52 0.479 42.37 5.669 

11b 5.85 0.595 34.33 3.920 

11c 7.38 0.942 32.53 7.372 

11d 6.62 0.548 58.04 3.412 

Takrín 0,5 0,1 0,023 0,004 
7-MEOTA 15 2,9 21 3,4 

a IC50: 50% inhibičná koncentrácia AChE 
b IC50: 50% inhibičná koncentrácia BChE 
c SEM: smerodajná odchylka 

2 Experimentálna časť  

2.1 Materiál a metodika 
Teploty topenia (T.t.) boli namerané na Koflerovom 
bloku a neboli korigované. 1H a 13C NMR spektrá boli 
merané na NMR spektrometri Varian Mercury Plus 
(operujúcom na frekvenciách 100 MHz pre 13C a 400 
MHz pre 1H) v deuterovanom dimetylsulfoxide (DMSO-
d6) za použitia tetrametylsilánu (TMS) ako vnútorného 
štandardu (δ = 0 ppm). Chemické posuny (δ) sú 
uvádzané v hodnotách ppm. Protónové a uhlíkové 
signály boli priradené na základe COSY, HSQC, HMBC 

a DEPT experimentov. Priebeh reakcií a čistota 
produktov boli monitorované tenkovrstvovou 
chromatografiou (TLC) na silufolových platniach 
Macherey-Nagel Alugram ®Sil G/UV254. Stĺpcová 
chromatografia bola uskutočnená na silikagéli Kieselgel 
60 (0.040-0.063 mm, 230-400 mesh) od firmy Merck. 

2.2 Všeobecný postup syntézy 
akridín/kumarínových heterodimérov 11a-d 
Ku kyseline 9-oxo-9,10-dihydroakridin-4-karboxylovej 
(10) (0,239 g, 1 mmol) rozpustenej v bezvodom THF 
resp. v DMFA (21 ml) sa pridá 1,1´-karbonyldiimidazol 
(1,05 mmol). Reakčná zmes sa mieša pri laboratórnej 
teplote 2 hodiny. Potom sa k reakčnej zmesi pridá 
príslušný N1-(n-aminoalkyl)-2-(-7-hydroxy-2-oxo-2H-4-
chromenyl) acetamid 6a-d (1,05 mmol) rozpustený v 
bezvodom THF resp. v DMF a zmes sa mieša pri 
laboratórnej teplote 20-24 hodín, do zreagovania 
východiskových látok. Potom sa rozpúšťadlo odparí do 
sucha a surový produkt sa chromatografuje na stĺpci 
silikagélu, eluent chloroform:metanol:trietylamín v 
pomere 9:1:0,5.  

2.3 Spektrálne dáta heterodimérov 11a-d 
N4-(6-{[2-(7-Hydroxy-2-oxo-2H-4-
chromenyl)acetyl]amino}hexyl)-9-oxo-9,10-dihydro-
4-akridinkarboxamid (11a). 1H NMR (400 MHz, DMSO-
d6) δ ppm: 1,23-1,40 (m, 4H, 2×CH2), 1,44 (t, 2H, CH2), 
1,59 (t, 2H, CH2), 3,09 (dt, 2H, CH2), 3,36 (dt, 2H, CH2), 
3,64 (s, 2H, CH2), 6,16 (s, 1H, CH, Ar), 6,72 (s, 1H, CH, 
Ar), 6,79 (dd, 1H, CH, Ar), 7,30-7,38 (m, 2H, 2×CH, Ar), 
7,61 (d, 1H, CH, Ar), 7,72-7,74 (m, 2H, 2×CH, Ar), 8,20-
8,30 (m, 3H, 2×CH, NH, Ar), 8,45 (d, 1H, CH, Ar), 9,00 
(bs, 1H, NH), 12,42 (bs, 1H, NH). 13C NMR (100 MHz, 
DMSO-d6) δ ppm: 26,0, 26,2 (CH2), 28,8, 28,9 (CH2), 39,1 
(CH2), 39,2 (CH2), 40,1 (CH2), 102,3 (C), 111,4, 111,5 (C, 
CH), 112,9 (CH), 118,4 (CH), 118,5 (C), 119,9 (CH), 120,4 
(C), 121,6 (C), 121,9 (CH), 125,8 (CH), 126,6 (CH), 130,0 
(CH), 133,0 (CH), 133,9 (CH), 140,0, 140,3 (2xC), 151,3 
(C), 155,0 (C), 160,3 (C=O, Ar), 161,3 (C-OH), 167,5, 
167,6 (2xC=O), 176,6 (C=O, Ar). 

N4-(7-{[2-(7-Hydroxy-2-oxo-2H-4-
chromenyl)acetyl]amino}heptyl)-9-oxo-9,10-dihydro-
4-akridinkarboxamid (11b). 1H NMR (400 MHz, DMSO-
d6) δ ppm: 1,21-1,38 (m, 6H, 3× CH2), 1,41 (t, 2H, CH2), 
1,58 (t, 2H, CH2), 3,06 (dt, 2H, CH2), 3,33 (dt, 2H, CH2), 
3,62 (s, 2H, CH2), 6,15 (s, 1H, CH, Ar), 6,72 (s, 1H, CH, 
Ar), 6,78 (dd, 1H, CH, H-6, Ar), 7,27-7,37 (m, 2H, 2×CH, 
Ar), 7,60 (d, 1H, CH, Ar), 7,65-7,77 (m, 2H, 2×CH, Ar), 
8,20-8,30 (m, 3H, 2×CH,NH, Ar), 8,42 (d, 1H, CH, Ar), 
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9,00 (bs, 1H, NH), 12,45 (bs, 1H, NH, Ar). 13C NMR (100 
MHz, DMSO-d6) δ ppm: 26,7, 26,9, 28,9 (CH2), 29.2 
(CH2), 29,3 (CH2), 39,1 (CH2), 39,3 (CH2), 39,7 (CH2), 
102,7 (CH), 111,5, 111,6 (C, CH), 113,3 (CH), 118,4, 
118,5 (C, CH), 119,9 (CH), 120,4 (C), 120,8 (C), 122,4 
(CH), 126,3 (CH), 127,1 (CH), 130,5 (CH), 133,4 (CH), 
134,4 (CH), 140,0, 140,4 (C), 151,4 (C), 155,0 (C), 160,3 
(C=O, Ar), 161,2 (C-OH), 167,5, 167,6 (2x C=O), 176,6 
(C=O, Ar). 

N4-(8-{[2-(7-Hydroxy-2-oxo-2H-4-
chromenyl)acetyl]amino}oktyl)-9-oxo-9,10- dihydro-
4-akridinkarboxamid (11c). 1H NMR (400 MHz, DMSO) 
δ ppm: 1,17-1,34 (m, 8H, 4× CH2), 1,37 (t, 2H, CH2), 1,56 
(t, 2H, CH2), 3,03 (dt, 2H, CH2), 3,34 (dt, 2H, CH2), 3,60 
(s, 2H, CH2), 6,12 (s, 1H, CH, Ar), 6,70 (s, 1H, CH, Ar), 
6,75 (dd, 1H, CH, Ar), 7,25-7,34 (m, 2H, 2×CH, Ar), 7,57 
(d, 1H, CH, Ar), 7,68-7,77 (m, 2H, 2×CH, Ar), 8,14 (t, 1H, 
NH), 8,18-8,26 (m, 2H, 2×CH, Ar), 8,41 (dd, 1H, CH, Ar), 
8,95 (bs, 1H, NH), 12,50 (bs, 1H, NH, Ar). 13C NMR (100 
MHz, DMSO) δ ppm: 26,3, 26,5, 28,6, 28,7 (CH2), 28,8 
(CH2), 28,9 (CH2), 39,1 (CH2), 39,3 (CH2), 39,9 (CH2), 
102,3 (CH), 111,4, 111,6 (C, CH), 112,8 (CH), 118,4 (CH), 
118,5 (C), 119,9 (CH), 120,4 (C), 121,6 (C), 121,9 (CH), 
125,8 (C), 126,7 (CH), 130,1 (CH), 132,9 (CH), 133,9 
(CH), 140,0 (C), 140,4 (C), 151,3 (C), 155,0 (C), 160,3 
(C=O, Ar), 161,2 (C-OH), 167,4, 167,6 (C=O), 176,6 (C=O, 
Ar). 

N4-(9-{[2-(7-Hydroxy-2-oxo-2H-4-
chromenyl)acetyl]amino}nonyl)-9-oxo-9,10- dihydro-
4-akridinkarboxamid (11d). 1H NMR (MHz, DMSO) δ 
ppm: 1,15-1,47 (m, 12H, 6× CH2), 1,57 (t, 2H, CH2), 3,04 
(dt, 2H, CH2), 3,38 (dt, 2H, CH2), 3,60 (s, 2H, CH2), 6,14 
(s, 1H, CH, Ar), 6,71 (s, 1H, CH, Ar), 6,76 (d, 1H, CH, Ar), 
7,27-7,38 (m, 2H, 2×CH, Ar), 7,59 (d, 1H, CH, Ar), 7,70-
7,80 (m, 2H, 2×CH, Ar), 8,15 (bs, 1H, NH), 8,18-8,28 (m, 
2H, 2×CH, Ar), 8,43 (d, 1H, CH, Ar), 8,97 (bs, 1H, NH), 
12,42 (bs, 1H, NH, Ar). 13C NMR (100 MHz, DMSO) δ 
ppm: 26,3, 26,5, 28,6, 28,7, 28,8, 28,9 (CH2)39,1 (CH2), 
39,5 (CH2), 40,1 (CH2), 102,3 (CH), 111,5, 111,6 (C, CH), 
112,8 (CH), 118,4 (CH), 118,6 (C), 119,9 (CH), 120,4 (C), 
121,6 (C), 121,9 (CH), 125,8 (CH), 126,7 (CH), 130,1 
(CH), 132,9 (CH), 134,0 (CH), 140,0 (C), 140,3 (C), 151,3 
(C), 155,0 (C), 160,3 (C=O, Ar), 161,2 (C-OH), 167,4, 
167,6 (2x C=O), 176,6 (C=O, Ar). 

Záver 
Novo syntetizované akridín/kumarínové heterodiméry 
(11a-d) boli pripravené reakciou príslušných N1-(n-
aminoalkyl)-2-(7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-

yl)acetamidov 6a-d s kyselinou 9-oxo-9,10-
dihydroakridin-4-karboxylovou (10). Na konjugáciu 
týchto dvoch farmakofórov prostredníctvom amidickej 

väzby sme využili konjugačné činidlo CDI. 
Ellmanovou metódou bola stanovená 

anticholínesterázová účinnosť nových akridín/ 
kumarínových heterodimérov 11a-d. Pre hAChE sa 
účinnosť látok pohybovala v rozmedzí hodnôt IC50 = 
5,85 – 7,52 µM a pre hBChE v rozmedzí IC50 = 32,53 – 
58,04 µM. Pričom najvyššiu inhibičnú účinnosť voči 
hAChE vykazovala zlúčenina 11b (IC50 = 5,85 µM). 
Zlúčenina 11c vykazovala najvyššiu inhibičnú účinnosť 
voči hBChE s hodnotou IC50 = 32,53 µM. Z porovnania 
hodnôt inhibičných aktivít vyplýva, že so vzrastajúcou 
dĺžkou reťazca inhibičná účinnosť zlúčenín voči hBChE 
rástla s výnimkou derivátu 11d. Avšak u hAChE tento 
trend nebol potvrdený. Pripravené akridín/ 
kumarínové heterodiméry 11a-d možno považovať za 
potenciálne inhibítory cholínesteráz. 
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Abstrakt 
Cieľom tejto vedeckej práce bolo overiť, či je zvýšená 
produkcia baryónov v gluónových jetoch nameraná 
experimentom OPAL implementovaná v Monte Carlo 
generátore PYTHIA. Vo vygenerovaných dátach sme 
skúmali produkciu baryónov a mezónov a ich pomery 
k celkovému počtu finálnych nabitých hadrónov, ako 
aj produkciu častíc Λ a K0. Z výsledkov vyplýva, že daný 
výsledok je implementovaný v generátore PYTHIA.  

 
Kľúčové slová: jety, baryóny, mezóny, PYTHIA, ALICE 

Abstract 
The purpose of this scientific work was to confirm, if 
the increased production of baryons in gluon jets, 
which was measured by the OPAL experiment, is 
implemented in the Monte Carlo generator PYTHIA. 
The production of baryons and mesons and their 
ratios to final charged hadrons, as well as the 
production of Λ a K0 was studied in the generated 
data. The results show that this process is 
implemented in PYTHIA. 

 
Key words: jets, baryons, mesons, PYTHIA, ALICE 

Úvod 
Fyzika vysokých energií ako aj fyzika ťažkých iónov sú 
jedny z najaktívnejších oblastí fyziky. Výrazne k tomu 
prispieva aj najväčší urýchľovač častíc LHC (Large 
Hadron Collider) v CERNe, ktorý nie je zameraný len 
na štúdium novej fyziky, ale aj na overenie platnosti 
Štandardného modelu.  

Pri zrážkach olovených jadier sa na LHC vytvára 
tzv. kvarkovo-gluónová plazma (QGP), o ktorej sa 
predpokladá, že ňou bol tvorený Vesmír 1µs po 
Veľkom tresku. Jej vplyv na prechod partónov 

(kvarkov a gluónov) s rôznym farebným nábojom 
nebol doteraz podrobnejšie preskúmaný. 

Na fyzikálne simulácie sa používajú tzv. Monte 
Carlo generátory častíc. Najpoužívanejším MC 
generátorom je PYTHIA, ktorej najnovšia verzia by 
mala obsahovať aj aktuálne výsledky z LHC. PYTHIA je 
používaná všetkými štyrmi veľkými experimentami na 
LHC. 

1 Kvantová chromodynamika 
      Po objave vnútornej štruktúry protónov v 60-tych 
rokoch minulého storočia v laboratóriu SLAC 
(Stanford Linear Accelerator Center) bolo potrebné 
vytvoriť teoretický model popisujúci správanie sa 
novoobjavených častíc - partónov, ktoré boli neskôr 
priradené k teoreticky predpovedaným kvarkom a 
gluónom. Na pochopenie interakcie medzi partónmi 
vznikla kvantová chromodynamika (QCD), ktorá bola 
sformulovaná podobne ako staršia kvantová 
elekrodynamika (QED). V QED je zdrojom vzájomného 
pôsobenia elektrický náboj. Jeho analógiou v QCD je 
farebný náboj ako zdroj silnej interakcie, ktorý môže 
nadobúdať šesť stavov (modrý, červený, zelený, 
antimodrý, antičervený, antizelený), kde označenia 
farebného náboja nesúvisia s farbami viditeľnej časti 
elektromagnetického spektra. 

1.1 Farebný náboj 
Farba, ako nové kvantové číslo, bola zavedená kvôli 
Pauliho vylučovaciemu princípu, ktorý hovorí, že 
fermióny (častice s polčíselným spinom) v jednom 
kvantovo-mechanickom systéme nemôžu mať všetky 
kvantové čísla rovnaké. Vedelo sa o existencii častíc, 
ktoré sa skladajú z kvarkov s rovnakými kvantovými 
číslami (napr. ∆++(uuu) alebo Ω−(sss)). Ponúkalo sa 
niekoľko vysvetlení: 

 Neplatí Pauliho vylučovací princíp. 

 Kvarky nie sú fermióny, ale bozóny s 
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celočíselným spinom. 

 Existuje ďalšie kvantové číslo. 
Ukázalo sa, že zavedením nového kvantového čísla, 
farby, sa vlnová funkcia kvantovo-mechanického 
systému stáva opäť nesymetrickou a tým pádom 
zostáva platný Pauliho vylučovací princíp [1]: 
 
𝜓𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝜓𝑆𝑃𝐴𝐶𝐸 ∗ 𝜓SPIN ∗ 𝜓FLAVOUR ∗ 𝜓COLOUR 

 
     Pri zohľadnení farebného náboja vo výpočtoch pre 
účinné prierezy zrážok, sa vypočítané hodnoty 
zhodujú s experimentálne nameranými. 
     Farebný náboj však nenesú len samotné kvarky, ale 
aj nosiče silnej interakcie - gluóny, ktoré sú 
dvojfarebné (sú nosičom farby a antifarby). Preto 
môžu interagovať ako s kvarkami, tak aj so sebou 
navzájom. Jedným z dôsledkov tejto vlastnosti je, že 
farebné častice nemôžu existovať ako voľné častice. 
     Z experimentov sa zistilo, že v prírode existujú iba 
špeciálne multiplety kvarkov tvoriacich hadróny. 
Najjednoduchším antisymetrickým multipletom je 
singlet, ktorý je navonok bezfarebný. Všetky doteraz 
pozorované voľné častice sú navonok bezfarebné. Sú 
to: 

 mezóny - kombinácia farby a antifarby (𝑞�̅�) 

 "biele" baryóny - kombinácia troch rôznych 
farieb (𝑞𝑞𝑞) a antibaryóny - kombinácia 
troch rôznych antifarieb (�̅��̅��̅�) 

 exotické stavy – tetrakvarky (𝑞�̅�𝑞�̅�), 
pozorované v Apríli 2014 [2] a pentakvarky 
(𝑞𝑞𝑞𝑞�̅�), pozorované v júli 2015 na 
experimente LHCb [3] 

 
1.2 Asymptotická sloboda 
       Ďalšia vlastnosť QCD, ktorá je dôsledkom samo-
interakcie medzi gluónmi, je asymptotická sloboda. 
Veľkosť náboja v silnej, ale aj elekromagnetickej 
interakcie závisí od vzdialenosti, z ktorej sa na ňu 
pozeráme. Pri štúdiu elektromagnetickej interakcie 
na veľmi malých vzdialenostiach nemožno 
zanedbávať kvantovo-mechanické efekty, ako je napr. 
polarizácia vákua. V okolí elektrónu sa vytvoria 
virtuálne páry elektrónov a pozitrónov a kvôli ich  
orientácii vznikne v okolí pôvodného elektrónu oblak 
kladného náboja. Z tohto dôvodu pri väčších 
vzdialenostiach nameriame tzv. "renormalizovaný" 
elektrický náboj, ktorý má menšiu hodnotu ako 
pôvodný čistý náboj. 
      Podobný proces nastáva aj pri silnej interakcii. V 
okolí farebne nabitého kvarku sa vytvárajú páry kvark-
antikvark a gluóny. Na rozdiel od elektromagnetickej 

interakcie, kde fotóny na seba navzájom nepôsobia, 
gluóny na seba pri silnej interakcii pôsobia. To vedie k 
tomu, že sila silnej interakcie sa so zväčšujúcou 
vzdialenosťou zväčšuje (asymptotická sloboda). Na 
malých vzdialenostiach môžeme povedať, že silná 
interakcia asymptoticky zaniká, aj keď je stále väčšia 
ako elektromagnetická, a z kvarkov a gluónov sa z 
pohľadu silnej interakcie stávajú voľné častice. 
     Táto vlastnosť sa tiež prejavuje pri vysoko-
energetických nepružných zrážkach. Čím majú 
zrážajúce sa častice vyššiu hybnosť, tým je silná 
interakcia pôsobiaca medzi nimi slabšia (Obr. 1). 
 
Obr. 1: Závislosť konštanty silnej interakcie α od 
energie jednotlivých procesov Q. 
 

 
Zdroj: [4] 
 

1.2 Jety 
Pre potenciál viazaného stavu kvarku a antikvarku 
platí: 
 

𝑉(𝑟) ≅ −
4

3

𝛼𝑆
𝑟
+ 𝜅𝑟 ≅ −

0.13

𝑟
+ 𝑟  

 
     Na veľmi malých vzdialenostiach (𝑟 → 0) prevláda 
potenciál Coulombovského poľa (Obr.2). Pri 
vzájomnom vzďaľovaní sa kvarkov začne prevládať 
lineárna časť potenciálu a na rozdiel od 
elekromagnetického poľa sa kvôli samointerakcii 
gluónov budú siločiary k sebe približovať a vytvoria 
tvar podobný trubici (Obr.3). 
 

(1) 

(2), [5] 
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Obr.2: Siločiary elektrického poľa sa od seba so 
zväčšujúcou sa vzdialenosťou vzďaľujú. 

 
Zdroj: [7] 
 
Obr.3: Siločiary chromodynamického poľa sa k sebe so 
zväčšujúcou sa vzdialenosťou približujú. 

 
Zdroj: [8] 
 
Práca vykonaná na oddelenie kvarkov sa mení na 
energiu poľa. Ak je vzdialenosť medzi týmito dvoma 
kvarkami dostačujúca, z energie poľa sa vytvorí nový 
pár častíc kvark-antikvark.  
 
Obr.4: Tvorba jetu pripomína trhanie struny. 

 
Zdroj: [9] 
 
     Kvôli zvyšujúcej sa sile silnej interakcie so 
zväčšujúcou sa vzdialenosťou sú kvarky a gluóny 
uväznené vnútri hadrónov, a teda nemôžeme 
pozorovať vlastnosti kvarkov a gluónov priamo. Pri 
udelení dostatočnej energie partónu v hadróne sa 
táto energia premení na spŕšku hadrónov (tzv. jet) v 
jednom smere, ktorá obsahuje hadrón obsahujúci 
pôvodný partón (Obr.4). V experimentoch je jet 
definovaný ako skupina energetických hadrónov 
pohybujúcich sa v jednom smere, ktoré sú ohraničené 
kužeľom so stredom určeným smerom pohybu 
originálneho partónu (tzv. jet axis) a s polomerom R: 

𝑅 = √(𝜑 − 𝜑𝐴𝑋𝐼𝑆)
2 + (𝜂 − 𝜂𝐴𝑋𝐼𝑆)

2 < 1  

Pričom 𝜑 je azimutálny uhol a 𝜂 je 
pseudorapidita (funkcia polárneho uhla 

𝜂 = − ln 𝑡𝑎𝑛(
𝜃

2
)). 

1.4 Kvarkové a gluónové jety 
     Výsledky experimentov ukazujú, že vlastnosti jetov 
sa líšia podľa toho, z akého partónu jet vznikol. 
Kvarkové a gluónové jety sa líšia v multiplicite [10], 
šírke jetu a v produkcii finálnych mezónov a baryónov 
[11]. Jety, ktoré vznikli z gluónov, majú vo 
všeobecnosti väčšiu multiplicitu (Obr.5) a sú širšie. 
Ako je podrobnejšie uvedené v nasledujúcej kapitole, 
v gluónových jetoch sa vytvára väčšie množstvo 
baryónov ako v kvarkových, pričom produkcia 
mezónov je približne rovnaká. 
 
Obr.5: Porovnanie priemernej multiplicity nabitých 
hadrónov v kvarkových a gluónových jetoch v rôznych 
experimentoch v závislosti od energie. 

 
Zdroj: [10] 
 

2 Výsledky experimentu OPAL 
 Na experimente OPAL na urýchľovači LEP boli 
pozorované rozdiely medzi produkciou baryónov a 
mezónov v gluónových a kvarkových jetoch, ktoré 
vznikli pri zrážkach elektrónu a pozitrónu pri energii 
90GeV. Ako reprezentanti mezónov a baryónov boli 

zvolené 𝐾𝑆
0a Λ. Sledované boli relatívne zastúpenia 

𝐾𝑆
0 a Λ ku všetkým nabitým časticiam v jete, t.j. boli 

porovnávané veličiny: 𝑅𝐾𝑆
0
= 𝑛𝐾𝑆

0 𝑛𝑐ℎ⁄  a 𝑅Λ =

𝑛Λ 𝑛𝑐ℎ⁄  pre kvarkové a gluónové jety. 
       Tieto veličiny boli porovnávané pre dve rôzne 
metódy: analýzu založenú na energii jetov a analýzu Y-
ových prípadov. Pre prvú spomínanú analýzu bola 
použitá štatistika 2.8 milióna prípadov a pre druhú 4.2 
miliónov prípadov [11]. V oboch analýzach boli 
reprezentačné častice rekonštruované z ich 

rozpadových kanálov: 𝐾𝑆
0 → 𝜋+𝜋− a Λ → 𝜋−𝑝 s 

minimálnou hybnosťou väčšou ako 0.150 GeV/c pre 

𝐾𝑆
0 a 0.520 GeV/c pre Λ.  

      Z analýzy založenej na energii pre relatívne počty 

𝐾𝑆
0 a Λ vyplynulo, že 𝑅𝑔

𝐾𝑆
0

𝑅𝑞
𝐾𝑆
0

⁄ = 1.10 ± 0.04 ± 0.04  

a 𝑅𝑔
Λ 𝑅𝑞

Λ⁄ = 1.41 ± 0.04 ± 0.04, kde prvá chyba je 

(3),[6] 
 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016    FYZIKA A CHÉMIA 

172 
 

štatistická a druhá systematická. V analýze "Y-

prípadov" sa zistilo, že 𝑅𝑔
𝐾𝑆
0

𝑅𝑞
𝐾𝑆
0

⁄ = 0.94 ± 0.07 ±

0.07  a 𝑅𝑔
Λ 𝑅𝑞

Λ⁄ = 1.18 ± 0.10 ± 0.17 [11]. Výsledky 

sú zobrazené na Obr.6. 
 

Obr.6: Podiel relatívnej produkcie 𝐾𝑆
0 a Λ v kvarkových 

a gluónových jetoch pre obe analýzy ("energy based" 
a "Y events"). 

 
Zdroj: [11] 
 

3. Expriment ALICE 
ALICE ( A Large Ion Collider Experiment) je jedným z 
experimentov na LHC v CERNe. Zameriava sa najmä na 
výskum hmoty vznikajúcej v zrážkach ultra- 
relativistických ťažkých iónov, v ktorých vzniká 
partónová hmota. Tvoria ju kvarky a gluóny, ktoré nie 
sú viazané v hadrónoch, ale môžu sa voľne pohybovať 
v rámci systému. Táto hmota sa svojimi vlastnosťami 
podobá na teoreticky predpovedanú QGP, ktorou bol 
tvorený Vesmír tesne po Veľkom Tresku. V 
podmienkach LHC to zodpovedá približne 1 
nanosekunde veku Vesmíru. 
       Detektor  ALICE umožňuje detekciu častíc pri 
zrážkach protón - protón, ale predovšetkým umožňuje 
štúdium zrážok olovo - olovo pri extrémnych 
podmienkach (vysoká teplota, tlak a energia). Jeho 
rozmery dosahujú 16x16x26 m3 s váhou približne 
10,000 ton [12]. 
     Jednou z výskumných oblastí experimentu ALICE je 
aj štúdium jetov a vplyv kvarkovo-gluónovej plazmy 
na vlastnosti jetov, ktoré ňou prešli [13]. 
 

4. Metóda merania 
4.1 ROOT 
ROOT je softvérový balík napísaný v objektovo 
orientovanom programovacom jazyku C++. 
Užívateľovi poskytuje veľký počet funkcionalít 
spojených so spracovávaním množstva dát, napr. 
histogramy, funkcie pre štatistickú analýzu 
a vizualizáciu a tiež bohatý matematický aparát. 
Užívateľ má taktiež možnosť vytvorenia vlastných 
tried a knižníc vhodných na jednotlivé analýzy. ROOT 
je možno prepojiť s už existujúcimi programovacími 
jazykmi, ako sú Python, R a Mathematica [14]. 
 

4.2 PYTHIA 
 PYTHIA je Monte Carlo generátor vysoko- 
energetických zrážok elementárnych častíc široko 
používaný vo fyzike vysokých energií [15].Súčasná 
verzia PYTHIA8 je napísaná v jazyku C++, pričom 
staršie verzie (PYTHIA6.x) boli napísané v jazyku 
Fortran 77. Jej terajšia verzia je výsledkom viac ako 35-
ročného vývoja. PYTHIA je sama o sebe použiteľná na 
fyzikálny výskum a je prepojiteľná aj s inými 
programami ako sú AlpGen, MadGraph, ROOT a iné. 
Jej aktuálna verzia by mala obsahovať aj najnovšie 
poznatky a experimentálne výsledky fyziky vysokých 
energií. 
      PYTHIA obsahuje viacero fyzikálnych modelov od 
vývoja zrážky až po finálne stavy obsahujúce veľké 
množstvo častíc. Niektoré modely boli založené na 
fyzikálnych teóriách, ostatné využívajú poznatky z 
nameraných dát a experimentov. Zrážky sú 
generované akoby prebiehali vo vákuu, vplyvy 
detektorov nie sú automaticky brané do úvahy. 
Detektorové simulácie však môžu byť napísané 
priamo užívateľom [16]. 
      Momentálne je možné generovať hadrónovo-
hadrónové a leptónovo-leptónové zrážky, pričom 
protónovo-jadrové a jadrovo-jadrové zrážky nie sú 
vôbec implementované. 
 

4.3 Nastavenia generátora PYTHIA použité 
pri analýze 
 V tejto práci bol generátor PYTHIA použitý ako 
externá knižnica prostredia ROOT. Keďže sme chceli 
generovať dáta, ktoré možno reálne namerať na LHC 
(napr. na experimente ALICE), generátor sme nastavili 
na protónovo-protónové zrážky pri energii 13 TeV. 
       Na analýzu bolo potrebné generovať čisto 
kvarkové a čisto gluónové jety. Preto sme využili 
zapnutie subprocesov, ktoré predstavujú zrážky: 
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𝑔 + 𝑔 → 𝑔 + 𝑔 
𝑔 + 𝑔 → 𝑞 + �̅� 

  
Všetky ostatné subrocesy boli vypnuté. Tiež sme 
požadovali, aby najnižšia energia partónu, z ktorej sa 
vytvoril jet, bola 10 GeV. Ako pre kvarkové tak aj pre 
gluónové jety sme vygenerovali štatistiku 1000000 
prípadov. 
 

4.4 Hľadanie jetov 
Na nájdenie jetu vo vygenerovaných dátach sme 
využili to, že PYTHIA do výpisu častíc v zrážke zahrňuje 
všetky častice, teda aj tie, ktoré sa rozpadávajú a nie 
sú finálne. To nám umožnilo medzi týmito časticami 
nájsť pôvodné partóny, z ktorých vznikol jet. Za finálne 
hadróny sme považovali baryóny a mezóny, ktoré sa 

už ďalej nerozpadávali s výnimkou 𝜋0, Λ, 𝐾𝑆
0. Hadróny, 

ktoré sme považovali za súčasť jetu museli byť finálne 
a zároveň spĺňať podmienku: 
 

𝑅 = √(𝜑𝑝 − 𝜑ℎ)
2 + (𝜂𝑝 − 𝜂ℎ)

2 < 1  

 
       Teda vzdialenosť hadrónu od jetovej osi určenej 
súradnicami 𝜑𝑝 a 𝜂𝑝 pôvodného partónu musí byť 

menšia ako 1, aby sme ho mohli považovať za súčasť 
jetu.  Príklad dvoch jetov zo zrážky (5) je na obrázku 8. 
Energia jetu bola v tomto prípade nastavená na 1 TeV. 
 
Obr.8: Poloha dvoch jetov v jednej zrážke 

 
 

5. Výsledky 
5.1 Porovnanie produkcie nabitých 
baryónov a mezónov v kvarkových a 
gluónových jetoch v generátore PYTHIA 
      V experimentoch medzi identifikované a 
zrekonštruované častice patria predovšetkým tie s 
nenulovým nábojom.  Preto prvými porovnávanými 
veličinami sú pomery počtov finálnych nabitých 
baryónov a mezónov ku všetkým finálnym hadrónom 

(Obr. 10 a Obr. 11). Výška jedného binu predstavuje 
priemernú hodnotu pomeru počtu finálnych nabitých 
baryónov resp. mezónov ku počtu všetkých finálnych 
nabitých hadrónov pre danú energiu jetu. Z 
histogramov jasne vyplýva, že relatívny počet 
nabitých baryónov ku všetkým finálnym nabitým 
hadrónom na jeden jet je v gluónovom jete 
približne trikrát väčší ako v kvarkovom jete, zatiaľ čo 
relatívny počet mezónov sa líši minimálne. Oba 
pomery fluktuujú pre vyššie energie jetov kvôli malej 
štatistike vysokoenergetických jetov. 
 

5.3 Porovnanie produkcie Λ a 𝑲𝟎 
Hadróny Λ a 𝐾0 sú v experimente ľahko 
identifikovateľné až do vysokých energií, preto 
predstavujú ideálnych reprezentantov baryónov 
a mezónov pre podmienky experimentu ALICE. 
Pomery ich počtov ku nabitým finálnym hadrónom na 
jeden jet sú zobrazené na Obr. 12 a Obr. 13. Pri 

energiách jetu blízkych 10GeV je 𝑅𝑔
Λ 𝑅𝑞

Λ⁄  približne 1.3, 

čo zodpovedá doteraz nameraným výsledkom. Pri 
vyšších energiách jetu, hodnota tohto pomeru 
fluktuuje, čo môže byť spôsobené nízkou produkciou 
Λ a tiež aj nízkym počtom jetov s touto energiou. 

Pomer 𝑅𝑔
𝐾0 𝑅𝑞

𝐾0⁄   má hodnotu okolo 0.8 pre energie 

do 200GeV. Táto hodnota zodpovedá hodnotám 
nameraných na experimentoch. 
 

6. Diskusia 
Z vyššie zobrazených histogramov vyplýva, že výsledky 
experimentu OPAL, t.j. zvýšenie produkcie baryónov v 
gluónových jetoch oproti produkcii v kvarkových, sú 
implementované v generátore PYTHIA. Chyby 
merania v jednotlivých histogramoch sú len 
štatistické. 

Záver 
Hlavným cieľom tejto práce bolo zistiť, či sú výsledky 
experimentu OPAL, teda zvýšená produkcia baryónov 
v gluónových jetoch, implementované v štandardne 
používanom Monte Carlo Generátore PYTHIA. Z 
našich výsledkov vyplýva, že generácia zrážok v 
generátore PYTHIA využíva tento proces. 
        Tento povzbudivý výsledok sa dá využiť pri štúdiu 
produkcie Λ a K0 v zrážkach ťažkých iónov na 
experimente ALICE v CERNe, alebo pri použití metódy 
dvojčasticových korelácii, v ktorej by sa mohli 
kvarkové a gluónové jety odseparovať na štatistickej 
báze s pomocou uhlových korelácii Λ a K0 s nabitými 
hadrónami [17]. 

(4) 
 (5) 

(6) 
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Obr. 10: Hore: Podiel priemerného počtu finálnych nabitých baryónov k priemernému počtu finálnych nabitých 
hadrónov v závislosti od energie jetu pre kvarkové a gluónové jety. Dole: Podiel hodnôt pre gluónový a kvarkový jet. 
 

 
 
Obr. 11: Hore: Podiel priemerného počtu finálnych nabitých mezónov k priemernému počtu finálnych nabitých 
hadrónov v závislosti od energie jetu pre kvarkové a gluónové jety. Dole: Podiel hodnôt pre gluónový a kvarkový jet. 
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Obr. 12: Hore: Podiel priemerného počtu Λ k priemernému počtu počtu finálnych nabitých hadrónov v závislosti od 
energie jetu pre kvarkové a gluónové jety. Dole: Podiel hodnôt pre gluónový a kvarkový jet. 

 
 

Obr. 13: Hore: Podiel priemerného počtu 𝐾0 k priemernému počtu finálnych nabitých hadrónov v závislosti od 
energie jetu pre kvarkové a gluónové jety. Dole: Podiel hodnôt pre gluónový a kvarkový jet. 
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Abstrakt 
Hlavným cieľom tejto štúdie bola príprava a 
charakterizácia amino-modifikovaných magnetických 
nanočastíc, ktoré by sa boli schopné naviazať na 
špecifické protilátky pre detekciu a liečbu nádorových 
buniek. Amino-modifikované magnetické nanočastice 
boli získané zrážaním Fe (II) a Fe (III) solí v zásaditom 
prostredí a následným pridaním poly-L-lyzínu (PLL). Na 
charakterizovanie magnetických nanočastíc bola 
použitá metóda dynamického rozptylu svetla (DLS) a 
SQUID magnetometer. Magnetické merania potvrdili 
superparamagnetické vlastnosti vzoriek a ich 
hydrodynamický priemer bol v rozmedzí 100-120 nm.  
Kľúčové slová: poly-L-lyzín (PLL), magnetické 
nanočastice, amino-modifikované magnetické častice. 

Abstract 
The main goal of this study was the preparation and 
characterization of amino-modified magnetic 
nanoparticles, which are able to connect specific 
antibodies for the detection of tumour cells. The amino-
modified magnetic nanoparticles were obtained by 
precipitation of Fe (II) and Fe (III) salts in an alkali 
medium, followed by the addition of poly-L-lysine (PLL). 
For the characterization of magnetic nanoparticles we 
used the method of dynamic light scattering (DLS) and 
the SQUID magnetometer. Magnetic measurements 
confirmed superpara magnetic properties of the 
samples at room temperature, and their hydrodynamic 
diameter was in the range 100-120 nm.  

Keywords: poly-L-lysine (PLL), magnetic 
nanoparticles, amino-modified particles. 

Úvod 
Magnetické kvapaliny (MK) sú stabilné koloidné 
suspenzie s rozmermi častíc menšími ako 1 
mikrometer, a však zvyčajne sú menšie ako 500 nm. 
Nanočastice s vhodnými magnetickými vlastnosťami 

majú široké využitie v biomedicíne aj v technike 
a naďalej prinášajú nové možnosti v rôznych 
odvetviach. Ako príklad aplikácie MK v oblasti medicíny 
je možné uviesť kontrastné médium používané v 
magnetickej rezonancii, liečbu nádorových ochorení 
lokálnou hypertermiou alebo cielený transport liečiv s 
potenciálnym využitím v onkológii [1]. 

V našich experimentoch sa používajú magnetické 
nanočastice oxidu železa (Fe3O4) s rozmerom 
magnetického jadra menším ako 20 nm, pre ktoré je 
typické superparamagnetické správanie pri 
laboratórnych teplotách (~290K). 

Tieto vlastnosti magnetických nanočastíc poskytujú 
možnosť použiť lokálne gradienty magnetického poľa 
tak, aby boli častice priťahované na určité miesto a 
zadržané tak dlho, ako si vyžaduje terapia, a následne 
aby ich bolo možné odviesť z tela [2]. 

Biomedicínske nanočastice vo svojej základnej 
podobe pozostávajú z anorganickej častice pokrytej 
biokompatibilnou vrstvou, ktorá zabezpečuje ich 
stabilitu za fyziologických podmienok [3]. Obal 
nanočastíc pozostáva najmä zo syntetických [4] alebo 
prírodných polymérov (ako je napríklad dextrán alebo 
proteíny) [5-7] a amfifilných molekúl, ako sú mastné 
kyseliny alebo fosfolipidy [8]. 

Na prípravu amino-modifikovaných magnetických 
častíc bol vybraný poly-L-lyzín (PLL) vzhľadom k 
priaznivým účinkom jeho monoméru – lyzínu na ľudský 
organizmus. Lyzín obsahuje karboxylovú skupinu a dve 
amino skupiny a je pre človeka jednou z esenciálnych 
aminokyselín, tzn. ľudské telo ho nedokáže samo 
vyrobiť, a preto ho musí prijímať v strave podobne ako 
niektoré vitamíny. L-lyzín hrá hlavnú úlohu pri 
vstrebávaní vápnika, budovaní svalov, zotavovaní sa po 
chirurgických zákrokoch alebo zraneniach a pri 
produkcii telesných hormónov, enzýmov a protilátok. 
Vďaka skupine C=O sa táto molekula ľahko viaže na 
povrch magnetickej častice a voľnou aminoskupinou sa 
môže naviazať na grafénoxid ako aj na protilátky. 
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1 Experiment 

1.1 Materiál 
Poly-L-lyzín (PLL) s molekulovou hmotnosťou Mw = 
150 000 – 300 000 g/mol, síran železnatý a chlorid 
železitý boli zakúpené od firmy Sigma Aldrich. 

1.2 Príprava magnetických nanočastic 
Magnetické nanočastice (Fe3O4) boli pripravené 
chemickou zrážacou reakciou železnatých a železitých 
iónov zo zmesi ich vodných roztokov. Do vytvorenej 
zmesi sa pridal vodný roztok amoniaku, čím sa vytvorila 
čierna zrazenina magnetických nanočastíc (obr.1). 
Tento proces popisuje chemická rovnica: 

 
2Fe3++ Fe2++ 8OH-  →  Fe3O4+ 4H2O 

 
Pri tejto reakcii vznikajú vedľajšie produkty, ktoré sa 
odstránia viacnásobným premývaním - 
dekantácioudeionizovanou vodou, pričom sa 
magnetitové častice nechajú usadiť na magnete. 
 
Obr. 1Príprava sonifikovaných magnetických 
nanočastíc 
 

 
 

Takto pripravené magnetické nanočastice vo vodnej 
suspenzii sa sonifikovali ultrasonifikátorom po dobu 5 
min pri 70% výkone a gravimetrickou metódou sa zistila 
koncentrácia magnetitu vo vzorke. Pripravená 
magnetická kvapalina (MK) bola ďalej charakterizovaná 
magnetickými meraniami. 

1.3 Modifikácia magnetických nanočastícamino 
skupinou 
Na prípravu biokompatiblnej, amino-modifikovanej MK 
sa použil Poly-L-lyzín (PLL) s molekulovou hmotnosťou 
Mw = 150 000 - 300 000 g/mol.   

Amino modifikované magnetické nanočastice 
(MKPLL) boli pripravené zmiešaním magnetickej 
kvapaliny (MK) so známou  koncentráciou 
magnetických častíc s daným objemom roztoku PLL. 
Zmes sa sonifikovala 5 min pri 70% výkone (obr. 2). 
 

Obr. 2 Príprava amino modifikovaných magnetických 
nanočastíc 
 

 
 

Touto metódou bolo pripravených niekoľko vzoriek 
amino modifikovaných magnetických nanočastíc, ktoré 
sa navzájom líšili množstvom vstupujúcich reagentov 
(viď. tabuľka 1) ako aj koncentráciou magnetitu vo 
výslednom roztoku. 

2 Výsledky a diskusia 
Modifikované magnetické kvapaliny boli 
charakterizované z hľadiska rozmerovej distribúcie a 
stability častíc pomocou prístroja ZetasizerNanoZS 
(Malvern, UK) využitím dynamického rozptylu svetla 
pomocou fotónovej korelačnej spektroskopie (DLS). 
Využitím laserovej dopplerovejvelocimetrie, 
prevedením elektroforézy a stanovením pohyblivosti 
nabitých častíc v elektrickom poli sa vypočítal zeta 
potenciál, ktorého hodnota závisí od stability častíc v 
roztoku.  

Zo závislosti izoelektrického bodu od hmotnostného 
pomeru PLL/Fe3O4 bol stanovený optimálny pomer 
PLL/Fe3O4=3 (MKPLL3) (obr. 3).  
 
Obr. 3 a) Závislosťizoelektrického bodu od 
hmotnostného pomeru PLL/Fe3O4. b) Závislosť 
zetapotenciálu čistého magnetitu (čierna krivka), 
čistého PLL (červená krivka) a MKPLL (modrá krivka) od 
hmotnostného pomeru PLL/Fe3O4. 
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Porovnanie rozmerovej distribúcie vzorky s 
optimálnym pomerom PLL/Fe3O4(MKPLL3) a s 
nemodifikovaným magnetitom je na obr. 4. 
 
Obr. 4 Rozmerová distribúcia vzorky MK (čierna krivka) 
a MKPLL3 (modrá krivka)meraná metódou DLS 
pomocou prístroja ZetasizerNanoZS. 
 

 
 

Obr. 5 Zeta potenciál vzorky suspenzie magnetitu 
(čierna krivka) a MKPLL3 (modrá krivka) meraný 
pomocou prístroja ZetasizerNanoZS. 
 

 
 

Porovnanie zeta potenciálu vzorky MKPLL3 a zeta 
potenciálu vzorky nemodifikovaného magnetitu je na 
obr. 5. 

Na výslednej vzorke MKPLL3 s koncentráciou 
magnetitu 12 mg/mL magnetizačné merania potvrdili 
superparamagnetické správanie magnetických 
nanočastíc a Chantrellovou metódou sa vypočítala 
stredná hodnota priemeru častíc magnetitu  DMAG = 
9.5 nm. Pomocou SQUID magnetometra boli merané aj 
frekvenčné závislosti AC susceptibility pri rôznych 
teplotách (obr. 6). Zo vzťahu: 

 

TkV BB 
03

, 
 

kde 

 B
 je Brownov relaxačný čas (s);  

V    je objem v (m3);  


0

 je dynamická viskozita nosného média (kgm-1 s-1); 

k B
 je Boltzmanova konštanta (1,380658 ± 

 0,000012*10-23 JK-1);  

T  je teplota (K) 
 
sa vypočítal hydrodynamický priemer pre každú 
frekvenciu. Výsledky sú zosumarizované v tabuľke 2. 
Vypočítaná priemerná hodnota je v súlade s hodnotou 
získanou z DLS (obr. 5). Stredný hydrodynamický 
rozmer magnetických nanočastíc v MKPLL3 je DHYDR = 
98 nm. 
 
Tabuľka 2 

Frekvencia (Hz) Teplota (K) DHYDR (nm) 

235 274 98,3 

284 278 96,6 

340 282 95,0 

350 286 97,9 

1250 350 102,7 

 
Obr. 6 Frekvenčné závislosti AC susceptibility vzorky 
MKPLL3 pri rôznych teplotách. 
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Morfológia a rozmerová distribúcia MKPLL3 bola 
pozorovaná skenovacím elektrónovým mikroskopom 
SEM (obr. 7). Z obrázkov je vidieť, že pripravené amino 
modifikované nanočastice majú takmer sférický tvar a 
rozmer v intervale cca. od 10 – 100 nm, čo dobre 
korešponduje s predchádzajúcimi výsledkami. 

 
Obr. 7 Obrázky získané pomocou SEM mikroskopu 
nanočastícvzorky MKPLL3. 
 

 

 

Záver 
Pripravili sme kvázisférické amino-modifikované 
nanočastice, ktoré boli charakterizované rôznymi 
metódami z hľadiska rozmerovej distribúcie a stability. 
Zo série pripravených vzoriek s rôznym pomerom PLL a 
magnetitu sme vybrali najvhodnejšiu vzorku s 
optimálnym pomerom, ktorá bola pozorovaná 
pomocou SEM. Uskutočnené merania magnetických 
vlastností ukázali superparamagnetické správanie 
vzorky pri izbovej teplote. Bola vypočítaná koncentrácia 
magnetických častíc vo vzorke: c(Fe3O4) = 12 mg/mL a 
stredná hodnota priemeru častíc magnetitu DMAG = 
9.5 nm. Stredná hodnota hydrodynamického priemeru 
magnetických nanočastíc po modifikácii poly-L-lyzínom 
DHYDR = 120 nm získaného z DLS je porovnateľná s 
rozmermi vypočítanými z frekvenčných závislostí AC 
susceptibility. 
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Tabuľka 1  

Vzorka 

Pomer 

PLL/ 

Fe3O4 

PLL 

(mg) 

PLL 

(mL) 

Fe3O4 

(mg) 

Fe3O4 

(mL) 

Vvýsl 

(mL) 

DHYDR 

(nm) PdI 

 

(mV) 

A 0.05 0.1275 0.1275 2.55 0.15 5 118.2 0.222 46.7 

B 0.1 0.255 0.255 2.55 0.15 5 118.4 0.178 31.9 

C 0.3 0.765 0.765 2.55 0.15 5 111.2 0.214 52.2 

D 0.5 1.275 1.275 2.55 0.15 5 108.6 0.202 52.2 

E 0.7 1.785 1.785 2.55 0.15 5 117.7 0.204 56.6 

F 0.9 2.295 2.295 2.55 0.15 5 118.4 0.200 51.9 

G 1 1.275 1.275 1.275 0.075 5 117.8 0.207 51.4 

H 1.5 1.9125 1.9125 1.275 0.075 5 119.4 0.204 52.9 

I 2 2.55 2.55 1.275 0.075 5 122.7 0.193 55.3 

J 3 3.57 3.57 1.19 0.07 5 119.3 0.170 49.1 
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Úvod 
Najčastejšie spôsoby merania mechanickej odolnosti  sú 
založené na namáhaní v tlaku, v ťahu a v krute. Uvedené 
spôsoby sú na meranie črepov dochovaných z minulosti 
nevhodné kvôli nepravidelným tvarom, malej veľkosti a 
ich nedostatočnému množstvu, ktoré býva na výskum k 
dispozícií. Tieto problémy nás viedli k návrhu a 
zhotoveniu aparatúry na testovanie mechanickej 
odolnosti keramík vŕtaním. Pri tejto metóde sa sleduje 
hĺbka vyvŕtaného otvoru v závislosti na čase a počte 
otáčok [1]. Meranie by bolo možné vykonať na jednej 
vzorke viackrát, čím sa zvýši množstvo získaných dát a 
minimalizuje odpad a rozsah škôd. Získané výsledky po 
priložení k ďalším štúdiám by podporovali a dopĺňali  inak 
získané poznatky. 

1 Teoretická časť 
Páková vŕtačka je založená na princípe nerovnosti 
momentov síl pôsobiacich na ramená (Obr. 1). V bode O 
sa nachádza os otáčania. V bode A vo vzdialenosti a sa 
nachádza ťažisko vŕtačky s hmotnosťou ma. V bode B vo 
vzdialenosti b sa nachádza pridané závažie hmotnosti mB, 
v bode L1 vo vzdialenosti l1/2, kde l1 je dĺžka pravého 
ramena s hmotnosťou m1 sa nachádza ťažisko pravého 
ramena, v bode L2, vo vzdialenosti l2/2, kde l2 je dĺžka 
ľavého ramena s hmotnosťou m2 sa nachádza ťažisko 
ľavého ramena. V bode C sa vo vzdialenosti c nachádza 
pridané závažie hmotnosti mC. 
 
Obr. 1 -  sily pôsobiace na ramená vŕtačky 

 

Výsledná sila Fa pôsobiaca v mieste vrtáku vo 
vzdialenosti a, bude: 

 

Fa = (FA + FB
b

a
+ F1

l1
2a
− F2

l2
2a
− FC

c

a
)cosα 

(1) 

 
Táto sila pôsobí na povrch prekážky  umiestnenej pod 
ramenom vo vzdialenosti a: 

 Fa = mgcosα (2) 

 
Porovnaním rovníc (1) a (2) dostávame pre výpočet 
hmotnosti m v bode A: 

 

 
 

m = mA +mB
b

a
+m1

l1
2a
− m2

l2
2a
− mC

c

a
 

(3) 

 
Zvislá zmena polohy ramena vo vzdialenosti x od osi 
otáčania sa určí z uhla α, ktorý zviera rameno so svojou 
rovnovážnou polohou: 

 

 Δy = xtg(α) (4) 

 
Na Obr. 2 je zobrazená páková vŕtačka zhotovená a 
použitá k meraniu.  

 

 

Obr.2 -  Použitá páková vŕtačka 
 
Základ prístroja tvorí programovateľný krokový 

motorček (A), ku ktorému je pripevnený diamantový 
vrták (B). Nad vŕtačkou je pripevnený laser (C), ktorý 
opticky predlžuje rameno a so zväčšujúcou sa 
vzdialenosťou tienidla zvyšuje presnosť merania jeho 
vychýlenia. Pod vrtákom je upevnený zverák na vzorky 
(D). Na obe ramená je možné zavesiť závažia (E) do 
rôznych vzdialeností od osi otáčania a tak meniť prítlak na 
vzorku. Pod hlavným ramenom sa nachádza zdvižná 
plošina (F), ktorá zabráni zavŕtaniu  vrtáka do zveráku. 

Pre určenie pôsobiacej sily na vzorku odvážime 
hmotnosť pôsobiacu v mieste upevnenia vrtáku 
podložením ramena váhami. Odvážením hmotnosti bez 

pridaných závaží získavame základnú hmotnosť m0, ktorá 
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je súčtom hmotností použitých konštrukčných 
prvkov. Z rovnice (3) dostávame: 

 
m = m0 +mB

b

a
−mC

c

a
 

(5) 

 
Z rovníc (2) a (5) vidíme, že prítlak kladený na povrch 
vzorky môžeme zvyšovať pridávaním závaží do bodu B a 
znižovať pridávaním závaží do bodu C.  

Odvážením hmotnosti pôsobiacej v mieste vrtáku s 
pridanými závažiami získame priamo výslednú hmotnosť 
m. Po zavŕtaní vrtáku do vzorky sa rameno pootočí o uhol 
α a vrták opíše kružnicový oblúk (Obr. 3). 

 
Obr. 3 -  výchylky pákovej vŕtačky 

 

Zvislej dráhe v, ktorú prejde vrták vo vzdialenosti a od 
osi otáčania odpovedá hodnota: 

 
v = a

Δh

x
 

 (7) 

 
Kde Δh je rozdiel polôh laserovej stopy na tienidle a x je 
vzdialenosť tienidla od osi otáčania. Trajektóriu vrtáku pri 
malých uhloch vychýlenia môžeme považovať za zvislú. 

2 Experimentálna časť 

2.1 Kalibrácia pákovej vŕtačky 
Za referenčné vzorky sme vybrali zmes illitu a kremičitého 
piesku v hmotnostnom pomere  9:1. Na výrobu sme 
použili illit s veľkosťou zŕn < 200 µm. Suchú zmes sme 
zmiešali s denaturovanou vodou, čím sme získali hmotu, 
z ktorej sme časť vyextrudovali na valec priemeru 3 cm a 
zvyšok sme na rovnaký valec uvaľkali. Po vysušení sme ich 
narezali na valce výšky 1 cm. Z každého druhu sme vzorky 
vypálili  na rôzne teploty od 400°C do 1100 °C s krokom 
výpalu 100°C alebo 150°C (Obr. 4). 

 

Obr. 4 - použité referenčné vzorky 

 

Režim vŕtania sme nastavili na 150 otáčok/min, silu 
pôsobiacu na vzorku na Fa=6,3N a na vŕtanie sme použili 
diamantový špirálový mikrovrták priemeru d=1,2mm. 
Vŕtanie sme zastavovali každú minútu a použitím vzťahu 
(7) sme vypočítali hĺbku zavŕtania v do vzorky. Výsledné 
vzťahy medzi hĺbkou zavŕtania a dobou vŕtania sú 
zobrazené na Obr. 5, Obr. 6 a Obr. 7. 
 
Obr. 5 -  hĺbka zavŕtania do vzorky v závislosti od doby 
vŕtania pre vzorky vyrobené technikou vaľkania 

 
 

Obr. 6 -  hĺbka zavŕtania do vzorky v závislosti od doby 
vŕtania pre vzorky vyrobené technikou extrudovania 

 
 
Obr.7 -  porovnanie hĺbok zavŕtania do vzoriek v závislosti 
od doby vŕtania pre dve techniky výroby: E-extrudované, 
V-vaľkané 
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Na Obr. 8 a Obr. 9 uvádzame závislosť hĺbky zavŕtania 

do vzoriek  v závislosti od teploty výpalu vzoriek,  pričom 
dáta sú rozdelené podľa doby vŕtania. 
 
Obr. 8 -  hĺbka zavŕtania 'v' v závislosti od teploty  výpalu 
'T' pre rôzne doby vŕtania. Vzorky sú rozdelené podľa 
použitej techniky výroby : V – vaľkané, E – extrudované, a 
doby vŕtania 't' 

 

 
 

Na Obr. 8 a Obr. 9 vidíme, že hĺbka zavŕtania do vzorky 
s rastúcou teplotou výpalu klesá, čo potvrdzuje, že tvrdosť 
vzorky s rastúcou teplotou výpalu narastá. Tiež vidíme, že 
na tvrdosť má okrem teploty výpalu vplyv aj spôsob 
výroby - v našom prípade väčší tlak kladený pri 
extrudovaní spôsobil  väčšiu tvrdosť vzoriek. 

 

 
Obr. 9 -  hĺbka zavŕtania 'v' v závislosti od teploty  výpalu 
'T' pre rôzne doby vŕtania. Vzorky sú rozdelené podľa 
použitej techniky výroby : V – vaľkané, E – extrudované, a 
doby vŕtania 't' 

2.2 Porovnanie hĺbok zavŕtania do historickej 
keramiky 
K porovnaniu boli použité dva typy črepov 
pochádzajúcich z nádob. Vzorky HK/BnB/1 (Obr. 9 
a)) sa datujú do neolitu – mladšej doby kamennej 
(približne 4500 p.n.l.). Majú výraznú oranžovú lícnu 
stranu s hlbokými a širokými vrypmi orientovanými 

v jednom smere. Črepy sú hrubé okolo 1,5 cm. 
Prierez je šedej farby a obsahuje veľa menších 
kamienkov a zopár väčších. Rubová strana je hladká 
s puklinami, tmavo šedej až čiernej farby. 

Vzorky HK/BnB/4 (Obr. 9 b)) sú datované do doby 

Halštatskej alebo staršej doby železnej (približne 800 
– 500 p.n.l.). Sú čiernej farby  
 

 a)

     b) 
Obr. 9 – merané vzorky: a) HK/BnB/1 , b) HK/BnB/4 

 
v celom objeme. Na povrchu sú dobre pozorovateľné 

jemné vrypy orientované jedným smerom, na niektorých 
vzorkách z oboch strán a v súhlasnom smere. Výnimočne 
sa objaví aj výraznejší vryp. V priereze sledujeme vrstvenú 
štruktúru. Hrúbky črepov sa pohybujú od 0.4 cm do 
0.8 cm. 

Do vzoriek sme vŕtali pri rovnakých podmienkach ako 
do referenčných vzoriek. Do vzoriek sa vŕtalo z lícnej 
aj rubovej strany po dobu t v rozsahu od 1 min do 5 min. 
Namerané dáta pre obe vzorky uvádzam v porovnaní 
s referenčnými vzorkami vyrobenými technikou vaľkania 
v grafe na Obr. 10. 

 

 
Obr. 10 – porovnanie hĺbok zavŕtania do historickej 
keramiky v porovnaní s referenčnými vzorkami 
vyrobenými technikou vaľkania. 

 

Z grafu na Obr. 10 vidíme, že vzorke HK/BnB/1 
odpovedá jeden graf približujúci sa priebehom priebehu 
referenčnej vzorke V 800, zatiaľ čo pre vzorku HK/BnB/4 
sme zreteľne rozlíšili lícnu a rubnú stranu, ktorých 
priebehy obkolesujú priebeh referenčnej vzorky V 950. Za 
lícnu stranu bola zvolená tá s viditeľnými vrypmi 
vzniknutým pri vytáčaní na kruhu, avšak to neznamená, 
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že sa nachádzala na vonkajšej strane nádoby už len z toho 
dôvodu, že na niektorých črepoch sa nachádza rovnako 
dobre viditeľná stopa z oboch strán.  

Diskusia a záver 
Vyrobili sme pákovú vŕtačku, ktorou sme konštantným 
režimom vŕtali v rôznych časových intervaloch do nami 
zvolených referenčných vzoriek. Z nameraných dát sme 
pozorovali, ako odpovedá hĺbka zavŕtania do vzorky od 
doby vŕtania a teploty výpalu. Výsledné priebehy sa líšia 
ako pre rôzne teploty výpalu, tak aj pre dve nami použité 
techniky výroby vzoriek (Obr. 7). 

Na meranie sme použili dva druhy keramických črepov 
z nádob dochovaných z mladšej doby kamennej 
(HK/BnB/1) a staršej doby železnej (HK/BnB/4). 

Vizuálna odlišnosť strán HK/BnB/1 sa v hĺbke zavŕtania 
neprejavila a výsledný priebeh je ich priemerom, ktorý sa 
nachádza v blízkosti priebehu pre vzorku V 800 (Obr. 10). 

Vzorka HK/BnB/4 však prekvapila výrazným rozdielom 
v hĺbke zavŕtania pre lícnu a rubnú stranu, ktorých 
priebehy obkolesujú priebeh pre vzorku V 950 (Obr. 10). 
Čím tento rozdiel vznikol povedať nevieme, môže sa to 
však staťpredmetom iných štúdií. 

Napriek určitej nepresnosti merania a kvalitatívnym 
výsledkom, táto metóda poslúži k podporovaniu inak 
dosiahnutých výsledkov, vzájomnému kvalitatívnemu 
porovnávaniu odolnosti vzoriek a hľadaniu vzoriek 
s rozdielnymi bodovými odolnosťami, ako sa podarilo 
v našom prípade. 

Konštrukcia prístroja a spôsob merania predurčuje 
túto metódu na výskum povrchov materiálov. Bolo by 
však potrebné zvýšiť presnosť merania lepším technickým 
vybavením a sledovať dobu vŕtania potrebnú k zavŕtaniu 
sa vrtáka do konštantnej hĺbky, čím by sa minimalizovali 
aj nepresnosti spojené s konštrukciou. 
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Abstrakt 
V procese učenia sú učebnice nevyhnutnou súčasťou, 
preto by mali byť učebnice písané zrozumiteľne. 
V reálnom živote pozorujeme, že často sa stretávame 
so sieťovými štruktúrami, ktoré majú charakteristické 
škálovo invariantné (mocninové) rozdelenie. Sme 
názoru, že ak sa niečo riadi týmto rozdelením je to 
pre život prirodzenejšie a v prípade, že sú takto 
zostavené aj učebnice, učenie ide jednoduchšie. Prvá 
časť článku je venovaná vývinu siete, následne 
informačným sieťam ako je internet a web. V závere sa 
venujeme súvislostiam medzi škálovo invariantným 
rozdelením a Zipfovým zákonom. 
Kľúčové slová: učebnica, škálovo invariantné siete, 
Zipfov zákon 

Abstract 
Inevitable part of the learning process is the textbook 
therefore, textbooks must be written intelligibly. In real 
life, we often meet network structures with scale 
invariant (power-law) distribution. We are confident if 
something has such distribution, it will be more natural 
for life and if teaching material in textbooks is 
organized as scale invariant network, learning process 
will be easier. At first in this article we talk about the 
evolution of the networks then we deals networks as 
internet and web. At the end, we are looking for 
connection between scale invariant distribution and 
Zipf’s law. 
Key words: physics textbooks, scale invariant networks, 
Zipf’s law 

Úvod 
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa žiaci základných 
škôl i študenti stredných alebo vysokých škôl, s cieľom 
získať nové vedomosti, často stretávajú s písaným 
textom. Písaný text má osobitnú úlohu pri rozvoji 
študenta, či už na formovanie osobnosti alebo 
získavania nových vedomosti a poznatkov. 

Nevyhnutnou súčasťou na získavanie vedomostí sú 
učebnice, preto by mali byť písané pre žiakov 
i študentov zrozumiteľne. Zrozumiteľnosť textu je 

závislá od jeho čitateľnosti. Čitateľnosť je ovplyvňovaná 
mnohými faktormi, ako je počet slov vo vete, dĺžka slov, 
počet pojmov, počet cudzích slov a pod. Na posúdenie 
čitateľnosti textu existujú viaceré indexy ako napr.  
Gunning Fog, Flesch-Kincaid, Coleman-Liau, SMOG 
index a iné. 

Obzvlášť v dnešnej dobe, keď sa menil obsah 
a znížila sa časová dotácia predmetu fyzika, je 
potrebné, aby učebnice boli písané zrozumiteľne – 
predpokladá sa totiž, že žiaci budú viac pracovať 
samostatne, a to aj s učebnicou. Výklad učiva 
v učebniciach pozostáva z viet, ktoré na seba nadväzujú 
pomocou slov, či časti viet. Tieto prepojenia medzi 
vetami vytvárajú z množiny viet vyššie komunikačné 
jednotky – výklad. Výklad je sieťová štruktúra viet, vety 
v kontexte, kde kontext sa stáva zrejmým pomocou 
jasne identifikovateľných prechodových slov 
a prechodových fráz (transitional words and phrases). 
Štúdie samoorganizujúcich sieťových štruktúr ukázali, 
že sa riadia určitými univerzálnymi zákonitosťami. 
Taktiež sa ukazuje nesmierna univerzalita týchto 
štruktúr, v ktorých sa prvky siete vzájomne prepájajú. 
Univerzálnym princípom sa ukazuje byť robustnosť 
siete – odolnosť siete voči poruchám. Predpokladáme, 
že čím viacej učebnice spĺňajú tieto univerzálne 
zákonitosti, tým sú pre študentov prirodzenejšie a 
učenie pomocou takýchto učebníc je jednoduchšie. 
Pri analýze učebníc nás nezaujímal obsah učiva, ale 
jeho organizácia z pohľadu sieťovej štruktúry. 

Vývoj sietí 
Sieť môžeme charakterizovať ako uzly (vrcholy, angl. 
nodes), ktoré sú prepojené s hranami (angl. edges) 
medzi nimi. Jednoduchý príklad je znázornený na obr. 1 
[1]. Siete v reálnom živote sú napr. sociálne siete, kde 
uzlami sú jedinci a hrany sú vzťahy medzi nimi; 
v marketingu, v ktorom uzly sú charakterizované ako 
spoločnosti a hrany sú ich obchodné vzťahy; 
informačné siete ako WWW (World Wide Web), kde 
uzly sú domovské stránky, ktoré sú prepojené odkazmi 
(hrany) na iné stránky alebo v biológii topologická 
mapa proteínov, kde proteíny predstavujú uzly a hrany 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016    FYZIKA A CHÉMIA 

187 

 

ich priamu kooperáciu v živom organizme. V našej práci 
nás zaujíma to, aby boli učebnice fyziky písané čo 
najzrozumiteľnejšie. Učebnice budeme považovať 
za sieťové štruktúry, kde vety sú uzly a hrany sú tzv. 
prechodové slová a prechodové frázy (transitional 
words and phrases). 
 
Obr. 1 Príklad malej siete s deviatimi uzlami a siedmimi 
hranami 

 
 
Príklady pre podobnosť škálovo invariantných sietí 
vidíme na nasledujúcom obrázku [2]. Na obr. 2(a) 
vidíme topologickú mapu proteínov po približne 
1 miliarde rokov vývoja a na obr. 2(b) je znázornená 
topologická mapa internetu po 35 rokoch vývoja. 
 
Obr. 2 Topologická mapa proteínov a internetu 

 
Zdroj: [2] 
 

Existuje mnoho modelov na to, ako sa organizujú 
siete. Najviac spomínaným modelom je Erdősiho-
Rényiho model [3], ktorý hovorí, že siete sú 
modelované ako úplne náhodné a počet pripojení 
pripadajúcich na jeden uzol má rovnomerné, normálne 
alebo poissonovské rozdelenie. Väčšina uzlov má 
rovnaký počet pripojení (hrán) ako vidíme na obr. 3(a),  

Existuje však stále viac dôkazov, že tento model nie 
je vyhovujúci pre reálne siete – Barabási-Albert model. 
Pri reálnych sieťach sa ukazuje mocninová 
charakteristika, ktorá je znázornená na obr. 3 (b). 
Na tomto obrázku vidíme, že väčšina uzlov má jedno 

alebo dve pripojenia (biele kruhy), no vyskytujú sa tu 
uzly, ktoré majú veľký počet pripojení (sivé kruhy). 
 
Obr. 3 Rozdiel medzi náhodným a mocninovým 
rozdelením sietí  

 
Zdroj: [4] 
 

Barabási pri analýze ďalších sietí ukázal, že 
najčastejšie sa samoorganizujúce siete realizujú 
so škálovo invariantným rozdelením. Taktiež zistil, že 
tieto siete sú odolné voči spontánnym útokom 
(schopnosť odolávať poruchám - robustnosť), pričom 
ich kapacita rozšírenia je vysoká (maximalizujú svoju 
mohutnosť).  

Rozdiely Poissonového a škálovo invariantného 
rozdelenia ilustrujeme na nasledujúcom obrázku 4 [3]. 
Tento príklad bol modelovaný pre rovnaký počet uzlov 

(𝑁 = 10 000) a rovnaký počet pripojení (20 000). 
Barabásiho skupina uvažovala vplyv útokov, merali 
prepojenosť sietí pri náhodných útokoch. Prepojenosť 
siete opisuje jeho priemer 𝑑, ktorý je definovaný ako 
priemerná dĺžka najkratšej cesty medzi dvoma 
ľubovoľnými uzlami v sieti. Priemer 𝑑 charakterizuje 
schopnosť komunikácie dvoch uzlov medzi sebou - čím 
menší je priemer 𝑑, tým kratšia je očakávaná cesta 
medzi dvoma uzlami. Závislosť je znázornená na obr. 4. 
Modré symboly charakterizujú rast priemeru 𝑑 siete 
pri náhodnom útoku, pričom modré trojuholníky 
zodpovedajú poissonovému rozdeleniu (poissonovská 
sieť) a modré štvorce zodpovedajú škálovo 
invariantnému rozdeleniu (škálovo invariantná sieť). 
Vidíme, že priechodnosť v poissonovskej sieti klesá, 
zatiaľ čo priechodnosť v škálovo invariantnej sieti sa 
takmer nemení. Červené symboly charakterizujú 
usmernený (nie náhodný) útok, presnejšie: červené 
diamanty zodpovedajú poissonovskej sieti a červené 
kružnice škálovo invariantnej sieti. Z obr. 4 vidíme, že 
škálovo invariantná sieť je citlivejšia na usmernený 
útok ako poissonovská sieť. Takýto príklad bol 

modelovaný aj pre 𝑁 = 1 000, 𝑁 = 5 000 a 𝑁 =

20 000 uzlov a zistilo sa, že získame také isté hodnoty 
ako na obr. 4, čo znamená, že výsledky sú nezávislé 
od veľkosti systému. 
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Obr. 4 Vplyv útoku na poissonovskú a škálovo 
invariantnú sieť 

 
Zdroj: [3] 
 

Bolo dokázané, že veľa reálnych sietí sa vyvíjalo 
do škálovo invariantnej siete a predpokladáme, že ak je 
učivo v učebniciach (určené na osvojovanie si 
vedomostí) rozpracované do škálovo invariantnej siete, 
tak lepšie aktivuje vnútornú stratégiu mozgu, pomocou 
ktorého sa učíme a učenie ide jednoduchšie. 

Internet a web 
Barabási pozoroval rozdiel medzi internetom a webom. 
Často sa stáva, že ľudia považujú tieto dva pojmy, 
internet a web (World Wide Web alebo WWW), za to 
isté, čo nie je pravdou. Teraz si vysvetlíme rozdiel medzi 
nimi [2]. 

Internet je celosvetová počítačová sieť, kde počítače 
sú navzájom pospájané „káblami“, vďaka čomu môžu 
medzi sebou komunikovať, zdieľať informácie. Teda 
počítače, routery, servery predstavujú uzly, a „káble“, 
ktoré ich prepájajú, sú pripojenia. Dva uzly v internete 
sú susedné, ak ich spája „kábel“ priamo. 

Web je skôr virtuálny, ktorý tvoria domovské 
stránky (softvérovo realizovaný kód). Tieto kódy 
obsahujú domovské stránky, obrázky, knihy, blogy, 
filmy, hudbu, atď. a sú uzlami webu. Domovské stránky 
sú vzájomne spojené prepojeniami, ktoré môžu byť 
textové alebo obrázkové. Keď klikneme na toto textové 
alebo obrázkové prepojenie dostaneme sa na inú 
stánku. Dva uzly vo webe sú susedné, ak na jednej 
domovskej stránke je prepojenie na druhú stránku.  

Na nasledujúcom grafe vidíme spracované hodnoty 
[3] pre internet obr. 5(a) a pre web obr. 5(b), kde 
na zvislej osi je priemer siete a na vodorovnej osi je 
intenzita útoku. Presnejšie na obr. 5(a) vidíme zmeny 
priemeru internetu pri náhodnom útoku (modré 
štvorce) a pri usmernenom útoku (červené kružnice), 
kde sme použili topologickú mapu internetu s 𝑁 =

6 209 uzlov a 12 200 pripojení. Na obr. 5(b) vidíme 
zmeny priemeru web-u pri náhodnom útoku (modré 

štvorce) a pri usmernenom útoku (červené kružnice), 
ktoré boli namerané na vzorke, ktorá obsahuje 𝑁 =

325 729 uzlov a 1 498 353 pripojení. 
 
Obr. 5 Vplyv útoku na škálovo invariantná sieť 
internetu a webu 

 
Zdroj: [3] 
 
Z obr. 5 vidíme, že priemerný počet pripojení 
(parameter 𝑑) pre obe škálovo invariantné siete 
(internet aj web) sa pri náhodnom útoku takmer 
nezmenil, zatiaľ čo pri usmernenom útoku vidíme, že 
priemerný počet pripojení (parameter 𝑑) prudko 
narastá. Aj v tomto prípade sa ukazuje podobnosť sietí. 

Škálovo invariantné rozdelenie  a Zipfov zákon 
Matematicky možno závislosť rozdelenia 
pravdepodobnosti 𝑝 v škálovo invariantnom 
(mocninovom) rozdelení charakterizovať nasledovne 

𝑝 ∝ 𝑘−𝛼  ,                                   (1) 

kde 𝑘 je počet pripojení k uzlu a parameter 𝛼 je počet 
uzlov s počtom pripojení k. Priemerná hodnota 
parameter 𝛼 sa zvyčajne pohybuje medzi hodnotami 
2 < 𝛼 < 3, no existujú aj občasné výnimky [5]. 
Na obr. 6. vidíme histogram početnosti pripojení 
rozdelenia pre škálovo invariantnú sieť a s počtom 
1 000 uzlov, kde parameter 𝛼 = 2,2662 [2]. Najviac 
uzlov má jedno pripojenie (𝑘 = 1) a to presne 689 
uzlov, potom nasleduje 143 uzlov s dvomi pripojeniami 
(𝑘 = 2), 57 uzlov má tri pripojenia  𝑘 = 3, atď. Jeden 
uzol má najviac pripojení a to 𝑘 = 24. Priemerný počet 
pripojení na jeden uzol je 〈𝑘〉 = 3, za týmto účelom 
sme zvolili hodnotu parametra 𝛼 = 2,2662. 
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Obr. 6 Škálovo invariantné rozdelenie s parametrom 
𝛼 = 2,2662 

 
Zdroj: [2] 
 

Barabási po analýze svojho výskumu zistil, že medzi 
internetom a webom sa vyskytuje určitá podobnosť [6]. 
Vieme, že v oboch prípadoch ide o škálovo invariantné 
rozdelenie. Parameter 𝛼 zisťovali pre internet 𝛼internet 
a zvlášť pre „web,out“, ktorý popisuje vystupujúce 
prepojenia (keď na našej stránke, sú odkazy na iné 
stránky) 𝛼web,out a zvlášť pre „web,in“, ktorý popisuje 

vstupujúce pripojenia (keď na inej stránke je odkaz 
na našu stránku) 𝛼web,in. Získali sa nasledovné hodnoty 

 
 𝛼internet = 2,48 , 
𝛼web,out = 2,45 ,                     (2), [6] 

𝛼web,in = 2,1. 

 
Z výsledkov vidíme, že ide o veľmi podobnú hodnotu 

parametra 𝛼. Vo všetkých prípadoch je tento 
parameter medzi hodnotami 2 < 𝛼 < 3. 

O parametri 𝛼 vieme povedať, že ak je odlišný 
pre dve odlišné škálovo invariantné siete, tak túto 
odlišnosť môžeme zistiť matematickou analýzou, ale 
budú odlišné aj vizuálne. Ak bude tento parameter 𝛼 
pre dve škálovo invariantné siete rovnaký alebo 
podobný, tak vieme povedať, že tieto siete sú si veľmi 
podobné aj vizuálne, i keď sa môžu v detailoch 
odlišovať.  

To, že parameter 𝛼 nadobúda hodnotu medzi 2 <
𝛼 < 3 je istý súvis s tým, že vyučujúci vysvetľuje nové 
pojmy pomocou známych pojmov, väčšinou v dvoch 
alebo troch podobách. 

Teraz, keď sme si popísali škálovo invariantné 
rozdelenie a ukázali si ho aj na príkladoch, budeme sa 
venovať Zipfovmu zákonu a zisťovaniu súvislostí. 

Zipfov zákon hovorí o tom, v akom vzťahu je 
frekvencia výskytu určitej udalosti (frekvencia slov) s jej 
poradím (ak udalosti zoradíme podľa veľkosti 
frekvencie). To znamená, že napríklad slová v texte sa 
vyskytujú podľa istého pravidla. To pravidlo hovorí, že 

najčastejšie sa vyskytujúce slovo je v texte 𝑥 krát, druhé 
najčastejšie sa vyskytujúce slovo je v texte 𝑥/2 krát, 
tretie najčastejšie sa vyskytujúce slovo je v texte 𝑥/3 
krát, atď. Keby sme tieto hodnoty naniesli do grafu, 
výsledkom by bola hyperbola ako na obr. 7(a). Teda 
slová sú rozdelené tak, že frekvencia každého slova je 
nepriamo úmerná jeho poradiu (tzv. rank slova) 
v tabuľke frekvencií. Takže súčin frekvencie a ranku je 
približne konštantný [7]. 

Matematicky môžeme tento zákon napísať 
 

𝑓𝑟 =  𝑘 ,                                    (3), [7] 

 

kde 𝑓 je frekvencia slova v texte, 𝑟 je rank slova a 𝑘 je 
konštanta. 

Zipfov zákon je síce pomenovaný podľa G. K. Zipfa, 
no tejto problematike sa už dávno pred ním venovali 
J. Estoup a E. K. Condom a zistili túto závislosť ešte 
presnejšie, pretože sa venovali aj uhlu sklonu 𝛾 
v bilogaritmickom grafe (log-log škála). To znamená, že 
ak na osi grafu nenanášame normálne hodnoty 
frekvencie 𝑓 a ranku 𝑟, ale ich hodnoty logaritmické 
(čím sa nám výrazne zmenší graf) tak, že na vodorovnú 
os nanesieme log 𝑟 (ranku) a na zvislú os nanesieme 
log 𝑓 (frekvencie). Na grafe sa znázornila závislosť 
priamkou, ktorá má s vodorovnou osou uhol sklonu 𝛾 
ako je na obr. 7(b). Hodnota 𝛾 sa rovná 1, ak je uhol 45° 
ako bolo v Zipfovom modeli. 
 
Obr. 7 Zipfov zákon 

 
Zdroj: [7] 
 
Potom presnejšie vyjadrenie frekvencie a ranku je 
𝑓𝑟𝛾  =  𝑘𝑜𝑛š𝑡., alebo 
 

𝑓𝑟 =
 𝑘

𝑁𝑟𝛾
 .                                   (4), [7] 

 
Ak chceme dostať hodnoty nie absolútne a relatívne, 
musíme tento vzťah predeliť počtom všetkých slov 𝑁 
a vieme, že pomer počtu priaznivých prípadov 𝑓𝑟 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016    FYZIKA A CHÉMIA 

190 

 

ku všetkým možným prípadom 𝑁 charakterizujú 
pravdepodobnosť 𝑝𝑟. Z toho dostávame vzťah 
 

𝑝𝑟 =
𝑓𝑟

𝑁
=

 𝑘

𝑟𝛾
 .                               (5), [7] 

 

Takže 𝑝𝑟 =
 𝑘

𝑟𝛾
 , resp. 𝑝𝑟 = 𝑘𝑟

−𝛾. Vidíme, že tento vzťah 

sa veľmi podobá vzťahu charakterizovanému 
pre škálovo invariantné rozdelenie. 

Záver 
V množstve prípadov reálnych sietí sa ukazuje istá 
univerzálna zákonitosť a to, že samoorganizujúce siete 
majú škálovo invariantné rozdelenie. Predpokladáme, 
že takto sa vyvíjal aj mozog, pomocou ktorého sa 
učíme. Sme názoru, že ak je učivo určené 
na osvojovanie si vedomostí takto zostavené, tak 
študentom ide učenie ľahšie. Detailné zmapovanie 
pojmovej štruktúry učebníc je užitočné, aby sme videli, 
do akej miery podporuje optimálnu stratégiu učenia sa 
a či detailná štruktúra pojmov tvorí škálovo 
invariantnú sieť.  

Cieľom našej ďalšej práce je uskutočniť sieťovú 
analýzu učebníc fyziky pre stredné školy, v zmysle 
vyššie uvedených kritérií, nakoľko autorom nie je 
známe, že by taká analýza slovenských (fyzikálnych) 
učebných textov bola urobená. V tomto smere silne 
zaostávame za výskumom v anglosaských krajinách, 
nehovoriac o praktických skúsenostiach a vývine 
automatizovaných nástrojov (pozri projekt 
CoMetrix). Tieto nástroje nie len analyzujú daný text, 
ale ponúkajú určité alternatívy pre zvýšenie kvality 
analyzovaných textov (nie len učebných, ale aj textov 
pre riadenie spoločností). Treba však poznamenať, 
že ani tieto nástroje nemajú vedome zabudované 
princípy odhalené Barabásiho pracovnou skupinou, 
preto napĺňanie našich cieľov by mohol mať prínos 
nie len pre autorov slovenských textov, ale aj 
pre autorov textov v ostatných jazykoch. 
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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá plánovaním experimentov 
v etape výskumu. Experimentálne sa zisťovala sorpčná 
kapacita ovčej vlny pre chromité ióny. Na 
vyhodnocovanie výsledkov experimentu sa využila 
matematická štatistika a pravdepodobnosť s použitím 
počítačových programov. Metódou plánovania 
experimentov bolo dopredu možné určiť vplyvné 
faktory a optimalizovať smer ďalšieho výskumu. 
 
Kľúčové slová: plánovanie experimentov, ovčia vlna, 
absorbancia 
 

Abstract 
The contribution deals with the design of experiments 
within the phase of research. The sorption capacity of 
sheep wool towards chromic ions was determined 
experimentally. To evaluation the results of the 
experiment, the mathematical statistics and probability 
were used with using computer programs. The method 
of design of experiments enabled to estimate the 
influential factors and optimize the next course of the 
research in advance. 
 
Key Words: design of experiments, sheep wool, 
absorbance  

Úvod  

V prírodných vedách je experimentovanie ťažiskovou 
činnosťou výskumu, ktorý možno považovať tiež za 
predvýrobnú etapu. Dĺžka trvania experimentov, 
súvisiace materiálové a personálne nároky významne 
ovplyvňujú náklady výskumu. Metóda “pokus – omyl”  
môže viesť k požadovanému výsledku, avšak spravidla 
za cenu straty času a zvýšených nákladov.  Preto 
zmysluplné plánovanie experimentov (DOE - design of 
experiments) vo výskumných laboratóriách je jedna z 
ciest optimalizácie nákladov experimentovania 
vynaložených na získanie potrebnej informácie. DOE 
využíva základné matematické znalosti a analýzu 
experimentálne získaných dát, ktoré umožnia 

výrobcom kvantifikovať významnosť vstupov, ktoré sú 
na začiatku vytipované ako pravdepodobne vplyvné.    
 
Faktory vplyvu a ich hladiny pri optimalizácii 
parametrov určuje mnoho štatistických nástrojov [1].  

1 Postup pri plánovaní experimentov 
Pri DOE sa dodržiavajú nasledujúce kroky: 

1. Definícia problému 

 popis cieľa experimentu, 

 definovanie vplyvov na experiment 
(riešený problém). 

2. Určenie sledovanej premennej – mala by sa vybrať 
taká premenná, ktorá podáva užitočnú informáciu 
o procese alebo jave. 

3. Výber faktorov a ich úrovní, pričom je dôležité: 

 potrebná znalosť procesu, 

 osvedčuje sa kombinácia praktických 
skúseností a teoretických vedomostí, 

 musia sa vybrať faktory, ktoré sa budú v 
procese obmieňať, 

 vybrať dôležité faktory (každý faktor 
rádovo zväčšuje experiment), 

 určenie dolných a horných hodnôt 
jednotlivých faktorov. 

4. Výber plánu experimentu: plán experimentu 
predpisuje nastavenie hodnôt faktorov pre 
jednotlivé pokusy experimentu. 

5. Uskutočnenie experimentu: je dôležité sledovať 
dodržovanie plánu experimentu. 

6. Analýza experimentu: k analýze dát sa používajú 
štatistické metódy (spracovanie dát uľahčujú 
štatistické softvéry), výstupy sú vo forme tabuliek 
alebo grafov. 

7. Závery a odporúčania. 

Počet pokusov úplného plánu experimentu s dvomi 
úrovňami faktorov je daný vzorcom: 

n = 2k 

kde n je počet pokusov 
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2 – počet (dve) úrovne faktorov – dolná a horná 
hranica, resp. minimálna a maximálna hodnota (úrovne 
môžu byť dané experimentálne alebo odhadom na 
základe skúseností), 

k – počet faktorov [2]. 
Pre demonštráciu využitia DOE v podmienkach 

chemického laboratória sa zvolila prípadová štúdia [3] 
zameraná na sorpčné experimenty s vlnou ako 
sorbentom a roztokom chromitej soli ako sorbátom. 
Vzhľadom na sfarbenie chromitej soli bola na 
kvantitatívne stanovenia vybraná spektrofotometria vo 
viditeľnej oblasti (VIS) s použitím absorpčného pásu  
v oblasti vlnovej dĺžky λ = 410 - 420 nm.  

Ovčiu vlnu tvorí približne 60 % živočíšneho 
bielkovinového vlákna, 15 % vlhkosti, 10 % vlnotuku, 10 
% vlnopotu a 5 % nečistoty [4]. Podstatnú časť vlny 
tvoria bielkoviny, medzi ktoré patrí keratín. V keratíne 
sa nachádza okolo 20 aminokyselín. Na vlastnosti vlny 
majú rozhodujúci vplyv aminokyseliny, ktoré obsahujú 
síru. Sú to aminokyseliny cysteín, cystín a metionín [5]. 
Farbenie vlny pre textilné aplikácie viedlo k úvahe, že 
ak vlna adsorbuje farbivo, môže adsorbovať aj iné látky. 
Naozaj, zistilo sa, že nositeľom adsorpčných  vlastností 
vlny je keratín s jeho rôznymi funkčnými skupinami 
(obr. 1.).  

 
Obr . 1. Štruktúra keratínu [6]. 

 
 
2 Experimentálna časť 

2.1 Postup merania sorpcie Cr3+ vlnou 
Zvolený návažok čistej postrihanej vlny bol zaliaty 
vybraným objemom roztoku KCr(SO4)2.12 H2O so 
zvolenou koncentráciou (v mol.dm-3 = M)  a hodnotou 
pH roztoku v uzatvárateľnej nádobke. Vzorka vlny bola 
v kontakte s roztokom bez miešania alebo miešaná na 
trepačke počas zvolenej doby. Potom bol roztok 
prefiltrovaný a na UV-VIS spektrofotometri  zmeraná 

jeho absorbancia, priamoúmerná zvyškovému obsahu  
Cr3+ iónu. Cieľom DOE procesu bolo určiť podmienky, za 
ktorých je nameraná absorbancia minimálna. Čím viac 
Cr3+ iónov vlna naadsorbovala, tým bola koncentrácia 
Cr3+ iónov v roztoku nižšia a tým bola nižšia aj nameraná 
absorbancia na UV - VIS spektrofotometri. 

2.2 Určenie faktorov a úrovní 
Základné pojmy: 

 pokus - zistenie hodnoty požadovaného 
ukazovateľa za určitých, vopred plánovaných 
podmienok výskumu, 

 experiment - systém všetkých pokusov. 
V našom experimente sme určili tieto testované úrovne 
a faktory: 
Faktory:  

A. doba kontaktu vlny s roztokom adsorbátu 
(staticky a trepanie vlny s roztokom na 
trepačke) 

B. koncentrácia roztoku adsorbátu  
C. pH roztoku adsorbátu 
D. pomer množstva roztoku adsorbátu a vlny pri 

kontakte    
Úrovne faktorov:  

A. Dve úrovne: B1- kontakt 24 h staticky 
 B2 - kontakt 6 h trepať  

B. Dve úrovne:C1 - koncentrácia c = 0,05 M
 C2 - koncentrácia c = 0,0125 M 

C. Dve úrovne: D1 - pH = 2,98 
 D2 - pH = 4,4 

D. Dve úrovne:  E1 - 0,5g vlny /30 ml roztoku 
 E2 - 0,5g vlny /100 ml roztoku 

 
Na základe počtu faktorov a ich úrovní sa vypočítal 

počet pokusov pre náš experiment: 

𝐧 = 𝟐𝐤 = 𝟐𝟒 = 16 
Keďže sme uvažovali o pôsobení štyroch faktorov, z 
ktorých každý mal dve úrovne, potom je možných 16 
rôznych nastavení pokusu. Pre každé nastavenie 
pokusu sme uskutočnili tri merania, takže celkový počet 
pokusov v experimente bol 16*3 = 48. Teda jedná sa 
o úplný faktoriálny plán experimentu s trojnásobným 
opakovaním. Sledovaným parametrom bola 
absorbancia chromitých iónov, budeme ju označovať Y. 

3 Výsledky a diskusia 
Po naplánovaní a vykonaní pokusov je možné vypočítať 
vplyv (efekt) jednotlivých faktorov, a tiež ich interakcií 
na premennú Y. Efekty faktorov označujeme ef(A), 
ef(B), ef(AB), ef(AC) a podobne. Skúmanie interakcií 
faktorov je veľmi dôležité, pretože bežne sa stáva, že 
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faktory jednotlivo nemajú vplyv na Y, ale ich interakcie 
môžu Y ovplyvniť. Interakcie vyšších rádov (tretieho 
a vyššieho) sa v DOE považujú za bezvýznamné 

a zvyčajne sa nesledujú (vypočítať sa ale dajú). 
 

Vstupné faktory a ich úrovne sú uvedené v tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1. Vstupné faktory a ich úrovne. 
 
 

Všetky výstupy, ktoré sú ďalej uvedené, sú výstupy 
z programu Statistica 8. 

Významnosť efektov sa dá posúdiť rôznymi 
metódami, napríklad: 

 graficky (normálny pravdepodobnostný graf)  

 pomocou analýzy rozptylu (ANOVA) 
 
Tabuľka 2. Významnosť efektov vzhľadom k sorpcii 
kovových iónov. 
(Legenda k tabuľke:  SS – súčet štvorcov, df – stupne 
voľnosti, MS – podiel SS/df, F – F pomer, p  - p hodnota.) 
 
V tabuľke 2 sú uvedené hodnoty efektov faktorov (A, B, 
C, D), p - hodnoty z testu významnosti efektov 

(nanajvýš druhého rádu), kde p – hodnota je počítaná 
v rámci analýzy rozptylu (ANOVA) pri spracovaní DOE. 
Za štatisticky významné považujeme tie efekty, pre 
ktoré je p < 0,05.  

 
Vplyv jednotlivých faktorov je možné znázorniť aj 

graficky. Na obrázku 2 je Paretov graf pre 
štandardizované efekty vzhľadom na premennú Y. 
Štatisticky významné sú tie faktory a interakcie, ktorých 
efekt je vyšší ako kritická hodnota, ktorá je na obrázku 
2 znázornená červenou úsečkou. 

 
Obr. 2. Paretov graf – grafické nájdenie vplyvných 
faktorov. 

 
 
 
Inou metódou určenia významných efektov je 

normálny pravdepodobnostný graf na obrázku 3. Za 
významné sa považujú tie faktory resp. interakcie, 
ktoré sa nachádzajú výrazne mimo hlavnej línie, ktorá 
je na obrázku 3 znázornená červenou priamkou. 

 
Obr. 3. Normálny pravdepodobnostný graf. 
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Ďalej potrebujeme určiť optimálnu úroveň 
faktorov, tak aby bola maximalizovaná absorpcia 
chromitých iónov na vlnu. 
Pre významné faktory je možné určenie optimálnej 
úrovne pomocou interakčných grafov. Na obrázkoch 4a 
- 4d je znázornený efekt úrovní faktorov A, B, C, D na 
premennú Y. Na vodorovnej osi je dolná a horná úroveň 
faktora a na zvislej osi je príslušný priemer premennej 
Y. Úsečky predstavujú 95% interval spoľahlivosti pre 
priemer Y na príslušnej úrovni faktora. 
 
Obr. 4a Graf efektov úrovní faktora A. 

 
Obr. 4b Graf efektov úrovní faktora B. 

 

Obr. 4c Graf efektov úrovní faktora C. 

 
Obr. 4d Graf efektov úrovní faktora D. 

 
Z obrázkov 4a – 4d vyplýva, že optimálne 

nastavenie faktora A je na jeho hornej úrovni, pretože 
pri tejto úrovni je hodnota Y minimálna. Analogicky 
zistíme, že optimálne nastavenie pre faktor B je jeho 
dolná úroveň, pre faktor C jeho dolná úroveň a pre 
faktor D jeho horná úroveň. 

 
Keďže významné sú aj niektoré interakcie faktorov, 

tak musíme zostrojiť aj grafy (obrázok 5a - 5e) interakcií 
pre tieto faktory, ktoré tiež určujú optimálnu úroveň 
faktora, ale s uvážením príslušného faktoru 
z interakcie.  
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Obr. 5a Interakcia AB. 

 
 
 
Obr. 5b Interakcia AC. 

 
 
 
 
Obr. 5c Interakcia AD. 

 
 

Obr. 5d Interakcia BC. 

 
 
Obr. 5e Interakcia BD. 

 
Napríklad pre interakciu AB (obr. 5a) vidieť, že 

minimálna hodnota premennej Y je dosiahnutá 
v pravom krajnom bode dolnej úsečky, ktorý 
zodpovedá nastaveniu A na hornej úrovni a B na dolnej 
úrovni. Takýmto spôsobom graficky vyhodnotíme 
všetky významné faktory a interakcie a získame 
optimálne nastavenie laboratórneho experimentu, 
ktoré je uvedené v tabuľke 3.  
 
Zároveň sa napríklad z Paretovho grafu ukazuje, že 
najvýznamnejšie sú efekty faktorov B, C a ich interakcia 
BC. Preto môžeme zostaviť lineárny regresný model 
závislosti Y od B, C a BC, pričom faktory A a D nastavíme 
na ich optimálnu úroveň (v prípade A je to horná 
úroveň a v prípade D je to horná úroveň). Získame tak 
rovnicu modelujúcu uvedený vzťah. 

Y = 0,549 + 0,386B + 0,417C + 0,019BC. 
Vrstevnicový graf zostrojený pre tento model je 
uvedený na obrázku 6. Vidíme, že hodnotu absorbancie 
chromitých iónov najviac ovplyvňuje faktor B 
(koncentrácia), pretože, ak je táto na svojej 
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optimálnej úrovni, tak pre akúkoľvek úroveň ostatných 
faktorov je hodnota absorbancie chromitých iónov 
väčšia ako 0,8 (pozri obrázok 6). 

 
Obr. 6 Vrstevnicový graf pre závislosť Y na faktoroch B, 

C a BC. 

 

Záver 
Pre konkrétnu požiadavku – minimálnej meranej 
výslednej absorbancie chromitých iónov a zvolené 
vstupné podmienky sme procesom DOE zistili, že 
požiadavka je najlepšie splnená za podmienok 
zhrnutých v Tabuľke 3. Za optimálnu úroveň 
považujeme nastavenie úrovní faktorov tak, aby bola 
absorbancia roztoku minimálna, to znamená 
naviazanie Cr3+ iónov na vlnu maximálne. 
 
Tabuľka 3. Voľba optimálnych úrovní faktorov 
významných pre Y. 

Faktor 
Označenie 

faktora Úroveň 

Reálne  
nastavenie 
vstupu 

Doba 
trepania A 1 24 hodín 

Koncentrácia B -1 0,0125 M 

pH C -1 2,98 

Objem D 1 100 cm3 

 
Z uvedených výsledkov vyplýva, že pre zostavenie 
modelu nám postačí, ak budeme ďalej pracovať iba s 
faktormi B, C a ich interakciou BC.  

Analogický proces DOE je použiteľný aj pre mnohé 
iné experimenty v laboratóriu. Na základe identifikácie 
rozhodujúcich faktorov a úrovní odporúčame ich 

v konkrétnom experimente aplikovať a ušetriť tak čas 
experimentátora a súvisiace náklady. 

Poďakovanie 
Ďakujem RNDr. Ľubomírovi Rybanskému, PhD. za 

odbornú pomoc pri podstatnej časti tejto práce. Doc. 
Márii Porubskej, PhD. a Mgr. Zuzane Hanzlíkovej 
ďakujem za usmernenie pri súvisiacich chemických 
experimentoch. 

Použitá literatúra 
[1] STERE, A. 2013. Fiability & Durability / Fiabilitate si 

Durabilitate. Directory of Open Access Jornals, 
ISSN 1844-640X, 2013, roč. 1, s. 66-70 

[2] TOŠENOVSKÝ, J. 2012. Plánování experimentů : 
učebný text. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, 2012. 223 s. ISBN 978-80-248-2592-2 

[3] HANZLÍKOVÁ, Z., BRANIŠA, J., HYBLER, P., 
ŠPRINCLOVÁ, I., JOMOVÁ, K., PORUBSKÁ, M. 2016. 
Sorption properties of sheep wool irradiated by 
accelerated electron beam. In Chemical Papers (in 
press). 2016. DOI: 10.1515/chempap-2016-0048 

[4] ZACH, J., KORJENIC, A., PETRÁNEK, V., HROUDOVÁ, 
J., BEDNAR, T. 2012. Performance evaluation and 
research of alternative thermal insulations based 
on sheep wool. In  Energy and Buildings. 2012. vol. 
49, p. 246 - 253. 

[5] HORÁK, F., AXMANN, R., ČERVENÝ, Č., DOLEŽAL, P., 
DOSKOČIL, J., HOŠEK, M., HRBEK, I., HUMPÁL, J., 
JŮZL, M., KLIMEŠ, J., KUCHTÍK, J., LITERÁK, I., 
MAREŠ, V., MILERSKI, M., NOVÁK, J., PINĎÁK, A., 
ŠLOSÁRKOVÁ, S., ŠUSTOVÁ, K., ŠVÉDA, J., TUZA, J., 
VAGENKNECHTOVÁ, M., VESELÝ, P., ZEMAN, L. 
2012. Chováme ovce. 1. vyd.  Praha: Nakladatelství 
Brázda, s. r. o., 2012. 384 s. ISBN 978-80- 209-
0390-7 

[6] http://itech.dickinson.edu/chemistry/?cat=69 
 

 > 1 

 < 1 

 < 0,8 

 < 0,6 

 < 0,4 

 < 0,2 
-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

B

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

C

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~a9h%7C%7Cjdb~~a9hjnh%7C%7Css~~JN%20%22Fiability%20%26%20Durability%20%2F%20Fiabilitate%20si%20Durabilitate%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~a9h%7C%7Cjdb~~a9hjnh%7C%7Css~~JN%20%22Fiability%20%26%20Durability%20%2F%20Fiabilitate%20si%20Durabilitate%22%7C%7Csl~~jh','');


Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016    FYZIKA A CHÉMIA 

197 
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Abstrakt 
Symbiotický dvojhviezdny systém AG Draconis patrí 
k jedným z najlepšie študovaných objektov svojho 
druhu. Predložená práca sa zaoberá korelačnou a 
periódovou analýzou fotometrických 
a spektroskopických dát tohto systému, diskutované sú 
podobnosti aj odlišnosti dlhodobého vývoja tejto 
hviezdy aj pravdepodobná existencia viacerých 
mechanizmov riadiacich vzplanutia v systéme. Práca 
prezentuje niekoľko dôsledkov úrovne korelácie 
dátových sád pre spracovanie metódou hlavných 
zložiek. Časť práce sa zaoberá výsledkami korelačnej 
analýzy dát AG Dra a prototypu symbiotických 
premenných hviezd Z Andromedae. Analýza ukazuje 
významné podobnosti správania sa týchto systémov 
ako vo fotometrických, tak aj spektroskopických 
dátach, ktoré umožňujú model „kombinovanej novy“ 
navrhnutý pre Z And uvažovať aj v prípade vzplanutí AG 
Dra. 
Kľúčové slová: premenné hviezdy, symbiotické 
dvojhviezdy, AG Draconis, spektroskopia, korelačná 
analýza 

Abstract 
Symbiotic system AG Draconis is one of the best 
studied systems of its type. We performed a period and 
correlation analysis of photometric and spectroscopic 
data of AG Dra. Similarities and differences of long-
term behaviour are discussed, as well as the possible 
presence of several mechanisms controlling outbursts 
of the system. We also present some consequences of 
correlation level of data sets for principal component 
analysis (PCA). The results of cross-correlation analysis 
of data of AG Dra and prototypical symbiotic star Z 
Andromedae are also presented. Our analysis showed 
the strong similarity of photometric and spectroscopic 
behaviour of these systems. This allows to suggest that 
a ”combination nova” model proposed for Z And might 

also be responsible for the outburst behaviour of AG 
Dra. 
Key Words: variable stars, symbiotic binaries,  
AG Draconis, spectroscopy, correlation analysis 

Úvod 
S rozvojom civilizácie bol spojený postupný prechod od 
čisto aplikovaného výskumu k štúdiu vesmíru na 
makroskopických, ako aj na mikroskopických škálach s 
cieľom pochopiť fungovanie sveta ako celku. Výskum 
premenných hviezd prináša množstvo poznatkov 
prehlbujúcich naše vedomosti nielen o týchto 
objektoch, ale aj o štruktúre, evolúcii hviezd a 
fyzikálnych procesoch, ktoré v nich prebiehajú. 

Obzvlášť zaujímavé sú interagujúce viachviezdne 
systémy, v ktorých dochádza k vzájomnému 
ovplyvňovaniu sa zložiek, či k prenosu hmoty a s ním 
spojeným efektom. Jednou kategóriou takýchto 
interagujúcich systémov sú symbiotické premenné 
hviezdy. Do tejto skupiny patrí aj AG Draconis, 
dvojhviezdna sústava  
v súhvezdí Draka. Výnimočné množstvo pozorovaní za 
posledných 125 rokov prispelo k objasneniu množstva 
javov prebiehajúcich v tomto objekte. Napriek tomu 
však zostáva mnoho ďalších, ktoré na svoje vysvetlenie 
a popis ešte len čakajú. Predložená práca sa venuje 
analýze spektroskopických dát systému AG Dra so 
zameraním sa na dlhodobé zmeny vlastností vybraných 
emisných spektrálnych čiar. 

1 Symbiotická dvojhviezda AG Draconis 
Premenná hviezda AG Dra je klasická symbiotická 
premenná hviezda typu S [1,2]. Vzhľadom na jej vhodnú 
polohu na oblohe, jej pomerne vysokú jasnosť (8 – 11 
magnitúd vo V filtri) aj nízku extinkciu (E(B - V) = 0,05) 
patrí k najlepšie preskúmaným symbiotickým 
systémom. 

Chladnou zložkou tohto dvojhviezdneho systému 
je červený obor spektrálneho typu K3 III [3], s 
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efektívnou teplotou Teff  = 4 300 K [4] a hmotnosťou 1,5 

M⊙ [5]. Kvôli spektrálnemu typu obra a vyššej teplote 
sa AG Dra radí k žltým symbiotickým hviezdam. 
Vzhľadom na zvýšenú abundanci ťažších prvkov ako 
železo (najmä Ba a Sr) sa obor radí medzi tzv. báriové 
hviezdy [4], ktoré majú intenzívnejší hviezdny vietor. 
Polomer Rocheovej sféry hviezdy je odhadovaný na 170 

R⊙, polomer obra iba 35 R⊙ [6], a preto nemôže 
dochádzať k prenosu hmoty cez vnútorný libračný bod 
L1. 

Druhou zložkou systému AG Dra je horúci biely 
trpaslík [7] s vysokou svietivosťou (1 – 5) × 103

 L⊙, 
ktorého hmotnosť je približne (0,4 – 0,6) M⊙, teplota (1 

– 1,5) × 105 K. Zložky sú obklopené cirkumbinárnou 
obálkou, ktorej zdrojom je najmä hviezdny vietor 
z obra.  

Vzdialenosť AG Dra bola určená na 2,5 kpc [7], iné 
práce uvádzajú (1,1 ± 0,4) kpc [8]. V sústave 
nedochádza k zákrytom zložiek. Inklináciu sústavy bola 
určená na i = 30° - 40° [7], v novších prácach približne i = 

60° [9].  
Sústava vykazuje charakteristickú symbiotickú 

aktivitu so striedaním sa aktívnych a pokojných období. 
Známe sú dve periódy, dlhšia perióda ≈ 550 dní súvisí 
s orbitálnym pohybom [10, 11, 12] a kratšia ≈ 355 dní 
je vysvetľovaná ako perióda pulzácií obra [11, 13].  

Pre obdobia aktivity sú charakteristické vzplanutia 
v približne ročných intervaloch (zvyčajne ich je 6 alebo 
7) a tieto obdobia sa opakujú približne po 10 - 15 
rokoch. Počas 125 rokov pozorovaní bolo 
pozorovaných 6 - 7 aktívnych období a celkovo 32 
vzplanutí. Amplitúdy vzplanutí sú od ≈ 1 mag vo V filtri 
až po ≈ 3 mag v U filtri. V súčasnosti je systém v období 
pokoja.  

2 Pozorovací materiál 
Spektroskopické dáta použité v tejto práci boli získané 
na observatóriu v Tartu, v Estónsku. Použité dáta 
pokrývajú časový interval od JD 2 450 702 (11. 
september 1997) až po JD 2 455 651 (31. marec 2011). 
Pozorovací materiál bol získaný 1,5 metrovým 
ďalekohľadom vybaveným mriežkovým spektrografom 
s vymeniteľnou difrakčnou mriežkou umiestneným 
v Cassegrainovom ohnisku. Metodiku pozorovania aj 
informácie o pozorovacej technike podávajú práce [14, 
15]. 

Väčšina spektier bola získaná v tzv. červenej 
a modrej spektrálnej oblasti. CCD kamera používaná do 
marca 2006 snímala spektrum s disperziou približne 
0,66 Å/pix alebo 0,26 Å/pix  (v závislosti od použitej 
mriežky) v červenej (Hα) spektrálnej oblasti a približne 

0,86 Å/pix v modrej (Hβ) spektrálnej oblasti. Od marca 
2006 je na ďalekohľade nainštalovaná nová CCD 
kamera Andor Newton DU-970N, ktorá sníma 
spektrum s disperziou približne 0,47 Å/pix alebo 0,16 
Å/pix (v závislosti od použitej mriežky) v červenej 
spektrálnej oblasti a 0,57 Å/pix v modrej. 

Na redukciu spektier bol využitý programový balík 
MIDAS (ESO). Spektrá kalibrované na vlnové dĺžky boli 
ďalej normalizované na kontinuum a boli zmerané toky 
žiarenia, intenzity maxím vzhľadom na kontinuum, ich 
pozície v spektre (z čoho boli vypočítané aj radiálne 
rýchlosti) a ekvivalentné šírky emisných spektrálnych 
čiar.  

Chyby určenia radiálnych rýchlostí boli odhadnuté 
na 2 - 3 km/s v prípade spektier s vyššou disperziou  
a 5 - 7 km/s v prípade spektier s nižšou disperziou. 
Relatívna chyba určenia ekvivalentných šírok 
spektrálnych čiar sa pohybuje medzi 3% (pre 
najsilnejšie čiary) po 10% (pre najslabšie). 

V práci sa zaoberáme najsilnejšími emisnými 
čiarami v pozorovaných spektrálnych oblastiach a to 
čiarami neutrálneho vodíka Balmerovej 

série 𝐻𝛼  6563 Å  

a 𝐻𝛽  4861 Å, čiarou neutrálneho hélia 𝐻𝑒 𝐼 6678 Å, 

čiarou jedenkrát ionizovaného hélia 𝐻𝑒 𝐼𝐼 4686 Å 
a Ramanovsky rozptýlenou čiarou päťkrát 

ionizovaného kyslíka 𝑂 𝑉𝐼 6825 Å. 

3 Korelačná analýza 
V praxi sa často stretávame so situáciou, keď 
potrebujeme skúmať závislosti medzi dvoma, 
poprípade viacerými dátovými súbormi. Na tieto účely 
môžeme využiť korelačnú analýzu. Mieru lineárnej 
závislosti dvoch dátových súborov 𝑥𝑡 a 𝑦𝑡  vyjadruje 
korelačný koeficient �̂�, nazývaný aj Pearsonov 
korelačný koeficient: 

 

�̂� =
𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)

𝑣𝑎𝑟(𝑥)𝑣𝑎𝑟(𝑦)
=

∑ (𝑥𝑡−�̅�)(𝑦𝑡−�̅�)
𝑛
𝑡=1

√∑ (𝑥𝑡−�̅�)
2𝑛

𝑡=1 (𝑦𝑡−�̅�)
2
                  (1) 

 
kde 𝑥𝑡 sú pozorovania prvej skúmanej premennej, �̅� je 
priemerná hodnota tejto premennej, 𝑦𝑡  sú pozorovania 
druhej premennej a �̅� je jej priemerná hodnota. 
Koeficient korelácie nadobúda hodnoty od -1 
(negatívna korelácia) po 1 (pozitívna korelácia). 

3.1 Kroskorelačná funkcia 
Často potrebujeme nielen vedieť, do akej miery sú 
dátové súbory korelované pre dané časové rozloženie, 
ale skúmať aj ich vzájomnú koreláciu pri posunutí 
o nejaký krok, poprípade zistiť, pri akom časovom 
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posune vykazujú dátové sady najväčšiu koreláciu. Pre 
tento účel môžeme využiť kroskorelačnú funkciu (ang. 
cross-correlation function, CCF), pre ktorú koeficient 
kroskorelácie k-teho rádu je definovaný: 

 

�̂�𝑥𝑦(𝑘) = 𝐶𝐶𝐹(𝑘) =
∑ (𝑥𝑡−�̅�)(𝑦𝑡+𝑘−�̅�)
𝑛−𝑘
𝑡=1

√∑ (𝑥𝑡−�̅�)
2𝑛

𝑡=1 (𝑦𝑡−�̅�)
2
          (2), [16] 

 
kde 𝑦𝑡+𝑘 je pozorovanie druhej premennej, ktoré je 
posunuté o 𝑘 období dopredu. Kroskorelačná funkcia je 
vlastne vyjadrením závislosti koeficientu korelácie od 
časového posunu.  

3.2 Autokorelačná funkcia 
Podobne ako v predchádzajúcom prípade môžeme 
skúmať koreláciu nie dvoch posunutých dátových 
súborov navzájom, ale koreláciu jedného posunutého 
dátového súboru so sebou samým. V tom prípade je 
mierou korelácie tzv. koeficient autokorelácie. Pre 
koeficient autokorelácie k-teho rádu platí: 

 

�̂�(𝑘) = 𝐴𝐶𝐹(𝑘) =
∑ (𝑥𝑡−�̅�)(𝑥𝑡+𝑘−�̅�)
𝑛−𝑘
𝑡=1

∑ (𝑥𝑡−�̅�)
2𝑛

𝑡=1
       (3), [16] 

 
kde 𝑥𝑡 je pozorovanie skúmanej premennej, �̅� je 
priemerná hodnota skúmanej premennej a 𝑥𝑡+𝑘  je 
hodnota premennej o k období neskôr ako je obdobie 
t.  

Túto metódu môžeme využiť aj na vyhľadávanie 
periodicity v dátach. Metóda autokorelácie patrí medzi 
kvalitatívne metódy periódovej analýzy, pričom 
stupňom kvality je práve koeficient autokorelácie. 
Analýzou zisťujeme koreláciu medzi pôvodnými dátami 
a dátami posunutými o istý časový úsek, pričom 
nevyhnutné rovnomerné rozdelenie dát vieme 
dosiahnuť napríklad ich interpoláciou.  

Autokoreláciu popisujeme pomocou autokore-
lačnej funkcie (ang. auto-correlation function, ACF), 
ktorá je vyjadrením závislosti autokorelačného 
koeficientu od časového posunu k. Ak majú dáta 
náhodný charakter, tak hodnoty autokorelačného 
koeficientu sa pre každý časový posun približujú k nule. 
Ak dáta vykazujú istý trend, tak autokorelačný 
koeficient nadobúda pre najnižšie hodnoty časových 
posunov vysoké hodnoty a postupne klesá k nule. Ak 
majú dáta cyklický charakter, tak vysoká hodnota 
autokorelačného koeficientu je spojená s takým 
časovým posunom, ktorý zodpovedá perióde 
cyklického charakteru dát. 

Za predpokladu, že 𝑥 je iba súbor náhodných 
hodnôt s nulovým priemerom (biely šum), tak pre 

dostatočne veľký počet pozorovaní 𝑛 sa štandardná 
odchýlka pre �̂�(𝑘) rovná: 

 

𝜎�̂�(𝑘) =
1

√𝑛
                                    (4), [16] 

 
Na určenie, či koeficient autokorelácie alebo koeficient 
kroskorelácie pre dané posunutie je významný, 
overíme, či platí: 

 

|�̂�(𝑘)| ≥
2

√𝑛
                                 (5), [16] 

 
Pre biely šum približne 95% autokorelačnej alebo 
kroskorelačnej funkcie nebude spĺňať danú 
podmienku. 

3.3 Analýza hlavných zložiek 
Analýza hlavných zložiek (Principal Component 
Analysis, PCA) nie je metódou periódovej analýzy, ale 
štatistickou metódou, ktorej výsledky je možné ďalej 
analyzovať a hľadať v nich periodicitu. Bežne sa využíva 
najmä na kompresiu viacrozmerných dát znižovaním 
ich dimenzie s iba malou stratou informácie, ale 
zároveň je to vhodná metóda na identifikáciu vzorov, 
podobností a rozdielností v dátach. 

Analýza hlavných zložiek je z matematického 
hľadiska metóda ortogonálnej lineárnej transformácie 
pôvodných dát (lineárne závislých, korelovaných) na 
nové, ktoré sú nekorelované a nazývajú sa hlavné 
komponenty alebo zložky. Každá hlavná zložka 
predstavuje lineárnu kombináciu pôvodných dát a jej 
základnou charakteristikou je variancia. Pre varianciu 
vektora 𝑋 dimenzie 𝑛 platí: 

 

𝜎2 =
∑ (𝑋𝑖−�̅�)

2𝑛
𝑖=1

(𝑛−1)
                                  (6) 

 
Hlavné zložky sú zoradené podľa dôležitosti, teda podľa 
klesajúcej variancie. Väčšina informácií o variabilite 
pôvodného dátového súboru je sústredená do prvej 
hlavnej zložky a najmenej informácie v poslednej. 
Transformácia vytvorí nový súradnicový systém 
s rovnakou dimenziou, akú mal pôvodný dátový súbor. 
Jeho bázové súbory však nie sú pevne dané, ale závisia 
od vstupných dát. Metódy výpočtu hlavných zložiek je 
možné nájsť v literatúre. 

4 Výsledky 
V tejto práci sme sa sústredili na analýzu vlastností 
emisných spektrálnych čiar systému AG Draconis. 
V prvom kroku sme skúmali vzájomné vzťahy 
a závislosti jednotlivých emisných spektrálnych čiar AG 
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Dra pomocou korelačnej analýzy v jednotlivých 
obdobiach aktivity a pokoja.  

V nasledujúcej časti sme sa venovali porovnaniu 
vývoja dlhodobých zmien AG Draconis a prototypu 
symbiotických premenných hviezd Z Andromedae a to 
ako vo fotometrických dátach, tak aj v ekvivalentných 

šírkach spektrálnej čiary 𝑂 𝑉𝐼 6825 Å. 
Spektroskopické dáta (krivky radiálnych rýchlostí, 

ekvivalentných šírok a absolútnych tokov žiarenia 
spektrálnych čiar) sme podrobili aj periódovej analýze 
a v práci porovnávame výsledky získané pomocou 
Fourierovej transformácie a doteraz nepoužitej 
metódy autokorelácie. Tiež sme sa venovali analýze 
spektroskopických dát pomocou metódy hlavných 
zložiek. 

4.1 Korelácia spektroskopických dát 
Korelácie spektroskopických vlastností (ekvivalentných 
šírok, tokov žiarenia a radiálnych rýchlosti) emisných 

spektrálnych čiar 𝐻𝛼 , 𝐻𝛽 , 𝐻𝑒 𝐼 6678 Å, 𝐻𝑒 𝐼𝐼 4686 Å 

a Ramanovsky rozptýlenej čiary 𝑂 𝑉𝐼 6825 Å sme 
analyzovali pre jednotlivé obdobia aktivity a pokoja AG 
Dra (podľa tabuľky 1). 
 

Tab. 1 Jednotlivé obdobia aktivity  a pokoja AG 
Dra analyzované v práci. 

Obdobie Tstart  Tend 

E4 + E5 2 450 600 2 451 200 

Q* 2 451 200 2 452 100 

E6 – F2 2 451 200 2 454 550 

Q6 2 454 550 do súčasnosti 

 
Krivky radiálnych rýchlosti vykazovali veľmi 

rozdielne koeficienty korelácie. Mnohé boli veľmi nízke  
a len málo z koeficientov korelácie bolo vyšších ako 
hranica významnosti. V aktívnych fázach bola korelácia 
vo všeobecnosti nízka. Rozptyl korelačných 
koeficientov pre krivky radiálnych rýchlostí môže byť 
spôsobený značnými chybami merania (2 - 7 km/s), 
ktoré sú rádovo rovnaké ako amplitúdy variácií 
(približne 5 km/s) systému spôsobenými orbitálnym 
pohybom a pulzáciami obra.  

V prípade ekvivalentných šírok sú všetky čiary v 
obdobiach E4+E5, E6-F2 a Q6 vysoko korelované, 
všetky koeficienty sú nad hranicami významnosti (pre 
E4+E5 0,58, pre E6-F2 0,21 a pre Q6 0,53). V období Q* 
dve čiary He II a O VI  nekorelujú s ostatnými (všetky 
koeficienty korelácie s ostatnými čiarami sú blízke 
nule). Obdobie Q* je pravdepodobne zvláštne 

prechodové obdobie, kedy sa vo fotometrických dátach 
aktivita neprejavuje, ale zo spektroskopických dát je 
možné vidieť, že systém sa nachádza vo vzbudenom 
stave, a preto sa nedosiahla korelácia čiar ako v prípade 
obdobia Q6. Navyše, na rozdiel od ďalších pokojných 
období, bolo toto obdobie pokoja krátke (s trvaním 
kratším ako dve orbitálne periódy). 

Počas analýzy tokov žiarenia sme v prípade obdobia 
Q* zaznamenali podobné výsledky. V období Q6  
a E4+E5 sú čiary vysoko korelované (hranice 
významnosti 0,53 resp. 0,58). V predbežnom kroku 
analýzy sa však ukázalo, že v období E6-F2 silne korelujú 
toky žiarenia študovaných emisných spektrálnych čiar 
až na čiaru kyslíka O VI. Tok žiarenia tejto čiary v čase 
hlavného vzplanutia dosahuje minimálne hodnoty, na 
rozdiel od tokov žiarenia iných emisných spektrálnych 
čiar, ako aj na rozdiel od iných vzplanutí. Tento 
pozorovací fakt možno považovať za potvrdenie 
predpokladu, že variácie tokov jednotlivých emisných 
spektrálnych čiar spôsobujú rozličné fyzikálne 
mechanizmy a zároveň, že vzplanutia F1 a F2 majú iný 
fyzikálny charakter. 

 
Obr.  1  Časová závislosť tokov žiarenia jednotlivých 
emisných spektrálnych čiar AG Dra. 

 
 

Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli obdobie E6-F2 
rozdeliť na časti E6-E10 a F, ktoré sme potom 
analyzovali samostatne. V období E6-E10 sme potom 
dostali vysoké korelačné koeficienty a v období F je 
spektrálna čiara O VI dokonca v antikorelácii s 
ostatnými čiarami (okrem čiary He II, pre ktorú však 
tento efekt môže byť spôsobený chybou merania, 
pretože niektoré body sa zjavne odchyľujú od 
dlhodobého trendu). 

4.2 Porovnanie dlhodobého vývoja 
symbiotických dvojhviezd AG Dra a Z And 
Počas výskumu dlhodobého fotometrického 
a spektroskopického vývoja AG Dra sme si všimli 
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zvláštne správanie sa symbiotického systému v období 
aktivity F (JD 2 453 850 – 2 454 550). Na rozdiel od iných 
vzplanutí tejto interagujúcej dvojhviezdy bolo toto 
mimoriadne výrazné vzplanutie sprevádzané hlbokým 
poklesom ekvivalentnej šírky Ramanovsky rozptýlenej 

spektrálnej čiary 𝑂 𝑉𝐼 6825 Å. Príčina takéhoto 
správania nie je zatiaľ úplne jasná. Našou snahou však 
bolo ukázať, že takýto vývoj nie je ojedinelý a nebol 
pozorovaný iba v prípade systému AG Dra. Z tohto 
dôvodu sme svetelné krivky AG Dra vo filtroch U, B 
a V a časovú závislosť ekvivalentnej šírky spektrálnej 

čiary 𝑂 𝑉𝐼 6825 Å porovnali s obdobnými závislosťami 
pre systém Z And, ktorý je prototypom symbiotických 
premenných hviezd. 

Výsledky korelačnej analýzy sú pri takto 
komplexných dátach silne závislé od výberu 
konkrétneho časového intervalu, preto sme analýzu 
previedli viac ako 20-krát s rôznymi časmi počiatku 
a dĺžkami intervalov  
(1 520 – 3 066 dní). Pri všetkých analýzach vykazovala 
kroskorelačná funkcia pre dáta v U, B a V filtri 
významné maximum pri časovom posune približne 2 
110 dní. Časové posuny kroskorelačnej funkcie 
a zodpovedajúce maximálne hodnoty koeficientov 
korelácie a ich chyby sú uvedené v tabuľke 2.  
 

Tab. 2 Výsledky kroskorelačnej analýzy 
fotometrických a spektroskopických dát systémov AG 
Dra a Z And. 

Dátová 
sada 

Časový posun 
Korelačný  
koeficient 

Medián Chyba Medián Chyba 

Filter U 2 108,7 8,2 0,76 0,05 

Filter B 2 108,7 5,7 0,84 0,03 

Filter V 2 116,3 3,2 0,82 0,04 

Ekv. 
šírky 

2 289,8 24,7 0,59 0,05 

2 102,7 4,2 0,49 0,08 

2 972,3 6,4 0,31 0,03 

 
Obdobné porovnanie sme vykonali aj pre časovú 

závislosť ekvivalentnej šírky emisnej spektrálnej čiary 

𝑂 𝑉𝐼 6825 Å. Kroskorelačná funkcia vykazovala hlavné 
maximum pri hodnote okolo 2 290 dní, v niekoľkých 
prípadoch sa objavila dvojmaximová štruktúra a druhé 
maximum s hodnotou okolo 2 100 dní. V približne 
polovici prípadov bolo prítomné maximum pri hodnote 

okolo 2 970 dní. Podrobné výsledky sú uvedené 
v tabuľke 2. 

Tieto výsledky ukázali veľmi silnú podobnosť vo 
fotometrickom a spektroskopickom správaní sa 
systémov AG Dra a Z And. Rozdiel (približne 180 dní) 
medzi časovým posunom pre svetelné krivky a časovú 
závislosť ekvivalentnej šírky spektrálnej čiary 

𝑂 𝑉𝐼 6825 Å nie je podstatný, pretože maximum pre 
ekvivalentnú šírku leží v intervale medzi hodnotami 2 
100 a 2 300 dní a jeho konkrétna hodnota závisí od 
výberu časového intervalu.  

Takáto významná korelácia medzi dátami môže 
naznačovať podobnosti v povahe horúcich zložiek 
a v mechanizme vzplanutí oboch systémov. Zároveň 
umožňujú model „kombinovanej novy“ [17] navrhnutý 
pre Z And uvažovať aj v prípade vzplanutí AG Dra [18]. 
Chladné zložky týchto symbiotických systémov sú síce 
odlišného spektrálneho typu, K2 - K3 (AG Dra) a M4 - 
M5 (Z And), ale hmotnosti horúcich zložiek sú pre dané 
hviezdy podobné, 0,4 – 0,6 M⊙ pre AG Dra (s 
preferenciou k vyšším hodnotám) [7] a 0,65 ± 0,28 M⊙ 
pre Z And [9]. Fyzikálne charakteristiky vzplanutí tak 
môžu byť podobné v prípade, že by množstvá látky, 
ktoré sa ukladajú na bieleho trpaslíka boli 
porovnateľné. Nižšie množstvo hmoty, ktoré uniká 
z obra triedy K oproti triede M by mohlo byť 
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kompenzované menšou vzdialenosťou medzi zložkami  
AG Dra. 

 
Obr.  2  Svetelné krivky AG Dra a Z And posunuté voči 
sebe o 2 108,7 dňa v U filtri. 

 
 
Obr.  3  Časové závislosti ekvivalentných šírok emisnej 

spektrálnej čiary 𝑂 𝑉𝐼 6825 Å pre AG Dra a Z And 
posunuté voči sebe o 2 102,7 dňa. 

 
 

4.3 Periódová analýza spektroskopických dát 
Periodicita fotometrických a spektroskopických zmien, 
ako aj hodnoty jednotlivých periód sú v prípade 
symbiotického systému AG Draconis pomerne dobre 
známe. Orbitálna perióda tejto dvojhviezdy s dĺžkou ≈ 
550 dní bola potvrdená viacerými autormi [10, 11, 12]. 
V dátach sa však vyskytuje aj druhá perióda s dĺžkou ≈ 
355 dní, ktorá je vysvetľovaná ako perióda pulzácií obra 
[11, 13]. Všeobecne však tento mechanizmus ešte stále 
nie je prijatý, a preto je nutné implementovať nové  
metódy periódovej analýzy, ktoré by mohli pomôcť 
pochopiť fyzikálny charakter zmien v systéme AG 
Draconis. 

Časové závislosti ekvivalentných šírok študovaných 
emisných spektrálnych čiar sme analyzovali najprv 
metódou diskrétnej Fourierovej transformácie Date 
Compensated Discrete Fourier Transform. Túto 
konkrétnu implementáciu je možné použiť aj v prípade 
nerovnomerne rozložených dát a je vhodná najmä pre 
analýzu pozorovaní, pre ktoré je pomer signálu k šumu 
nízky. 

Výsledkom našej analýzy je detekcia periódy  
s hodnotou okolo 370 dní v študovaných dátach. 
Variácie ekvivalentných šírok s touto periódou súvisia  
s periodickým charakterom vzplanutí AG Dra 

v sledovanom období. Aj keď sa tieto vzplanutia 
neopakujú po uplynutí presne rovnakého času, medián 
týchto časových intervalov je okolo 365 dní. Výsledok 
periódovej analýzy teda viac odráža morfológiu 
časových závislostí ekvivalentných šírok sledovaných 
emisných spektrálnych čiar, ako reálnu periodicitu v 
týchto dátach. Aj ďalšie detegované periódy (hodnoty 
okolo 430 a 320 dní) súvisia s opakovaním sa vzplanutí, 
ktoré sa nedeje úplne pravidelne, ale časové intervaly 
medzi jednotlivými vzplanutiami sa menia. V prípade 
analýzy ekvivalentných šírok niektorých emisných 
spektrálnych čiar bola detegovaná aj perióda s 
hodnotou okolo 760 dní. Fázové diagramy 
ekvivalentných šírok týchto spektrálnych čiar však 
ukázali, že ide o harmonickú (dvojnásobnú) periódu k 
spomínanej 370 dňovej perióde. Dlhšie detegované 
periódy (2 700 – 3 500 dní) súvisia s globálnou 
morfológiou študovaných dát. 

Metódou autokorelácie, sme analyzovali rovnaké 
pozorovacie dáta, ako v prípade analýzy pomocou 
Fourierovej transformácie. Nami implementovaná 
metóda je založená na výpočte autokorelačnej funkcie  
a stupňom kvality je v prípade tejto metódy koeficient 
autokorelácie.  

Výsledky metódy autokorelácie ukázali na 
prítomnosť periódy 320 – 350 dní, ktorá by podobne 
ako  
v prípade analýzy pomocou metódy Fourierovej 
transformácie mohla súvisieť s rozložením jednotlivých 
vzplanutí v sledovanom období. V dátach bola 
detegovaná (nie pre všetky emisné spektrálne čiary 
však bol koeficient autokorelácie nad hranicou 
významnosti) dlhšia perióda 2 870 – 2 940 dní súvisiaca 
s globálnou morfológiou dát. Periódy okolo 700 a 1 400 
dní sú harmonickými periódami k vyššie spomínaným 
320 – 350 dňovým periódam.  

 
Obr. 4 Korelogram (modrou) a mocninné 

spektrum (červenou) pre spektrálnu čiaru He II. 

 
 

Ako je možné vidieť z obrázku 4, ktorý porovnáva 
korelogram získaný metódou autokorelácie 
s mocninným spektrom, ktoré sme získali pomocou 
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Fourierovej transformácie,  metóda autokorelácie sa 
nezdá byť príliš citlivá na krátkodobé zmeny signálu a 
pravdepodobne bude vhodnejšia na štúdium 
dlhodobých zmien časových závislostí sledovaných 
fyzikálnych veličín.  
V dátových súboroch pokrývajúcich dostatočne dlhé 
časové obdobie by použitím tejto metódy mohol byť 
detegovaný aj efekt rezonancie periód, ako naznačili 
niektoré naše analýzy umelých testovacích dátových 
súborov. 

4.4 Aplikovanie metódy hlavných zložiek 
Metóda hlavných zložiek je silným štatistickým 
nástrojom, ktorého výsledky je možné použiť aj pre 
periódovú analýzu časových závislostí. V našej práci 
sme sa zamerali na implementáciu algoritmu výpočtu 
hlavných zložiek pre ľubovoľné dátové súbory. 
Následne sme pomocou nášho programu spracovali 
spektroskopické pozorovania symbiotického systému 
AG Dra pre jednotlivé obdobia aktivity.  

Periódovú analýzu fotometrických dát AG Dra 
spracovaných metódou hlavných zložiek už previedli 
Hric a kol. (2014) [19]. Metódou hlavných zložiek však 
spracovali celé dátové súbory a až následne previedli 
analýzu jednotlivých častí svetelných kriviek. Počas 
našej analýzy spektroskopických dát a následne aj 
testovacích súborov umelých dát sme zistili, že tento 
prístup nie je správny a je potrebné pozorovací materiál 
najprv rozdeliť na jednotlivé obdobia a až potom na 
tieto dáta aplikovať metódu hlavných zložiek.  

Naša analýza ukázala, že prvá hlavná zložka je 
približne zhodná, či metódu hlavných zložiek 
aplikujeme na celý súbor alebo na jeho jednotlivé časti. 
Druhá a nasledujúce hlavné zložky však už neobsahujú 
rovnaký signál. Markantné je to najmä v pokojných 
obdobiach systému AG Dra, teda v takých prípadoch, 
keď dáta nevykazujú výrazné zmeny. Takéto správanie 
je dané charakterom metódy hlavných zložiek, ktorá do 
prvej zložky prenesie najvýraznejšie zmeny signálu a do 
ďalších postupne menšie zmeny (klesá ich variancia).  
Z tohto dôvodu analýze celého časového obdobia 
dominuje signál zodpovedajúci aktivite systému AG 
Dra.  
V prípade analýzy jednotlivých častí svetelných kriviek 
však takýto signál pre pokojné obdobia chýba a teda do 
prvej hlavnej zložky sa dostanú najvýraznejšie zmeny 
len z tohto obdobia a nedochádza tak k strate 
mnohokrát významného signálu. 

Ako ukázali naše výpočty korelačná analýza navyše 
môže byť dobrým ukazovateľom, či je vhodné použiť 
metódu hlavných zložiek na vybrané dátové súbory. 

Súbory, ktoré nie sú dostatočne korelované nebudú 
vykazovať vhodné vlastnosti po ich spracovaní 
metódou hlavných zložiek – variácia jednotlivých 
zložiek nebude klesať.  

Záver 
Cieľom našej práce bola najmä štatistická a periódová 
analýza spektroskopických dát systému AG Dra so 
zameraním sa na dlhodobé zmeny vlastností vybraných 
emisných spektrálnych čiar. Pomocou korelačnej 
analýzy sme analyzovali podobnosti a odlišnosti vývoja 
vlastností skúmaných emisných spektrálnych čiar.  
V práci sme poukázali na existenciu zvláštnych aktívno-
pokojných období vo vývoji AG Dra, ako aj  na pravde-
podobnú prítomnosť viacerých mechanizmov 
riadiacich vzplanutia systému. Pomocou metódy 
korelácie sme ukázali významnú podobnosť 
dlhodobého fotometrického, ako aj spektroskopického 
vývoja symbiotických premenných hviezd AG Dra a Z 
And. Tento fakt naznačuje, že fyzikálny mechanizmus 
hlavných vzplanutí môže byť spoločný nielen pre AG 
Dra a Z And, ale aj pre celú skupinu symbiotických 
premenných hviezd.  

V práci prezentujeme aj výsledky implementácie 
autokorelácie ako metódy periódovej analýzy, pričom 
výsledky získané touto metódou sme porovnali s 
výsledkami metódy Fourierovej transformácie. Naše 
výsledky naznačujú, že autokorelačná funkcia nie je 
dostatočne citlivá na detekciu krátkodobých zmien a je 
vhodná hlavne na štúdium dlhodobého vývoja 
fyzikálnych charakteristík systému AG Dra. 
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Abstrakt 
V tejto práci je analyzovaný vplyv elektrárenského 
popolčeka na mechanickú pevnosť a Youngov modul 
pružnosti keramických materiálov na báze ílového 
minerálu illitu. Experimentálny postup pozostával 
z nahrádzania tradičného ostriva používaného 
v keramike (do 40 %) rôznym množstvom 
elektrárenského popolčeka. V tomto prípade 
prezentujeme aj kompletný opis aparatúry využitej pri 
stanovení skúšky mechanickej pevnosti ohybom 
a meraním Youngovho modulu pružnosti jednotlivých 
vzoriek. Na stanovenie spoľahlivosti pri výrobe vzoriek 
sme využili Weibullov modul. Nahrádzaním klasického 
ostriva popolčekom mechanická pevnosť klesla z 38,1 
MPa na 23,1 MPa a hodnoty Youngovho modulu 
pružnosti z 39,7 MPa na 33,7 MPa. 
Kľúčové slová: illit, úletový popolček, mechanická 
pevnosť, Youngov modul pružnosti, Weibullov modul 

Abstract 
In this paper, the effect of fly ash in illite-based ceramic 
materials on mechanical strength and Young’s modulus 
is analyzed. The experimental procedure consisted of 
replacing the standard grog used in ceramics (up to 40 
%) with various amount of fly ash. We present full 
description of measuring apparatus used for 
determination of mechanical strength and Young’s 
modulus. As reliability factor in the sample preparation 
the Weibull module was used. Substituting standard 
grog by the pulverized fly ash the mechanical strength 
decreases from 38.1 MPa to 23.1 MPa and values of 
Young’s modulus from 39.7 MPa to 33.7 MPa. 
Keywords: illite, fly ash, mechanical strength, Young’s 
modulus, Weibull module 

Úvod 
Keramika je anorganický tuhý materiál, ktorý vznikol 
vysokoteplotnými chemickými reakciami 
z kremičitanov, hlinitokremičitanov, oxidov, nitridov, 

karbidov, boridov [1]. Delí sa na umelú a tradičnú, kde 
tradičná keramika sa vyznačuje skupinou 
hilinitokremičitanov. Základnými vlastnosťami sú 
nereaktivita, tvrdosť, krehkosť, dobrá plasticita a nízka 
elektrická vodivosť. Výroba takýchto materiálov 
spočíva v rôznych krokoch prípravy. Vhodnou 
kombináciou vstupných surovín je možné ovplyvňovať 
vlastnosti hotového výrobku na zvolený účel.  

Za posledné polstoročie je zaznamenaný vysoký 
nárast využitia druhotných surovín pri výrobe 
materiálov. Jednou z takýchto surovín je aj 
elektrárenský popolček, ktorý vzniká pri spaľovaní 
hnedého alebo čierneho uhlia v tepelných 
elektrárňach. V súčasnosti sa využíva napr. ako prímes 
do betónu. Príčiny sú jednak ekonomické, ale i 
environmentálne, keďže popolček tvorí najväčší podiel 
tuhých priemyselných odpadov [2].  

Cieľom tohto článku je prezentácia vplyvu 
elektrárenského popolčeka na mechanickú pevnosť a 
Youngov modul pružnosti ilitických vzoriek a vzájomná 
súvislosť týchto veličín.  

1 Príprava materiálov 
Pred procedúrou výroby vzoriek bola potrebná 
príprava vstupných materiálov pre naše merania. 
Využili sme tri rozličné zložky: úletový popolček 
z Elektrárne Nováky (ENO), illit z oblasti Füzérradvány 
v Maďarskej republike a rovnaký illit, ktorý sme využili 
ako ostrivo. Jeho úprava prebiehala výpalom v 
odporovej peci na teplotu  ~ 900 °C.  

Popolček vzniká ako druhotný produkt pri výrobe 
elektrickej energie v tepelných elektrárňach a 
teplárňach. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia 
sa v Nemeckej spolkovej republike začal využívať ako 
prísada do betónu [3]. Snímka zo 
skenovacej elektrónovej mikroskopie (SEM) s mierkou 
rozlíšenia 10 µm je na Obr. 1. Zaujímavý je v tomto 
prípade guľový tvar zŕn, ktorý môžeme na snímke 
pozorovať. 
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Obr.1 Snímka úletového popolčeka (vľavo) z SEM a na 
porovnanie snímka bez priblíženia [3]. 
 

 
 
V rámci energetického priemyslu sa ako palivo 

používa najčastejšie hnedé alebo čierne uhlie. Pre 
potreby spaľovania sa najprv melie v mlynoch na jemný 
prach. Potom prebieha preosievanie cez sitá 
požadovanej veľkosti, odtiaľ sa privádza k horákom, 
mieša sa so vzduchom, kde dochádza k takmer 
dokonalému spaľovaniu a výsledkom je skoro 100 %-ný 
podiel minerálnych zložiek [3]. Časť roztavených 
jemných minerálnych častíc je strhnutá spalinami a po 
prudkom ochladení z nich vznikajú sklovito-amorfné 
častice s prevažne guľovitým tvarom zŕn (Obr.1). 
Častice popolčeka sú potom sústavou viacerých 
mechanických, elektrostatických oddeľovačov a filtrov 
segregované od spalín a zachytávané vo forme 
popolčeka. 

Illit alebo illite (z angl.) je íl zo skupiny fylosilikátov. 
Prírodný minerál, ktorý bol po prvýkrát popísaný a 
objavený v americkom štáte Illinois. Označuje sa taktiež 
ako doštičkový aluminosilikát, čo vyplýva z jeho 
štruktúry. Skladá sa z tetraédricky a oktaédricky 
usporiadaných molekúl, čo všeobecne ílovým 
minerálom zaručuje rozmanitú štruktúru. Illit, ktorý 
sme použili v našej práci pochádzal z oblasti 
Füzérradvány v Maďarsku.  

2 Príprava vzoriek 
Na začiatku sme v požadovanom hmotnostnom 
pomere (pozri Tabuľku 1) zmiešali vstupné suroviny 
s destilovanou vodou. Po vytvorení plastického cesta 
boli vyrezané hranolové vzorky  s rozmermi 

1010100 mm pomocou tenkého drôtu. Takáto 
príprava minimalizovala tvorbu textúry. Po vysušení 
vzoriek pri laboratórnej teplote boli zbrúsené pomocou 

šablóny na finálny rozmer 77100 mm tak, aby 
protiľahlé steny boli planparalelné. Vzorky boli 
vypálené v elektrickej odporovej peci, v statickej 
vzduchovej atmosfére rýchlosťou ohrevu 5 K/min na 
požadovanú teplotu 1100°C s 5 minútovou teplotnou 

výdržou. Chladenie bolo uskutočnené rýchlosťou 
10 K/min na laboratórnu teplotu. 

 
Tabuľka 1 Zastúpenie jednotlivých zložiek v skúmaných 
vzorkách vyjadrený v hmotnostných percentách. 

 

Označenie Illit 
Vypálený 

illit 
Popolček 

PF00 60 40 0 
PF10 60 30 10 
PF20 60 20 20 
PF30 60 10 30 
PF40 60 0 40 

 

3 Meranie mechanickej pevnosti metódou 
trojbodového ohybu 
Meranie mechanickej pevnosti ohybom patrí medzi 
najčastejšie skúšky keramických materiálov. Pevnosť 
v ohybe sa definuje ako napätie, pri ktorom sa zlomí 
skúšobné teliesko namáhané ohybom. Z definície je 
teda zrejmé, že pevnosť nie je fyzikálna veličina ale 
technická. Spôsob, akým uskutočňovať danú skúšku 
detailne opisujú súvisiace normy STN [4], ISO 5014 a 
5013. Platí niekoľko zásad: vzorka leží na dvoch 
podperách, ktorých zaoblenie sa pohybuje v rozpätí 5-
10 mm; je zaťažovaná uprostred podpier britom 
s rovnakým zaoblením; pod stredným britom je 
maximálny ohybový moment; pomer dĺžky vzorky k jej 
priečnemu rozmeru je rovný minimálne 10:1. Pevnosť 
v ohybe [4], [5] sa potom stanoví podľa nasledujúceho 
vzťahu 
 

𝜎 =
3

2

𝐹𝑙

𝑏ℎ2
 , (1) 

 
kde F je zaťažujúca sila v okamihu zlomu, b je šírka 
trámika, h je jeho výška (smer rovnobežný so 
zaťažovacou silou) a napokon l je dĺžka trámika (túto 
zas môžeme za určitých podmienok stotožniť so 
vzdialenosťou podpier). Pevnosť sa v tomto prípade 
určuje v jednotkách [𝜎] = N/mm2, respektíve MPa.  

Náčrt meracej aparatúry, ktorú sme použili na 
určovanie mechanickej pevnosti je na Obr. 2. Lb a La sú 
ramená síl okolo osi otáčania, ktorých pomer Lb /La = ¼. 
V praxi to znamená, že pokiaľ na hák J zavesíme závažie, 
ktoré vyvolá silové pôsobenie v mieste britu U, bude 
táto sila štvornásobná. 
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Obr. 2 Schematický nákres aparatúry s legendou (A - 
podpery, B - podložka, C - os otáčania, D - zavesenie, J - 
hák, U - brit, G - vzorka, H - protizávažie). 
 

 
 
Pred meraním sa vzorka umiestnila na podpery A, 

ktorých vzdialenosť bola 75 mm tak, ako to zobrazuje 
Obr. 3.  

 
Obr. 3 Detail meracej aparatúry s britom a podperami. 

 

 
Na hák J sme zavesili vedro, do ktorého sme cez 

zariadenie napojené na vnútorný vodovod čerpali 
vodu. Tá slúžila ako postupná zaťažujúca sila pôsobiaca 
na rameno La. V okamihu, kedy došlo k lomu vzorky, 
narazila páka na senzor, ktorý ihneď zastavil prívod 
vody. Týmto spôsobom sme určili kritickú hodnotu sily, 
ktorá pôsobila na vzorku v okamihu zlomu. Tiaž vedra 
spolu s vodou sme merali digitálnym silomerom. 
Protizávažie sme na začiatku merania nastavili na takú 
hodnotu, aby pôsobiaca sila na vzorku v momente pred 
spustením zariadenia bola čo najmenšia. 

Vysvetlenie, prečo sa teoretické hodnoty pevností 
líšia od tých experimentálnych prvýkrát popísal A. A. 
Griffith (1893–1963). Predpokladal prítomnosť trhlín 
v materiáli, okolo ktorých je ťahové napätie vyššie. Vo 
vzorke, ktorá je namáhaná ohybom pôsobia tlakové a 
ťahové napätia súčasne. Keramiky mávajú z pravidla 
pevnosť v ťahu o jeden rád nižšiu ako pevnosť v tlaku 
[6]. Dôvodom je ich citlivosť k trhlinám, nečistotám a 

pórom. Tieto necelistvosti môžu viesť pri ťahovom 
zaťažení k iniciácii a šíreniu sa trhlín. 

 
Obr. 4 Detail aparatúry tesne po lome vzorky 

 

 
 
Lom v keramických materiáloch nastáva veľmi 

rýchlo. Štiepny mechanizmus krehkého lomu sa 
realizuje buď cez zrná materiálu – transkryštalicky 
alebo po hraniciach zŕn – interkryštalicky. 
Interkryštalicky sa lom uskutočňuje, ak sa hranice zŕn 
stanú najslabším miestom v štruktúre. Na Obr. 4 sa 
nachádza vzorka tesne po skúške lomom.   

4 Meranie Youngovho modulu pružnosti 
rezonančnou metódou  
Youngov modul je v najjednoduchšom prípade 
konštanta vyplývajúca z Hookovho zákona. 
Charakterizuje správanie sa materiálu a jeho 
mechanické vlastnosti pod účinkom ťahového napätia. 
Takéto zmeny nazývame deformáciou. V súvislosti 
s rýchlosťou šírenia zvukových vĺn v pevnom prostredí 
bude za určitých podmienok platiť rovnica 
 

𝑐 = √
𝐸

𝜌
, (2) 

 
kde E je Youngov modul pružnosti a 𝜌 je hustota 
skúmaných vzoriek. Môžeme predpokladať, že rýchlosť 
šírenia sa zvukových vĺn je priamoúmerná veľkosti 
rezonančnej frekvencie f a vzťah vyjadrujúci túto 
závislosť môžeme napísať ako  

 

𝑐 = 𝐾
𝑓𝑙2

𝑑
√𝑇, (3) 

 
kde konštanty K a T vychádzajú z geometrie vzorky 
a okrajových podmienok, d je priemer vzorky a l je jej 
dĺžka. Kombináciou rovníc (2) a (3) dostaneme výsledný 
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vzťah pre Youngov modul pružnosti. Jeho meranie 
prebiehalo  na valcových vzorkách. Rovnako ako 
v prvom prípade, aby bolo možné výsledky navzájom 
porovnávať, nemenili sme zloženie vzoriek a spôsob 
tepelného spracovania (1100°C).  

Na meranie rezonančnej frekvencie sme využili 
aparatúru, ktorej schému uvádzame na Obr. 5. Vzorka 
sa uložila na penových podperách v uzlových bodoch, 
aby sme predišli útlmu jej kmitania. Pomocou 
elektretového mikrofónu sme zachytávali odozvu 
vzorky na budenie pružným kladivkom. Z priebehu 
amplitúdového spektra v závislosti od času 
a prostredníctvom rýchlej Fourierovej transformácie 
(FFT) sme získali rezonančné frekvencie jednotlivých 
vzoriek. 

 
Obr. 5 Schematický náčrt použitej aparatúry na 
meranie Younghovho modulu pružnosti 

 

 

5 Výsledky a diskusia 
Pri meraní mechanickej pevnosti sme skúmali 5 
súborov, každý o počte 10 vzoriek. V prípade merania 
Youngovho modulu pružnosti 5 súborov o počte 5 
vzoriek. Vlastnosti týchto súborov boli ohraničené 
zložením a teplotou výpalu (v našom prípade 1100 °C). 
Celkovo sme sa tak dopracovali až k piatim hodnotám 
mechanickej pevnosti a Youngovho modulu pružnosti. 
V Tab. 2 uvádzame použité meradlá, ktoré sme pri 
meraní použili a ich príslušné chyby. Výsledky 
mechanických pevností uvádzame v Tab. 3 aj 
s relatívnou odchýlkou merania. 

 
Tabuľka 2 Použité meradlá a ich príslušné chyby 

 

Druh meradla Chyba meradla 

Posuvné meradlo ±0,01 mm 
Digitálny silomer ±0,01 N 
Laboratórne váhy ±0,01 g 

 
 

Tabuľka 3 Výsledky merania mechanickej pevnosti 
spolu s relatívnou odchýlkou merania. 

 

Vzorky 
Mechanická 

pevnosť 
[MPa] 

Relatívna 
odchýlka [%] 

PF00 38,1 3,8 

PF10 32,8 7,9 

PF20 30,5 7,6 

PF30 26,2 7,2 

PF40 23,1 5,7 

 
Obr. 6 Príklad stanovenia Weibullovho modulu zo 
smernice priamky 

 

 
Na určenie poruchovosti vzoriek, ktoré sme 

pripravili laboratórnou procedúrou, sme zvolili tzv. 
Weibullov modul m. Tento modul dokáže 
charakterizovať na základe svojej veľkosti 
homogénnosť a spoľahlivosť keramiky po výrobnom 
procese [7], [8]. Rozdelenie pravdepodobnosti lomu 
podľa Weibulla môže byť vyjadrené tzv. 2-
parametrickým vzťahom  
 

𝑃(𝜎𝑖) = 1 − exp [− ( 
𝜎𝑖

𝜎0
 )
𝑚

], (4) 

 
kde 𝜎𝑖  je i-ta nameraná hodnota pevnosti, 𝜎0 je 
normujúci parameter Weibullovho rozdelenia a P(𝜎i) je 
pravdepodobnosť lomu i-tej vzorky. Ak rovnicu (4) 
vhodne upravíme a zostrojíme závislosť 
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ln ln [
1

(1−𝑃(𝜎))
] od ln(𝜎) ako to ukazuje  Obr.6, vieme zo 

smernice priamky určiť Weibullov modul m. Výsledky 
uvádzame v Tab. 4, pričom skutočnosť ako dobre 
korelujú namerané hodnoty s lineárnou závislosťou 
vyjadruje koeficient spoľahlivosti R2. Prostredníctvom 
Tab. 5 sme vyhodnotili jednotlivé súbory vzoriek ako 
vyhovujúce pre účely nášho merania. 

 
Tabuľka 4 Weibullov modul pre jednotlivé súbory 
vzoriek spolu s koeficientom spoľahlivosti 
 

Vzorky 
Weibullov 
modul m 

Koeficient 
spoľahlivosti 

R2 

PF00 25,16 0,93 

PF10 12,14 0,88 

PF20 12,34 0,93 

PF30 12,79 0,80 

PF40 16,47 0,86 

 
Tabuľka 5 Hodnoty Weibullovho modulu a ich 
charakteristika 
 

Hodnota 
Weibullovho 

modulu 
Charakteristika 

m < 5 
Veľká pravdepodobnosť 

výskytu poruchy a vysoký 
rozptyl pevnosti 

m > 10 až 15 
dostatočná spoľahlivosť 

a malý rozptyl pevnosti 

m > 20 až 30 špeciálna keramika 

 
Tabuľka 6 Výsledky merania Youngovho modulu 
pružnosti spolu s relatívnou odchýlkou. 
 

Vzorky 
Youngov modul 

pružnosti 
[MPa] 

Relatívna 
odchýlka [%] 

PF00 39,7 1,0 

PF10 36,3 5,2 

PF20 37,2 1,7 

PF30 34,3 2,2 

PF40 33,7 1,9 

 
Výsledky merania Youngovho modulu sme 

spracovali do Tab. 6. Porovnaním s Tab. 4 môžeme 

pozorovať, že pridávaním obsahu popolčeka klesá 
mechanická pevnosť rovnako aj Youngov modul vo 
vzorkách.  

Záver 
Cieľom našej práce bol výskum vplyvu popolčeka na 
mechanickú pevnosť a Youngov modul pružnosti 
vzoriek z ilitu a popolčeka. Kvôli časovej náročnosti na 
prípravy merania, sme boli schopní získať z celkového 
počtu meraných vzoriek t.j. 60 kusov 6 hodnôt pre 
mechanickú pevnosť a 30 kusov 6 hodnôt pre Youngov 
modul pružnosti. Dosiahnuté výsledky môžeme zhrnúť 
v nasledovných riadkoch.  

Ako parameter posudzovania spoľahlivosti pri 
výrobnom procese vzoriek sme zvolili tzv. Weibullov 
modul m. Na základe výsledkov tejto metódy môžeme 
povedať, že ani jeden súbor sa neocitol pod hranicou 
dostatočnej spoľahlivosti, o čom svedčia i relatívne 
dobré výsledky v prípade odchýlok meraní. Obzvlášť 
nízky rozptyl hodnôt pevností je možné pozorovať 
na súbore PF00. 

V prípade výsledkov Youngovho modulu pružnosti 
sme namerali hodnoty s pomerne nízkym rozptylom. 
Súbor PF10 vykazoval o niečo vyšší rozptyl od 
ostatných. Rozptyl bol spôsobený tvarom vzorky, kedy 
po teplotnej úprave mohlo došlo k deformáciám a 
skrúcaniu. Nenamerali sme tak blízku hodnotu 
rezonančnej frekvencie, čo malo za následok iný modul 
pružnosti. Vysoká pevnosť a Youngov modul pružnosti 
vzoriek súvisí s oblasťou spekania illitu t.j. teploty 1100 
°C. 

Najväčšie odchýlky merania boli zapríčinené 
stanovením zaťažovacej sily v okamihu lomu, keďže 
táto sila je závislá od štruktúry vzoriek. V ich objeme sa 
nachádzali trojrozmerné trhlinky, ktoré spôsobovali 
nižšie hodnoty očakávanej pevnosti vzoriek a tým 
pádom aj veľký rozptyl nameraných hodnôt.  
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Určenie aktivačnej energie dehydroxylácie kaolínu 
 EKA-S pomocou izokonverzných metód 

Determination of the activation energy of EKA-S kaolin 
dehydroxylation using isoconversional methods  

Tomáš Ondro1, 
Školiteľ: Igor Medveď2 

1,2Katedra fyziky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
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Abstrakt 
V príspevku sa venujeme určovaniu aktivačnej energie 
dehydroxylácie kaolínu s označením EKA-S pomocou 
rôznych izokonverzných metód. Termogravimetrická 
analýza bola vykonaná na práškových vzorkách pre 
rýchlosti ohrevu 1, 3, 5, 7 a 10 °C min-1. 

Abstract 
The paper is devoted to the determination the 
activation energy for EKA-S kaolin dehydroxylation 
using isoconversional methods. A thermogravimetric 
analysis was carried out for powder samples for the 
heat rates of 1, 3, 5, 7 and 10 °C min-1. 
 
Key Words: kaolin, dehydroxylation, TGA 

1 Úvod 
Kaolíny patria medzi plastické keramické suroviny. 

Sú to jemnozeme, ktoré podľa granulometrického 
zloženia zaberajú miesto medzi ílmi a hlinami (pozri 
Obr. 1). 

Základnou zložkou kaolínov je kaolinit, ktorý tvoria 
doštičky s veľkosťou 0,1 – 3 µm a hrúbkou 0,05 µm [1]. 
Ide o dvojvrstvý minerál, ktorého kryštalickú mriežku 
tvoria striedajúce sa vrstvy tetraédrov [SiO4]4- 
a oktaédrov [AlO3(OH)3]6- [2]. 

Rekciou pri výpale kaolinitu, ktorej budeme venovať 
pozornosť, je dehydroxylácia. Ide o silne endotermickú 
reakciu 

 
Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2H2O → Al2O3 ∙ 2SiO2 + 2H2O,  (1) 

 
ku ktorej dochádza v intervale teplôt 450-700 °C a 
popisuje premenu kaolinitu na metakaolinit [2]. 
Kinetika premeny kaolinitu je študovaná mnoho rokov, 
presnejšie informácie o mechanizme procesu však 
zostávajú stále neznáme [3]. 

 

 
Obr.1 Rozdelenie jemnozemí. Prevzaté z [1]. 

1.1 Kinetické analýzy 
 
Základom kinetických analýz je vzťah [4, 5] 
 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑇)𝑓(𝛼),  (2) 

 
kde α je stupeň konverzie (vyjadruje aká časť reakcie už 
prebehla), t je čas, k je rýchlostná konštanta, T je 
absolútna teplota a f(α) je matematická funkcia, ktorá 
vyjadruje mechanizmus reakcie.  

Teplotnú závislosť rýchlostnej konštanty môžeme 
vyjadriť pomocou Arrheniusovej rovnice 

 

𝑘(𝑇) = 𝐴 𝑒(
−𝐸

𝑅𝑇
),  (3) 

 
kde A je predexponenciálny faktor, E je aktivačná 
energia a R je plynová konštanta. Aktivačnú energiu 
reakcie je možné určiť pomocou izokonverzných alebo 
model fitting metód. V príspevku sa budeme ďalej 
venovať iba izokonverzným metódam. 
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1.2 Izokonverzné metódy 
Izokonverzné metódy majú svoj základ 

v izokonverznom princípe, kde predokladáme, že 
rýchlosť reakcie na určitom stupni konverzie je iba 
funkciou teploty. 

Friedman [6] navrhol diferenciálnu izokonverznú 
metódu, ktorá je založená na logaritmickom tvare 
rovnice (1), t.j. 

 

ln (
𝑑𝛼

𝑑𝑡
) = ln[𝑓(𝛼)𝐴𝛼] −

𝐸𝛼

𝑅𝑇𝛼,𝑖
, (4) 

 
kde aktivačná energia Eα je určená zo smernice priamky 
pre určitú hodnotu stupňa konverzie. Index i 
charakterizuje teplotný program. 

Medzi ďalšie, často používané, izokonverzné 
metódy patria integrálne izokonverzné metódy. V 
článku uvedieme tri metódy: Flynnova – Wallova – 
Ozawova (FWO) [7-9], pri ktorej  
 

ln(βi) = konšt. −1,052 (
𝐸𝛼

𝑅𝑇𝛼
) (5) 

 
Kissingerova – Akahirova – Sunoseho (KAS) [10], pri 
ktorej  

 

 ln (
βi

Tα,i
2 ) = konšt. − (

𝐸𝛼

𝑅𝑇𝛼
)   (6) 

 
a Vyazovkinovu pokročilú metódu [11-13], ktorá 
spočíva v minimalizácii funkcie 
 

𝛷(𝐸𝛼) = ∑ ∑
𝐼(𝐸𝛼,𝑇𝛼,𝑖)βj

𝐼(𝐸𝛼,𝑇𝛼,𝑗)βi
,𝑛

𝑗≠𝑖
𝑛
𝑖=1  (7) 

 
kde 

 

𝐼(𝐸𝛼 , 𝑇𝛼) = ∫ 𝑒(
−𝐸𝛼
𝑅𝑇

) 𝑑𝑇
𝑇𝛼
𝑇𝛼−𝛥𝛼

 (8) 

 
je počítané numericky pre malé teplotné úseky.  
 

2 Materiál a metódy merania 
Kinetickú analýzu dehydroxylácie kaolínu EKA-S, 

ktorého mineralogické zloženie je uvedené v Tab. 1, 
sme sledovali pomocou termoravimetrickej analýzy 
urobenej pomocou prístroja Mettler Toledo TGA/SDTA 
851e pre rýchlosti ohrevu 1, 3, 5, 7 a 10°Cmin-1. 
Využívali sme práškové vzorky, ktorých príprava 
zahŕňala trojminútové mletie na planetárnom guľovom 
mlyne typu Retsch PM100. 

 

Tab.1 Mineralogické zloženie kaolínu EKA-S 

Mineralogické zloženie Kaolín EKA-S 

Kaolinit 54 hm. % 

Kremeň 22 hm. % 

Zmiešané štruktúry (Ilit-smektit) 22 hm. % 

Živec 2 hm. % 

3 Výsledky a diskusia 
Konverzné krivky pre proces dehydroxylácie, ktoré 

sú vypočítané zo straty hmotnosti pre jednotlivé 
rýchlosti ohrevu sú na Obr. 2.  Pre všetky rýchlosti 
ohrevu bola ako začiatok a koniec reakcie považovaná 
teplota 430°C, resp.  580°C. 
 

 
Obr. 2 Konverzné krivky dehydroxylácie z TG analýzy. 
 
Závislosť aktivačnej energie na stupni konverzie 
vypočítaná pomocou Friedmanovej metódy je 
zobrazená na Obr. 3. Priemerná hodnota určená 
pomocou tejto metódy pre stupeň konverzie 0,2 – 0,8 
je 244 kJ mol-1. 
 

 
Obr. 3 Závislosť aktivačnej energie na stupni konverzie 
vypočítaná pomocou Friedmanovej metódy. 
 
V prípade FWO metódy je závislosť aktivačnej energie 
od stupňa konverzie zobrazená na Obr. 4 a jej 
priemerná hodnota pre stupeň konverzie 0,2 – 0,8 je 
258 kJ mol-1. Pri metóde KAS (pozri Obr. 5) je priemerná 
hodnota vyššia, 270 kJ mol-1. 
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Obr. 4 Závislosť aktivačnej energie na stupni konverzie 
vypočítaná pomocou FWO metódy. 
 
 

 
Obr. 5 Závislosť aktivačnej energie na stupni konverzie 
vypočítaná pomocou KAS metódy. 
 

Použitím Vyazovkinovej pokročilej metódy, 
ktorej výhodou je, že dokážeme určiť prípadné zmeny 
aktivačnej energie počas reakcie, sme určili priemernú 
hodnotu aktivačnej energie 251 kJ mol-1 pre interval 
hodnôt stupňa konverzie 0,2 – 0,8. 
 

 
Obr. 6 Závislosť aktivačnej energie na stupni konverzie 
vypočítaná pomocou Vyazovkinovej pokročilej  
metódy. 
 

Záver 
V článku sme sa zaoberali určením aktivačnej 

energie dehydroxylácie kaolínu s označením EKA-S za 

použitia termogravimetrickej analýzy pre rôzne 
rýchlosti ohrevu. Z výsledkov bolo možné vypočítať 
konverzné krivky reakcie a s použitím izokonverzných 
metód, ako sú Friedmanova, FWO, KAS a Vyazovkinova 
pokročilá metóda, určiť aj hodnotu aktivačnej energie, 
ktorej hodnota bola v intervale 244 – 270kJ mol-1, pri 
stupni konverzie 0,2 – 0,8. 
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Abstrakt 
Príspevok sa venuje termodilatometrickej analýze 
keramických vzoriek z kaolínu a zeolitu. Bol použitý 
Sedlecký kaolín (ČR) a zeolit z Nižného Hrabovca (SR). 
Merania sa vykonali na vzorkách s rôznym obsahom 
zeolitu a to od 0 % do 50 % na horizontálnom 
dilatometri v teplotnom intervale od 25 °C do 1100 °C s 
lineárnym ohrevom 5 °C/min. Tiež bola vyrobená 
vzorka len zo  zeolitu. Bolo zistené, že so zvyšovaním 
obsahu zeolitu vo vzorkách ich zmrštenie narastá 
nasledovne: SLA 2,64 %, KZ10 2,74 %, KZ20 2,76 %, 
KZ30 3,11%, KZ40 3,38 %, KZ50 4,11 % a ZEO 14,73 %. 
Kľúčové slová: kaolín, zeolit, termodilatometrická 
analýza, keramika 

Abstract 
The paper deals with thermodilatometric analysis of 
ceramic samples made from kaolin and zeolite. Sedlec 
kaolin (Czech Republic) and zeolite from Nižný 
Hrabovec (Slovak Republic) were used. The 
measurements were performed on samples with 
varying amount of zeolite, from 0 % to 50 %, by push-
rod dilatometer in temperature range from 25 °C to 
1100 °C with a linear rate 5 °C/min. Also the pure 
zeolite sample was made. It was found that the 
shrinkage increases with higher amount of zeolite in 
the samples as follows: SLA 2,64 %, KZ10 2,74 %, KZ20 
2,76 %, KZ30 3,11%, KZ40 3,38 %, KZ50 4,11 % and ZEO 
14,73 %. 
Keywords: Kaolin, Zeolite, Thermodilatometry Analysis, 
Ceramics 

Úvod 
Kaolín patrí medzi dôležité suroviny v rôznych 

odvetviach. Inak to nie je ani pri výrobe keramiky. 
Kaolín je ílovitá, usadená hornina, ktorej zloženie tvorí 
zväčša až z 80-tich % minerál kaolinit. Kaolinit má 
dvojvrstvovú štruktúru, kde sa striedajú tetraédrické 
a oktaédrické vrstvy (Obr. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1 : Štruktúra kaolinitu [1]. 
 

Kryštalizuje v triklinickej sústave a patrí do skupiny 
fylosilikátov. Vzorec kaolinitu môžeme zapísať sumárne 
Al2Si2O5(OH)4, alebo vo forme oxidov Al2O3·2SiO2·2H2O 
a Al2O7Si2·2H2O. Kaolinit je plastický, žiaruvzdorný a 
v procese sušenia sa minimálne zmršťuje.  

V kaolinite počas výpalu prebieha sled reakcií, ktoré 
môžeme zapísať nasledovne: 
 

Al2O3  ∙ 2SiO2 ∙ 2H2O 
450−700 °C
→         Al2O3 ∙ 2SiO2 + 2H2O 

 
Danou rovnicou je popísaná premena kaolinitu 

na metakaolinit (dehydroxlácia). Dochádza 
k štrukturálnej zmene. Metakaolinit sa však líši 
len v dĺžke väzieb, a v stálosti usporiadania. 

V teplotnom intervale 925 °C – 1050 °C dochádza 
k premene metakaolinitu na Al – Si spinel: 
 

2 (Al2O3 ∙ 2SiO2)  
925−1050 °C
→          2Al2O3 ∙ 2SiO2 + SiO2 

 

Nad teplotou 1050 °C nastáva premena Al-Si spinelu na 

mullit: 

 

3(Al2O3 ∙ 3SiO2)
≥1050 °C
→      2(3Al2O3 ∙ 2SiO2) + 5 SiO2 

                                                                                  (amorfné) 
 

Kaolín sa taví pri teplote 1750 °C a po výpale má bielu 
farbu. Kaolín má vo všeobecnosti široké využitie 
a okrem keramického priemyslu sa využíva napríklad 
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v papierenskom priemysle, či pri výrobe izolačných 
káblov, špeciálnych fólií, alebo gúm [2, 3, 4, 5, 6]. 

Pojmom zeolit sa v súčasnej dobe označuje 
približne 430 anorganických materiálov, z toho 
minimálne 80 je prírodných. Prírodné zeolity 
z chemického hľadiska patria medzi hydratované 
hlinitokremičitany. Majú trojrozmernú štruktúru, 
pozostávajú z SiO4 tetraédrov a AlO4 tetraédrov, ktoré 
sú navzájom pospájané kyslíkovými atómami (Obr. 2). 

 
Obr. 2: Štruktúra zeolitu [7]. 

 
V štruktúre zeolitov sa nikdy nespájajú 2 tetraédre 
AlO4. Zeolity sú vďaka pórovitej štruktúre a absorpčnej 
schopnosti považované za tzv. molekulové sitá. Majú 
široké využitie, napr. v stavebníctve ako prísada 
a čiastočná náhrada cementu, poľnohospodárstve ako 
doplnková kŕmna látka pre hospodárske zvieratá, 
v medicíne, alebo z ekologického hľadiska sa využívajú 
pri čistení odpadových vôd [7, 8, 9].  

Termodilatometrickou analýzou sa sledujú základné 
fyzikálne procesy, ktoré sú sprevádzané zmenou 
rozmerov vzoriek (dĺžka, objem) v závislosti od teploty. 
Táto zmena je charakterizovaná teplotnou 
rozťažnosťou.  

Ak sa sledujú zmeny iba jedného rozmeru telesa 
zaviedla sa teplotná dĺžková rozťažnosť, ktorá je 
charakterizovaná súčiniteľom dĺžkovej rozťažnosti α. 
Ten sa dá vyjadriť ako:  

 

dT

dl

l0

1
 , 

 
kde l0 je dĺžka pri vzťažnej teplote, dl je zmena dĺžky 
a dT je teplotný interval. Aj v tomto prípade sa definuje 
stredný súčiniteľ �̅�, pre ktorý platí: 
 

12

121

0 TT

ll

l 



 . 

 

Pre pevné látky sú hodnoty súčiniteľa α, v teplotnom 
intervale 0 °C – 100 °C, rádovo 10-5 – 10-6 K-1 [11, 12, 
13]. 

1 Príprava vzoriek  
Na výrobu vzoriek sa použil Sedlecký kaolín (SLA) 

a zeolit z Nižného Hrabovca (ZEO). Kaolín sa najprv drvil 
mechanicky, potom v planétovom guľovom mlyne 
Retsch PM 100 a nakoniec sa analytickým vibračným 
sitom Retsch AM 200 control presitoval. Na výrobu 
vzoriek sa použili častice so zrnitosťou menšou ako 100 
µm. Zeolit, ktorý sa použil pre výrobu vzoriek, sa 
dodáva už presitovaný, s časticami so zrnitosťou 
menšou ako 50 µm.  

Pripravili sa valcové vzorky z kaolínu a zeolitu s 
pomermi ako je uvedené v Tab. 1. 
 

Tab. 1: Označenie vzoriek a pomer kaolínu 
a zeolitu vo vyrobených vzorkách. 

 

označenie 
vzorky 

kaolín 
[%] 

zeolit  
[%] 

SLA 100 0 

KZ10 90 10 

KZ20 80 20 

KZ30 70 30 

KZ40 60 40 

KZ50 50 50 

ZEO 0 100 

 
Vzorky sa vyrábali z 1 kg zmesi kaolínu a zeolitu a 

450 ml deionizovanej vody. Celá zmes sa miesila 10 
min, kým nebola v konzistentnej forme. Následne sa 
vzorky extrudovali laboratórnym extruderom. Priemer 
vzoriek bol 14 mm. Takto vyrobené vzorky sa sušili 
približne 2 týždne na pevnej podložke, prikryté 
igelitom. Následne boli sušené voľne (na vzduchu) za 
laboratórnych podmienok, kým nedosiahli rovnovážnu 
vlhkosť. 

Z valcových vzoriek sa odpílili vzorky o dĺžke 30 -40 
mm. Konce vzoriek sa zbrúsili, aby boli planparalelné. 
Pripravené vzorky sa pomerali digitálnym meradlom 
a to takto:  10-krát dĺžku a 10-krát priemer. Priemerná 
hodnota sa zaznamenala. 

V nasledovných tabuľkách, Tab. 2 a Tab. 3, sú 
zaznamenané mineralogické a chemické zloženia 
zeolitu a SLA kaolínu. Pri použití kaolínu a zeolitu s iným 
minerálnym a chemickým zložením sa môžu výsledky 
líšiť. 
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Tab. 2: Chemické zloženie kaolínu a zeolitu [14]. 
 

oxidy kaolín 
 [%] 

zeolit  
[%] 

SiO2 46,9 - 47,9 65,0 - 71,3 

Al2O3 36,6-37,6 11,5 - 13,1 

CaO max 0,7 2,70 - 5,20 

Fe2O3 max 1,2 0,70 - 1,90 

K2O 0,75 - 1,05 2,20 - 3,40 

MgO max 0,5 0,60 - 1,20 

Na2O max 0,1 0,20 - 1,30 

TiO2 max 0,5 0,10 - 0,30 

 
Tab. 3: Mineralogické zloženie kaolínu a zeolitu [14]. 

 

minerál kaolín  
[%] 

zeolit  
[%] 

kaolinit 88,00-94,00 0 

sľuda 5,00 - 9,00 4,00 

kremeň 1,00 - 3,00 stopové 
množstvo 

klinoptilolit 0 84,00 

kristobalit 0 8,00 

plagioklas 0 3,00 - 4,00 

rutil 0 0,10 - 0,30 

2 Metódy merania 
Termodilatometrická analýza patrí medzi základné 

termické analýzy. Bola vykonaná na horizontálnom 
dilatometri, ktorý bol skonštruovaný 
v Termofyzikálnom laboratóriu UKF v Nitre (Obr. 3). 
Túto zmenu rozmerov porovnávame so štandardom, 
v našom prípade to je korundová tyč, ktorého dĺžková, 
resp. objemová  rozťažnosť je známa. Každá zmena je 
zaznamenávaná pomocou diferenciálneho 
transformátora značky  INPOS (cievka s jadrom), kde sa 
indukuje elektrický prúd, ktorý je následne prepočítaný 
na zmenu dĺžky. Termodilatometriu využívame najmä 
pri štúdiu fázových premien v tuhých látkach [10, 12]. 

Teplotná rozťažnosť vybraných vzoriek bola 
skúmaná v teplotnom intervale 25 °C – 1100 °C 
s rýchlosťou lineárneho ohrevu 5 °C/min. 

 

Obr. 3: Schéma dilatometra (1-  diferenciálny 
tranformátor, 2- závažie, 3- držiaky, 4- 4 nosné 
korundové tyče, 5- piest, 6- vzorka, 7- pec, 8- opierka, 
9- mikrometrická nulovacia skrutka, 10- výhrevné tyče, 
11- termočlánok, 12-regulátor teploty, 13- PC)  [15]. 

3 Výsledky a diskusia 
Na Obr. 4 vidíme závislosť relatívneho predĺženia na 

teplote vzoriek zo zmesí kaolínu a zeolitu. Najskôr 
dochádza k miernemu rozpínaniu sa vzoriek do teploty 

530 °C (okrem vzorky vyrobenej len zo zeolitu). 
Následne dochádza k dehydroxylácii, kedy sa vzorky 
intenzívne začali zmŕšťovať. Vzorka KZ10 sa v procese 
dehydroxylácie zmŕštila o 1,03 %, pričom vzorka 

pomere KZ50 sa zmŕštila o 1,17 %. Pri teplote 930 °C 
dochádza k spekaniu v tuhej fáze a premene 
metakaolínu na Al-Si spinel. Pri vzorkách KZ10 a KZ20 
sme spozorovali, že v porovnaní s čistým kaolínom sa 
líšia len minimálne. Celkové zmŕštenie týchto vzoriek 
predstavuje 2,75 %. Najväčšiu mieru zmŕštenia, až 4,1 
%, sme zaznamenali pri vzorkách KZ50. Pri čistom 
zeolite sme pozorovali len dehydratáciu. Tá prebiehala 
do teploty ~300 °C. Nasledovné lineárne zmŕšťovanie 
prebiehalo v rámci správania sa materiálu. Nad teplotu 
900 °C do 1100 °C prebieha Al-Si spinelová fáza, pri 
ktorej nastalo prudké zmŕštenie. Daná vzorka sa 
zmŕštila o 14,73 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.4: Závislosť relatívneho predĺženia vzoriek kaolínu 
a zeolitu na teplote. 

 
Z nameraných výsledkov relatívneho predĺženia sme 

nakoniec určili závislosť koeficientu lineárnej teplotnej 
rozťažnosti skúmaných vzoriek na teplote (Obr. 5), 
pomocou ktorej vieme lepšie určiť začiatok a koniec 
reakcie prebiehajúcej v skúmanom materiáli. Na danej 
závislosti vidíme 3 významné zmeny (dehydratáciu, 
dehydroxyláciu a spekanie skúmaných vzoriek). 
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Obr. 5: Závislosť koeficienta lineárnej teplotnej 
rozťažnosti vzoriek z kaolínu a zeolitu na teplote. 

Záver 
V príspevku sa venujeme termodilatometrickej analýze 
vzoriek vyrobených z kaolínu a zeolitu. V teplotnom 
intervale 25 °C – 1100 °C s rýchlosťou lineárneho 
ohrevu 5 °C/min sme sledovali závislosť dĺžkovej 
rozťažnosti od teploty na siedmich druhoch vzoriek 
(obsah zeolitu bol v pomere od 0 do 50 %). 
Najvýraznejšie zmŕštenie bolo pri vzorkách z čistého 
zeolitu (až 14,73 %) a najmenšie pri vzorkách čistého 
kaolínu (2,64 %). So zvyšujúcim sa obsahom zeolitu vo 
vzorkách zmŕštenie narastalo. Medzi vzorkami 
s obsahom zeolitu 10 % a 20 % boli zmeny len 
minimálne (2,74 %, resp. 2,76 %), a takmer sa zhodovali 
s kaolínovou vzorkou. Zvyšné vzorky sa zmŕštili 
nasledovne: KZ30 3,1 %, KZ40 3,38 % a KZ50 4,11 %. 
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Abstrakt 
Cieľom práce je poukázať na výhodnosť využitia 
mikrokontrolérov v konkrétnej fyzikálnej aplikácii 
vývojom meracieho zariadenia, ktorého činnosť je 
založená na jednoduchom mikrokontroléri Arduino. 
Úvod práce tvorí fyzikálna analýza merania tiažového 
zrýchlenia reverzným kyvadlom. Jadro práce popisuje 
vývoj meracieho zariadenia (výber komponentov 
a zostavenie) a poukazuje na jeho výhody. V závere 
príspevku predstavujeme možnosti využitia 
mikrokontrolérov v iných laboratórnych meraniach 
a aplikáciách. Záver porovnáva aj zostrojenie takéhoto 
zariadenia v dobre pred existenciou mikrokontrolérov. 
Kľúčové slová: Arduino, tiažové zrýchlenie, 
mikrokontrolér, laboratórna úloha. 

Abstract 
The aim of this work is to highlight the advantage of 
using microcontrollers in a particular physical 
application, with a development of measuring device, 
whose operation is based on a simple microcontroller 
Arduino. Introduction of the work consists of specific 
physical analysis laboratory exercise: Measurement 
gravitational acceleration with a reverse pendulum. 
The core of the work refers to the development of the 
measuring device (selection of components and 
construction) and the benefits of such equipment. At 
the end of the article we consider the possibility of 
using a similar implementation hierarchy in other 
laboratory measurements and applications. Finally, it 
compares construction such a device at a time before 
the existence of microcontrollers. 
Key Words: Arduino, gravitational acceleration, 
microcontroller, laboratory exercise 

Úvod 
Mikrokontroléry sú špeciálne čipy za pomoci ktorých 
dokážeme rýchlo a lacno zostaviť veľmi zaujímavé 
projekty. Väčšinu mikrokontrolérov možno 
naprogramovať aby sa správali podľa toho, ako si to 
konštruktér predstavuje na základe vstupných 

informácií. Medzi takéto mikrokontroléry patrí aj 
Arduino. 

Dôvod prečo sme si vybrali mikrokontrolér Arduino 
pre našu prácu je veľmi jednoduchý. Tento malý počítač 
sa stal neoddeliteľnou súčasťou elektrotechnického 
priemyslu, vášnivých domácich majstrov a v 
neposlednom rade si našiel miesto aj vo fyzikálnom 
experimente v radoch učiteľov a aj samotných 
študentov. 

V dnešnom svete sú mikrokontroléry použité skoro 
v každom elektronickom zariadení v našej blízkosti. Ako 
príklad môžeme spomenúť objekty s ktorými sa 
stretávame každý deň a tvoria neoddeliteľnú súčasť 
nášho života. Sú to napríklad mobilné telefóny, 
televízory, autá, chladničky, práčky a mnohé iné. 

Miesto vo fyzikálnom experimente si Arduino našlo 
vďaka širokej škále senzorov a hlavne kvôli 
jednoduchosti práce s nimi. Jednoduchosť a 
priateľskosť programovacieho jazyka, vývojového 
prostredia a ceny vytvorili slušnú východiskovú pozíciu 
pre učiteľov, študentov, ale aj pre samotných expertov 
v oblasti vývoja meracích zariadení. Senzory pre 
zostavenie fyzikálneho merania sa predávajú buď 
jednotlivo alebo ako celé sady pre konkrétne meracie 
zariadenie. 

Dôvodom zavedenia týchto malých počítačov do 
mnohých zariadení je ten, že s ich pridaním dokážeme 
zvýšiť efektivitu, bezpečnosť, zlepšiť časovanie 
zariadenia a mnohé iné aspekty podľa požiadaviek 
konštruktéra resp. vývojára. Mikrokontrolér je teda 
veľmi efektívny a nápomocný v mnohých oblastiach. 

Preto sme sa rozhodli vyhotoviť aj naše 
experimentálne zariadenie pre meranie tiažového 
zrýchlenia reverzným kyvadlom za pomoci 
mikrokontroléra Arduino. Týmto chceme meranie 
zjednodušiť, zefektívniť a spresniť. 

Teda hlavným cieľom práce je zhotovenie 
meracieho zariadenia pre konkrétny fyzikálny 
experiment: Meranie tiažového zrýchlenia reverzným 
kyvadlom. Tento cieľ môžeme rozdeliť na menšie 
čiastkové ciele, za pomoci ktorých sa dopracujeme k 
jednotnému fungujúcemu celku. Medzi tieto ciele 
spadá analýza fyzikálneho experimentu, postupu pri 
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meraní, metodike merania, štúdium mikroelektroniky, 
štúdium programovacích jazykov, štúdium IDE pre 
Arduino (Integrated Development Environment), 
senzorov použitých pre náš experiment a čo 
najvhodnejšie zhotovenie meracieho zariadenia. Medzi 
štúdium programovacích jazykov nezaradzujeme len 
implementáciu platformy Wiring, na ktorej je 
programovanie Arduina založené, ale venujeme sa aj 
štúdiu iných jazykov ako napríklad Processing, C/C++, 
nakoľko poznatky získané štúdiom týchto jazykov 
môžeme využiť pri vývoji programového kódu pre naše 
zariadenie. 

1 Meranie tiažového zrýchlenia reverzným 
kyvadlom 
Našou úlohou v tejto práci je vyvinúť zariadenie pre 
meranie tiažového zrýchlenia Zeme pomocou 
reverzného kyvadla. S touto úlohou sa stretávajú 
študenti fyziky v 1.ročníku štúdia na vysokej škole. 
Našim cieľom je modernizovať túto úlohu pomocou 
mikrokontroléra Arduino a prezentovať tým 
jednoduchosť práce na tomto zariadení. 

Tiažové zrýchlenie [1] je zrýchlenie voľného pádu vo 
vákuu. Závisí od zemepisnej šírky a nadmorskej výšky. 
Ako normálne tiažové zrýchlenie gn sa definuje hodnota 

 
𝑔𝑛 = 9,80665𝑚/𝑠

2   
 

a to ako tiažové zrýchlenie na 45° severnej zemepisnej 
šírky pri hladine mora. Medzi jednoduché, ale presné 
metódy stanovenia jeho veľkosti patrí meranie 
pomocou kyvadiel. 

Pre fyzikálne kyvadlo platí pohybová rovnica: 
 

𝐼
𝑑2𝜙(𝑡)

𝑑𝑡2
= −𝑚𝑔𝑑𝑠𝑖𝑛𝜙(𝑡) (1) 

 
kde: 

 I = moment zotrvačnosti telesa vzhľadom k osi 
otáčania 

 d = vzdialenosť ťažiska telesa od osi otáčania 

 ϕ(t) = výchylka kyvadla závislá od času t 
meraná od rovnovážnej polohy 

Pokiaľ sa obmedzíme na malé výchylky, ϕ(t) ≤ 4°, 
môžeme vo vzťahu (1) nahradiť člen sinϕ(t) → ϕ(t), a 
tak získame rovnicu: 

 
𝑑2𝜙(𝑡)

𝑑𝑡2
+𝜔2𝜙(𝑡) = 0, 𝑘𝑑𝑒 𝜔2 =

𝑚𝑔𝑑

𝐼
 (2) 

 
Vyriešením diferenciálnej rovnice (2) získavame 

vzťah pre periódu kyvu kyvadla: 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
= 2𝜋√

𝐼

𝑚𝑔𝑑
  (3) 

 
Nastáva však problém s určením momentu 

zotrvačnosti kyvadla I. Pokiaľ však použijeme reverzné 
kyvadlo, nie je nutné ho poznať. 

Reverzné kyvadlo je určitým spôsobom upravené 
fyzikálne kyvadlo. Ak si predstavíme fyzikálne kyvadlo 
ako je na obrázku 1. Okrem toho, že sa takéto kyvadlo 
môže kývať okolo osi Z s periódou T, môže sa kývať aj 
okolo osi Z´, ktorá sa nachádza na opačnej strane od 
ťažiska s periódou T´. 
 
Obr. 1 Reverzné kyvadlo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: [2] 
 
Pre periódu fyzikálneho kyvadla platí vzťah (3). Pre 

periódu T´ vzhľadom na os Z´ platí vzťah (analogicky): 
 

𝑇´ = 2𝜋√
𝐼´

𝑚𝑔𝑥
   (4) 

 
kde: 
 I´ je moment zotrvačnosti kyvadla vzhľadom 

na os Z´ 
 x je vzdialenosť tejto osi od ťažiska O 

Z 

Z´ 

O 

d 

x 

l 

y 
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Ak požadujeme aby obe periódy boli rovnaké, musí 
platiť: 

 

𝑇 = 𝑇´   (5) 
 

Po dosadení vzťahu (3) a (4) do vzťahu (5) po úprave 
dostaneme: 

 
𝐼

𝑑
=
𝐼´

𝑥
   (6) 

 
Použitím Steinerovej vety pre momenty 

zotrvačnosti platí: 
 

𝐼 = 𝐼0 +𝑚𝑑
2;  𝐼´ = 𝐼0 +𝑚𝑥

2 (7a, b) 
 

Po dosadení vzťahu (7a, b) do vzťahu (6) 
dostávame: 

 
𝐼0+𝑚𝑑

2

𝑑
=
𝐼0+𝑚𝑥

2

𝑥
  (7) 

 
Po úprave dostávame kvadratickú rovnicu pre x: 
 

𝑚𝑑𝑥2 − (𝐼0 +𝑚𝑑
2)𝑥 + 𝐼0𝑑 = 0 (8) 

 
Riešenia rovnice: 
 

𝑥1 =
𝐼0

𝑚𝑑
; 𝑥2 = 𝑑  (9) 

Z riešení kvadratickej rovnice vyplýva, že pre dané 
kyvadlo existujú na druhej strane ťažiska dve osi, okolo 
ktorých sa kyvadlo kýva s rovnakou periódou ako okolo 
osi Z. Jedna je symetricky a druhá nesymetricky 
položená voči osi Z vzhľadom na ťažisko. Polohu 
symetricky položenej osi určuje riešenie x2=d. Riešenie 
x2=I0/md určuje polohu nesymetricky položenej osi. 
Vzájomnú vzdialenosť osi Z a nesymetricky položenej 
osi Z´ nazývame redukovanou dĺžkou fyzikálneho 
kyvadla a označujeme ju l: 

 

𝑙 = 𝑑 +
𝐼0

𝑚𝑑
=
𝑚𝑑2+𝐼0

𝑚𝑑
=

𝐼

𝑚𝑑
  (10) 

 
Periódu kyvadla dostaneme ak vzťah (10) dosadíme 

do vzťahu (3): 
 

𝑇 = 2𝜋√
𝐼

𝑚𝑔𝑑
= 2𝜋√

𝑙

𝑔
   (11) 

 
Po úprave dostávame vzťah pre tiažové zrýchlenie: 
 

𝑔 =
4𝜋2𝑙

𝑇2
   (12) 

Úloha merania [3] je: 

 Určiť dobu kmitu reverzného kyvadla T a 
odmerať vzdialenosť osí 

 Zo vzťahu (12) vypočítať hodnotu miestneho 
tiažového zrýchlenia 

1.1 Moment zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla 
[4] Pre periódu kyvadla platí vzťah (11) a teda pre 
moment zotrvačnosti platí vzťah: 
 

𝐼 =
𝑇2𝑚𝑔𝑑

4𝜋2
   (13) 

 

Pri posune závažia smerom bližšie ku koncu tyče 
(zmenšujeme y) sa zväčšuje d, teda vzdialenosť osi Z od 
ťažiska O. Pri zmenšovaní y sa zväčšuje vektor 
momentu sily M a teda sa zväčšuje aj I, podľa vzťahu: 

 

�⃗⃗� = 𝐼. 휀    (14) 
 

Kde ε je vektor uhlového zrýchlenia. Ak vzrastá 
veľkosť momentu zotrvačnosti tak narastá aj kinetická 
energia rotujúceho telesa podľa vzťahu: 

 

𝐸𝑘 =
1

2
𝐼𝜔2   (15) 

 

Ak rastie kinetická energia, potom narastá aj 
veľkosť výchylky od rovnovážnej polohy z čoho vyplýva, 
že vzrastá aj veľkosť periódy kmitov tohto kyvadla. 

2 Arduino hardvér a softvér (IDE) 
Vyhotovenie dosiek Arduino má množstvo verzií, no 
v tejto kapitole opíšeme základnú dosku Arduino UNO 
Rev3 (obrázok 2). Opis tejto jednej dosky je postačujúci 
pre pochopenie stavby a štruktúry ostatných 
dostupných dosiek. Rozdiel medzi jednotlivými typmi 
Arduín spočíva v ich špecifickosti použitia napríklad pre 
malé rozmery, spoluprácu s Wi-Fi, dosky s vyšším 
výkonom, väčším počtom pinov a mnohé iné 
požadované vlastnosti zo strany konštruktéra. 
 

Obr. 2 Arduino UNO Rev3 

Zdroj: [5] 
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Základom Arduino dosky [6] je malý čip ATmega 
328. Tento čip je omnoho menej výkonný ako procesor 
bežného osobného počítača, no aj napriek tomu je 
pomocou neho možné vytvárať zaujímavé zariadenia. 
ATmega 328 disponuje dvadsiatimi ôsmimi pinmi. 

Štrnásť digitálnych Input/Output pinov (piny 0-13). 
Tieto piny môžu slúžiť ako výstup alebo vstup 
v závislosti od programu vytvoreného v IDE. 

Šesť analógových vstupných pinov (piny 0-5). 
Jednosmerné analógové piny snímajú hodnotu napätia 
zo senzorov a túto hodnotu konvertujú na 10 bitovú 
digitálnu hodnotu v rozmedzí od nuly po 
tisícdvadsaťtri. 

Šesť analógových výstupných pinov (piny 3, 5, 6, 9, 
10 a 11). Tieto piny sú vlastne digitálne, ale pomocou 
tzv. PWM modulácie môžu slúžiť na generovanie kvázi 
analógového vstupu. 

Zvyšné piny predstavujú AREF, GND (tri krát), 
5V, 3V3, RESET a Vin. Rozmiestnenie a počet 
jednotlivých pinov ako napríklad GND alebo 3V3 sa 
môžu v jednotlivých prevedeniach iných dosiek meniť. 

Doska môže byť napájaná z USB portu na počítači, 
z väčšiny USB nabíjačiek, alebo AC adaptéra (odporúča 
sa 9V). Spomedzi ďalších technických parametrov 
spomíname: 

 

 Prevádzkové napätie – 5V (resp. 3,3V) 

 Vstupné napätie (odporúčané) – 7-12V 

 DC pre I/O piny – 40 mA 

 DC pre 3,3V pin – 50 mA 

 Flash pamäť – 32 KB 

 Flash pamäť pre Bootloader – 0,5 KB 

 SRAM – 2 KB 

 EEPROM – 1KB 

 Taktovacia frekvencia – 16 MHz (resp.8MHz) 

 Dĺžka – 68,6 mm 

 Šírka – 53,4 mm 

 Hmotnosť – 25 g 
IDE pre Arduino je v podstate špeciálny počítačový 

program, ktorý nám umožňuje napísať sketch pre 
dosku Arduino. Po dopísaní a stlačení tlačidla pre 
upload nášho kódu na dosku sa tento sketch preloží do 
programového jazyka C (tento jazyk je pre začínajúcich 
používateľov o niečo náročnejší) a následne 
prostredníctvom avr-gcc prekladača je kód preložený 
do jazyka mikrokontroléra. 

Programovací cyklus Arduina: 

 Pripojiť dosku prostredníctvom USB portu 
k počítaču 

 Napísať sketch v IDE 

 Skompilovať sketch 

 Nahrať sketch na dosku prostredníctvom USB 
portu a počkať zopár sekúnd pokiaľ sa doska 
reštartuje 

 Následne Arduino vykoná sketch ktorý sme 
nahrali 

Sketch pre Arduino pozostáva z dvoch hlavných 
funkcií vyvolaných pri štarte zariadenia. Prvou funkciou 
je setup, vnútri ktorej sa vykonajú inštrukcie potrebné 
na inicializáciu zariadenia (napr. nastavíme funkciu 
jednotlivých pinov, priradíme premenným štartovacie 
hodnoty, spustíme sériový monitor, prípadne iný druh 
komunikácie s okolím, zavoláme iné funkcie, a i.). Je 
pravdou, že v tejto funkcii môžeme napísať aj celý 
program a to možno vyvolá otázku prečo potrebujeme 
ešte inú funkciu. Odpoveďou je, že funkcia setup prejde 
v programovom cykle iba jediný raz a následne sa 
v nekonečnom cykle opakuje druhá základná funkcia 
loop. Táto sa stará o vykonávanie programu až do 
vypnutia zariadenia prípadne do splnenia ukončovacej 
podmienky. 

3 Meranie, spracovávane a zostavenie zariadenia 
Pred samotnou konštrukciou 
(hardvérovou/softvérovou) meracieho zariadenia sme 
venovali úsilie teoretickej príprave na meranie. 
Z fyzikálneho hľadiska sme úlohu rozanalyzovali 
v kapitole 1 a 1.1. Medzi ďalšie aspekty patrí technická 
príprava na meranie, pri ktorej sme si museli 
odpovedať na otázky: 

 Čo merať? 

 Ako spracovávať namerané údaje? 

 Čo bude výsledkom merania? 
Odpoveď na prvú otázku vyplýva zo samotnej úlohy 

merania, ktorá znie určiť hodnotu miestneho tiažového 
zrýchlenia za pomoci reverzného kyvadla. Pre určenie 
tiažového zrýchlenia potrebujeme poznať periódu 
kmitov reverzného kyvadla, pre ktorú platí T = T´. 
Periódu, pre ktorú platí (T = T´) zistíme ak dokážeme 
určiť periódu kmitov takéhoto reverzného kyvadla, pre 
ktoré sú periódy kmitov rovnaké. Túto periódu určíme 
ako priesečník závislostí T(y) a T´(y). Na meranie 
spomenutých závislostí potrebujeme merať periódy 
kmitov kyvadla v osiach Z a Z. Teda potrebujeme 
zdetegovať kmit (prechody kyvadla pred senzorom). 
Odpoveďou na otázku „Čo merať?“ je čas jedného 
kmitu. Požiadavka na meracie zariadenie plynúca 
z prvej otázky je: 

 Zostrojiť detektor kmitov 
Druhá otázka dáva za úlohu vytvoriť určité 

algoritmy, podľa ktorých meracie zariadenie bude 
spracovávať nameraný čas a ďalšie vypočítané 
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hodnoty. Spracovávať namerané dáta tvorí jeden 
z aspektov, nie však jediný. Na strane druhej je 
potrebné spracovávať určité voľby užívateľa, podľa 
ktorých sa meracie zariadenie bude riadiť. 
Spracovávanie  nekladie požiadavky iba na vývoj 
softvéru ale aj na samotný hardvér zariadenia: 

 Vytvoriť algoritmy pre spracovanie dát 

 Umožniť užívateľovi zadávať voľby a spolu 
s výsledkami ich vizualizovať 

Tretia otázka tvorí vo svojej podstate podotázku 
týkajúcu sa spracovávania dát. Výsledkom merania má 
byť hodnota miestneho tiažového zrýchlenia Zeme. Aj 
keď zariadenie má potenciál poskytnúť úplný výsledok 
merania (g), z didaktického hľadiska je však vhodnejšie, 
ak študent časť spracovania realizuje sám, nakoľko 
zariadenie bude súčasťou laboratórneho cvičenia. Tieto 
údaje majú študentovi poskytnúť efektívne a rýchle 
možnosti ich ďalšieho spracovania z čoho vyplývajú 
nasledujúce požiadavky: 

 Namerané a čiastkové vypočítané hodnoty 
uložiť na externé pamäťové médium za 
účelom ich ďalšieho spracovania 

 Hodnoty uložiť vo formáte, v ktorom bude 
efektívne spracovať ich za pomoci grafického 
editora 

 Umožniť študentovi skontrolovať svoje 
výsledky za pomoci samotného zariadenia 

Touto analýzou sme predostreli plán požiadaviek na 
výslednú podobu meracieho zariadenia. Splnením 
vyššie uvedených cieľov dosiahneme spoľahlivo 
pracujúce zariadenie schopné užívateľom zefektívniť 
prácu na meraní. 

 
Bloková schéma meracieho zariadenia (obrázok 3): 
 
Obr. 3 Bloková schéma meracieho zariadenia 
 
 

 
Komponenty meracieho zariadenia: 

 2 x Arduino Pro mini 

 LCD displej 2x16 (2 riadky, 16 stĺpcov) 
 

 Klávesnica (na zadávanie vstupov) 

 IO PCF5874P (redukcia počtu pinov 
potrebných pre klávesnicu pripojenú k 
Arduinu 

 IO 74HC595 (redukcia počtu pinov pre displej 
pripojený k Arduinu 

 Real-time modul (uchovávanie informácií 
o reálnom čase) 

 Modul pre SD kartu (rozhranie pre pamäťové 
médium) 

 IR fotodióda (spolu s IR led tvorí modul 
detektoru kmitov) 

 IR dióda 

 Potenciometer (10K, regulácia jasu LCD) 

 2 x pull up rezistor (10K, redukcia chýb I2C 
komunikácie) 

 2 x ochranný rezistor (150R, 9K7) 
Koncový tvar zariadenia bol profilovaný skúšaním 

dielčích komponentov a ich následným spájaním do 
fungujúceho celku. Ohľad sme nebrali len na 
samostatnú technickú časť zostavovania. 
Rozhodovanie určovali aj mnohé iné aspekty ako 
napríklad cena komponentu, množstvo využitej 
pamäte v riadiacej jednotke, matematické operácie pri 
spracovávaní merania a v neposlednom rade samotný 
fyzikálny princíp fungovania jednotlivých častí. 

Senzor 
Detektor kmitov je kľúčová technická časť celého 
meracieho zariadenia. Požiadavky, ktoré sme kládli na 
prácu a spoľahlivosť boli nasledujúce: 

 Minimalizovať ovplyvnenie merania vonkajším 
prostredím 

 Citlivosť na zmeny signálu vhodná pre naše 
meranie 

 Cena 

 Konštrukčná a implementačná jednoduchosť 
Ako prvý pri detekcii kmitov sme vyskúšali pár 

fotorezistor a led dióda. Pri tomto zhotovení sme 
dokázali zdetegovať pohyb, avšak jeho detekcia nebola 
dostatočne rýchla a meranie bolo veľmi ovplyvňované 
vonkajšími svetelnými podmienkami. Detekcia nebola 
rýchla kvôli pomalej rýchlosti odozvy fotorezistora. 
Preto sme potrebovali komponent, ktorým by sme 
zdetegovali pohyb kyvadla rýchlo a bez ovplyvnenia 
vonkajším prostredím. Mohli by sme použiť aj 
infračervený fotorezistor ale nakoľko sa veľmi 
nevyrábajú a ak sa aj vyrobia, ich cena je relatívne veľmi 
vysoká. Táto možnosť sa teda nejavila ako to správne 
riešenie. Odhliadnuc od ceny, ak by sme použili IR 
fotorezistor, zbavili by sme sa len jedného problému 
a to ovplyvnenia vonkajším prostredím, rýchlosť 
detekcie pohybu by bola stále pomalá. Rýchlosť odozvy 
fotorezistora sa pohybuje v rozmedzí milisekúnd  (~10-

3) v závislosti od použitého materiálu. Najpomalším 
materiálom pre fotorezistory je sulfid kademnatý (CdS), 
ktorý má rýchlosť odozvy približne 100 ms a najrýchlejší 
antimonid india (InSb), ktorý má rýchlosť odozvy 10 ms. 

Arduino 
master 

Arduino 
slave 

micro SD 

Real-time 

LCD 

Klávesnica 

Senzor 
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Ako druhý senzor sme použili infračervenú (IR – 
infra red) fotodiódu a infračervenú diódu. IR fotodiódu 
sme zapojili do obvodu v odporovom režime (obrázok 
4, kapitola 4.1 str.20). Rýchlosť odozvy IR fotodiód [7] 
sa pohybuje v rozmedzí 10-9 až 10-6s v závislosti od 
použitého materiálu. Pre viditeľné vlnové dĺžky sa 
najčastejšie používa Si (oblasť 0,4 až    1 μm, vysoká 
citlivosť, malé rozmery), ďalej je to Ge (citlivosť až do 
1,8 μm, majú však veľké prúdy v závernom smere čo 
vedie k väčšiemu šumu). Pre dlhšie vlnové dĺžky sa 
preto používajú diódy na báze ternárnych (InGaAs, 
HgCdTe), alebo kvartárnych zlúčenín (InGaAsP). (11) 

Zapojenie diód sme v prvých počiatkoch 
zostrojovania situovali oproti sebe. Pracovali sme teda 
s priamym osvetlením fotodiódy infračervenou diódou. 
Kvôli zjednodušeniu inštalácie detektora sme 
uprednostnili usporiadanie, pri ktorom sú diódy vedľa 
seba a my pracujeme s odrazeným infračerveným 
žiarením. Pri odrazenom žiarení vyvstáva otázka strát 
intenzity žiarenia rozptylom a odrazom do okolitého 
prostredia. Pri skúšaní sme použili rôzne plochy pre 
odraz svetla, napríklad plast (priesvitný aj 
nepriesvitný), obyčajný papier, zrkadlo, prst. Pri 
všetkých týchto materiáloch sme dosiahli výborné 
výsledky detekcie kmitov, teda straty intenzity 
spôsobené rozptylom svetla nie sú pre účely 
experimentu kritické. Detektor pracuje spoľahlivo ak 
kyvadlo kmitá v oblasti vzdialenosti pár milimetrov od 
detektora až zhruba päť centimetrov od detektora, čo 
je pre potreby experimentu vyhovujúce. 

Ďalším možným spôsobom zostrojenia detektora je 
využitie magnetického senzora, ktorý by taktiež nebol 
ovplyvňovaný vonkajším prostredím a mal by 
primeraný reakčný čas na zmeny signálu. No oblasť 
funkčnosti (vzdialenosti od kyvadla) by nebola pre 
spoľahlivé meranie taká flexibilná ako pri IR fotodióde 
a dióde. 
 
Graf 1 Charakteristika závislosti intenzity vyžarovania 
na vzdialenosti detektora od zdroja vyžarovania 
 

 
 

Obr. 4 Výsledná podoba meracej zostavy 
 

 

Záver 
Cieľom našej práce bolo zostrojiť meracie zariadenie 
pre meranie miestneho tiažového zrýchlenia Zeme 
reverzným kyvadlom. Tento cieľ sa nám podarilo splniť. 
Merací prístroj je užívateľsky prívetivý („user friendly“) 
a po technickej stránke je zostrojený tak, aby mohol 
spoľahlivo plniť úlohy, pre ktoré bol navrhnutý. Okrem 
vhodného technického spracovania merací prístroj 
disponuje aj mnohými inými výhodami. Estetická 
usporiadanosť jednotlivých prvkov zariadenia, ktorá 
podporuje užívateľskú prístupnosť. Nízke náklady na 
výrobu zariadenia predstavujú obrovskú výhodu 
zostavovania experimentálnych zariadení za pomoci 
mikrokontroléra Arduino. Medzi ďalšie výhody 
zariadenia patrí presnosť merania (meranie času 
kmitov v milisekundách). Didaktická vhodnosť takto 
zostaveného zariadenia podporuje využitie meracej 
zostavy na laboratórnom praktiku. Riešenie tejto úlohy 
rozvíja interdisciplinárne vzťahy medzi predmetmi: IKT 
– programovacie jazyky, fyzika – mechanika tuhého 
telesa, elektrotechnika – princíp činnosti jednotlivých 
komponentov, optika – zostrojenie optického snímača 
kmitov s ohľadom na komponenty v ňom použité, 
mechanika a iné). Ďalšou prednosťou zariadenia je jeho 
univerzálnosť prenosu dát prostredníctvom SD karty. 
Namerané údaje môže užívateľ vyhodnocovať 
napríklad v programe MS Excel. Tieto údaje môže 
spracovať prakticky kdekoľvek, kde má k dispozícii 
počítač ak si so sebou vezme SD kartu, na ktorej sú 
namerané údaje k dispozícii, alebo si údaje uloží na 
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internetový cloud. Výhodou zariadenia je aj jeho 
mobilnosť (možnosť napájania z 9V batérie). 

Na porovnanie uvádzame, že v minulosti, v časoch 
bez mikrokontrolérov by zostrojenie takéhoto 
zariadenia za pomoci logických hradiel bolo veľmi 
nákladné, zložité a dokonca aj priestorovo náročné na 
umiestnenie. Logické obvody vo všeobecnosti vyžadujú 
zložitejší návrh zariadení oproti riešení realizovaných 
pomocou mikrokontrolérov. V minulosti, v čase 
masového používania analógových súčiastok, by 
zostrojenie podobného prístroja predstavovalo veľmi 
náročnú úlohu, pričom už zostrojenie pomerne 
jednoduchého analógového obvodu by si vyžadovalo 
veľkú dávku trpezlivosti, nakoľko analógové obvody sú 
veľmi citlivé na šum, kde už pri malých zmenách napätia 
môžeme v zariadení detegovať významné chyby 
v procese spracovávania informácií. 

Naša práca, okrem splnenia cieľov stanovených 
v úvode neponúkla iba jednoúčelové riešenie pre 
konkrétnu laboratórnu úlohu, ale ponúka aj vzor 
vyhotovenia zariadenia pre úlohy, kde vyžadujeme zber 
dát zo senzora (napr. meranie teploty, intenzity 
magnetického poľa, rýchlosť zvuku vo vzduchu a i.) 
a následné uchovanie týchto dát pre neskoršie 
spracovanie. Teda základňa zariadenia v podobe 
zadávania vstupných hodnôt (klávesnica), komunikácia 
s užívateľom (LCD displej), načítanie informácií zo 
senzora a ukladanie dát na kartu SD môže byť prakticky 
bez zmien použitá aj v iných meraniach. Budúcim 
konštruktérom bude postačovať vyladiť daný program 
pre iný druh senzora a zostaviť tak merací prístroj pre 
inú laboratórnu úlohu v krátkom čase a bez veľkého 
úsilia. 
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Abstrakt 
V tomto článku sa zaoberáme keramickými materiálmi 
a ich schopnosti odolávať zmrazovacím, resp. 
rozmrazovacím cyklom. Porovnávali sme odolnosť 
keramických materiálov na báze illitu s rôznou 
prímesou elektrárenského popolčeka proti 
mrazuvzdornosti. Porovnávanie sme realizovali na 
základe rezonančných frekvencií. Skúška prebiehala 
v laboratórnych podmienkach. 
 
Kľúčové slová: Mrazuvzdornosť, rezonančná 
frekvencia, keramické materiáli. 

Abstract 
In this article we deal with ceramic materials and their 
ability to resist freezing, respectively. thawing cycles. 
We compared the resistance of ceramic materials 
based on illite with different power plant fly ash 
blended against frost resistance. We conducted 
comparison on the basis of the resonance frequencies. 
Test was conducted in laboratory conditions. 
 
Key Words: Frost resistance, resonance frequency, 
ceramic materials. 

Úvod 
Mrazuvzdornosť je schopnosť stavebného materiálu vo 
vlhkom stave vydržať mnoho cyklov zmrazovania a 
rozmrazovania bez toho aby sa rozpadol. Základnou 
príčinou rozkladu materiálov na nízkych teplotách je 
voda, ktorá vyplňuje póry materiálu a expanduje, keď  
zmrzne. Konkrétny škodlivý účinok zmrazovacích cyklov 
je často  zvýšenie objemu vody o 9% vo fáze  premeny 
vody na ľad, a tým vzniká tlak, ktorý môže poškodiť 
vnútornú štruktúru vzorky. Odolnosť proti mrazu závisí 
najmä od štruktúry materiálu: čím sú väčšie póry do 
ktorých, voda môže prenikať, tým bude nižšia 
zmrazuvzdornosť.  

Koncept mrazuvzdornosti a metódy testovania boli 
prvýkrát navrhnuté v roku 1886 zo strany profesora 
N.A. Beleliubskii. Stupeň odolnosti proti mrazu sa 
určuje na základe laboratórnych skúšok. Hodnota 
mrazuvzdornosti je počet cyklov zmrazovania a 
rozmrazovania, ktorými materiál môže prejsť, než stratí 
25 percent svojej pôvodnej pevnosti, alebo 5 percent 
svojej váhy. Odolnosť stavebných materiálov proti 
mrazu je zlepšená znížením ich nasiakavosti – 
napríklad, zvýšením podielu uzavretých pór, zvýšením 
hustoty vonkajších vrstiev materiálu, alebo 
hydroizoláciou povrchu materiálu. Mrazuvzdornosť do 
značnej miery určuje životnosť vonkajších stien, 
strešných prvkov a stavieb [3]. 

Najpoužívanejšia metóda na stanovenie 
mrazuvzdornosti keramických materiálov je norma ISO 
10545-12. Skúška musí prebiehať v laboratórnych 
podmienkach. Skúška sa skladá zo nasýtenia 
skúšobného materiálu vodou, a podriaďovania 
materiálu zmrazovacím/rozmrazovacím cyklom, medzi 
-5˚C a +5˚C. Všetky povrchy vzorky musia byť vystavené 
zmrazovaniu, počas najmenej 100 cyklov [4]. 

1 Experiment 

1.1 Popis vzoriek 
Vzorky používané na tento výskum sú zložené z : 
• Illitu - Illit patrí medzi ílové materiály. Podstatnou 
zložkou ílových materiálov sú ílové minerály. Podľa 
zložení ílových minerálov illit patrí medzi 
monominerály. Illit popri ílových minerálov môže 
obsahovať  aj ďalšie prímesi, napr. kremeň, sľudy, 
karbonáty, organickú hmotu, oxidy a hydroxidy Fe a 
ďalšie. Z hľadiska praktického uplatnenia v bežnom 
ľudskom živote a s ohľadom na množstvo 
produkovaných výrobkov má, z celej širokej škály 
keramických materiálov, najväčší význam keramika na 
báze ílových surovín. Hlavný predstavitelia sú tehliarske 
výrobky, kamenina, pórovina, porcelán a šamot, ktorý 
však, z hľadiska praktického požitia náleží k 
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žiaruvzdornej keramike. Chemické zloženie illitu je 
nK2O.Al2O3.3SiO2.nH2O [2]. 
• Popolčeka- Podľa normy STN EN 206-1 patrí popolček 
medzi prímesi typu II. Sú to aktívne prímesi s 
pucolánovými vlastnosťami so skrytou hydraulickou 
schopnosťou. Samotný popolček v kontakte s vodou 
netuhne ani netvrdne. Popolček vzniká ako vedľajší 
energetický produkt prevažne v tepelných elektrárňach 
a teplárňach ale i ďalších prevádzkach. Popolček 
predstavuje zvyšok po spálení akéhokoľvek 
organického materiálu avšak v rámci energetického 
priemyslu sa ako palivo najčastejšie používa čierne 
alebo hnedé uhlie. Chemické zloženie popolčeka je 
charakterizované tromi základnými zložkami. Z 
celkového obsahu popolčeka zastupujú asi 90 % SiO2 
(oxid kremičitý), Al2O3 (oxid hlinitý) a Fe2O3 (oxid 
železitý). Ďalej sa v popolčeku v menšom zastúpení 
vyskytuje CaO (oxid vápenatý), K2O a Na2O (oxidy 
alkalických kovov), SO3 (oxid sírový), TiO2 (oxid 
titaničitý) a iné. [1] 
 

1.2 Percentuálne zloženie vzoriek 
 

Názov 
vzorky illit 

vypálený 
illit  popolček 

H1 1100˚C 60% 40%   

FF10 
1100˚C 60% 30% 

10% ENO A 
f.a  

FB10 
1100˚C 60% 30% 

10% ENO A 
b.a 

PF20 
1100˚C 60% 20% 

20% ENO B 
f.a  

FB20 
1100˚C 60% 20% 

20% ENO B 
b.a 

FF20 
1100˚C 60% 20% 

20% ENO A 
f.a  

OSC20 
1100˚C 60% 20% 20% OSC A 

OSD20 
1100˚C 60% 20% 

20% 
OSDeSOx 

 
1.3 Príprava vzoriek 
Použili sme vzorky vytvarované z plastického cesta. 
Plastické cesto bolo vyrobené zmiešaním illitu a vody. 
Množstvo vody bolo také, aby zmes mala správnu 
plasticitu vhodnú na extrudovanie a aby sa po 
vytvarovaní nedeformovala. Vzorky sa voľne sušili pri 
laboratórnej teplote a priemernej relatívnej vlhkosti 
cca. 30%, približne jeden mesiac. Následné boli 
zbrúsené čelá vzorky, aby boli kolmé na os vzorky. Dĺžky 

vzoriek boli cca. 130 mm. Všetky vzorky boli vypálené 
na 1100˚C. 
 

1.4 Popis aparatúry 
Mraznička – chladenie termoelektricky – Peltierovými 
článkami, ktoré sú chladené vodou. Teplotný režim je 
kontrolovaný PID algoritmom implementovaným v 
mikrokontroleri Arduino. Teplota meraná senzorom 
LM35. Spínanie MOSFET tranzistormi v H-mostíkovom 
zapojení na možnosť zmeny polarity (ohrev – 
chladenie). 
Rezonančná aparatúra – je založená na impulznej 
excitačnej technike tzv. vybudenie voľného ohybového 
kmitania. skladá sa z impulzora, mikrofónu, ktorý 
prevedie mechanické vibrácie na elektrický signál, a 
z predzosilňovača (Obr. 3). Zosilnený signál z 
predzosilňovača ide na vstup zvukovej karty počítača, 
kde je vstupný signál spracovaný tak, aby z neho bolo 
možné určiť rezonančnú frekvenciu pomocou 
Fourierovou transformáciou. Ako impulzor bola použitá 
plastová doštička, na ktorej na konci bola pripevnená 
guľôčka z ložiska. 
 
Obr. 4:  Schéma meracej aparatúry na získanie 
rezonančnej frekvencii. 

 
 

1.5 Popis experimentu 
• Saturácia vzoriek vodou – Úplne vysušenú vzorku sme 
vložili do vriaceho vodného kúpelu. Vzorku sme v ňom, 
kým neprišlo k úplnej saturácii vodou, cca. 2h. Po úplnej 
saturácii vodou,  vzorky sme vložili do mrazničky. 
• Zmrazovacie cykly – Použili sme dva zmrazovacie 
režimy: 
1. 0-168 cyklov, vzorky sa chladili konštantnou 
rýchlosťou 2 ˚C/min do -6 ˚C  s výdržou na minime do 
60 min a zohrievala sa konštantnou rýchlosťou 3 ̊ C/min 
do 15 ˚C s výdržou na maxime do 30 min. 
2. 168-605 cyklov, vzorky sa chladili konštantnou 
rýchlosťou 2 ˚C/min do -14˚C z výdržou na minime do 
60 min a zohrievala sa konštantnou rýchlosťou 3 ̊ C/min 
do 20 ˚C z výdržou na maxime do 30 min. 
• Sledovanie zmeny rezonančnej frekvencie – V 
priebehu cyklického zmrazovania vzoriek, v približných 
časových intervaloch, cca. 1 týždeň, sme vzorky úplne 
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vysušili a pomocou rezonančnej aparatúry sledovali 
rezonančnú frekvenciu a hmotnosť každej vzorky. Po 
tomto sledovaní, celý postup od saturácii vodou sme 
znovu zopakovali. 

2 Výsledky a diskusia 
 

Obr. 2: Závislosť rezonančnej frekvencii jednotlivých 
vzoriek od počtu cyklov. 

 
 

Z prvého pohľadu na závislosť rezonančných 
frekvencií jednotlivých vzoriek od počtu zmrazovacích 
cyklov môžeme povedať, že vo všeobecnosti 
rezonančná frekvencia poklesne asi o 1,2 % po asi 250-
tich cykloch (Obr. 2). Pokles rezonančnej frekvencie 
pripisujeme narušeniu mikroštruktúry keramického 
materiálu – vzniku trhlín pôsobením tlaku 
pochádzajúceho zo zväčšenia rozmerov pri zamŕzaní 
vody. Vzorky H1 a OSD20 1100C sa porušili po 278 
zmrazovacích cykloch tak, že už nebolo možné na nich 
vykonávať ďalšie merania (Obr. 3 a 4). V prípade vzorky 
H1 sa časť vzorky odlomila a pri vzorke OSD20 1100C sa 
vytvorila axiálna trhlina spôsobená delamináciou 
vrchnej vrstvy vzorky. 
 
Obr. 3: Porušená vzorka H1 1100˚C   

 

Obr. 4: Porušená vzorka OSD20 1100˚C 

 
 
Ak sa časť ostriva použitého vo vzorke H1 nahradí 

ENO A úletovým popolčekom, má to za následok, že sa 
vzorky po opakovanom zmrazovaní nepoškodia. 
Zároveň vidíme, že prídavok 20 % (vzorka FF20 1100C) 
popolčeka má na odolnosť proti zmrazovaniu 
priaznivejší účinok ako prídavok 10 % (FF10 1100C). 
Dôvod je zrejme v tom, že s prídavkom tohto popolčeka 
stúpa podiel uzavretých pórov alebo väčšiu priemernú 
veľkosť pórov. Podobné závery by sme mohli urobiť aj 
v prípade náhrady ostriva popolčekom ENO A lôžko. 
Zdá sa, že najpriaznivejší účinok na odolnosť keramiky 
voči zmrazovaniu má popolček pochádzajúci zo 
spaľovania ropnej bridlice vo fluidizačnom lôžku (popol 
pochádzajúci z Estónska). V tomto prípade, dokonca 
pozorujeme v závislosti od počtu zmrazovacích cyklov, 
nárast rezonančnej frekvencie a teda teoretické 
vylepšenie mechanických vlastností. 

Počas cyklického zmrazovania, zostala saturovaná 
hmotnosť všetkých vzoriek približne rovnaká (Obr. 5). 
Najväčšia strata hmotnosti nastala po 250 cyklov, kde 
vzorka H1 stratila približne 1 percent svojej hmotnosti, 
pričom sa jej vnútorná štruktúra porušila. 

 

Obr. 5:  Percentuálna strata hmotnosti vzoriek. 
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Záver 
Meranie rezonančnej frekvencie je vhodná metóda na 
posúdenie zmien mikroštruktúry keramických telies 
vystavených zmrazovacím cyklom. Zistili sme že, ENO 
popolček predstavuje hodný prínos do illitu, odolať 
zmrazovacím cyklom. Širšie uplatnenie používania 
popolčeka predstavuje významný ekonomický, 
technologický aj ekologický prínos. 
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Abstrakt 
Cieľom práce je oboznámiť sa s podnetmi, ktoré viedli 
k vzniku a vývoju interaktívnych metód a pripraviť 
niekoľko námetov pre vyučovanie fyziky s využitím 
metódy interaktívnych demonštrácií (ILD) na ZŠ. V 
teoretickej časti analyzujeme vývin, priebeh, 
efektívnosť metódy ILD, ako aj jej vhodnosť pre použitie  
na nižších stupňoch vzdelávania. Ťažiskom práce je 
praktická časť, kde opisujeme navrhnutý priebeh 
použitia ILD počas vyučovacej hodiny a nasledovne 
pilotne overujeme možnosť využitia metódy na ZŠ na 
konkrétnej hodine.  
Kľúčové slová: interaktívne vyučovacie metódy, 
interaktívne prednáškové demonštrácie, aktívne 
poznávanie, fyzikálne experimenty, didaktika fyziky. 

Abstract 
The Goal of this thesis is to study the examples that led 
to the formation and development of interactive 
methods, and to prepare several suggestions of 
teaching physics in Middle School using Interactive 
Lecture Demonstrations (ILD). In the theoretical part 
we analyze the affectivity of ILD, and its suitability in 
lower levels of education. The focus of the thesis is the 
practical part, where we describe the suggested use of 
ILD in the classroom and then we initially verify the 
possibility of using the method in Middle School at a 
specific lesson. 
Key Words: interactive teaching methods, interactive 
lecture demonstrations, active learning, physics 
experiments, physics teaching. 

Úvod 
V dnešnej dobe je vyučovanie fyziky na ZŠ či SŠ často 
označované ako nezrozumiteľné alebo ťažké na 
pochopenie. Častým následkom tradičného vyučovania 
fyziky je nechuť k celej fyzike ako vede a neschopnosť 
spojiť poznatky s realitou okolo seba. Problém je 

väčšinou v tom, že každý žiak získava skúsenosti, podľa 
ktorých formuje svoje všeobecné predstavy o svete. Je 
potrebné žiacke predstavy poznať, prípadne korigovať.  

V tejto práci sa budeme snažiť oboznámiť sa 
s postupmi a metódami, ktoré boli v minulosti úspešné 
v korigovaní zlých žiackych predstáv a oboznámiť sa 
s príkladmi využitia týchto vyučovacích metód vo 
vyučovaní fyziky. Taktiež bude našim cieľom pripraviť 
niekoľko námetov pre vyučovanie fyziky na škole 
s využitím metódy interaktívnych prednáškových 
demonštrácii. 

1 Využitie interaktívnych metód vo vyučovaní 
fyziky 
Mnoho rokov prešlo od doby, keď vyučovanie fyziky 
bolo zamerané na obsah a prevažne prebiehalo 
v krokoch: vysvetlenie témy, riešenie príkladov 
a hodnotenie písomnou prácou. Dnes sa dostáva do 
popredia potreba školských pokusov vo vyučovaní 
fyziky na dosiahnutie pochopenia a upevnenia učiva 
v mysliach študentov. To sa odráža aj na štátnom 
vzdelávacom programe, ktorý za základný cieľ 
predmetu pokladá „hľadanie zákonitých súvislostí 
medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov 
a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote“ 
[1]. Ďalej ŠVP uvádza, že počas výučby by mala byť 
najväčšia pozornosť venovaná „samostatnej práci 
žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti 
vedúce ku konštrukcii nových poznatkov.“ [1] 

Dutko a Hanč [2] uvádzajú, že prvé náznaky 
problému priniesol Arnold Arons z University of 
Washington v Seattli, ktorý tvrdil, že nie je možné učiť 
študentov tak, aby mali všeobecný prehľad 
o prírodných vedách. Množstvo poznatkov je príliš 
veľké, a preto by prírodovedné predmety mali 
študentom poskytnúť iba súbor základných pojmov 
a princípov, z ktorých by dokázali samostatne 
vychádzať. 
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Ďalšie výskumy, ako boli napríklad McDermottovej 
rozsiahly výskum vyučovania fyziky [3], alebo 
didaktické výskumy Hestenesa a Hallouna [4], ktoré 
nadväzovali na Aronsovú prácu viedli k záveru, že je 
nutné, aby sa zmenilo postavenie žiaka z pasívneho 
prijímača vedomostí na aktívny článok vyučovacieho 
systému. Pyramída učenia napríklad uvádza, že pri 
použití klasických metód vyučovania (prednáška, 
čítanie, atď.) si žiaci uchovávajú v pamäti maximálne 
30% vedomostí, pričom pri použití takých metód ako je 
diskusia v skupine, vlastná činnosť, atď. sa množstvo 
uchovaných informácii zvyšuje až na 90%. 

Tieto výsledky v oblasti didaktiky viedli k vzniku 
nových prístupov vo vyučovaní fyziky, ktoré dostali 
názov interaktívne metódy, vďaka svojej snahe využiť 
aktívne metódy poznávania v procese vyučovania 
pomocou diskusií a samostatnej práce. Americký 
didaktik Hake zaviedol definíciu interaktívnych metód 
nasledovne: 

„interaktívna metóda je metóda podporujúca 
konceptuálne porozumenie prostredníctvom 
aktívneho prístupu študentov cez jeho myšlienkovú 
aktivitu, ktorá vedie k okamžitej spätnej väzbe študenta 
formou diskusie s vrstovníkmi alebo učiteľom“ [5]. 

Najvýznamnejšie interaktívne metódy ako ich 
uvádzajú Vasziová a Hanč [6] sú: 

 Cooperative Problem Solving 

 Tutorials in introductory physics 

 Just in Time Teaching (JiTT) 

 Peer Instruction 

 Interactive Lecture Demonstration (Interaktívne 
prednáškové demonštrácie alebo ILD) 

Prvé 4 spomínané metódy nemajú zakomponované 
v sebe demonštrácie, ale zameriavajú sa na logické 
uvažovanie študentov, skupinovú prácu a vzájomnú 
diskusiu. Je potrebné upozorniť, že dané metódy sa vo 
svojich základoch spoliehajú na formát VŠ štúdia 
a nemusia byť dostatočne flexibilné na aplikáciu na 
nižších stupňoch štúdia. Metóda Peer Instrcution 
nezahŕňa demonštrácie, ktoré sme uviedli ako 
esenciálnu súčasť vyučovania na ZŠ, jej prvky je však 
možné použiť. 

Naopak metóda ILD vo svojej štruktúre využíva 
demonštrácie počas vyučovania a aktivizuje žiakov, 
núti ich uvažovať o zadaných problémoch. Preto sa 
v nasledujúcej časti budeme bližšie zaoberať ILD 
a možnosťou jej využitia ako vhodnej metódy pre 
vyučovanie na ZŠ. 

2 Interaktívne prednáškové demonštrácie (ILD) 
Jeden zo symptómov klasického vyučovania fyziky je 
množstvo deklaratívnych vedomostí a  neporozumenie 
základných pojmov, z čoho sa vytvárajú u študentov 
nové miskoncepcie alebo neprichádza ku korigovaniu 
miskoncepcií získaných v minulosti.  

Jedným z efektívnych spôsobov riešenia tohto 
problému je samostatná práca žiakov a poznávanie 
v rámci vyučovacej hodiny, či pomocou experimentov 
alebo samostatným objavovaním. Avšak stav 
využívania experimentov v procese vyučovania sa nedá 
v súčasnosti hodnotiť pozitívne, napriek snahám túto 
skutočnosť meniť. Balažovič [6] napríklad uvádza, že až 
54% učiteľov realizuje experimenty na hodinách fyziky 
najviac pár krát za mesiac. Pritom je potrebné 
upozorniť, že daný počet experimentov nie je určený na 
jednu triedu, ale na celkový počet vyučovacích hodín 
fyziky, ktoré učiteľ realizuje.  

Vzhľadom na tieto údaje je potrebné poskytnúť 
návrhy riešenia tejto problematiky, kde priamym 
riešením by mohlo byť zvýšenie počtu hodín 
vyučovania fyziky a lepšie sprístupniť školám fyzikálne 
pomôcky. Keď však vezmeme do úvahy, že spomenuté 
riešenie je vo veľkej miere mimo možností učiteľa, tak 
sa nám prezentuje ďalšia možnosť riešenia a to 
používanie inej metódy vyučovania, ktorá by si 
dovolovala realizovanie experimentov v kratšom čase 
a s menším počtom potrebných pomôcok. 

Z tohto dôvodu sa v tejto kapitole budeme venovať 
metóde ILD (Interactive Lecture Demonstrations alebo 
interaktívne prednáškové demonštrácie), ktorá by 
mohla byť aspoň čiastočným riešením danej 
problematiky. Pre dostatočnú analýzu metódy bude 
potrebné sa zaoberať štyrmi hlavnými bodmi: vývin 
metódy, priebeh metódy, úspešnosť metódy a návrh jej 
použitia na ZŠ. 

2.1 Vývin metódy ILD 
Ako uvádzajú Dutko a Hanč [2] využívanie okamžitých 
nameraných reálnych dát získaných pomocou meracích 
sond a počítača viedli k prvým úspechom v porozumení 
základných pojmov na hodinách fyziky. Práve tieto 
úspechy viedli k výskumu v oblasti interaktívnych 
metód. Priscilla Laws, David Skoloff a Ronald Thornton 
vytvorili skupinu didaktikov s názvom The New 
Mechanics Advisory group.  Táto skupina sa snažila 
zistiť spoločné prvky jednotlivých metód vo výučbe 
fyziky, ktoré zvyšovali efektivitu výučby. 

V rámci projektu Tools for Scientific Thinking [8] 
vyskúšali Ron Thornton a David Sokoloff v roku 1991 
množstvo stratégii a nakoniec vytvorili metódu 
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s názvom Interactive Lecture Demonstrations (ILD) 
alebo Interaktívne prednáškové demonštrácie. 

2.2 Priebeh metódy ILD 
Metóda ILD v dnešnej podobe prešla niekoľkými 
vylepšeniami, ktoré sa snažili zachytiť a odstrániť 
problémy, ktoré sa mohli v metóde vyskytnúť. Jej 
cieľom je premieňanie roly študenta z pasívneho 
poslucháča na aktívny článok vyučovacieho procesu.  

Metóda ILD je vytvorená z 8 hlavných krokov [8]: 
1. Učiteľ opisuje demonštráciu a prípadne 

predvedie ju bez zobrazenia výsledkov. 
2. Študenti zapisujú svoje individuálne 

predpovede na predpovedné hárky. 
3. Študenti sa v menších skupinách zapoja do 

spoločnej skupinovej diskusie o svojich 
predpovediach a snažia sa navzájom presvedčiť 
o ich správnosti. 

4. Učiteľ zapíše na tabuľu spoločné predpovede 
študentov a nasleduje celotriedna diskusia 
o spoločných predpovediach. 

5. Študenti zapisujú na svoje predpovedné hárky 
svoje definitívne odpovede, pre ktoré sa 
rozhodli. 

6. Učiteľ znova predvedie demonštrácie, pričom 
tento krát sú zobrazené výsledky. 

7. Študenti si zapisujú výsledky do výsledkových 
hárkov, ktoré si môžu ponechať pre ďalšie 
štúdium. 

8. Študenti aj s učiteľom diskutujú o analogickom 
fyzikálnom jave s podobnými črtami. 

Vzhľadom na to, že demonštrácie sú základnou 
časťou metódy je dôležité, aby ich počas vyučovacej 
hodiny bolo viac. Je potrebné uviesť pravidlá, ktorými 
sa treba riadiť počas priebehu jedného cyklu ILD. Tieto 
pravidlá budeme uvádzať postupne pre každý krok: 

1. V demonštrácii sa  zamerajte iba na jeden 
pojem alebo jedinú miskoncepciu. 

2. Predpovedné hárky, do ktorých študenti 
zapisujú svoje odpovede sa nemôžu známkovať. 
Ich zmysel je treba študentom vysvetliť. 

3. Pri skupinovej diskusii je úlohou učiteľa 
sledovať diskusie a v správny čas ukončiť 
diskusie v skupinách. 

4. Pri zapisovaní jednotlivých predpovedí je 
výhodné, aby učiteľ zvýraznil jednotlivé 
predpovede na tabuli farebne. Vytvorené 
predpovede by nemali byť podrobené kritike 
alebo okomentované učiteľom. Pri nasledovnej 
celotriednej diskusii je úlohou učiteľa sledovať 

diskusiu, zapájať sa a riadiť bez toho, aby 
prezradil správne riešenie.  

5. V ďalšom kroku je nutné, aby si študenti 
zapisovali svoje definitívne predpovede na 
hárky, ktoré si učiteľ zozbiera. Na základe nich 
si môže pripraviť ďalšie vyučovacie hodiny.  

6. Po odhalení výsledkov je úlohou učiteľa 
vysvetliť výsledky demonštrácie a vysvetliť 
fyzikálne pojmy a metódy, na ktoré sa 
experiment zameriaval. 

Po porovnaní metódy ILD s inými interaktívnymi 
metódami, ktoré sme aj spomínali v predchádzajúcej 
časti sa ukázalo, že metóda ILD je jedinečná tým, že 
prináša do vyučovacieho procesu pomerne veľké 
množstvo experimentov. Tvorcovia metódy však aj 
zakomponovali do procesu prvky z iných interaktívnych 
metód, ktoré sa už v minulosti preukázali svojou 
úspešnosťou. 

Thornton a Sokoloff túto skutočnosť opísali 
nasledovne [9]: 

„Niekoľko ďalších výskumníkov použilo podobné 
postupy pri angažovaní svojich žiakov počas prednášok. 
Napriek tomu, že niekoľkí z nich použili demonštrácie 
počas prednášky s reálne nameranými dátami 
(pomocou MBL), tak väčšina z nich nepoužívala priamo 
fyzikálne experimenty ale spoliehala sa na uvažovanie 
študentov, ako aj na ich schopnosť riešiť problémy. 
Mnohí využívajú HW a SW podporu na zber spätnej 
väzby od študentov (napr. kliker). Študentské 
odpovede sa zobrazujú učiteľovi prípadne študentom... 
Študenti sú však vedení k záverom hlavne na základe 
logického uvažovania a nie na základe pozorovaní 
fyzikálnych javov.“ 

2.3 Úspešnosť metódy ILD 
Keď poznáme všetky spojitosti, ktoré viedli k vzniku ILD 
je nutné preveriť, či dokáže metóda skutočne vytvoriť 
prostredie pre aktívne poznávanie žiaka a či dokáže 
skutočne opraviť jeho miskoncepcie. 

Týmto problémom sa zaoberali už samotní Thronton 
a Sokoloff, ktorí urobili niekoľko výskumov na overenie 
efektívnosti metódy ILD. V roku 1999 napríklad 
zverejnili výsledky rozsiahleho výskumu  o efektívnosti 
ILD vo vyučovaní fyziky v časopise Uniserve Science 
News [10], kde zistili, že po tradičnej výučbe iba 30% 
zo vzorky vyše 1200 študentov rozumelo základným 
konceptom zrýchlenia. Po implementovaní metódy na 
skupinu sa toto množstvo zvýšilo až na 93%. 

Ďalšie výskumné skupiny sa taktiež snažili potvrdiť 
efektívnosť ILD vo vyučovaní fyziky. Manjula D. Sharma 
a kol. vo svojom desaťročnom výskume tejto 
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problematiky zaznamenali, že ich výsledky „odstraňujú 
akékoľvek pochybnosti o tom, že stratégia výučby 
pomocou ILD môže silne prispieť vzdelávaniu 
študentov a profesionálnemu vývinu učiteľov.“ [11] 

Tieto výskumy poukazujú na efektivitu skúmanej 
metódy, čo iba ďalej potvrdzuje, že ILD je vhodnou 
metódou na vyučovanie fyziky a je teda aj vhodným 
kandidátom na použitie pri výučbe fyziky v nižších 
ročníkoch. Otázkou však ostáva, aké zmeny by bolo 
potrebné uskutočniť na to, aby mohla byť využitá pri 
výučbe fyziky na ZŠ. 

2.4 Použitie metódy ILD na základnej škole 
Vzhľadom na to, že metóda ILD bola vyvinutá hlavne 
pre vyučovanie na VŠ, tak je nastolená otázka, či danú 
metódu je možné využiť rovno v takom tvare v akom sa 
vyskytuje bez toho, aby sa neprejavili nejaké problémy, 
ktoré môžu nastať pri realizovaní niektorých krokov 
metódy. Preto sa v tejto časti budeme venovať analýze 
jednotlivých krokov metódy a skúsime zistiť ich 
kompatibilitu s vyučovacím systémom na ZŠ. 

Prvé, čo potrebujeme zdôrazniť je potreba 
kontrolovania diskusie vo väčšej miere, ako bolo 
potrebné na VŠ. Dôvodom tejto striktnejšej kontroly je 
väčšia možnosť vychýlenia sa od riešenej témy ako na 
VŠ. Taktiež je potrebné brať ohľad na to, že študenti na 
VŠ majú motiváciu a cieľ učiť sa fyziku, naopak na ZŠ 
učiteľ nemôže predpokladať, že sa u všetkých žiakov 
vyskytuje rovnaká úroveň motivácie k učeniu sa fyziky 
a je úlohou učiteľa vzbudiť záujem žiakov o fyziku.  

Ďalším dôležitým rozdielom sú kognitívne 
schopnosti žiakov na týchto rôznych úrovniach štúdia. 
Počas VŠ štúdia majú študenti už rozvinuté abstraktné 
myslenie, ktoré je nutnou podmienkou na 
zovšeobecňovanie predpokladov z výsledkov 
experimentov. Na ZŠ však nemôžeme predpokladať, že 
všetci žiaci budú mať dostatočne rozvinuté abstraktné 
myslenie a preto musí metóda túto skutočnosť odrážať, 
či v použitých demonštráciách alebo v učiteľovom 
prístupe k žiakom. 

Je nutné aj poznamenať, že počas vyučovania na 
nižších stupňoch vzdelávania ako VŠ, je nutné aby žiaci 
vykonávali experimenty samostatne, prípadne aj 
navrhovať experimenty. Keďže ILD v súčasnej podobe 
tento bod nedokáže splniť je potrebné použiť metódu 
v kombinácii s inými metódami vyučovania a nie ako 
náhradu alebo jedinú možnú metódu vyučovania. 

Predpokladáme, že ILD bude možné využiť aj na ZŠ, 
aj keď nie ako jedinú metódu. 

3 Aplikácia metódy ILD na vyučovacej hodine 
V tejto časti sa pokúsime realizovať metódu prakticky 
na jednej vyučovacej hodine. Zameriame sa na prípravu 
na hodinu a na praktickú implementáciu hodiny v 
konkrétnej triede. 

Metódu vyskúšame na téme Atmosférický tlak vo 
vyučovaní 8. ročníka ZŠ. Túto tému sme zvolili kvôli 
časovej dostupnosti témy autorovi článku a teda 
z dôvodu možnosti vyskúšania naplánovanej hodiny na 
reálnej skupine žiakov. 

Pri tvorbe plánu vyučovania hodiny budeme 
jednotlivo riešiť výber demonštrácií, tvorbu pracovných 
listov a priebeh hodiny a reakcie žiakov. 

3.1 Použitie metódy ILD na základnej škole 
Nutnou úlohou demonštrácii vo vyučovaní fyziky je 
priniesť žiakom reálnu predstavu o tom, ako sa 
skúmané udalosti správajú a tým im pomôcť lepšie 
porozumieť svetu okolo seba. Demonštráciami 
v metóde ILD sa snažíme zachytiť zlé predstavy žiakov 
a korigovať ich. Preto aj samotný výber demonštrácii 
musí odrážať túto skutočnosť a je od nej závislý. 

Pred výberom demonštrácií, potrebných na 
realizovanie metódy sme preto potrebovali zistiť 
najčastejšie miskoncepcie, ktoré sa vyskytujú u žiakov. 
Na to sme použili predchádzajúce výskumy, ktoré boli 
zapísané v článkoch alebo databázach vyskytujúcich sa 
na internete a v rôznych knihách, ktoré zaznamenávajú 
miskoncepcie študentov. Po zistení konkrétnej 
miskoncepcie bolo potrebné vybrať vhodnú 
demonštráciu, ktorá dokáže odhaliť a následne 
korigovať dané miskoncepcie. 

Čo sa týka miskoncepcií vo vybranej téme, kolektív z 
Deakin university uvádza, že jedna z predstáv žiakov 
o atmosférickom tlaku je, že pôsobí iba smerom nadol 
[12]. Taktiež výskum Biznárovej [13] poukázal na to, že 
žiaci nemajú správnu predstavu o tlaku vzduchu, ktorý 
nie je priamo spojený s atmosférou. Vďaka týmto 
poznatkom sme sa rozhodli vykonať dve demonštrácie. 

Prvá demonštrácia sa týkala skutočnosti, že 
atmosférická tlaková sila pôsobí všetkými smermi. 
Demonštrácia je opísaná v učebniciach 7. a 8. ročníka 
ZŠ a nižšie ponúkame náčrt demonštrácie (obr. 1). 
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Obr. 1: Otočený pohár 

 
Ďalšiu demonštráciu sme vybrali na znázornenie 

toho, že vzduch uzavretý v nádobe má tlak, ktorý vieme 
porovnať s atmosférickým tlakom. Využijeme 
skúmavku a banku, ktoré sú naplnené vodou podľa 
nižšie uvedeného náčrtu (Obr. 2). 

Pri zdvíhaní skúmavky z banky voda zo skúmavky 
nevytečie, kým je otvorená časť skúmavky ponorená vo 
vode a hladina vody v skúmavke zachová svoju výšku. 

 
Obr. 2: Banka a skúmavka 

 
Ďalej je potrebné pripraviť pracovné listy, ktoré žiaci 

majú využiť počas vyučovania. Pri tvorbe pracovných 
listov sme sa držali nasledovných kritérií: 

 jasné rozdelenie pracovných listov na 
predpovedné hárky a výsledné hárky; 

 zameranie sa na jeden pojem alebo 
miskoncepciu; 

 položenie správnych otázok na odhalenie zlých 
predstáv žiakov; 

 predikcia odpovedí žiakov (aj nesprávnych) 
a príprava na ne; 

 použitie vhodnej analogickej situácie k použitej 
demonštrácii. 

Po vyhradení kritérií, ktorých je potrebné sa držať 
počas prípravy pracovných listov, sme mohli 
pokračovať v samotnej tvorbe. Vytvorené 

predpovedné hárky sú pripojené ako príloha k tejto 
práci.  

3.2 Tvorba predpovedných hárkov 
Vzhľadom na to, že tvorba predpovedných hárkov je 
nutnou súčasťou metódy ILD, je vhodné sa venovať 
analýze nášho postupu pri ich tvorbe. 

1. demonštrácia sa zameriava na miskoncepciu, že 
tlaková sila pôsobí iba smerom dole. Napriek tomu, že 
sme mohli očakávať, že sa žiaci s danou demonštráciou 
stretli v minulosti (demonštrácia sa nachádza 
v učebnici fyziky pre 7. ročník ZŠ) je možné, že sa žiaci 
bližšie nezameriavali na sily pôsobiace na papier 
priložený na pohár. Z tohto dôvodu sme po stručnom 
vysvetlení pokusu uviedli otázku: „Načrtnite do 
obrázku, aké sily budú pôsobiť na papier v demonštrácii 
a akým smerom.“ Pracovné listy k tejto demonštrácii 
nájdete v prílohe č. 1-2. Očakávali sme, že žiacke 
odpovede prejavia nesprávnu predstavu o silách 
pôsobiacich na papier a odpovede by mohli znieť 
napríklad: 

 jediná sila je tlaková sila vody; 

 tlaková sila vody a gravitačná sila pôsobiaca na 
papier; 

 tlaková sila vody a gravitačná sila smerom nadol 
a nejaká sila (iná ako tlaková vzduchu) 
pôsobiaca nahor väčšia ako predchádzajúce 
sily; 

 tlaková sila vody, gravitačná sila a tlaková sila 
vzduchu, kde tlaková sila vzduchu je väčšia ako 
predchádzajúce sily. 

Po vykonaní demonštrácie je potrebné vysvetliť 
dôvod nepadnutia papiera a poukázať na sily, ktoré 
pôsobia na papier a tým pádom aj na tlakovú silu 
vzduchu a na skutočnosť, že tlaková sila vzduchu môže 
pôsobiť všetkými smermi. Na potvrdenie toho, že 
tlaková sila môže pôsobiť všetkými smermi použijeme 
demonštráciu s fľašou a s dierami na bokoch, naplnenú 
vodou. Žiaci sledujú vytekanie vody všetkými smermi. 

2. demonštráciu sme vybrali na vytvorenie správnej 
predstavy o tlaku vzduchu, ktorý je oddelený od 
vzduchu v okolí. Otázka, ktorú sme položili žiakom znie: 
„Na obrázkoch načrtnite, ako sa bude meniť hladina 
vody v skúmavke počas demonštrácie.“ Pri 
demonštrácii budeme vyťahovať skúmavku z vody. 
Predpovede, ktoré sme očakávali boli: 

 hladina bude klesať aby sa vyrovnala hladiny 
vody v banke; 

 hladina v skúmavke bude vyššia ako v banke, 
ale výška stĺpca vzduchu sa bude zväčšovať; 
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 hladina v skúmavke sa bude meniť, aby 
zachovala výšku stĺpca vzduchu. 

Ako analogický príklad môžeme použiť otočenie 
poháru vody, ktorý obsahuje viditeľnú bublinu 
vzduchu. 

3.3 Priebeh hodiny a reakcie žiakov 
V tejto časti sa venujeme aplikácii našej prípravy 
a analýze priebehu hodiny a reakcií žiakov pri jej 
implementovaní. 

Budeme sledovať predpovede žiakov a ich zhodu 
z našimi predpokladmi, vývin celotriednej diskusie a 
priebeh demonštrácie. 

Vyučovacia hodina bola odučená dňa 25.03.2015. 
Informácie získané na vyučovacej hodine sme si 
poznačovali počas jej priebehu, prípadne tesne po 
ukončení hodiny, kedy sme doplňovali poznámky 
k získaným údajom, ktoré nižšie uvádzame ako 
komentár k samotnej vyučovacej hodine. 

Na začiatku hodiny sme vysvetlili žiakom nasledujúci 
priebeh vyučovacej hodiny so stručným vysvetlením, 
ako používať predpovedné a výsledné hárky počas 
hodiny. 

Ďalej sme opísali priebeh prvej demonštrácie (bez 
jeho realizácie). Následne žiaci zapisovali svoje 
predpovede do predpovedných hárkov. Tento úvod 
trval 4-5 minút. 

Po zapisovaní predpovedí sme vyzvali žiakov 
k diskusii v malých skupinách, kde sa mali navzájom 
presvedčiť o svojich odpovediach. Po tejto časti 
nasledovalo zapisovanie žiackych predpovedí na 
tabuľu, kde sa vyskytli 3 rôzne odpovede: 

 tlaková sila vody a gravitačná sila sú jediné, 
ktoré pôsobia na papier. Papier padne; 

 tlaková sila vody bude pôsobiť na papier 
smerom dole a rovnako veľká vztlaková sila 
bude pôsobiť smerom hore a tým udrží papier; 

 tlaková sila vody bude pôsobiť na papier 
smerom dole a menšia vztlaková sila bude 
pôsobiť smerom hore, pričom sa papier udrží. 

Prvú z poskytnutých predpovedí sme predpokladali 
v predchádzajúcej časti a očakávali sme ich vysvetlenie 
pomocou pripravenej demonštrácie. Druhá odhaľuje, 
že žiaci predpokladajú existenciu nejakej sily, ale 
vysvetľujú si to iným pojmom (vztlaková sila), ktoré sa 
vyskytol nedávno počas vyučovania. Poukázali sme, že 
papier nie je ponorený do vody a teda nemôže na neho 
pôsobiť vztlaková sila (Je však možné, že išlo 
o pomýlenie pojmov, čo vzniklo z dôvodu vyučovania 
v angličtine). Nakoniec tretia odpoveď odráža 
predchádzajúci problém so vztlakovou silou ako aj 

chybné uvažovanie pri skladaní síl, ktoré si vyžadovalo 
poukázanie na daný omyl. 

Pred celotriednou diskusiou sme ďalej pridali 
možnosť odpovede: 

 tlaková sila vody bude pôsobiť na papier 
smerom dole a ďalšia sila bude pôsobiť smerom 
hore a bude väčšia ako tlaková sila vody. 

Po zapisovaní odpovedí na tabuľu nasledovala 
celotriedna diskusia, kde si na konci žiaci zapisovali 
svoje definitívne odpovede a hlasovali za odpovede, 
ktoré sa zapísali na tabuľu. Pri hlasovaní za prvú 
odpoveď hlasovalo 0 žiakov, za druhú hlasovalo 8 
žiakov, za tretiu 0 žiakov, pričom 5 žiakov hlasovalo za 
štvrtú odpoveď, 2 žiaci sa zdržali hlasovania. 

Z hlasovania sme mohli vidieť, že počas celotriednej 
diskusie sa odstránili prvá a tretia odpoveď. V priebehu 
diskusie boli upozornení žiaci svojimi spolužiakmi, na 
niektoré logické chyby, ktoré boli urobené alebo na zlé 
predpoklady. Pri zdôvodňovaní prvej odpovede 
napríklad spolužiaci upozornili na to, že papier počas 
demonštrácie nepadne, ako bol pôvodný predpoklad. 
Taktiež vidíme, že nami poskytnutá odpoveď získala 
hlasy, čo naznačuje, že odpoveď pomohla sa zamyslieť 
iným spôsobom nad problematikou. Celotriedná 
diskusia a hlasovanie, trvala 7-8 minút. Po zaznamenaní 
hlasov bola demonštrácia realizovaná, pričom sme 
vysvetlili žiakom dôvod získaného výsledku. Taktiež 
sme upozornili na to, že vztlaková sila pôsobí na teleso 
ponorené do kvapaliny a taktiež na skutočnosť, že na 
papier pôsobí taktiež aj tlaková sila vzduchu, ktorá 
pôsobí smerom hore na papier. So žiakmi sme 
porovnali tlak vody a atmosférický tlak, ktorých sila 
pôsobí na papier a použili sme demonštráciu fľaše ako 
analógiu. Posledná časť prvej demonštrácie nám trvala 
asi 7-8 minút. Z čoho vyplýva, že prvá demonštrácia 
celá trvala 20 minút. 

Pri ďalšej demonštrácii sme postupovali podobne 
ako pri prvej demonštrácii, kde sme vysvetlili priebeh 
pokusu a položili otázku, ktorej odpoveď si žiaci 
zapisovali do predpovedných hárkov. Táto časť trvala 3-
4 minúty. 

Po zapísaní predpovedí a skupinových diskusii sme 
zapísali predpovede uvedené žiakmi a tie boli: 

 hladina bude klesať, aby sa vyrovnala hladine 
vody v banke; 

 hladina v skúmavke sa bude meniť, aby 
zachovala výšku stĺpcu vzduchu. 

Obidve predpovede sme očakávali v našej príprave. 
Po zapisovaní predpovedí prebehla celotriedna 

diskusia, pričom napriek námietkam niektorých žiakov 
o tom, že sa hladina nemôže znížiť ostala väčšina 
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presvedčená o prvej odpovedi, kde silne prevládala 
predstava spojených nádob a vyrovnania hladín vody. 
Žiaci, ktorí zastávali druhú odpoveď nepoužívali pojem 
tlak na svoje vysvetlenie a zameriavali sa hlavne na 
objem vzduchu, ktorý je zachytený v nádobe a na to, že 
sa nemôže zväčšovať. Vidíme teda, že sa v procese 
pokusu odhalila predstava, ktorá nebola pôvodne 
očakávaná počas prípravy. 

Po celotriednej diskusie sme realizovali hlasovanie. 
10 žiakov hlasovalo za prvú odpoveď, 3 za druhú 
odpoveď a 2 žiaci sa zdržali hlasovania. Pričom táto časť 
trvala asi 7 minút. Po hlasovaní sme realizovali 
demonštráciu, kde sa potvrdila druhá odpoveď 
a otvorilo to možnosť diskusie o tlaku vzduchu vo vnútri 
skúmavky a o jeho porovnaní s atmosférickým tlakom. 

Obidve demonštrácie sme stihli pomocou ILD 
vykonať počas jednej vyučovacej hodiny. 

4 Analýza použitia metódy ILD 
Keď sa pozrieme napríklad na to, či sme dokázali 
dostatočne predpokladať žiacke predpovede, tak 
vidíme, že sa nám niektoré predstavy podarilo 
predpovedať, ale nie všetky. Taktiež vidíme, že sa 
v procese odhalili aj nové predstavy, čo môžeme 
považovať za pozitívum, ktoré však treba ďalej riešiť. 
Samotná žiacka predstava o tlaku vzduchu oddeleného 
od atmosféry nebola vyriešená počas tejto 
demonštrácii, dalo by sa však na ňu ďalej nadviazať 
a vyriešiť ďalšími demonštráciami, ako napríklad 
navrhovanou analógiou pre druhú demonštráciu. 
Vidíme však aj skutočnosť, že nie je triviálne pripraviť 
vhodné pokusy na získanie predstáv žiakov. Treba 
poznamenať, že predpokladanie predstáv a 
miskoncepcií žiakov závisí od učiteľa a nie od metódy, 
keďže on vyberá demonštrácie potrebné pre metódu, 
čo môže byť ovplyvnené aj jeho skúsenosťami. 

Ďalší možný problém je prípad, keby sa nevyskytla 
správna predpoveď medzi žiackymi odpoveďami, čo 
metóda predpokladá a rieši tým, že učiteľ má možnosť 
taktiež vsunúť vhodnú odpoveď, nad ktorou sa môžu 
žiaci zamýšľať. Tu by bolo však asi lepšie pripraviť inú 
vhodnú vyučovaciu sekvenciu s inou demonštráciou. 

Po detailnejšej analýze problémov, ktoré sa vyskytli 
v našom postupe môžeme usúdiť, že metódu je možné 
využiť na školách vo vyučovaní fyziky. 

Záver 
Cieľom našej práce bolo oboznámiť sa s príkladmi 
využitia interaktívnych vyučovacích metód vo 
vyučovaní fyziky a pripraviť niekoľko námetov pre 
vyučovanie fyziky s využitím ILD. Tento cieľ považujeme 

za splnený, nakoľko sme sa pozreli na historický vznik 
a vývin interaktívnych metód, pričom sme taktiež 
vysvetlili dôvod ich vzniku a poukázali sme na 
najvýznamnejšie interaktívne metódy vo vyučovaní 
fyziky v dnešnej dobe. Ďalej sme navrhli priebeh 
vyučovania jednej fyzikálnej témy a spracovali sme 
postup prípravy na hodinu, navrhli sme priebeh hodiny 
a zrealizovali sme náš návrh pri vyučovaní fyziky 
v škole.  

Na konci práce by bolo vhodné poznamenať, že 
práca môže predstavovať počiatočné štádium 
pilotného výskumu možnosti využitia ILD na ZŠ.  
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Prílohy 
Toto je predpovedný hárok. Tento hárok budete odovzdávať na konci hodiny. Sledujte inštrukcie učiteľa, 

počúvajte vysvetlenie demonštrácie a odpovedajte na nasledujúce otázky. 
Poznámka: Tento hárok nebude hodnotený podľa správnosti odpovedí. 
Demonštrácia: Na uskutočnenie tejto demonštrácie budeme mať pohár, vodu a papier. Pohár naplníme po okraj 

vodou a pokryjeme papierom. Nasledovne otočíme pohár. Čo sa bude diať? 
1.  Načrtnite do obrázku, aké sily budú pôsobiť na papier a akým smerom.. 

2. Po celotriednej diskusii zapíšte vaše definitívne odpovede na predchádzajúcu otázku do náčrtu inou farbou. 

________________________________________________________________________________________ 
Toto je predpovedný hárok. Tento hárok budete odovzdávať na konci hodiny. Sledujte inštrukcie učiteľa, 

počúvajte vysvetlenie demonštrácie a odpovedajte na nasledujúce otázky. 
Poznámka: Tento hárok nebude hodnotený podľa správnosti odpovedí. 
Demonštrácia: Na uskutočnenie tejto demonštrácie budeme mať skúmavku, banku a vodu. Banka a skúmavka sú 

naplnené vodou tak, že hladina vody v obidvoch je rovnaká. Budeme postupne dvíhať skúmavku z banky. Budeme 
sledovať ako sa mení hladina vody v skúmavke. 

1.  Na daných obrázkoch načrtnite, ako sa bude meniť hladina vody v skúmavky počas demonštrácii 

 
2. Po celotriednej diskusii zapíšte vaše definitívne odpovede na predchádzajúcu otázku do náčrtu inou farbou. 
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Abstrakt 
Naším hlavným zámerom popularizácie geografie bolo 
zapojiť sa do tvorenia inovatívnej formy učenia 
a vyučovania, vyskúšať si učenie prostredníctvom 
tebletov v praxi a následne tieto informácie 
spropagovať za pomoci tohto článku. Snažili sme sa 
spojiť vzdelanie s hrou a tým oživiť klasický model 
vyučovacej hodiny. 

Vyučovanie prebiehalo v rovine teoretickej 
a praktickej. V teoretickej oblasti boli využité viaceré 
metódy na sprostredkovanie nových poznatkov, ktoré 
mali za cieľ zefektívniť priebeh terénneho vyučovania. 
Praktická časť pozostávala zo 4 hlavných aktivít, ktoré 
boli zamerané na prácu s tabletom, ako novodobou 
pomôckou vzdelávania. 

Zistili sme, že takýto priebeh vyučovania u žiakov 
vyvoláva omnoho väčší záujem a zanietenie o poznatky 
týkajúce sa geografie. Preto je dôležité, aby sme sa 
snažili napredovať a vytvárať pútavejšie  hodiny 
geografie. 
Kľúčové slová: terénne vyučovanie, aplikácie, tablety 

Abstract 
Our main intention of popularizing geography, was to 
participate in to the creation of innovative forms of 
learning and teaching. Test it and then popularize this 
information through this article. We tried to combine 
education with game and with this revive the classical 
lessons.  

The teaching was about combining theoretical and 
practical methods. Many methods were used in 
theretical field for mediation of new knowledge, which 
have to streamline the course of the off road teaching. 
The practical part consists of four main activities which 
were designed to work with tablet as a modern tool of 
education.  

We have found that this kind of learning raises 
a much more interest and passion in geographical 
knowledge. Thats why it is important, that we try to 
move forward and create a more engaging geography 
lessons.  
Keywords: outdoor teaching, applications, tablets 

Úvod 
Ľudia, a celkovo spoločnosť, sa neustále snažia kráčať 
ruka v ruke s najmodernejšími vychytávkami z oblasti 
ekonomiky, medicíny či psychológie, a tak tomu inak 
nie je ani v školstve. Vyučujúci sa snažia skvalitňovať, 
zmodernizovať, zefektívňovať edukačný proces, aby sa 
stali jednak lákadlom pre nových žiakov, ale hlavne, aby 
dokázali žiakom podať učivo príjemnou a čo 
najzrozumiteľnejšou formou. 

Povedzme si to na rovinu. Je jasné, že za posledné 
roky sa geografia stáva čoraz menej populárnou 
a zatracovanou vyučovacou hodinou. Snažili sme sa na 
tento problém nájsť odpoveď. Prečo je to vlastne tak? 
Čo to spôsobilo? 

Je veľké množstvo odpovedí. Jednak to môže byť 
spôsobené nezáujmom vyučujúceho, ale i detí, ktoré 
vedia, že si skoro všetko môžu nájsť cez notebooky a 
tablety na internete. Vedia, že existuje veľké množstvo 
aplikácií, ktoré im ukážu svet prehľadnejšie ako 
„zastaraný atlas“, ktorý cítiť vlhkosťou. Na ďalšej strane 
za tým môže byť  „premárnený čas“, ktorý deti radšej 
strávia pri vlastnom spoznávaní sveta. 

Položme si ale ďalšiu otázku. Vedia študenti, po 
akých aplikáciách siahnuť? Ako si môžu skvalitniť alebo 
spestriť priebeh vzdelávania geografie? Ako si dokážu 
uľahčiť život pomocou „geografických aplikácii“? 

Presne tieto otázky nám tvoria  základ práce. Ide o 
vytvorenie čo najzaujímavejšieho priebehu vyučovania 
geografie a priblíženia sa ku žiakom mocou toho, čo hrá 
v súčasnosti v ich životoch „prím“. 

1 Základné východiská (zrodenie) 
Koho vlastne považujeme za vzdelaného človeka? 
Súhlasíte s tvrdením, že sa vzdelanie v súčasnosti stáva 
motorom ekonomického a sociálneho rozvoja? 
Moderné vzdelávanie pomáha nielen mladej generácii, 
ale i dospelým, porozumieť kultúrnym tradíciám 
spoločnosti, v ktorej žijú a zároveň im otvára cestu do 
budúcnosti.  

Z toho dôvodu, by sme mali my, ako budúci 
sprostredkovatelia informácií, pristupovať ku 
modernému vzdelávaniu pozitívne a snažiť sa využiť 
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všetky poskytnuté možnosti. Inak tomu ani nebolo 
v našom prípade. 

Rozhodli sme sa preto zdokonaľovať svoje 
vedomosti a hlavne zručností v oblasti modernej 
techniky – tabletov. 

Základným cieľom v rámci digitalizácie vyučovania 
geografie bolo vytvoriť taký typ vyučovania, ktoré by 
bolo zamerané na spojenie geografie ako vedy, ale 
i využitia modernej techniky, teda hodinu, kde 
dochádza k spojeniu teórie s praxou. Preto sme sa 
rozhodli vytvoriť terénne vyučovanie s využitím 
tabletov na základnej škole.  

Dubcová a i. [1], chápu terénne vyučovanie ako 
organizačnú formu vyučovania, ktorá prebieha v 
teréne. Vyzdvihuje, že terénne vyučovanie odstraňuje 
stres, memorovanie vedomostí a podporuje didaktické 
zásady. 

V prvej, zároveň najdôležitejšej etape, bol 
stanovený cieľ a stručná osnova priebehu vyučovania 
pomocou tabletov. Ďalším podnetným krokom bolo 
oboznámenie sa s aplikáciami, funkciami a hlavne s  
vlastnými zručnosťami. Veľakrát sme museli aj my  
dospelí pri nácviku bojovať s technikou metódou pokus 
– omyl, keďže sme chceli byť pre žiakov vhodnými 
sprostredkovateľmi poznatkov. 

Tento krok bol veľmi dôležitý na to, aby sme sa 
v celej práci mohli posunúť a dosiahnuť to, čo sme 
chceli, a to vytvoriť terénne vyučovanie pomocou 
tabletov. 
 
2 Návrh vyučovacej hodiny 
Terénne vyučovanie bolo zamerané na to, že žiaci sa 
pomocou tabletov, výkladu vyučujúceho a samotného 
pozorovania – spoznávania prostredia, vzdelávali, 
utvrdzovali svoje predstavy a už nadobudnuté 
vedomosti, či už v oblasti geografie alebo techniky [2].  

Pre realizáciu našej aktivity sme navrhli trasu, ktorá 
smerovala spred hlavnej budovy. Univerzity 
Konštantína filozofa v Nitre, až na vrchol Kalvárie (obr. 
1). 

 
Obr. 1 Trasa terénneho vyučovania 

 

Samotný priebeh „vyučovania“ bol stanovený 
v dvoch rovinách:. 

Prvá bola zameraná na teoretické fakty z oblasti 
fyzickej geografie mesta Nitra, kde boli žiakom 
sprostredkované nové vedomosti, ale aj zopakované už 
dávno nadobudnuté, ktoré im uľahčili samotnú 
praktickú časť.  

Praktická časť – aktivita – bola zameraná na využitie 
geografických aplikácií, hlavolamov a rôznych rébusov 
na objavenie podstaty vyučovania pomocou tabletov. 
 
Názov: Tablety – novodobá pomôcka v službách 
geografie 
Organizačná forma vyučovania: terénne vyučovanie 
Cieľ: Využitie dotykových technológií vo vyučovaní 
geografie 
Vek žiakov: žiaci základnej školy (7. ročník) 
Veľkosť skupiny: 4 žiaci 
Metódy: výklad, rozhovor, geografické pozorovanie, 
demonštrácia – praktické aktivity 
Odhadovaný čas: 3 hodiny. 

  
3 Realizácia terénneho vyučovania 
V dnešnej uponáhľanej dobe hádam neexistuje dieťa, 
ktoré by nebolo oboznámené s modernými 
technológiami, dá sa povedať, že už sa s nimi rodia v 
rukách. Deti dnes vedia, ako narábať so sociálnymi 
sieťami, ako si pustiť najnovšie hry. Ale vedia i o tom, že 
tablety im umožňujú získať veľké množstvo informácií z 
oblasti školstva? Pár aplikácií im dokáže uľahčiť 
spoznávanie okolia alebo dokonca zábavnými hrami sa 
vedia učiť. 

Je čas, aby to vyskúšali alebo aspoň boli o tom 
informované. V rámci navrhovanej aktivity sme mali 
možnosť pracovať so skupinou dievčat, ktoré patria 
medzi tie, ktoré majú možnosť stretávať sa 
s modernými technológia každý deň.  

Jedinou novinku, čo sa dozvedeli bolo to, že všetko 
čo budú potrebovať k úspešnému riešeniu, nájdu 
v tablete. Ako prvé mali pracovať s aplikáciou Offline 
Maps, ktorá im mala pomocou vopred zadaných 
súradníc odhaliť miesto, kam povedie naša trasa. 
Výhodu tejto aplikácie je, že vôbec nepotrebuje Wi-Fi 
pripojenie a pracuje iba s aktuálnou polohou tabletu. Je 
veľmi prehľadná a zrozumiteľná. 

Počas presunu na určené miesto sme metódou 
rozhovoru diskutovali o rastlinstve, živočíšstve, ale aj 
hydrologických pomeroch mesta Nitry.  

Pomocou metódy pozorovania, sme sa snažili 
poukázať na zaujímavé druhy drevín, ktoré sa 
nachádzali popri vodnom toku Nitry. Následne sme sa 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

241 

 

snažili  metódou rozhovoru prepájať ich vedomosti 
s tým, čo už vedia.  

Aj keď kroky putovania smerovali na Kalváriu, tak 
žiakom boli poskytované aj zaujímavé fakty a príhody, 
ktoré sa týkajú historického, ale i moderného centra 
Nitry. 
 
Aktivita č. 1: „Spoznaj strom“ 

Novonadobudnuté poznatky mohli využiť už pri 
prvej aktivite, ktorá niesla pomenovanie „Spoznaj 
strom“. Išlo o test ohľadom drevín, ktoré sa nachádzali 
na trase nášho pochodu (obr. 2). 

 
Obr. 2 Riešenie prvej aktivity 

 
 
Realizácia: PowerPoint 

Nehovoríme o žiadnej modernej aplikácii, ale 
o obyčajnej prezentácii, kde sme vďaka naučeným 
poznatkom, vedeli premeniť obyčajný obrázok na 
plochu, ktorá vedela reagovať na náš výber. V prípade 
správnej odpovede nás posunula na ďalšiu otázku, 
a naopak v prípade zlej, nás nechala vyskúšať inú 
odpoveď.  

Tento druh vytvárania „prezentácií“ je vlastne 
jednoduchý. Je potrebné, aby sme si zadali nami 
zvolené otázky, na druhý slajd dáme text „správna 
odpoveď“ a na tretí „nesprávna odpoveď“.  

Vyberieme si správnu odpoveď, ktorú vyznačíme, 
klikneme na tlačidlo prepojenie  miesto v tomto 
dokumente a vyberieme vhodný slajd. To isté urobíme 
pre všetky správne odpovede.  

Následne musíme slajd, na ktorom je text  „správna 
odpoveď“, naformátovať vyššie uvedeným postupom 
na ďalšiu drevinu. Naopak, slajd s názvom „nesprávna 
odpoveď“, na ten istý druh dreviny [3]. 
 

 

Obr. 3 Spoznaj strom 

 
 

Žiaci mali za úlohou správne pomenovať desať nami 
vybraných stromov. Išlo o dreviny, ktoré sa nachádzali 
na trase terénneho vyučovania. Jednalo sa iba o druhy 
drevín, s ktorými sa žiaci stretli už v 5. ročníku na 
hodinách biológie (ISCED 2) [4]. 

 
Aktivita č. 2: Tajnička 

Ďalšia aktivita, ktorá mala za úlohu preveriť 
vedomosti žiakov, bola tajnička. Obsahovala otázky, 
ktoré preverili celkové vedomosti žiakov ohľadom ich 
rodného mesta, ale i Slovenska (obr. 4). Zaujímavé 
bolo, že nepotrebovali papier, stačil im tablet, do 
ktorého priamo vpisovali odpovede. 
 

Obr. 4 Otázky, ktoré sa nachádzali v tajničke 
 

 
 
Realizácia: Excel 

Pre vytvorenie tajničky sme nepotrebovali žiadnu 
špeciálnu aplikácia. Stačil nám program Excel, ktorý sa 
nachádza v každom tablete.  

Základným krokom pre vytvorenie tajničky, bolo 
zvolenie si slovného spojenia, ktoré sme chceli žiakom 
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sprostredkovať. O niečo zložitejšie bolo už vybranie 
tých správnych slov.  Po premyslení týchto základných 
bodov sme prešli k samotnej realizácií. Bolo potrebné si 
bunky naformátovať na rovnakú veľkosť (šírku a výšku) 
a správne vyznačiť  štvorčeky. 

 
„A už sme na vrchole, odtiaľ máme najlepší výhľad. 

Pomocou aplikácie Show me hills sú 
užívateľom/žiakom sprostredkované panorámy 
vrcholov, ktoré sa nachádzajú v okolí Nitry“. Tento druh 
aplikácie nám poskytuje výborný prehľad o okolitých 
pohoriach a ich vrcholoch, ktoré sa nachádzajú v našej 
blízkosti, ale aj vo väčších vzdialenostiach.   
 
Aktivita č. 3: QR Scanner 

Vo veľkej miere bola využívaná aplikácia, ktorá 
nesie pomenovanie QR Scanner. Je veľmi vďačná 
v prípade, že žiakom chceme poskytnúť informácie 
a pritom sa snažíme, aby sa k ním dopátrali hravou 
formou. Jediné, čo potrebujeme je QR kód vytlačený na 
papieri, v ktorom sa nachádza nami ukrytá „šifra“.  
 
Realizácia: Codlee generátor 

Na internete existuje veľké množstvo stránok, ktoré 
poskytujú vytváranie QR kódov zadarmo. My sme 
pracovali cez stránku Codlee generátor. Je to veľmi 
jednoduché. Stačí zadať vami zvolený text, odkliknúť ho 
a dostanete vygenerovaný kód, ktorý nesie vami 
zadané údaje (obr. 5).  

 
Obr. 5 QR kód 

 
 

 
 
Po spustení aplikácie (QR Scanner) sa objaví, 

aplikácia fotoaparátu. Namierime na QR kód a aplikácia 
ho automaticky preloží (obr. 6). V prvom prípade sa 
nám na obrazovke automaticky zobrazí text, ktorý bol 
do QR kódu ukrytý alebo v prípade zakódovanej web 

stránky sa objaví jej URL a  jednoduchým prekliknutím 
nahliadne  na jej obsah [5]. 

Obr. 6 Práca žiakov s QR Scannerom 

 
 
Aktivita č. 4: „Milujeme Slovensko!“ 

„Posledná je aktivita, ktorá preskúša znalosť tvojich 
vedomostí o slovenských mestách“.  

Všetci tvrdíme, že milujeme Slovensko, tak sme sa 
snažili zistiť, ako ho milujú naši študenti. Touto hrou nás 
inšpiroval televízny program s rovnomenným názvom. 

 
Realizácia: PowerPoint 

Nešlo o nič komplikované. Chcelo to len trochu 
voľného času a malú zručnosť v programe PowerPoint. 
Základ tvorí slepá mapa Slovenska, na ktorej sú 
znázornené vodné toky kvôli lepšej orientácií.   

Žiaci pomocou dotykového pera na mape naznačili 
miesto, kde sa podľa nich zadané mesto nachádza. 
Následne jedným klikom si dokázali overiť správnosť 
svojho  tvrdenia (obr. 7). 

 
Obr. 7 Milujem Slovensko 

 
Daná hra pozostávala celkovo z 8 slovenských 

miest, pričom okrem krajských sa tam nachádzali aj 
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menej významné mestá. Tento druh opakovania miest 
Slovenska je omnoho zaujímavejší, ako slepá mapa, 
ktorá je vytlačená na papieri, pretože okamžite 
poskytuje žiakom spätnú väzbu. 

Zaujímavou bola i aplikácia „Moje trasy“, ktorá nám 
zaznamenala presný pochod trasy (obr. 1), vypočítala 
nám prejdenú vzdialenosť, celkový čas, čas pohybu, 
nadmorskú výšku, ale poskytla nám aj informácie 
o rýchlosti pohybu (obr.9). Tieto fakty boli pre nás 
podstatné, a to najmä pri vypracovaní záverečného 
posteru.   

4 Výsledky a diskusia 
Všetky vopred navrhnuté aktivity boli počas  terénneho 
vyučovania aplikované a využívané.  

Skupina žiakov nemala žiadny problém s prvou 
aplikáciou, ktorá bola pre nich pripravená. Bez 
problémov pomocou zadaných súradníc odhalili miesto 
putovania. Už prvá aktivita vzbudila u žiakov záujem a 
zdravú súťaživosť, lebo išlo o poznatky, s ktorými sme 
sa počas pochodu pri rieke zaoberali, opakovali 
a preverovali. Pozitívne reagovali na to, že dané druhy 
drevín si mohli pozrieť naživo, a tak lepšie chápať 
súvislosti spojené s ich rastom. 

QR Scanner aktivita bola skôr zameraná na 
šikovnosť detí ako ich vedomosti. Zdalo sa nám 
podstatné, aby vedeli pracovať s týmto druhom 
aplikácie, pretože sa v súčasnosti využívajú QR kódy 
v každodennom živote. Zaujímavé bolo i poznanie, že 
väčšina žiakov vedela používať QR Scanner, ale nemali 
poznatky o tom, ako si sami dokážu zhotoviť vlastný QR 
kód.   

Posledná aktivita bola pre žiakov azda 
najzaujímavejšou, pretože všetci dobre poznali daný 
televízny program, kde sa tento typ úloh nachádza. 
Označili, že aktivita napomáhala priestorovej 
predstavivosti a utvrdila ich v správnom čítaní z máp 
v atlasoch. Táto aktivita bola pre žiakov zábavná, 
pretože sa pri svojom ďalšom a ďalšom pokuse snažili 
zaznačiť zadané mesto čo najpresnejšie. Vyslovili 
i pozitívny záujem o takýto typ preverovania 
vedomostí.   

Po samotnom  putovaní boli žiaci usadení v triede, 
kde im boli ukázané konkrétne geografické hry. 
Myšlienky zapojenia hier do samotného priebehu 
terénnej aktivity nepripadali do úvahy z dôvodu 
sychravého počasia. Mohli si svoje vedomosti otestovať 
v hrách ako napríklad: Poznáš Slovensko, Hodina 
zemepisu, World Geography Game, Slovensko – slepá 
mapa, Kvíz o Slovensku (obr. 8) a mnoho ďalších.  
 

Obr. 8 Oboznamovanie sa s aplikáciami 

 
 

Ďalším a zároveň predposledným krokom našej 
aktivity bolo poukázanie na aplikácie, ktoré môžu 
žiakom okrem spríjemnenia času hrou, poskytnúť aj 
rôzne zaujímavé informácie. Medzi takéto súčasné 
aplikácie môžeme zaradiť: vypadni.sk, Mapa 
Slovenska, Slovensko správy, Turistické atrakcie po 
Slovensku, Obce.info. 

Celkový záver našej práce spočíval v tom, že žiaci si 
medzi sebou navzájom sprostredkovali nadobudnuté 
vedomosti, ale aj celkové pocity z tohto moderného 
poňatia vyučovania (obr.9).  
 

Obr. 9 Výsledný poster aktivít 

 
 
Celkovo môžeme naše snaženie zhodnotiť veľmi 

pozitívne. Podľa spätných väzieb, ktoré nám boli 
poskytnuté od žiakov, ale aj od nášho vedenia, 
nasvedčujú tomu, že boli s našou prácou spokojní. Žiaci 
mali po skončení terénneho vyučovania záujem o 
názvy aplikácií, s ktorými pracovali, pre svoje ďalšie 
vzdelávanie. 
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Záver 
Podstatou nášho článku bolo poukázanie na 
zaujímavejší priebeh vyučovania geografie ako len 
strohé opakovanie učiva prostredníctvom pracovných 
listov. Okrem pohybu a spoznávania prostredia, čo bez 
výhrady patrí ku geografii, boli použité i moderné 
technológie na oživenie vyučovania. Predstavili sme 
koncepciu vyučovania, ktorá aktívnym spôsobom 
zapája žiakov do jeho priebehu a vzbudzuje u nich 
záujem.  

Okrem pripravenej trasy a podnetných 
pripomienok, boli pre žiakov prichystané aktivity 
pomocou tabletov, ktoré tvorili základ terénneho 
vyučovania. Zaujímavé bolo pre nich poukázanie na 
aplikácie, ktoré im okrem zábavy poskytujú i veľké 
množstvo informácií. 

Tak ako každá aktivita má svoje kladné aj záporné 
stránky, tak aj v našom prípade sa určité chybičky 
vyskytli, ktoré sme sa však svojou pripravenosťou 
snažili eliminovať. Veľkou výhodou bolo, že počas 
celého terénneho vyučovania sme pracovali 
s aplikáciami, ktoré nepotrebovali Wi-Fi pripojenie, tak 
fungovali dôkladne a bez problémov. 

Týmto článkom by sme chceli motivovať, či už 
nových alebo  dávno zabehnutých pedagógov, aby sa 
nebáli a otvorili svoje myšlienky i tomuto inovatívnemu 
spôsobu vyučovania.  

Vieme, že každá škola na Slovensku nedisponuje 
takým veľkým množstvom tabletov, aby každý žiak 
mohol pracovať individuálne, ale musíme sa snažiť 
hľadať kompromisy. Určite sa aj vo vašej škole, či 
zariadení, nájde aspoň pár kusov tabletov, interaktívna 
tabuľa alebo úplne postačí i počítač. Jediné , čo treba je 
chuť a odhodlanie učiteľa, pretože väčšina aplikácií sa 
dá na internete stiahnuť zadarmo a ich využívanie má 
veľký potenciál. 

Pripravenie takéhoto typu terénneho vyučovania, 
bolo a je veľmi náročné z časového hľadiska. V našom 
prípade sa jednalo o veľké množstvo hodín, kedy sme 
sa snažili naše predstavy dať do čo najviac zaujímavej 
a náučnej formy vzdelávania. Všetka vynaložená práca, 
strávené hodiny nad vymýšľaním a vytváraním takého 
typu vyučovania, sa Vám určite vrátia v záujme žiakov 
o poznávanie krás geografie. 

Poďakovanie 
Chceli by sme poďakovať RNDr. Zuzane Rampašekovej, 
PhD. za odborné rady a spoluprácu, pri vypracovaní 
článku.  

V neposlednej rade musíme spomenúť našu 
spolužiačku Bc. Katarínu Úradníkovú, ktorá sa 
spolupodieľala pri aplikácií vybraných aktivít.  
 
Použitá literatúra 
[1] Dubcová A., a i. (2013) Didaktika geografie v 

teréne. UKF, Nitra, p. 8 
[2] Tablety na vyučovaní alá Škola na dotyk je nový 

projekt na slovenských školách [Citované: 8. marca 
2016] 

http://androidportal.zoznam.sk/2014/01/tablety-
na-vyucovani-ala-skola-na-dotyk/ 

[3]  Dynamic PowerPoont [Citované: 7. marca 2016] 
http://www.pptmagic.com/articles/dynamicppt.ht
m  

[4] Štátny pedagogický ústav [Citované: 8. marca 
2016] 

http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-
program/svp-pre-druhy-stupen-zs  

[5] Naučte sa používať QR kódy, získate niečo naviac 
[Citované: 7. marca 2016] 

http://techbox.dennikn.sk/temy/naucte-sa-
pouzivat-qr-kody-ziskate-nieco-naviac/  

 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

245 

 

Stredoveká dedina Bratka a možnosti jej prezentácie ako 
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Abstrakt 
Mesto Levice spolu s okolím patria z 
archeologického hľadiska medzi najzaujímavejšie a 
najbohatšie časti Slovenska. Zaniknutá stredoveká 
dedina Bratka (Baratka) pri Leviciach patrí medzi 
najstaršie archeologicky skúmané sídla z obdobia 
po začlenení Slovenska do Uhorského kráľovstva. 
Hodnotový potenciál Baratky a  nadregionálny 
význam lokality je určujúci pri navrhnutí 
individuálnej prezentácií stredovekej dediny. 
Účelom navrhnutej prezentácie je sprístupniť 
širokej verejnosti významný poznatok z dejín mesta 
Levice, tvoriaci základný kultúrno-historický 
potenciál krajiny pre cestovný ruch a regionálny 
rozvoj.    

Kľúčové slová: Levice, Baratka, stredoveká 
dedina, prezentácia, regionálny rozvoj 

Abstract 
From the archaeological point of view, city of 
Levice, together with its region, belongs to the most 
interesting and richest part of Slovakia. Defunct 
medieval village Bratka ( Baratka ) near Levice, is 
one of the oldest archaeologically investigated 
inhabitancy subsequent to the inclusion of Slovakia 
into the Kingdom of Hungary. Baratka´s potential 
value and national importance of location is 
decisive in the design of individual presentations of 
the medieval village. The purpose of the proposed 
presentation is to open up significant knowledge of 
the history of Levice for the general public, forming 
the basic cultural and historical potential of the 
country for tourism and regional development. 
Keywords : Levice, Baratka , medieval village , 
presentation, Regional Development 

Úvod 
 Neoddeliteľnú súčasť   pre rozvoj každého 
regiónu predstavuje neustály posun v historicko-
archeologickom poznaní. Obzvlášť prioritné je 
dosiahnuť čo najkomplexnejšie poznatky z určitého 
významného fenoménu v rámci regiónu. Preto sme 

považovali za dôležité obohatiť doposiaľ zistené 
skutočnosti o stredovekej dedine Bratke. Nové 
zistené skutočnosti budú využité pri rôznych 
navrhnutých formách prezentácie.   

 

1. Opis prírodného prostredia mesta Levice 
a archeologickej lokality Bratka 
Levice sú najvýchodnejším okresným mestom 
Nitrianskeho kraja a v rámci regionálneho členenia 
patria do regiónu Tekov. Ležia približne 30 km od 
hraníc s Maďarskom a majú 33 366 obyvateľov (k 
07.11.2015). Na základe regionalizácie cestovného 
ruchu  je mesto zaradené do Nitrianskeho regiónu, 
ktorý je zo strednodobého hľadiska zaradený do III. 
kategórie - s nadregionálnym významom. Okolie 
Levíc patrí klimaticky do teplej oblasti, mierne 
suchej s miernou zimou. Priemerný úhrn zrážok 
nameraný v období 1951 - 1980 v meste je 626 mm 
[15]. Územie mesta Levice je z geologického a 
geomorfologického hľadiska veľmi rozmanité. 
Nachádza sa na východnom okraji Podunajskej 
nížiny, konkrétne v celku Podunajskej pahorkatiny, 
v blízkosti karpatských neovulkanických pohorí. 
Okolie spolu s územím tvoria dva charakterom 
odlišné geomorfologické podcelky Podunajskej 
pahorkatiny - Hronská niva a Ipeľská pahorkatina. 
Hronská niva sa nachádza priamo na území mesta 
Levice. Severozápadný okraj tejto nivy zahŕňa CHŠP 
Levické rybníky a neďaleké sídlisko Rybníky III. 
Predstavuje typický antropogénny biotop. Priamo 
územím mesta prebieha hranica Hronskej nivy s 
relatívne vyššou Ipeľskou pahorkatinou. Približný 
výškový rozmer tejto hranice je 40 metrov,  toto 
ostré rozhranie medzi nimi súvisí s tektonickými 
pohybmi pozdĺž zlomových línií. Výskyt travertínov 
v okolí mesta je jedným z dôkazov prítomnosti 
tektonických porúch [1].  Vrch Vápnik (Šiklóš 274 m. 
n. m.) predstavuje jednu z najväčších travertínových 
kôp na západnom Slovensku. Vápnik sa nachádza 4 
km juhovýchodne od mesta. Známy je aj ako 
pozoruhodná paleontologická lokalita a jeho 
relatívne prevýšenie nad nivou Hrona je až 120 m. 
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V okolí kopca sa vyskytujú malé plochy lesostepnej 
vegetácie [15]. Človek svojou niekoľko tisícročnou 
prítomnosťou premieňal povrch okolitej krajiny. V 
okolí mesta sú alebo boli využívané ťažobné 
priestory travertínov, tehliarskej hliny a andezitové 
lomy. Menej badateľný, no väčšinou priestorovo 
rozsiahlejší, je intenzívny vplyv poľnohospodárskej 
činnosti. Pozostatky antropogénnej činnosti, okrem 
stôp v prírodnom prostredí sa nachádzajú aj vo 
forme artefaktov ukrytých pod povrchom. Samotné 
mesto Levice spolu s okolím patria z 
archeologického hľadiska medzi najzaujímavejšie a 
najbohatšie časti Slovenska [1]. 

Lokalita Bratka (novší názov Baratka) leží 
v kline medzi dvoma železničnými traťami na 
pozemku bývalého Ladislavovho majera, ktorý 
patril Štátnym majetkom v Leviciach (Obr. 1, Obr. 2, 
Obr. 3). Súčasná poloha lokality je v intraviláne 
mesta Levice, približne 2 km juhozápadne od jeho 
centra. Nálezisko je na rovine východne lemovanej 
Šiklóšskym hrebeňom (hrebeň vrchu Vápnik), na 
severe najjužnejšími výbežkami Štiavnického 
pohoria a z juhozápadu vybieha do otvorenej 
krajiny. Na lokalitu priteká z juhu jarok, ktorý 
odvodňuje močaristé pole a vlieva sa do 
Podlužianky. Oba vodné toky majú umelé 
a neprirodzené korytá. Nezmenené a neprestavané 
koryto má iba potok Kompa, ktorý priteká 
z juhozápadu. Na naplavených štrkoch Hrona leží 
dnes už značne odplavená vrstva spraše, kedysi 
hrubá vrstva, no v 60. rokoch sčasti rozbahnená 
močaristými usadeninami. Terén na lokalite 
nevyzeral veľmi sľubne už pred prvým výskumom 
[2].  

 
 

Obr. 1 Poloha lokality v rámci mesta Levice 

 
Zdroj: [3] 

 
 
 

Obr. 2  Majer Barátka na II. vojenskom 
mapovaní  1806-1869 

 
Zdroj: [4] 

 
Obr. 3 Situovanie lokality na mape 1:10 000

 
Zdroj: [5] 

1.1 Poznatky o stredovekej dedine Bratka 
zistené staršími archeologickými a 
historickými výskumami 
Najstaršia písomná zmienka o stredovekej dedine 
Bratka, ktorá je zároveň aj najstaršou písomnou 
zmienkou o Leviciach, pochádza z roku 1156 [3]. 
V donačnej listine z roku 1156 (podľa R. Marsinu [4] 
sa jedná o falzum) sa tiež hovorí, že ostrihomský 
arcibiskup Martirius posväcuje v roku 1156 kostol, 
ktorý dal krátko pred tým postaviť Euzidinus 
a zriaďuje tu faru, ku ktorej pričlenili dediny Bratku, 
Léva a Vitk. Druhý krát sa Bratka spomína 
v originálne zachovanej listine z roku 1158. Richard 
Marsina [4] považuje túto listinu za pravú. Pripúšťa 
aj to, že nejaká listina musela existovať už pred 
rokom 1158, ale v roku 1347 už neexistovala a jej 
obsah bol dodatočne upravený v záujme opátstva 
v Hronskom Beňadiku, ktoré viedlo spor o držbu 
Bratky a Santova (Zamto) [5]. Ostatné pramene 
spomínajú dedinu iba okrajovo. V listine z roku 
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1209 sa uvádza pod názvom Brethka. Od 14. 
storočia ju nazývajú ďalšie písomné pramene ako 
Baratku. Avšak tieto listiny viažúce sa priamo na 
Baratku neboli nikdy publikované a poznáme ich len 
podľa F. Knauza [6]. Približný termín zániku dediny 
možno zistiť z písomných prameňov 15. storočia 
a datovať ho môžeme medzi roky 1429 – 1456. 
Z roku 1429 sa o Bratke (Baratke) hovorí, že tu stojí 
akýsi kostol alebo bazilika, o 17 rokov neskôr v roku 
1456 sa o Baratke hovorí ako o spustnutej [7]. 

 Na možný výskyt objektov v lokalite Bratka, 
upozornili tunajší múzejní pracovníci na základe 
terénneho prieskumu, ktorý urobili v týchto 
miestach [8]. Následne po prieskume múzejných 
pracovníkov ich zistenia spresnili prieskumom 
manželia Mencloví spolu s F. Fackenbergom,  hneď 
potom upozornili na nálezisko AÚ SAV v Nitre. 
V auguste roku 1958 sa prikročilo k zisťovaciemu 
výskumu. Výskum viedol Alojz Habovštiak, 
prebiehal v troch sezónach od roku 1958 až do 
1960. Výskumom zistené zvyšky sakrálnych stavieb 
predstavujú najvýraznejšie zachytenú zložku 
stredovekej dediny na Bratke [7]. Výskum na Bratke 
preukázal superpozíciu dvoch kostolov (kostol I. a 
kostol II.). Vzhľadom na dispozíciu obvyklú u 
románskych vidieckych kostolov, tak zrejme druhý 
kostol (kostol II.) vznikol v rozmedzí konca 12. a 
prvej polovice 13. storočia, ale nálezová situácia 
neumožnila presnejšie datovanie. Pozornosť však  
púta starší kostol (kostol I.), ktorý môžeme stotožniť 
s Euzidinovou fundáciou, spomínanú v listine z roku 
1156. Na rozdiel od mladšieho kostola, bola v 
staršej stavbe potvrdená západná empora, čo 
zaraďuje Euzidinov kostol medzi bežné vidiecke 
jednolodie [9]. V prípade kostola I. (Obr. 4) zachytil 
archeologický výskum dve ojedinelé okolnosti. 
Prvou je situovanie troch oltárov v malej dedinskej 
chrámovej stavbe, ktoré boli doložené v apside a 
severnej stene lode. Za druhú ojedinelú okolnosť sa 
pokladajú dve ťažko identifikovateľné západné 
prístavby. Na tri oltáre poukazuje listina z roku 1156 
(altari sancte crucis, altari sancti Martini etaltari 
Stephaniregis) [9]. Prístavby na západnej strane 
nevznikli naraz s kostolom, ale zanikli spolu. Ani z 
jednej nálezovej situácie nemožno vysvetliť ich účel 
a nijakú oporu nemáme ani v  doteraz objavených 
románskych kostoloch. S určitosťou možno 
povedať, že prístavby neboli postavené zo zámerom 
zväčšiť loď kostola. V literatúre sa stretávame s 
dvomi teóriami funkcie prístavieb. Prvým 
zdôvodnením je, že mohlo ísť o obydlie zemepána. 
Tento sporný názor rezonuje v literatúre dodnes, čo 
uznal aj sám Alojz Habovštiak. Ďalšie tvrdenie, 
hovorí o vzniku hospodárskeho dvora s malým 
kláštorným domom, takzvanou grangiou. Existencia 
grangie z písomných prameňov nevyplýva (uvádza 
sa iba dedina, kostol, prípadne farnosť), takže aj v 

tomto prípade sa jedná o čisto hypotetickú fikciu 
bez rukolapných argumentov [9]. Malé príbytky 
mníchov - grangie - nemáme zatiaľ spoľahlivo 
archeologicky doložené, v písomných prameňoch sa 
nachádzajú iba nepatrné náznaky.  Istou indíciou 
potvrdzujúcou toto tvrdenie môže byť fakt, že v 
roku 1158 sa Bratka stala majetkom kláštora v 
Hronskom Beňadiku. Kostol I. aj so svojimi 
prístavbami zanikol v dôsledku nepriateľského 
vpádu. Pre datovanie jeho zániku je dôležitá 
skutočnosť, že druhý kostol má výrazne románsku 
dispozíciu. Kostol II. mal na západnej stene 
pristavanú vežu, ktorá sa neviazala s murivom [11]. 
Z nálezovej situácie nemožno zistiť kedy vznikla, ale 
pravdepodobne bola dodatočne pristavaná k 
západnej stene. Nálezy dvoch úlomkov 
architektonických článkov dokazujú, že už pri jeho 
stavbe alebo pri dodatočných opravách, sa uplatnili 
gotické výzdobné prvky. Zánik kostola II. pomohli 
zhruba datovať archeologické nálezy na okolitom 
radovom cintoríne, ktoré indikujú pochovávanie do 
15. storočia. Vzhľadom na výsledky výskumov, bola 
zvolaná pred ukončením poslednej etapy výskumu, 
užšia odborná komisia. Komisia navrhla po úplnom 
preskúmaní zachovať zvyšky týchto stavieb, 
konzervovať ich a prehlásiť za pamiatkovú 
rezerváciu [8].  

V roku 2012 sa prikročilo k nedeštruktívnemu 
prieskumu lokality pomocou geofyzikálnych metód. 
Cieľom geofyzikálnych prieskumov bolo opätovné 
verifikovanie zasypaných základov kostolov. V prvej 
etape sa nepodarilo zamerať kostoly, ale došlo 
k objavu doteraz neznámej, dispozične zložitej 
a väčšej stavby pravdepodobne zo stredoveku 
(možno panské sídlo?). V druhej etape prieskumu v 
roku 2015 sa už vzhľadom na nové zistené 
skutočnosti podarilo verifikovať aj deštrukcie 
základov kostolov (Obr. 5) [11]. 

 
Obr. 4 Rekonštrukcia kostola I. podľa Matúša 
  Martináka      
 

 
Obr. 5 Horizontálny georadarový rez indikujúci 

 základy kostolov (základy sú vyznačené v 
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 obdĺžniku)            

 
Zdroj: [11] 

 

1.3 Ochrana a prezentácia stredovekej 
dediny Bratka v rámci regiónu Tekov a mesta 
Levice 
Archeologická lokalita Bratka bola 23. októbra 1963 
vyhlásená SKK ONV Levice (Školská kultúrna komisia 
Okresného národného výboru), za nehnuteľnú 
kultúrnu pamiatku. Bratka je teda podľa zákona č. 
49/2002 nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, 
ktorá je vyhlásená za kultúrnu pamiatku,  ide o 
archeologické nálezisko, zistené metódami aj 
technikami archeologického výskumu (Zákon č. 
49/2002 Z.z.). V evidenčnom liste z roku 1963 nesie 
lokalita názov Zaniknutá stredoveká dedina - 
archeologická lokalita s poradovým číslom 
27/1617/274/6. V evidenčnom liste sa ako význam 
lokality uvádza:  

”Dôležitá stredoveká archeologická lokalita s 
najstaršími stredovekými skutočne overenými 
stavebnými pamiatkami na území mesta Levíc„ [12]. 
Predmetom ochrany, v prípade kostola svätého 
Martina, sú všetky zachované základové zvyšky 
muriva, časti nadzemných murív a časti stavebných 
úprav interiéru. V súčasnosti sa priestor NKP 
nachádza vo vidlici tvorenej železničnými traťami. 
Výstavbou týchto tratí a hospodárskych budov 
situovaných severne a východne od lokality, bol 
výrazne narušený celý areál, ktorý sa nachádza na 
hranici intravilánu a extravilánu mesta Levice. Dnes 
táto lokalita tvorí určitý ostrovček uprostred 
hospodársko-priemyselnej zóny mesta. Celá plocha 
NKP je v súčasnosti intenzívne poľnohospodársky 
využívaná. Pri železničnej trati sa počas prieskumu 
nachádzali pohodené kamene, niektoré evidentne 
opracované ľudskou rukou. Z týchto skutočností 
sme usúdili, že základové a čiastočne nadzemné 
murivá, ktoré neboli konzervačne ošetrené, 
podliehajú pod tenkou vrstvou humusu prirodzenej 

deštrukcii. Prezentovanie pamiatok závisí od 
začlenenia do spoločenského procesu, od ich 
technického stavu, možnosti zachovania, účinného 
uplatnenia hodnôt a vhodného primeraného 
užívania v priaznivom prostredí. Samotný spôsob 
prezentácie závisí od viacerých aspektov. Prvým je 
skutočnosť, či je pamiatka chápaná ako fyzický 
objekt na pôvodnom mieste alebo je chápaná ako 
múzejný exponát. Pre prezentáciu pamiatok v 
exteriéri je dôležitý ich stav a prostredie, v ktorom 
sa nachádzajú [13]. Pri prezentácií archeologických 
prameňov v teréne, teda v ich exteriérovom 
autentickom prostredí, možno využiť rôzne stupne 
prezentácie. Za prvý stupeň prezentácie v teréne sa 
pokladá samotné pripomenutie archeologickej 
lokality v regióne. Zvyčajne sa tak deje pokiaľ sa 
jedná o významné nálezisko. Formy sprístupnenia 
sú rôzne. Ak to situácia dovoľuje sprístupní sa celé 
nálezisko. Od druhu objektov potom závisí forma 
pripomenutia. Môžu sa použiť jednoduché panely s 
dokumentáciou alebo názorná rekonštrukcia 
pamiatky v zmenšenej alebo pôvodnej mierke. 
Pokiaľ tieto formy pripomenutia situácia na lokalite 
neumožňuje, zvolí sa iné bežne dostupné a 
frekventované miesto blízko lokality, kde sa 
primeranou formou pripomenie nálezisko [14].  

 Predmetom  navrhnutej prezentácie bude 
sakrálny architektonický objekt - kostol sv. Martina 
i s druhou zaniknutou sakrálnou stavbou na lokalite 
Bratka pri Leviciach. Prvá časť pojednáva o návrhu 
na prezentáciu kostola sv. Martina v interiérových 
priestoroch Tekovského múzea - in fondo. 
Stredoveká dedina Bratka aj s jej sakrálnymi 
stavbami je prezentovaná v jednej časti 
archeologickej expozície Tekovského múzea v 
Leviciach. Výstavná časť venovaná Bratke 
pozostáva z jednej vitríny, nad ktorou je 
umiestnený menší panel (poster zaberá pomerne 
malú časť stálej expozície). Počas diskusie s 
pracovníkmi múzea sme dospeli k riešeniu a 
následne aj dohode, že sa pristúpi k navrhnutiu 
nového panelu, ktorý bude za vhodných podmienok 
inštalovaný na nové miesto v expozícií. Pod 
navrhnutý panel sa premiestni už inštalovaná 
vitrína s exponátmi. Nový priestor určený pre 
doplnenie stálej expozície nie je momentálne 
obzvlášť využitý (Obr. 6). Predstava o vzhľade 
panelu je nasledovná: Panel by mal mať rozmery 
formátu A2  (420 × 594 mm) alebo B2 (500 × 707 
mm). Farebnosť panelu sa prispôsobí k už 
vytvoreným inštalovaným panelom v expozícií, 
ktoré sa pohybujú v odtieňoch zelenej a žltej farby. 
Vizuálna podoba návrhu panelu je spracovaná v 
grafickom programe CorelDraw X4. Materiál, z 
ktorého by pozostával nový panel bude z plastových 
doskových materiálov, ako sú napríklad komatex, 
kapaplast, x-foam, lexan, plexisklo (Obr. 7, Obr. 8).  
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Obr. 6 Súčasný stav relatívne voľného priestoru kde 
by sa umiestnil nový panel s vitrínou 

  
 

Obr. 7 Vzhľad návrhu novej časti venovanej 
Bratke vypracovaný v grafickom programe Adobe 
Photoshop CS3 

 
  
 Prezentácia zaniknutého románskeho kostola 

sv. Martina i druhej románskej stavby  in situ naráža 
na viacero nepriaznivých faktorov, ktoré 
znemožňujú prezentáciu v pôvodnom autentickom 
prostredí. Ako už bolo vyššie uvedené, miesto kde 
sa nachádza národná kultúrna pamiatka je 
poľnohospodársky intenzívne využívané. 
Vlastníkom pozemku je mesto Levice, ktoré danú 
parcelu prenajíma rôznym súkromným 
podnikateľom na poľnohospodárske účely. Z 
uvedeného dôvodu vyplýva fakt, že subjekty 
využívajúce pôdu sa menia vzhľadom na zmluvné 
podmienky uzavreté s mestským magistrátom.    
Faktor, ktorý komplikuje prezentáciu in situ je, že 
cez lokalitu vedú dve železničné trate, v okolí 
ktorých platí ochranné železničné pásmo. Takže 
voľný pohyb po lokalite je nebezpečný a 
obmedzený. Celé pamiatkovo chránené územie 
obklopuje priemyselná časť mesta, čo znamená, že 

nepatrí medzi atraktívne ľuďmi vyhľadávané 
miesta. Cesta z centra mesta Levice na nálezisko 
trvá pešou chôdzou minimálne polhodinu. Tieto 
nepriaznivé faktory neumožňujú na lokalite vytvoriť 
priestor pre prezentáciu in situ, a teda ani 
uplatnenie základných stupňov prezentácie 
archeologických pamiatok v teréne. Určite by bolo 
prospešné a vhodné, aby sa aspoň vyčlenil priestor, 
kde sa nachádza kostol sv. Martina. Takto vyčlenený 
priestor sa môže ohradiť plotom. Pokiaľ by sa 
pristúpilo k tomuto kroku potom je možné uplatniť 
prípadnú konzerváciu zvyškov. Z hľadiska súčasnej 
situácie je najreálnejší spôsob prezentácie formou 
informačnej tabule s textovou a obrazovou 
dokumentáciou, umiestnenou na autobusovej 
stanici v Leviciach. Stanica je od náleziska vzdialená 
10 - 20 minút pešej chôdze, predstavuje najbližšie a 
najfrekventovanejšie miesto v okruhu lokality. 
Samotná informačná tabuľa by obsahovala stručné 
informácie o význame lokality a sakrálnych 
objektoch i stave ich devastácie. Text bude 
vhodnou a ľahko čitateľnou formou upravený, aby 
aj široká laická verejnosť pochopila významnú 
hodnotu nie príliš vzdialeného miesta.  

 

 
2. Výsledky a diskusia 

Doterajšie výsledky geofyzikálnych výskumov len 
potvrdili význam Bratky  aj potenciál pre ďalšie 
formy archeologických výskumov. Komplexnejšie 
dáta by zabezpečili až možné deštruktívne 
archeologické výskumy. Získané poznatky z lokality 
sú jedinečné a významné, preto by bola škoda keby 
Bratka upadla do zabudnutia bez využitia jej 
vedeckého a hodnotového potenciálu. Z 
uvedeného vyplýva, že bez priamej osvety a 
prezentovania lokality nebude možné udržať Bratku 
v povedomí miestnych obyvateľov, bez tohto 
dôležitého fenoménu nebude možné realizovať jej 
ochranu a možné budúce výskumy.  
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Obr. 8  Návrh panelu in fondo do stálej expozície v Tekovskom múzeu 

 
 
 
Obr. 9  Návrh informačnej tabule (in situ) ktorá bude umiestnená na autobusovej stanici v Leviciach 
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Abstrakt 
Príspevok opisuje použitie dostupného ekonomicky 
nenáročného  systému mikro-UAV využívajúceho 
leteckú fotogrametriu pre potreby inžinierskej geológie 
spojené s riešením inžinierskogeologických problémov 
z oblastí svahových deformácii. Príkladová štúdia 
opisuje nasadenie systému mikro-UAV na svahovej 
deformácii v intraviláne obce Svätý Anton, realizáciu 
terénnych prác spojených s prípravami, spracovanie 
zozbieraných dát a vygenerovanie požadovaného 
digitálneho modelu reliéfu  s ortofotomozaikou 
potrebných pre inžinierskogeologické zhodnotenie 
svahovej deformácie. Vygenerovaný model zachytáva 
všetky prvky svahovej deformácie od slabo vyvinutej 
odlučnej hrany cez akumulačné bloky a uzavretý 
odvodňovací rigol pri cestnej komunikácii.  
 
Kľúčové slová: zosuv Svätý Anton, mikro-UAV, letecká 
fotogrametria 

Abstract 
Post describes the use of an economical system 
available micro-UAVs used fly photogrammetry  in the 
engineering geology for the needs associated with the 
solution of engineering problems in the area of slope 
deformation. An example study describes the 
deployment of micro-UAV on the slope deformations 
within the boundaries of the village of St. Anton, 
implementing the field work associated with the 
preparation, processing the collected data and 
generate the desired digital elevation model with 
ortofotoimage necessary for engineering geological 
evaluation of slope deformations. The generated 
model captures all elements of slope deformation by 
weakly developed main scarp over storage blocks and 
closed drainage rigol a road design. 
 
Keywords: landslide St. Anton, micro-UAV, fly 
photogrammetry 

Úvod 
Svahové deformácie na území Slovenska predstavujú 
pomerne veľký problém, pretože patria k najčastejšie 
sa vyskytujúcim javom [1]. Môžeme ich zaradiť medzi 
najrozsiahlejšie a najnebezpečnejšie geohazardy 
krajiny, ktoré predstavujú významnú geobariéru pri 
urbanizovanom a racionálnom využívaní krajiny [2].  

V roku 1982 na území Slovenska, o rozlohe 49 035 
km2, bolo zaregistrovaných 9 194 svahových porúch o 
rozlohe 1 500 km2, čo predstavuje 3% z územia 
Slovenska [3]. V rokoch 1997 – 2006 prebiehala pod 
záštitou Ministerstva životného prostredia geologická 
úloha s názvom „Atlas máp stability svahov SR v mierke 
1:50 000“, ktorej výsledkom bolo zaevidovaných 21 190 
svahových deformácii, zaberajúcich 5,25% z celkovej 
rozlohy krajiny [4]. Zo zadanej geologickej úlohy 
vyplýva, že z celkového počtu registrovaných 
svahových deformácii sú najviac porušené územia 
tvorené geologickými útvarmi paleogénom a 
mezozoikom bradlového pásma (14,8%) a paleogénom 
vonkajšieho flyšového pásma (12,7%). Zosuvy 
predstavujú 94,9% a prúdy 3,5% z celkovej rozlohy 
registrovaných svahových deformácii [4]. Typickou 
črtou zosuvov je relatívne nízky sklon  (<10°), tieto 
územia pôsobia  na prvý pohľad ako stabilné územia 
[5]. Priaznivá geologická stavba môže aj tu vytvoriť 
podmienky vhodné pre vznik zosuvov. Najčastejšie k 
tomu dochádza na svahoch so superpozíciou pevných 
rigidných hornín na mechanicky „slabších“ polohách s 
nízkou šmykovou pevnosťou (napríklad ílovce alebo 
slabo spevnené sedimenty), kde je rovnováha veľmi 
krehká a môže byť ľahko narušená [3].Takýmto 
typickým príkladom je aj zosuv vo Svätom Antone. 

Koncom roka 2013 sa začalo vykonávanie 
geodetického monitoringu Katedrou inžinierskej 
geológie Prif UK  na svahovej deformácii v intraviláne 
obce Svätý Anton.  Pre stanovenie pohybovej aktivity 
zosuvu bola použitá technológia využívajúca Globálne 
navigačné satelitné systémy - GNSS. Pre zmapovanie 
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prvkov svahovej deformácie bola použitá ekonomicky 
dostupná technológia Unmanned Aerial Vehicle  - 
mikro-UAV, využívajúca leteckú fotogrametriu vo 
spolupráci s Geografickým ústavom SAV.  Hoci sa vo 
svetovej literatúre pre bezpilotné lietajúce zariadenia 
bežne používa skratka UAV (Unmanned Aerial Vehicle), 
môžeme sa stretnúť aj s inými pomenovaniami, napr. 
DRONE, RPV (remotely piloted vehicle) alebo UAS 
(Unmanned Aerial System) [6].Táto metóda bola 
vybratá kvôli tomu, že v súčasnej dobe nie sú dostupné 
mapy vo väčších mierkach ako M 1:10 000 a použitie 
snímkovacích lietadiel by bolo ekonomicky náročné a 
pravdepodobne neefektívne vzhľadom na rozlohu 
svahovej deformácie. Systém mikro-UAV podľa 
Eisenbeissa z roku 2004 predstavujú zariadenia 
s hmotnosťou do 5 kg, s dosahom letu do 10 km, 
s výškou letu do 150 m miestami až 300 m a výdržou 
letu do 1 hodiny [7].   

1 Študovaná oblasť – svahová deformácia 
v intraviláne obce Svätý Anton 
Študovaná oblasť sa z hľadiska administratívneho 
členenia Slovenskej Republiky nachádza v 
Banskobystrickom kraji, Okrese Banská Štiavnica, v 
Obci Svätý Anton.  V rámci topografického členenia sa 
skúmaná svahová deformácia nachádza v intraviláne 
Svätého Antona na mapovom liste M 36-33-15 (Obr.1) 
a je situovaná po ľavej strane približne v strede obce na 
ceste zo Svätého Antona do Prenčova.  

Z hľadiska geomorfologických pomerov 
záujmové územie zaraďujeme do oblasti Slovenského 
stredohoria, celku Štiavnických vrchov a podcelku 
Skalka, ktorá je od Štiavnickej brázdy oddelená 
potokom Štiavnička. 
 
Obrázok 5 Vymedzenie záujmového územia 

Zdroj: [8] 

Geologickú stavbu okolia budujú vulkanicko-
intruzívne komplexy Štiavnických vrchov. Tieto 
komplexy sú pozostatkami rozsiahlej vulkanickej 
štruktúry veku neogén-báden, sarmat, panón, pliocén 
[9]. Z hľadiska inžinierskogeologických regiónov územie 
zaraďujeme do regiónu neogénnych vulkanitov, do 
subregiónu efuzívnych a vulkanoklastických hornín. Z 
hľadiska inžinierskogeologickej rajonizácie územie patrí 
do rajónu efuzívnych hornín [10]. 

1.1 Charakteristika svahovej deformácie 
Dĺžka svahovej deformácie je približne 130 m a šírka 90 
m. Výškový rozdiel medzi najnižším a najvyšším bodom 
sa pohybuje od 405 do 423 m.n.m a generálny sklon 
svahu je 9°. V súčasnosti svahová deformácia ohrozuje 
cestu I. triedy medzi Banskou Štiavnicou a Prenčovom 
(Obr. 2).  

Teleso zosuvu má vyvinutú polkruhovú odlučnú 
hranu, ktorá zasahuje časť futbalového ihriska. Výškový 
rozdiel medzi zosúvajúcou a stabilnou časťou sa 
pohybuje v rozmedzí od 0 – 30 cm. V transportačnej 
časti zosuvu došlo k porušeniu statiky pivnice v smere 
zosúvania. Výrazné sú dva výtlačné respektíve, 
akumulačné bloky. Prvý z nich sa operia o pivnicu, 
druhý spôsobil uzavretie odvodňovacieho rigolu pozdĺž 
cesty. V akumulačnom bloku pri ceste sa nachádzajú 
ovocné stromy, ktoré indikujú, že akumulačná časť bola 
čiastočne vyvinutá už v minulosti a v súčasnosti 
dochádza k reaktivizácií zosuvu pôsobením priťažením 
odlučnej časti zosuvu navážkou, ktorá mala slúžiť 
miestnej komunite pri rozšírení plochy pre futbalové 
ihrisko a ako spúšťacím efektom bola pravdepodobne 
zvýšená hladina podzemnej vody zapríčinená 
množstvom spadnutých zrážok v roku 2010. 
 

Obrázok 6 Letecká snímka realizovaná systémom 
mikro-UAV poskytujúca pohľad na svahovú deformáciu 
vo Svätom Antone 
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2 Metodika 

2.1 Charakteristika použitej technológie 
Pre účely zmapovania svahovej deformácie bol použitý 
Mikrokopter hexa od nemeckej spoločnosti Hisystems 
GmbH. Tvorený je šiestimi rotormi poháňanými 
elektrickými motormi s ťahom 2 200 g, ktoré sú 
napájané lítiovo-polymérovou batériou s kapacitou 6 
600 mAh, ktorá vystačí na dĺžku 10 minútového letu. 
Súčasťou zariadenia je GPS jednotka určujúca polohu 
na základe DGPS signálu s presnosťou na 2 m. 
Mapovanie bolo realizované digitálnym fotoaparátom 
od spoločnosti SONY modelom NEX-6. Výšková 
stabilizácia zariadenia je zabezpečená výškomerom a 
vzájomne korigovaná s údajmi z GPS. Súčasťou 
zariadenia sú aj akcelerometre a gyroskopy, ktorých 
údaje môžu slúžiť pre vytvorenie vlastnej inerciálnej 
meracej sústavy. 

     2.2  Realizácia leteckých snímok a následne 
spracovanie získaných dát 
Zmapovanie svahovej deformácie prebiehalo dňa 
12.11.2014.  Pred samotným použitím systému sme 
museli po mapovanom území rozložiť 18 vlícovacých 
bodov „ground control points - GCP“ zameraných 
geodetickou jednotkou R4 od spoločnosti TRIMBLE  v 
súradnicovom systéme  JTSK03. Spojenie medzi 
vysielačom a zariadením zabezpečovala anténa (Obr. 3 
b), prenos obrazu snímaného v reálnom čase 
zariadením zobrazoval monitor  (Obr. 3 b). Jednotlivé 
funkcie zariadenia (výška letu, poloha zariadenia, stav 
batérie) a vopred vytýčená trasa letu boli zobrazené a 
kontrolované manuálne na  terénnom počítači (Obr. 3 
c). Doba snímkovania bola nastavená automaticky na 
interval 5 sekúnd a dĺžka lietania trvala približne 6 až 10 
minút. Zariadenie vzlietlo do vzduchu 2x v rozličných 
letových výškach, nižšia 35 m vyššia 55 m a systém bol 
manuálne ovládaný. Celkovo bolo spravených 218 
leteckých snímok. 

Letecké snímky boli spracované v prostredí Agisoft 
photoScan software, v ktorom sme vygenerovali 
mračno (Point cloud). Mračno bodov bolo priestorovo 
pridelené v súradnicovom systéme JTSK03 na základe 
vlícovacých bodov zameraných GPS stanicou R4 od 
spoločnosti TRIMBLE a z mračna bodov bol následne 
zostavený TIN – Triangulated irregular network  model 
a potrebná ortofotomozaika.  
 

Obrázok 7 Jednotlivé systémy UAV a) Mikrokopter hexa 
od nemeckej spoločnosti Hisystems GmbH s 
mapovacím zariadením SONY NEX-6 b) vysielač s 
anténou a monitorom c) riadiaci terénny počítač 

 
 

3.  Výsledky a diskusia 
Výsledný digitálny model pozostáva z 54 607 748 bodov 
a tvorí TIN model o veľkosti 10 919 564 trojuholníkov 
priradený v súradnicovom systéme JTSK03 (Obr. 6 a,b). 
Zostavená ortofotosnímka pozostáva z 218 leteckých 
snímok a predstavuje zobrazenie s presnosťou 5cm/px 
(Obr. 6 c).  

Výhodou použitia tejto metódy je najmä 
spracovanie snímok v príslušnom softvéry, ktorý aj keď 
nepoznáme vonkajšiu a vnútornú (relatívna 
a absolútna) orientáciu fotogrametrickej snímky, tak 
program si ju dokáže vypočítať sám a letecké snímky 
pospájať na základe SfM (Structure from Motion) 
algoritmu a vygenerovať z nich mračno bodov [11]. 

Nevýhodou použitej metódy je najmä to, že 
nedokáže „presiahnúť“ cez porast, napríklad v našom 
prípade konáre stromov na povrch terénu. Následne sa 
vytvárajú stĺpce, ktoré znehodnocujú kvalitu modelu 
(Obr. 7 a). To je podstatný rozdiel oproti výstupu 
z lidarového mračna bodov, ktorý dokáže preniknúť aj 
pod vegetačný kryt [11]. Takéto javy a všetko, čo 
nepatrí k prirodzenému terénu (domy, stromy) sme 
odstránili reklasifikáciou modelu, aby ostal len 
prirodzený povrch terénu (Obr. 7 b). Avšak na miestach, 
kde došlo k odstráneniu týchto predmetov ostala len 
rovná plocha „placka“ (Obr. 7 b). Na obrázku 4 je vidieť 
klasifikáciu mračna bodov do tried podľa farby 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

255 

 

s vysokou vegetáciou >5m, ktorá je zobrazená 
svetlozelenou farbou, stredne vysoká  vegetácia 1,5 – 5 
m tmavšia zelená farba, nízka vegetácia  0,2 - 1,5 m 
tmavozelená farba, povrch terénu je zobrazený hnedou 
farbou, budovy červenou a neklasifikované oblasti 
sivou farbou.  Takto klasifikovaný model je možné 
upravovať podľa potrebných potrieb v prípade 
inžinierskej geológie je potreba odstránenia všetkých 
prvkov tak, aby ostal iba povrch terénu určený 
napríklad pre prípad stabilitných výpočtov, pre ktoré si 
môžeme vygenerovať profil v akomkoľvek smere 
a následne ho vyexportovať do geotechnického 
softvéru na základe kompatibility formátov určených 
pre systémy GIS.  
  

Obrázok 8 Zatriedenie povrchových foriem na 
vzniknutom 3D modely  

 
 

Vygenerovaný model zachytáva dôkladne všetky 
prvky svahovej deformácie od slabo vyvinutej odlučnej 
hrany (výškový rozdiel do 30 cm) po regresívny vývoj 
v transportačnej časti, jednotlivé akumulačné bloky  až 
po uzavretie odvodňovacieho rigola pri cestnej 
komunikácii (Obr. 5 a,b). Výsledkom mikro–UAV 
mapovania je aj ortofotomozaika so zobrazením 
5cm/px, ktorá nám poskytla dostatočnú kvalitu 
v porovnaní so všetkými dostupnými leteckými 
snímkami posudzovanej lokality a ktorá slúži ako 
situačná mapa s vymapovanými prvkami svahovej 
deformácie. Takéto mapy nesmú chýbať v záverečných 
inžinierskogeologických správach. 

 

Obrázok 9 Vizuálne porovnanie získaného 3D model 
s fotografiou zachytávajúcich uzavretie 
odvodňovacieho rigola pri cestnej komunikácii a) 
zostavený 3D model b) fotografia akumulačného valu 

 
Obrázok 6 Výsledné modely dosiahnuté z mapovania 
svahových deformácii a) reklasifikovaný model b) 
neklasifikovaný model c) ortofotomozaika 

 
Z dosiahnutých výsledkoch vyplýva, že použitie 

systému malo opodstatnenie pre skúmanie svahových 
deformácii, ale ako vidieť je limitované svojimi 
možnosťami a svahové deformácie musia spĺňať určité 
podmienky, aby výsledky boli do určitej miery 
prijateľné. V prvom rade svahová deformácia musí byť 
nezalesnená s minimálnou výškou trávnatého porastu 
a takisto pre samotné nalietanie územia musia byť 
vhodné poveternostné a klimatické podmienky.  
 
Obrázok 7 Zostavené 3D modely skúmanej svahovej 
deformácie a) neklasifikovaný s vyznačnou stĺpcovitou 
štruktúrou spôsobenou zalesnenou oblasťou b) 
reklasifikovaný model  

 
 

Záver 
Najväčšou výhodou použitia systému mirko-UAV pre 
potreby inžinierskej geológie je možnosť operatívneho 
nasadenia po splnení určitých podmienok 
(nezalesnenosť územia, vhodné klimatické podmienky) 
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oproti klasickým leteckým fotogrametrickým metódam 
využívajúce lietadlá, vrtuľníky, ktorých použitie z 
ekonomického hľadiska by nebolo efektívne najmä 
kvôli rozsahu skúmanej lokality. Ďalšou výhodou je 
nenáročné spracovanie získaných dát v prípade 
dostupnosti potrebného softvéru, pri ktorom 
nemusíme poznať jednotlivé prvky fotogrametrických 
snímok, pretože tie si daný softvér dokáže vypočítať 
sám. Nevýhodou použitej metódy je, že nedokáže 
presiahnuť pod vegetačný pokryv. 

Výsledné modely a ortofotomozaika potvrdzujú 
opodstatnenie použitia ekonomicky nenákladného 
systému mikro-UAV pri zmapovaní zosuvu pôdy v obci 
Svätý Anton. Jednotlivé modely detailne zachytávajú 
všetky prvky zosuvu. Malé nepresnosti má za následok 
vysoká vegetácia, ktorej časť sa podarilo odfiltrovať. 
Takýto model, má vysokú mieru výpovednej hodnoty, 
lebo umožňuje zodpovednému riešiteľovi zosuvu 
poskytnúť komplexný pohľad na celú skúmanú oblasť 
nie len v teréne, ale aj pri opätovnom skúmaní, 
napríklad v kancelárií. Model zachytáva i také detaily, 
ktoré pri terénnej obhliadke spolu nedávali spojenie, 
ale následne pri detailnom skúmaní modelu dávajú 
zmysel. Jedinými podmienkami, ktoré musia spĺňať 
svahové deformácie je nezalesnenosť územia a vhodné 
klimatické a poveternostné podmienky pri realizácii 
nalietania územia. 
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Abstrakt 
Podľa zákona o regionálnom rozvoji Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) 
predstavuje strednodobý rozvojový dokument, ktorý je 
vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami 
ustanovenými v národnej stratégii a je vypracovaný 
podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie 
regiónu [1]. 

Cieľom článku bolo zhodnotiť spracovanie 
programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja miest Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) 
a analyzovať kvalitu  dokumentov vypracovaných  pre 
programové obdobie 2014 - 2020 po obsahovej 
i formálnej stránke. Zistiť, ktoré mestá majú 
vypracované Strategické environmentálne hodnotenie 
(SEA).  
 

Kľúčové slová: Program hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja, Strategický dokument, Rozvoj, 
Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) 

Abstract  
Under the Regional Development Programme of 
Economic Development and Social Development 
(PHSR) is a medium-term development document, 
drawn up in accordance with the objectives and 
priorities laid down in the National Strategy and is 
drawn up according to the binding part of land-use 
planning documentation of the region [1]. 

The aim of paper was to evaluate processing of 
programs of economic and social development of 
towns in the Nitra Self-governing Region and analyze 
the quality of the documents prepared for the 
programming period 2014 - 2020 by content and form. 

Find out which cities have developed a Strategic 
Environmental Assessment 
Key Words: Program of economic development and 
social development, Strategy document, Development, 
Strategic Environmental Assessment (SEA) 

Úvod 
Cieľom Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja (PHSR) je sformulovať takú predstavu 
o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické 
a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade 
s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného 
celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, 
prípadne rezortnými stratégiami, záujmami ochrany 
životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podobne 
[2]. 

Naším cieľom bolo vyhodnotiť spracovanie 
strategických dokumentov PHSR miest NSK za 
programové obdobie 2014 - 2020.  

Po definovaní základných pojmov týkajúcich  sa 
hodnotenia PHSR, sme v kapitole 3 charakterizovali 
vypracovanie PHSR podľa zákona o regionálnom rozvoji 
[3] a poskytli sme aj základné informácie o NSK. 
V poslednej kapitole sme ohodnotili obsahovú 
a formálnu kvalitu dokumentov PHSR miest NSK 
v programovom období 2014 - 2020.  

1 Metódy spracovania 
Pri spracovaní článku sme vychádzali zo zákona 
o podpore regionálneho rozvoja, z programov 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja miest ako 
aj z ďalších informačných zdrojov.  

Pri hodnotení PHSR boli  použité nasledovné 
metódy [4] : 
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1. metóda vysvetľujúceho opisu – túto metódu 
sme použili pri charakteristike NSKa aj pri 
jednotlivých charakteristikách programov, 

2. komparatívna analýza – využili sme ju pri 
porovnávaní a hodnotení pätnástich miest 
NSK, vychádzajúcej z obsahovej a formálnej 
stránky dokumentov, 

3. štatistická metóda – nám poslúžila na 
porovnanie hodnotenia dokumentov, k lepšej 
prehľadnosti aby sme ľahšie pochopili kvalitu 
a charakter PHSR, 

4. kartografická metóda -  pomohla nám pri 
zisťovaní priestorového rozloženia miest 
v NSK.  

2 Základné pojmy 
V zmysle zákona 24/2006 Z. z. § 3 [5] strategický 
dokument je návrh politiky, rozvojovej koncepcie, 
plánu a programu vrátane strategických dokumentov, 
na ktorých financovaní sa podieľa Európska únia, ako aj 
ich modifikácie, ktoré sú predmetom prípravy 
a schvaľovania na štátnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni alebo, ktoré sú pripravované na schválenie 
prostredníctvom parlamentného alebo vládneho 
postupu a ktoré vyžadujú predpisy, ktoré by mohli mať 
vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na chránené 
územia. Za účelom zabezpečenia ochrany životného 
prostredia a prispenia k integrácii environmentálnych 
aspektov do prípravy a schvaľovania strategického 
dokumentu so zreteľom na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja bolo vypracované strategické 
environmentálne hodnotenie (SEA). Predstavuje 
podporný nástroj vzťahujúci sa na rozhodovanie 
o strategických dokumentoch (koncepciách, plánoch 
a programoch) a uplatňuje sa ako systematický prístup 
pre identifikáciu, analýzu a hodnotenie vplyvov 
a životné prostredie [6]. Regionálny rozvoj chápeme 
ako rozvoj definovaného regiónu, ako holistický proces 
zameraný na dosiahnutie pokroku v ekonomickej, 
sociálnej, kultúrnej a environmentálnej oblasti [7]. 
Regionálna politika v zmysle zákona 539/2008 Z. z. § 2 
je koordinovaný súbor činností a postupov príslušných 
orgánov a organizácií na celoštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni, ktorý prispieva k hospodárskemu 
rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju 
regiónov. 

3 PHSR v zmysle zákona  
Podľa zákona 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. 
z. o podpore regionálneho rozvoja  § 7 odsek 3 je 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
vytvorený v rámci partnerstva a pozostáva z 5 častí: 
1. analytická časť je založená na databáze informácií 
a ukazovateľov, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie 
a analýzu východiskovej situácie vyššieho územného 
celku,  
2. strategická časť, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja 
vyššieho územného celku pri zohľadnení jeho 
vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja 
v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného 
rozvoja územia,  
3. programová časť obsahuje najmä zoznam opatrení 
a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja 
vyššieho územného celku, 
4. realizačná časť, ktorá je zameraná na popis postupov 
inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia 
realizácie programu rozvoja vyššieho územného celku 
5. finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie 
jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej 
a organizačnej stránky realizácie. 

4 Základné informácie o  Nitrianskom 
samosprávnom kraji  
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) svojou rozlohou 
6343,8 km2 zaberá 13 % územia Slovenskej republiky. 
Nachádza sa v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. 
Na juhu hraničí s Maďarskou republikou, na severe 
s Trenčianskym samosprávnym krajom, na západe 
s Trnavským samosprávnym krajom a na východe 
s Banskobystrickým samosprávnym krajom (mapa 1). 
Počtom obyvateľov 684 922 k 31.12.2014 sa NSK 
zaraďuje na 4. miesto. S hustotou osídlenia 108 
obyvateľov na km2 je piatym najhustejšie zaľudneným 
krajom SR. V NSK sa nachádza 354 obcí a 15 miest ktoré 
majú štatút mesta, (k 31. 12. 2014 bol počet obyvateľov 
v meste Nitra 78 033, Šaľa 22 938, Želiezovce 7 056, 
Šahy 7 516, Komárno 34 461, Zlaté Moravce 11 855, 
Kolárovo 10 632, Vráble 8 804, Nové Zámky 38 941, 
Štúrovo 10 568, Levice 33 977, Topoľčany 26 421, 
Tlmače 3712, Hurbanovo 7 605, Šurany 10 055). Podľa 
územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR 
SR č. 221/1996 Z. z. [8] sa NSK člení na 7 okresov 
(obrázok 1). 

Reliéf NKS tvoria roviny, pahorkatiny, nižšie 
vrchoviny, najvyššie vrchoviny a nižšie hornatiny. 
Takmer celý kraj sa nachádza na Podunajskej 
pahorkatine a Podunajskej rovine. Na severe sa tiahne 
pohorie Tríbeč, severovýchod je lemovaný výbežkami 
Štiavnických vrchov a sčasti Pohronským Inovcom a na 
juhu Burdou. Podstatnú časť juhu a juhovýchodu kraja 
zaberá kvalitná poľnohospodárska pôda. Kraj patrí 
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k najteplejším oblastiam. Priemerná ročná teplota 
vzduchu je 11,1 °C. Južné oblasti kraja sú bohaté najmä 
na výskyt vodných zdrojov. Z hľadiska prírodného 
bohatstva kraj vyniká v oblasti termálnych prameňov 
v Podhájskej, Patinciach, Komárne, Poľnom Kesove 
a Štúrove. Územím preteká najdlhšia slovenská rieka 
Váh, Dunaj, Nitra, Hron, Ipeľ a Žitava. Na území kraja je 
14 národných prírodných rezervácií, 47 prírodných 
rezervácií, 24 prírodných pamiatok a 62 chránených 
areálov [9]. 

 
Obrázok 1: Mestá v Nitrianskom samosprávnom kraji 

5 Hodnotenie PHSR miest 
PHSR miest sme hodnotili na základe ich vypracovaných 
strategických dokumentov. Porovnávali sme názov 
dokumentu, spracovateľa dokumentu, zdroj 
financovania, zverejnenie dokumentu (ktoré podľa 
zákona malo byť najneskôr do 31. 12. 2015)  a časti 
dokumentu (úvod, analytickú, strategickú, 
programovú, realizačnú, finančnú časť, záver, grafy, 
tabuľky a mapy). 

Z pätnástich miest NSK má vypracovaný PHSR na 
nové programové obdobie 2014 – 2020 osem miest. 

Názvy dokumentov sú pomerne rovnaké, líšia sa len 
v rokoch, na ktoré obdobie sú spracované. 

Mesto Hurbanovo má vypracovaný strategický 
dokument s názvom Program rozvoja mesta 
Hurbanovo na roky 2014 - 2020. Jeho spracovateľom 
bola firma AŽ PROJEKT s. r. o., ktorá sa špecializuje na 
architektúru, urbanizmus a územné plánovanie na 
medzinárodnej, regionálnej a lokálnej úrovni [10]. 
Dokument zverejnili v septembri 2015. Po obsahovej 
stránke je spracovaný podľa novej štruktúry, ktorá 
vyplýva zo zákona. Mesto Kolárovo má spracovaný 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  mesta 
na roky 2016 – 2020.  Spracoval ho tím autorov (Arpád 
Horváth, Ing. Mgr. Zoltán Finta, Ing. Beáta Koczkás, Ing. 
Margita Goghová, Ladislav Jalász a Imrich Mészáros). 
Zverejnenie dokumentu bolo 20.11.2015 a štruktúra 
dokumentu je tiež spracovaná podľa zákona (tab. 1). 
Ani jeden z týchto PHSR zdroj financovania ani  mapy 
neobsahuje.  
 
Tab. 1 Porovnávacia analýza PHSR miest NSK (stav 
k roku 2015) 
Mestá Hurbanovo Kolárovo

Názov dokumentu
Program rozvoja mesta Hurbanovo 

2014 - 2020

Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Kolárovo 

na roky 2016 - 2020

Zdroje financovania

Zverejnenie dokumentu 2015

Úvod x x

Analytická časť x x

Strategická časť x x

Programová časť x x

Realizačná časť x x

Finančná časť x x

Záver x x

Grafy x x

Tabuľky x x

Mapový výstup

Spracovateľ AŽ PROJEKT s. r. o.

Árpád Horváth, Ing. Mgr. Zoltán 

Finta, Ing. Beáta Koczkás, Ing. 

Margita Goghová, Ladislav Halász, 

Ing. Imrich Mészáros

 
Zdroj: Magdaléna Búranová, 2016  
 

Mesto Levice má vypracovaný Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 
2020. Spracovala ho firma IBS SLOVAKIA, s. r. o., sídliaca 
v Prievidzi. Venuje sa oblasti poskytovania 
poradenských služieb, prípravy projektov pre 
štrukturálne fondy Európskej únie, prípravy 
strategických programových dokumentov, tvorby 
analýz, štúdií a stratégií, monitorovania a hodnotenia 
projektov a programov, v oblasti vypracovania 
programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, 
miest a samosprávnych krajov a v oblasti regionálneho 
rozvoja [11]. Dokument mesto zverejnilo v septembri 
2014. PHSR sa skladá z úvodu, analytickej časti, 
strategickej časti, programovej časti 
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a z implementačného rámcu, ktorý obsahuje realizačnú 
a finančnú časť. Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Nitry je vypracovaný na roky 2015 - 
2025. Bol zverejnený v novembri 2015. Dokument je 
spracovaný podľa novej štruktúry, ktorá sa skladá 
z úvodu, záveru a 5 častí a má vypracované aj mapy 
územia. Spracovali ho zamestnanci Mestského úradu 
v Nitre pod vedenim Ing. Kataríny Mochnaľ-
Koncošovej, PhD.  (tab. 2). 
 
Tab. 2 Porovnávacia analýza PHSR miest NSK (stav 
k roku 2015) 
Mestá Levice Nitra

Názov dokumentu

Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Levice 

na roky 2015 - 2020

Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Nitry 

(2015 - 2023)

Zdroje financovania

Zverejnenie dokumentu 2014 2015

Úvod x x

Analytická časť x x

Strategická časť x x

Programová časť x x

Realizačná časť x

Finančná časť x

Záver x x

Grafy x x

Tabuľky x x

Mapový výstup x

Spracovateľ IBS SLOVAKIA, s. r. o.

zamestnanci Mestského úradu 

v Nitre pod vedenim Ing. 

Kataríny Mochnaľ-Koncošovej, 

PhD.  

Implementačný rámec

 
Zdroj: Magdaléna Búranová, 2016  
 

Mesto Nové Zámky má vypracovaný strategický 
dokument s názvom Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja na roky  2014 - 2020 s výhľadom 
do roku 2025. Vypracovala ho firma Centire, firma, 
ktorá sa venuje grantovému poradenstvu, 
manažérskemu poradenstvu, IT riešeniam, 
medzinárodným projektom a účtovníctvu [12]. 
Dokument bol financovaný z rozpočtu mesta 
a  dokument bol zverejnený v decembri 2015. Po 
obsahovej stránke je PHSR spracované podľa členenia 
uvedeného v zákone. Má vypracované grafy, tabuľky 
a mapy. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Šurany je vypracovaný na roky 2015 – 2020. 
Dokument bol zverejnený v decembri 2015. Po 
obsahovej stránke sa skladá z úvodu a analytickej časti, 
strategická, programová, realizačná a finančná časť nie 
sú rozdelené (tab. 3). 
 
 

Tab. 3 Porovnávacia analýza PHSR miest NSK (stav 
k roku 2015) 
Mestá Nové Zámky Šurany

Názov dokumentu

Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Nové 

Zámky na roky 2014 - 2020 s 

výhľadom do roku 2025

Program hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja mesta Šurany 

2015 - 2020

Zdroje financovania z rozpočtu mesta

Zverejnenie dokumentu 2015 2015

Úvod x x

Analytická časť x x

Strategická časť x

Programová časť x

Realizačná časť x

Finančná časť x

Záver x x

Grafy x x

Tabuľky x x

Mapový výstup x

Centire

Implementačná časť

Spracovateľ

 
Zdroj: Magdaléna Búranová, 2016  
 

Mesto Topoľčany má vypracovaný dokument 
s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
na roky 2014 – 2020. Spracovateľom boli zamestnanci 
Mestského úradu v Topoľčanoch pod vedením RNDr. 
Vladimíra Greža (absolvent Katedry geografie 
a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre).   

Dokument bol zverejnený v decembri 2013. Skladá 
sa z úvodu, analytickej, strategickej, implementačnej 
časti, záveru, grafov, tabuliek a máp.  Pre mesto Vráble 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na 
programovacie obdobie  2015 – 2024 vypracovala firma 
SCARABEO-SK, s. r. o. Je to firma, ktorá sa zameriava na 
poskytovanie služieb v oblasti informačných 
technológií a ekonomického poradenstva. Využíva 
profesionálne skúsenosti pracovného tímu, ktorý tvorí 
jej zakladateľské jadro. Spojením skúseností 
jednotlivcov a odborných tímov z oblastí IT, ekonomiky, 
riadenia, vznikla firma s vysokým rozvojovým 
potenciálom, ktorá je schopná plniť aj náročné 
požiadavky zákazníkov. Hlavným krédom firmy je 
poskytovanie kvalitných služieb podľa požiadaviek 
zákazníka [13]. PHSR mesta bolo zverejnené v roku 
2015 a je spracované podľa štruktúry, ktorá sa 
nachádza v zákone o podpore regionálneho rozvoja 
(tab. 4). 
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Tab. 4 Porovnávacia analýza PHSR miest NSK (stav 
k roku 2015) 
Mestá Topoľčany Vráble

Názov dokumentu

Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja na roky 

2014 - 2020

Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Vráble 

(programovacie obdobie 2015 - 

2024)

Zdroje financovania

Zverejnenie dokumentu 2013 2015

Úvod x x

Analytická časť x x

Strategická časť x x

Programová časť x

Realizačná časť x

Finančná časť x

Záver x x

Grafy x x

Tabuľky x x

Mapový výstup x

Spracovateľ SCARABEO-SK, s. r. o.

implementačná časť

zamestnanci Mestského úradu 

v Topoľčanoch pod vedením 

RNDr. Vladimíra Greža 

(absolvent Katedry geografie 

a regionálneho rozvoja FPV 

UKF v Nitre)

 
Zdroj: Magdaléna Búranová, 2016  
 

Mestá Komárno, Šahy, Šaľa, Štúrovo, Tlmače, Zlaté 
Moravce a Želiezovce svoj program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja na nové programové 
obdobie 2014 -  2020 v čase vzniku tohto článku ešte 
zverejnený nemali.  

Mestá Vráble, Nitra majú vypracované Strategické 
environmentálne hodnotenie (SEA), ktoré vyplýva zo 
zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie. Účelom posudzovania strategických 
dokumentov rozvoja je zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii 
environmentálnych aspektov do prípravy 
a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom 
na podporu trvalo udržateľného rozvoja, zistiť 
a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného 
strategického dokumentu na životné prostredie, 
objasniť výhody a nevýhody variantných riešení návrhu 
strategického dokumentu, určiť opatrenia na 
prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu 
vplyvov na životné prostredie a zdravie, získať odborný 
podklad na schválenie strategického dokumentu [15] 
[obrázok 2].   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 2 Obsahová stránka SEA hodnotenia 

 
Zdroj: Správa o hodnotení PHSR, upravila Magdaléna 
Búranová  

Výsledky a diskusia 
Na základe porovnávania PHSR miest Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (NSK), ktoré sú vypracované 
podľa zákona 309/2014 o podpore regionálneho 
rozvoja, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. 
z. o podpore regionálneho rozvoja, sme zistili, že nie 
všetky mestá majú vypracované a zverejnené svoje 
strategické dokumenty rozvoja na programové 
obdobie 2014 – 2020 napriek tomu, že podľa platnej 
legislatívy tieto dokumenty mali byť zverejnené 
najneskôr do 31. 12. 2015. Dokumenty majú spoločnú 
štruktúru, ktorá je uvedená v zákone o podpore 
regionálneho rozvoja. Najlepšie spracovaný dokument 
je podľa mňa PHSR mesta Topoľčany, pretože je 
prehľadný, texty a mapy sú prepojené. 

Záver 
Cieľom článku bolo zhodnotiť vypracovanie PHSR miest 
NSK na programové obdobie 2014 - 2020. Zistili sme, že 
z 15 miest má tento dokument vypracovaný len 8 miest 
- a to v rôznorodej štruktúre i kvalite spracovania.  

Hlavnými prioritami zverejnených dokumentov 
PHSR vo všeobecnosti sú hospodárstvo, infraštruktúra, 
rozvoj vidieka, životné prostredie a rozvoj 
pôdohospodárstva. Práve tieto segmenty majú 
prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, 
trvalému hospodárskemu, sociálnemu a územnému 
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rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych a sociálnych 
rozdielov medzi jednotlivými mestami.  
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PhD. za podporu a pomoc, ktorú mi poskytla pri 
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Abstrakt 
Článok je zameraný na logistiku a dopravu, ktorá je pre 
rozvoj priemyselných parkov na území Slovenska veľmi 
dôležitá. Prínosom výstavby priemyselných parkov je 
zvýšenie zamestnanosti i posilnenie ekonomiky 
v príslušnom regióne.   
   
Kľúčové slová:  Logistika, doprava, priemyselný park 

Abstrakt  
This article is focusing on the logistics and the transport 
that is very important for the development of 
industrial parks in Slovak republic. Acquisition of the 
construction of industrial parks is the rise of 
employment and support of economics in particular 
region.  
 
Key words: Logistics, transport, industrial park 

Úvod 
Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá 
koordináciou, zosúladením prepojením a 
optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, 
výrobkov a služieb, ale tiež tokov informácií a financií z 
hľadiska uspokojenia zákazníka za najnižšieho 
vynaloženia prostriedkov [1]. 

Dopravou rozumieme premiestňovanie osôb, 
tovarov, služieb v priestore a čase. Samotné 
premiestnenie v priestore z určitého miesta na iné 
miesto v určitom čase je produktom dopravy.  

Cieľom článku je poukázať na vzťah logistiky a  
dopravy vo vzťahu ku priemyselným parkom, pre ktoré 
sú logistika a doprava existenčne nevyhnutné. 

 
1 Logistika 
Logistiku vo všeobecnosti možno definovať ako 
ekonomickú disciplínu zaoberajúcu sa systémom 
riešení, koordináciou a synchronizáciou reťazcov 
hmotných a nehmotných operácií, ktoré vznikajú ako 
dôsledok deľby práce v spojení s výrobou a s obehom 
určitej produkcie. Je zameraná na uspokojovanie 

potrieb zákazníka ako aj na konečný efekt, ktorý sa 
snažíme dosiahnuť s čo najväčšou pružnosťou pri 
optimálnych nákladoch.  

Faktory, ktoré pomôžu zabezpečiť úspech logistiky, 
sú viaceré [10]: 
- Prepojenie logistiky s podnikovou stratégiou – je 
jedným z významných faktorov, ktorý zabezpečí rast 
zisku. Logistika sa používa na zabezpečenie 
konkurenčných výhod. 
- Jednotná organizácia – tento princíp hovorí o tom, že 
všetky logistické funkcie je potrebné zhrnúť do jednej 
organizačnej jednotky. Takéto postupy stimuluje práve 
častá potreba riešiť cieľové konflikty medzi logistickými 
cieľmi. 
- Využitie informácií a informačných systémov – 
logistickí manažéri využívajú informácie ako 
strategický zdroj. Využitie výpočtovej techniky môže 
prispieť k zníženiu nákladov a k zlepšeniu servisu. 
- Motivácia ľudských zdrojov – v podnikoch s 
excelentnou logistikou vládnu dobré medziľudské 
vzťahy, vedenie veľmi často používa osobitnú 
stimuláciu, aby spolupracovníkov motivovalo v rámci 
logistiky k mimoriadnym výkonom. 
- Vytváranie strategických zväzkov – podnikateľom sa 
odporúča, aby nadviazali pevnejšie spojenia s ďalšími 
účastníkmi logistického reťazca /napr. ako sú 
dodávatelia, obchodníci a zákazníci/. Tieto zväzky 
môžu fungovať iba pri otvorenej a včasnej výmene 
informácií všetkých účastníkov. 
- Zameranie sa na finančné výsledky – na zhodnotenie 
logistiky v podniku sa používajú finančné ukazovatele. 
Je preukázateľné, že činnosti ako sú doprava, 
skladovanie, služby, možno optimálne riadiť vtedy, ak 
sú organizované ako profit centrá. 
- Určenie optimálnej úrovne služieb – je potrebné 
poznať odberateľov a ich očakávania v súvislosti so 
servisom. Podniky musia dosiahnuť optimálne 
servisné služby pri optimálnych nákladoch. 
- Pozornosť venovať i podrobnostiam – treba, aby 
podnik plne ovládal základné postupy a pracoval 
postupne na zdanlivo malých problémoch. Komplexne 
to prináša vynikajúce výsledky. 
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- Zhrnutie logistických objemov – podniky s dokonalou 
logistikou sumarizujú prepravované objemy a zásoby. 
Vedie to v mnohých prípadoch k výraznému zlepšeniu 
služieb a zníženiu nákladov. 
 
2 Doprava 
Doprava je jednou z najdôležitejších častí terciárneho 
sektora i napriek tomu, že prírodné podmienky na 
Slovensku sú pre rozvoj dopravy menej priaznivé. 
Výhodou je geografická poloha Slovenska – stred 
Európy, križovatka historických európskych 
obchodných ciest [9]. 

Doprava, tak ako aj iné systémy, je členená na 
podsystémy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou 
a bez ich existencie by ako celok neexistovala. Súčasná 
dopravná sústava Slovenskej republiky je delená na 
cestnú,  železničnú, vodnú, leteckú a kombinovanú 
dopravu. 

V článku sa budeme venovať hlavne cestnej 
doprave. Cestná doprava je najvyťaženejší druh 
dopravy na Slovensku. Najväčší dôraz sa kladie do 
výstavbu diaľničnej siete. Z geografického hľadiska je 
územie Slovenska pomerne členité, na doprave sa 
prejavuje rôznymi prekážkami ako sú pohoria, rieky, 

doliny, kotliny a iné. Tým sa v hornatých oblastiach 
zvyšuje náročnosť dopravných stavieb z technologickej 
a aj finančnej stránky.  

Na obrázku 1 môžeme vidieť pokračujúcu výstavbu 
diaľnice D1 smerom do Košíc. Na úplné diaľničné 
prepojenie Bratislavy s Košicami chýba dobudovať  5 
úsekov (Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka; 
Lietavská Lúčka - Višňové – Dubná Skala; Turany- 
Hubová; Hubová - Ivachnová a Prešov Západ – Prešov 
Juh). Ekonomicky slabé regióny na juhu Slovenska 
s vysokou nezamestnanosťou napríklad okresy  
Rimavská Sobota, Lučenec, Rožňava ako aj ďalšie by 
potrebovali vybudovať rýchlostnú cestu R2, ktorá by 
bola veľkým prínosom na oživenie ekonomiky v tomto 
regióne. A tak sú   pre investorov nedostatočne 
lukratívne aj z dôvodu nevybudovanej sieti diaľnic 
a rýchlostných ciest.  

V súčasnosti sa veľký dôraz kladie na výstavbu 
diaľnice D3, ktorý začína na križovatke Dolný Hričov 
s diaľnicou D1 a bude končiť na hraničnom priechode 
Skalité do Poľska. Táto diaľnica odbremení dnes veľmi 
frekventovanú cestu I/11. 

Na obrázku 2 je zobrazená sieť diaľnic rýchlostných 
ciest, kde môžeme vidieť úseky v prevádzke, úseky vo 

Obr. 1 Cestná sieť Slovenskej republiky  



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

265 

 

výstavbe a aj tie, ktoré sú v príprave. Veľkým prínosom 
bolo otvorenie úseku Jánovce - Jablonov a Fričovce – 
Svinia na severnej časti diaľnice D1, čím vznikol druhý 
najdlhší celistvý úsek v dĺžke 142,362 km diaľnice D1 
z Ivachnovej do Prešova. 
Dopravná dostupnosť je jedným z hlavných faktorov pri 
výbere priemyselného parku investorom. Príkladom 
môže byť výstavba automobilky Kia Motors v Tepličke 
nad Váhom pri Žiline, pretože sa tu nachádza 
železničný uzol, tiež existujúca diaľnica D1 v smere do 
Bratislavy.  
 
3 Priemyselné parky na Slovensku 
Pojem priemyselný park u nás nebol udomácnený, ale 
postupne ho vnímame ako štrukturálno-priestorovú 
realitu a významnú charakteristiku novodobých 
priemyselných území. Továrne budúcnosti, ako ich 
zvykneme nazývať, majú svoju kolísku v industriálnej 
epoche USA, kde v povojnovom období vznikali  
výrobné areály (obvody) na nezastavaných 
priestranstvách orientovaných predovšetkým na 
zdroje kvalifikovanej pracovnej sily [3]. 

Priemyselné parky sú verejno-prospešné projekty, 
ktorých zámerom je pritiahnuť investorov, podporiť 
rast priemyslu a zvýšenie zamestnanosti. Výstavba 
priemyselných parkov je najviac sústredená 
v oblastiach, kde je jednoduchý prístup k diaľniciam či 
rýchlostným cestám. 

Na území Slovenska existujú dva typy 
priemyselných parkov: priemyselné parky vybudované 
na zelenej lúke takzvané greenfields a priemyselné 
parky hnedé – brownfields [11]. Dopyt po 
priemyselných parkoch na zelenej lúke nastal na 
začiatku tretieho tisícročia. Ide o plochy, ktoré sú 
majetkovo vysporiadané, vybavené technickou 
infraštruktúrou. Brownfieldy využívajú miesta bývalých 
existujúcich priemyselných areálov, ktoré sa 
nevyužívajú v takej miere ako v minulosti alebo sa 
vôbec nevyužívajú. Najznámejšie parky typu 
brownfields vznikli napríklad v ZSNP Žiar nad Hronom, 
Tesla Vráble, Chemlon Humenné.  

Prvý priemyselný park IGP bol vybudovaný v roku 
2000 na podnet holandskej spoločnosti United Parts  
vo Vrábľoch, pre potreby zväčšenia výroby riadiacich 
systémov pre automobilový priemysel. Veľkú zásluhu 

Obr. 2  Sieť diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku, 2016 [8] 
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na výstavbe priemyselných parkov mala spoločnosť 
Volkswagen, ktorá výrobou nových modelov 
a zvýšením svojej produkcie pritiahla svojich 
dodávateľov čo najbližšie k svojmu závodu v  Devínskej 
Novej Vsi. Roku 2002 otvorili v Lozorne priemyselný 
park, ktorý bol postavený pre dodávateľov tejto 
spoločnosti. V rovnakom čase sa začalo s výstavbou 
priemyselného parku Kechnec, v blízkosti 
rovnomennej obce, ktorá leží južne od Košíc pri 
maďarskej hranici. Sídlia tu spoločnosti Gertraf Ford, 
Magneti Marelli, Kuenz a iné. V súčasnosti park zaberá 
plochu 332 hektárov a je rozdelený na tri zóny: pre 
malých a stredných podnikateľov, pre strategických 
investorov a pre logistické centrum. 

Veľmi významne k výstavbe nových priemyselných 
parkov pomohli závody automobilového priemyslu KIA 
Motors v Tepličke nad Váhom neďaleko Žiliny a PSA 
Peugeot Citroën pri Trnave. Príchodom spoločnosti 
SAMSUNG vznikli závody v Galante a vo Voderadoch, 
kde taktiež vybudovali priemyselné parky pre priamych 
dodávateľov spoločnosti. Ďalším rozlohou väčším 
priemyselným parkom je Martin-Sučany kde sídli 
spoločnosť Volkswagen, ktorý tu má svoj závod na 
výrobu prevodoviek a podvozkov, ďalej    spoločnosť 
ECCO zaoberajúca sa výrobou topánok a  americká 
spoločnosť GGB zaoberajúca sa výrobou klzných ložísk. 
Tento priemyselný park  bol strategicky umiestnený 

v tej dobe v blízkosti budúcej diaľnice, ktorá bola 
otvorená 10. 7. 2015 v úseku Dubná Skala - Turany 
a tým odľahčila od tranzitnej dopravy mestá Vrútky, 
Martin, Turany a obec Sučany. 

Zaujímavosťou je  priemyselno–technologický park  
Záhorie – Eurovalley (obr. 3), ktorý sa v súčasnosti 
rozkladá na ploche o rozlohe 180 ha, v ktorom počítajú 
s budovaním až na 2260 ha [6]. 

V tabuľke 1 sú uvedené najväčšie priemyselné 
parky na území Slovenska s rozlohou, počtom 
zamestnancov 
a spoločnosťami, ktoré svoju 
činnosť vykonávajú v danom 
parku.   

Rozmiestnenie týchto parkov je  pomerne 
vyvážené. Najviac sa ich nachádza na východnom 
Slovensku - v Prešovskom kraji (10).  Na druhom mieste 
je Banskobystrický kraj s počtom  priemyselných 
parkov 9, nasleduje Západné Slovensko s počtom 
priemyselných parkov v jednotlivých krajoch od 8 
v  Bratislavskom a Trnavskom kraji do 4 v Nitrianskom 
kraji. Najväčšiu plochu 837,5 ha zaberajú parky 
v Trnavskom kraji, najmenšiu 216 ha zaberajú 
v Trenčianskom kraji.  
  

 

Obr. 3 Priemyselný park Eurovalley [6]  
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Tab.1 Najväčšie priemyselné parky na Slovensku [7] 

Lokalita  
Rok 

otvorenia  
Rozloha 

v ha 
Počet 

zamest. 
Firmy 

Lozorno, súkromný 
APP, majiteľ CPI od 
2011 2002 25 3500 

Duvenbeck, Brose, 
Johnson Controls 

Deínska Nová Ves, 
majiteľ CTP od 
2015 2002 27,3 720 

Hella, HTS, VW Ess, 
Garaym Schnelecke 

Priemyselno - 
technologický park 
Záhorie – 
Eurovalley 2003 180 500 

VGP, BASD, 
Swedspan, Basso, 
Benteler, Tower 

Lozorno, Pointpark 2006 28 400 

Schnellecke, 
Faurecia, Whirpool, 
MX Logistika, 
Panasonic, 
Donaldson, Inergy 

Senec D1 – východ 2000 27 200 Karimpol, Goodman 

Senec D1 _IPEC 2004 100 500 
DHL, Scania, 
Schmitz. Tesco, HOPI 

Pezinok Panholec 2013 26,3     

Svätý Jur 2007 9,8   

Martinrea, Antalis, 
Den Braven, 
Toptrans 

Bratislavský kraj   423,4 5820   

Piešťany Vrbovská 
cesta, mestský   15 700 

Arconet, Chirana 
Dental, Belar, 
Delipro 

Hlohovec, Horná 
Sihoť 2004 25 1000 

Faurecia, Vetter, 
Aktech 

Trnava pri PSA 2003 50 1500 

Faurecia, Valeo, 
Inergy, Magna, 
Gefco 

Voderady, pri 
Samsungu   80 2000 

Samsung, Shinwa, 
Samjin, Audia 

Senica, mestský 2003 220 300 
Arcelor, IKO, 
Technoimes 

Galanta, mestský 
pri Samsungu 2007 12,5 400 

Samsung, Green 
Integrated 

Sereď Sever a Juh 2005,2013 290 1020 
Semmelrock, Binder, 
Wiegel, Arda, Lidl 

Sládkovičovo 
Západ a Juh   145 600 

Bekaert, Medea, 
Menzolit Fibron 

Trnavský kraj   837,5 7520   

Nitra, Sever   210 3200 
Foxconn, Visteon, 
Ryoka, Giesecke 

Levice, Geňa   100 1500 
Alcan, Camfil, Leaf, 
Scandolora, ZF Sachs 

Vráble  2000 23 1500 
Kongsberg, Miba, 
Cesam 

Diakovce   7,5 100 
TyBobo, Proimpex, 
Top Trucks 

Nitriansky kraj   340,5 6300   

Trenčín   115 800 
Johnson Control, 
AAF, Au Optronics 

Myjava, mestský   14 400 SG Fix, Seisa, Subtil 

Prievidza západ 2006 52 200 

Ruebig, Kovospol, 
CNC, Precision, 
Naceva, Brose 

Dubnica   21 1500 
Daejung, Delta 
Electronics 

Nové Mesto n. 
Váhom, Rakoľuby   14 500 DHL, Hella, C&A 

Trenčiansky kraj   216 3400   

 
 

Pokračovanie tabuľky 1 [7] 

Lokalita  
Rok 

otvorenia  
Rozloha 

v ha 
Počet 

zamest. 
Firmy 

Teplička n. Váhom, 
pri KIA   422 5600 Kia,Mobis 

Martin, Sučany   255 2500 
VW, Ecco, GGB, 
KrausMaffei 

Námestovo, Punch 2002 20,5 900 
Johnson Control, 
Behr 

Nižná M1 Park    4,1 300 
HS, EDM, Cable 
Conect  

Žilina, Horný Hričov   11 200 Vitalo 

Žilinský kraj   712,6 9500   

Banská Bystrica, 
Majer   37,5 200 

Burgmaier, Med-Art, 
AS Trading, 

Malý Krtíš   25 650 Technogym, Sisme 

ZSNP, Žiar nad 
Hronom   287 2000 

Slovalco, Nemak, 
Fagor, Sapa 

Vígľaš 2008 37,5 50 Eurolegna 

Kriváň   20 270 Kops, Ojana 

Hnúšťa   38,4 110 
Yura Eltec, Reisner, 
Gallai&Wolff 

Krupina   26 1000 

Lind Mobler, Way 
Industry, Brother, 
Wittur 

Lučenec – Juh   6,2 1000 
Johnson Control, 
D&J 

Lučenec – Poľana 1990 11,7 300 MSP 

Banskobystrický 
kraj   489,3 5580   

Humenné, Chemes 1993 64 1800 Andritz, Nexis, Tytex 

Humenné, 
Guttmanovo   5 500 Tytex 

Poprad Matejovce   14 800 
GGP, Ho&Pe, LPG, 
Immergas 

Snina, Vihorlat   80 450 
Unex, Mops, RMR, 
Del Casting 

Lipany, Za traťou   85 70 Teprofa, ICLA 

Prešov, Záborského   26 250 Honeywell, Asis 

Vranov n. Topľou, 
Ferovo   16,9     

Bardejov   72,3 600 
Kamax, Hudos, SB 
Inmart 

Levoča 2013 12 50 AGF 

Kežmarok 2008 27 300 Europharm, Deltrian 

Prešovský kraj   402,2 950   

Kechnec 2003 332 3200 

Gertraf Ford, 
Magneti Marelli, 
Kuenz, Henkel 

Michalovce, MEZ 1998 21,8 2000 
BSH, Yakazi, Ebster, 
Unomedical 

Strážske, Chemko   75 120 
Diakol, Chemkostroj, 
Simop 

Rožňava   15,9 100 Celltex 

Trebišov   10 150 Blika 

Košice, Veľká Ida   29,4 500 IEE Sensing 

Košice, Pereš 
Immopark   180 3000 

U-Shin, Faurecia, 
Howe 

Košický kraj   664,1 9070   

Zdroj: www.alianciapas.sk, 2015 
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4 Výsledky a diskusia 

V úvode článku sme definovali pojem logistika, na 
ktorú sme nadviazali témou dopravy. Pri doprave sme 
sa zamerali hlavne na cestnú dopravu na území 
Slovenska. Pre prilákanie zahraničných investorov 
v hlavne menej rozvinutých regiónoch Slovenska, kde 
je problém nielen s vysokou nezamestnanosťou, ale aj 
tuzemským transportom, je budovanie diaľnic 
a rýchlostných ciest nevyhnutné. Výstavba 
priemyselných parkov má pre obce v ich zázemí veľký 
prínos -  sústredenie firiem na jednom mieste, zvyčajne 
v extraviláne obce, odbremeňuje obce napríklad od 
nadmerného zaťaženia nákladnou dopravou a zvyšuje 
sa aj pravdepodobnosť tvorby nových pracovných 
miest, čo v príslušnom regióne znižuje 
nezamestnanosť. 

Záver 
Výhodou Slovenskej republiky ako členského štátu 
Európskej únie sú finančné prostriedky z jej fondov.  
Tieto sa využívajú aj na rozšírenie diaľničnej siete, aj   
na výstavbu priemyselných parkov. Z pohľadu 
environmentálnej záťaže krajiny by bol výhodnejší 
variant vzniku parkov v bývalých priemyselných 
podnikoch, t.j. v priemyselných parkoch typu 
brownfields. Pre investora vo väčšine prípadov nie je 
tento variant výhodný hlavne z ekonomického 
hľadiska, pretože často je prestavba starých budov 
finančne náročnejšia ako výstavba nových, ale aj z 
dôvodu nevyhovujúceho dispozičného riešenia [11]. 

Poďakovanie 
Touto cestou sa chcem poďakovať RNDr. Hilde 

Kramárekovej, PhD. za odborné rady pri tvorbe tohto 
článku. 

Použitá literatúra 
[1] KRÁLOVENSKÝ, J.- GNAP, J.- MAJERČÁK, J. – 

ŠULGAN, M.: Postavenie dopravy v logistike, 1. 
vydanie, Žilinská univerzita v EDIS – vydavateľstvo 
ŽU, Žilina, 2001 

[2] HLAVÁČEK, E.: Architektúra pohybu a proměn 
(Minulost a přítomnost průmyslové architektury). 
Vydavateľstvo  Odeon Praha 1985. 

[3] Logistika a doprava [Citované: 5. marca 2016] 
https://managementmania.com/sk/logistika-a-
doprava 

[4]  Štúdia pre umiestnenie priemyselných parkov vo        
vybraných oblastiach SR [Citované: 5. marca 2016] 
http://www.minzp.sk/files/postupy-a-

ziadosti/posudzovanie-vplyvov-na-
zp/dokumenty/3-1_final_umiestnenie.jpg 

[5] Cestná sieť SR [Citované: 5. marca 2016] 
http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-
cestnej- siete-SR/SR.alej 

[6] Priemyselný park Eurovalley  
[Citované: 5. marca 2016]   
http://www.eurovalley.sk/ 

[7]  Najväčšie priemyselné parky na Slovensku             
 [Citované: 5. marca 2016]        
 http://alianciapas.sk/priemyselne-parky-na   
 slovensku-ich-rozvoj-a-fungovanie/ 

[8] Národná diaľničná spoločnosť  
[Citované: 5. marca  2016]     
http://www.ndsas.sk/dialnicna-siet/44346s 

[9] Štrbániková P. (2006) Bezpečnosť dopravy na    
pozemných komunikáciách. (Diplomová práca)  
Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská  
univerzita, Žilina 

[10] Rados D. (2011) Logistika závodové dopravy.      
       (Bakalárska práca) Vysoká škola logistiky o.p.s.,    

Přerov 
[11] BOLTIŽIAR, M., DUBCOVÁ, A. a kolektív: Krajina   

a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nitra:  
Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2014 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

269 

 

Chorváti v obci Chorvátsky Grob 
Croatians at municipality of Chorvátsky Grob 

Veronika Kišová1 
Školiteľ: Magdaléna Nemčíková2 

1,2Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
1veronika.kisova@student.ukf.sk 

 

Abstrakt 
V práci sme analyzovali vývoj osídlenia obce 
Chorvátsky Grob chorvátskou národnosťou od 
samotných počiatkov až po súčasnosť. 

Spracovaním údajov Štatistického úradu, 
obecného úradu a návštevou Múzea kultúry 
Chorvátov na Slovensku v Bratislave, Devínskej Novej 
Vsi sme identifikovali hlavné oblasti týkajúce sa 
histórie Chorvátov v Chorvátskom Grobe ako aj 
hlavné migračné toky Chorvátov do okolitých miest 
a obcí Bratislavského kraja. Zhodnotili sme vplyv 
chorvátskej menšiny na kultúrny život v obci 
Chorvátsky Grob, resp. v jej blízkom okolí. 
Kľúčové slová: Chorvátsky Grob, Chorváti, jazyk, 
kultúra 

Abstract 
At work we analyzed development of settlement at 
municipality of Chorvátsky Grob by Croatian 
nationality from the past to the present. 

We have used data from statistical office of the 
Slovak republic, municipal office and visit Museum of 
Croatian culture in Slovakia in Bratislava, Devínska 
Nová Ves. We identified main themes about history 
of Croatians in Chorvátsky Grob and main migration 
flows of Croatians to surrounding municipalities in 
district of Bratislava. We summarized influence of 
Croatian minority to life at municipality of Chorvátsky 
Grob and its near surroundings. 
Key Words: Chorvátsky Grob, Croatians, language, 
culture 

Úvod 
Chorváti sú jednou z desiatich národnostných menšín, 
ktoré dotvárajú mozaiku značne pestrej etnickej 
štruktúry Slovenska. Na územie dnešného 
juhozápadného Slovenska prišli už v roku 1533. 
Vzhľadom na jazykovú a etnickú príbuznosť do veľkej 
miery asimilovali so slovenským obyvateľstvom. Už v 
18. storočí boli chorvátske etnické prvky čiastočne 

zmiešané so slovenskými. V práci identifikujeme 
prínos Chorvátov do tradičnej kultúry Slovenska na 
príklade obce Chorvátsky Grob. Zaoberáme sa 
históriou a súčasnosťou osídlenia Chorvátov na 
juhozápadnom Slovensku, tradíciami, chorvátskym 
nárečím ako aj spolkovým životom tejto minority 
v obci Chorvátsky Grob. V práci sme využili metódu 
terénneho výskumu a metódu vysvetľujúceho opisu, 
nakoľko práca bola zameraná na zber informácií.  

1 Vývoj osídlenia juhozápadného Slovenska 
Chorvátmi 

Chorváti prišli na územie dnešného Slovenska 
v prvej polovici 16. storočia, po bitke pri Moháči. Na 
Slovensko ich presídľovala chorvátska šľachta a 
uhorskí feudáli z oblastí zničených a ohrozených 
Turkami (obr. 1). Kolonisti osídlili asi 80 osád, z toho v 
20 tvorili väčšinu (obr. 2). V prvej migračnej vlne v 30. 
a 40. rokoch l6. storočia sa usadzovali zväčša vo 
vyľudnených obciach v okolí Bratislavy a na Záhorí až 
po Skalicu (obr. 3), čiastočne aj na panstve Červený 
Kameň. V 50. rokoch sa hustejšie usadzovali na 
panstvách Smolenice a Dobrá Voda, najmä však na 
svätojurskom a pezinskom panstve. Posledný väčší 
migračný prúd, koncom 60. a začiatkom 70. rokov už 
iba doosídľoval predchádzajúce oblasti. Založili novú 
osadu Lamač, osadili Dúbravku a Devínsku Novú Ves 
a ostávali aj v ostatných obciach medzi slovenským 
obyvateľstvom, najmä vo Vajnoroch (obr. 4) [6]. 

Všetky zmeny v národnostnom zložení Bratislavy 
ako aj jej okolia úzko súvisia s početným rastom jej 
obyvateľov. V 15. storočí mala Bratislava okolo 5 000 
obyvateľov. Jej rýchle rozrastanie v nasledujúcom 
období podnietil hlavne fakt, že postavenie Bratislavy 
ako hlavného mesta Uhorska a tlak Turkov južným 
Uhorskom spôsobili rast počtu obyvateľstva, ktorí 
utekali do chránenejších severných oblastí. Výhodná 
poloha Bratislavy, ktorá bola chránená Dunajom 
a pevnými opevneniami lákala utečencov, aby sa tu 
natrvalo usadzovali. Tak prvýkrát  (r. 1533) prišli do 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

270 

 

Bratislavy a jej okolia v niekoľkých migračných tokoch 
Chorváti [1].  
 
 
 

Zdroj: [2] 
 
 
Obr. 2 Chorvátske osídlenie na Dunaji 
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Obr. 3 Chorvátske osídlenie na Slovensku v 16. a 17.st. 

Obr. 1 Smery chorvátskej kolonizácie 
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Obr. 4 Erby a rody obcí s chorvátskou národnosťou 

 

Zdroj: Kišová, 2016 

2 Vývoj osídlenia Chorvátskeho Grobu 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1214 
pod názvom Monar, pretože v tom čase sa v obci 
vyrábali šperky a pôvod slova "monar/manor" je 
odvodený od slova "manisko" = ozdoba, šperk na krk 
[7]. Príchod Chorvátov do Chorvátskeho Grobu sa 
udáva od roku 1552 a jeho historické názvy boli 
v nasledujúcich rokoch 1552 Horwataz Grwab, 1730 
Horvath Ayszgrub, 1808 Horvátsky Grob, 1948 
Chorvátsky Grob. Názov obce v maďarčine je 
Horvátgurab, v nemčine Kroatisch Eisgrub a 
v chorvátčine Horváty [2]. 

V roku 1552 palatín gróf Štefan Ileeššházi pozval 
a osadil Chorvátov aj v osade Chorvátsky Grob, ktorá 
majetkovo patrila do svätojurského a pezinského 
panstva. Chorváti odišli z oblasti medzi Sisakom 
a chorvátskou Kostajnicou, ktorá padla do rúk 
expanzným Turkom. Dodnes nie sú presne určené 
oblasti odkiaľ prišli Chorváti do Chorvátskeho Grobu, 
ale najpravdepodobnejšie to bude okolie Zahrebu 
a Sisaku. Chorvátski utečenci boli hlavne roľníkmi 
a tak im zemepán poskytoval kolonizačné slobody ako 
napr. oslobodenie od daní a robotovania po dobu 
troch, šiestich až dvanástich rokov. Dôvod bol, aby sa 
mohli hospodársky adaptovať, postaviť si vlastné 
domy, vysadiť vínnu révu, ovocné sady, zohnať si 
dobytok a náradie [3]. 

V roku 1617 mala obec 20 sedliackych usadlostí, 6 
želiarskych domov a 31 želiarov bez domov.  V rokoch 
1634 a 1780 našiel vizitátor v obci čisto chorvátske 
obyvateľstvo. V roku 1720 mala 50 daňovníkov. 
Neskôr v roku 1828 mala 98 domov a 705 obyvateľov. 

Hlavným zamestnaním obyvateľov bolo 
poľnohospodárstvo a vinohradníctvo. Obec bola 
známa rozvinutou domáckou výrobou, rezbárstvom, 
čipkárstvom, výšivkárstvom a maliarstvom. 

V roku 1900 pri sčítaní obyvateľstva obce sa 
prihlásilo až 48 % obyvateľstva k chorvátskej a 46,9 % 
k slovenskej národnosti. V roku 1910 sa za Chorvátov 
hlásilo už len 29 % obyvateľstva a podľa posledného 
sčítania obyvateľstva z roku 2011 bolo evidovaných 
a prihlásených v obci Chorvátsky Grob k chorvátskej 
národnosti len 31 obyvateľov [11].  
 
3 Vplyv Chorvátov na kultúrny život v obci  
 
3.1 Jazyk 
Jazyková a etnická príbuznosť Chorvátov mala síce 
značný vplyv na asimiláciu so slovenským 
obyvateľstvom, ale aj napriek tomu môžeme 
pozorovať niektoré jej vplyvy aj dnes.   

Jazyk používaný Chorvátmi na Slovensku je tzv. 
gradišćansko - hrvatski, ktorý sa v Chorvátsku 
zachoval iba v hlaholike a v dnešnej dobe sa už v 
Chorvátsku nepoužíva, ide o pomerne archaický jazyk.  
V obci v rokoch 1616 - 1630 pôsobili chorvátsky kňazi 
Peter Tiszlarics a neskôr Gargalovics, ktorí 
pravdepodobne vykonávali bohoslužby v chorvátčine. 
Napriek tomu, že už začiatkom druhej polovice 19. 
storočia bola zaznamenaná prevaha slovenského nad 
chorvátskym jazykom, ako aj výrazný ústup 
chorvátčiny začiatkom 20. storočia, materinský jazyk 
chorvátskych tunajších kolonistom pretrváva v tejto 
obci dodnes [4]. V súčasnosti sa chorvátskym jazykom 
( jeho archaickou formou) hovorí okrem 
Chorvátskeho Grobu aj v troch obciach, v Čunove, 
Devínskej Novej Vsi a v Jarovciach. 

Chorvátmi osídlené obce spadajú do 2 nárečových 
variantov: 1. kajkavské nárečie – zachovalo sa len 
v Chorvátskom Grobe; 2. čakavské nárečie – zahrňuje 
zadunajské obce, Záhorie a pokračuje na Morave. 

K faktickému priznaniu Chorvátov ako 
národnostnej menšiny aj na Slovensku došlo až v roku 
1990, kedy sa založili prvé organizácie a jazyk 
gradiščanskych Chorvátov sa vrátil do verejného 
života. Národnostné povedomie sa zachovalo u časti 
obyvateľov obcí Chorvátsky Grob, Devínska Nová Ves, 
Dúbravka, Jarovce a Čunovo. Po chorvátsky sa 
komunikuje v rodinách a v susedskom styku, spravidla 
len v úzkom okruhu ľudí, prevažne starousadlíkov. 
Chorvátsky jazyk sa vyskytuje takmer výlučne v ústnej 
forme, len v Jarovciach a v Čunove sa nachádzajú 
chorvátske nápisy na náhrobných kameňoch (obr. 5 - 
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6), na stuhách pohrebných vencov, na stenách 
kostola, i v súkromnej korešpondencii (obr. 7 - 8). 
Spisovná chorvátčina je od nárečia dosť odlišná, 
napriek tomu sa v mnohých rodinách a miestnych 
knižniciach vyskytuje chorvátska literatúra – noviny, 
časopisy, náboženské knihy a staré kalendáre [8]. 

Chorvátske nárečie v Chorvátskom Grobe ešte 
v dnešnej dobe obsahuje starochorvátske slová 
praslovanského pôvodu, ako čera – večera, čuda – 
veľa, diboko – hlboko, Nôvo leto – Nový rok, zaprit – 
zavrieť. Chorvátčina ovplyvňovala slovenské nárečie 
v obci a dôkazom toho je používanie častice „li“ 
v slovenskom nárečí Chorvátskeho Grobu – „Spíš li, 
Kačenka?“. Najstaršia generácia chorvátskych 
kolonistov v obci neustále medzi sebou komunikuje 
v materinskom jazyku – chorvatansky, ale už to nie je 
bežnou súčasťou u najmladšej generácie, z ktorej iba 
niektorí záujemcovia sa učia jazyk v jazykových 
krúžkoch v škole. Ako pomôcku používajú jediný 
zachovaný vlastný slovník svojho nárečia „Rječnik sela 
Horvatsky Grob“, ktorý zostavil rodák, kňaz Ferdiš 
Takáč. (obr.6) 
 
Obr. 5 Hrob Jána Miklenčiča s manželkou              
 

 
 

Zdroj: Kišová, 2016 
 

Obr. 6 Pomník kňaza Ferdiša Takáča 
 

 
 

Zdroj: Kišová, 2016 
 
Obr.7 Pamätná kniha obce   
 

 
 
Zdroj: Kišová, 2016 

 

Obr.8 Návšteva gosp. Ivica Tomič v obci 

 

 
 

Zdroj: Kišová, 2016 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

273 

 

K zachovaniu chorvátskeho jazyka najviac prispeli 
školy a cirkev. Pútnickým miestom Chorvátov bola 
Dúbravka, kde sa púte konali 27. septembra na 
sviatok Damiána a Kozmu, prichádzali na ne aj 
Chorváti zo Zadunajska a Rakúska. [3] Zachovalo sa aj 
niekoľko chorvátskych miestnych názvov 
v Chorvátskom Grobe ako sú Brige, Príčnice, Pri 
drahách, Krče a iné. [2] 
V oblasti uchovania jazyka pre príslušníkov 
chorvátskej národnostnej menšiny je organizovaná 
výučba spisovného chorvátskeho jazyka 
prostredníctvom lektorky z Chorvátska. Výučba je 
jedenkrát týždenne v každej obci s väčším počtom 
chorvátskeho obyvateľstva a organizuje sa na 
dobrovoľnej báze. [3] 
 
3.2 Spolkový život v obci 
V Chorvátskom Grobe pôsobí aj folklórny súbor 
Chorvatanka, ktorý je každoročným účastníkom 
Festivalu Chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi. 
Súbor tak prispieva k súčasnej revitalizácii chorvátskej 
národnosti a chorvátskej kultúry na Slovensku. Tento 
rok sa bude konať už 28. Festival chorvátskej kultúry 
v mesiaci jún, kde môžu návštevníci vidieť najväčšiu 
prehliadku chorvátskych piesní a tancov, ktorá je 
tradične spojená s ochutnávkou chorvátskych jedál 
a nápojov. Súbor Chorvatanka tradične vystupuje 
v ľudovom kroji, ktorý sa v obci zachoval. [3] 

V oblasti rozpočtových a príspevkových 
organizácií pod zastrešením Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky pôsobí aj Slovenské národné 
múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
so sídlom v Bratislave, Devínskej Novej Vsi, kde sú 
zdokumentované aj udalosti spojené s historickým 
vývinom obce Chorvátsky Grob. V oblasti kultúry 
pôsobí občianske združenie zastrešujúce všetky 
miestne chorvátske kultúrne spolky v obciach od roku 
1990, a to Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku – 
Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj, ktorý združuje 
Chorvátsky kultúrny spolok Čunovo – Hrvatsko 
kulturno društvo Čunovo, Chorvátsky kultúrny spolok 
Devínska Nová Ves – Hrvatsko kulturno društvo 
Devinsko Novo Selo, Chorvátsky kultúrny spolok 
Chorvátsky Grob – Hrvatsko kulturno društvo Hrvatski 
Grob, Chorvátsky kultúrny spolok Jarovce – Hrvatsko 
kulturno društvo Hrvatski Jandrof a Klub mladých 
Chorvátov – Klub mladih Hrvatov. 
K významnejším podujatiam, ktoré každoročne 
organizuje Chorvátsky kultúrny zväz patria Dni 
chorvátskej kultúry, Festival chorvátskej kultúry, 

Festival Dobrodošli, Medzinárodný detský letný tábor 
a pod. [9] 

Dňa 11.marca 1990 vznikol miestny Chorvátsky 
kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe. Z jeho 
iniciatívy bola v Chorvátskom Grobe zriadená 
Chorvátska izba, ktorá prezentuje ukážky materiálnej 
kultúry obyvateľov. Zbierkové predmety sú väčšinou 
dary od miestnych občanov. Najrozsiahlejšiu časť 
zbierky tvorí odevný a bytový textil. Tradičným 
materiálom na výrobu odevov bolo domácky 
vyrábané konopné plátno. Z neho sa šili všetky 
archaické súčasti odevu: mužská košeľa, gate, ženský 
rubáč, rukávce, zástera a viacúčelový obrus [5] (obr. 9 
- 10) 
 
Obr. 9 Tradičný odev Chorvátskeho Grobu 
 

 
 

Zdroj: Kišová, 2016 
 
Obr. 10 Sviatočný odev Chorvátskeho Grobu 
 

 
 

Zdroj: Kišová, 2016 
 

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku  vydáva 
časopis Hrvatska rosa (obr. 11), ktorý má pôsobiť ako 
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prostriedok na zdokonaľovanie sa v ovládaní 
spisovného chorvátskeho jazyka a zachovanie 
rozličných nárečových prvkov - v dnešnom slova 
zmysle archaizmov vzácnych pre súčasných 
jazykovedcov. Časopis vychádza štvrťročne 
a prezentuje jednotlivé podujatia organizované v 
rámci zväzových aktivít. [9; 10]  

Chorvátsky Grob vydáva obecné noviny Chorvatan 
raz mesačne, v ktorých pravidelne informuje 
o aktualitách diania v obci. (obr. 12) 

Obr. 11 Zbierka časopisov Hrvatska rosa   
 

 

Zdroj: Kišová, 2016 
 
Obr. 12 Obecné noviny Chorvatan 
 

 
 
Zdroj: Kišová, 2016 
 

 
 

Záver 
Obec Chorvátsky Grob sa v súčasnej dobe borí 
s problémom enormného nárastu obyvateľov 
(suburbánna zóna Bratislavy), čo má vplyv aj na 
zmenu štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia, veku 
a v neposlednom rade aj národnosti.  

Obec Chorvátsky Grob sa výrazne mení 
národnostným zložením oproti minulosti, kedy v 16. 
a 17. storočí vizitátori zdokladovali celé obyvateľstvo 
chorvátskej národnosti, v roku 1900 to bolo 48 % a 
dnes to je len 31 obyvateľov (k 31.12.2011), ktorí sa 
hlásia k chorvátskej národnosti. [11] Môžeme 
predpokladať, že za 50 rokov v obci Chorvátsky Grob 
bude chorvátska národnosť minulosťou, ale jej vplyv, 
ktorý obec formoval po stáročia pravdepodobne 
pretrvá. 
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Abstrakt 
Článok poskytuje komplexný prehľad jedinečnosti 

záujmového územia z pohľadu geografa. Začína sa 
predstavením mikroregiónu a ďalej pokračuje 
jedinečnosťami jednotlivých obcí. Vytvorené mapy 
územia zobrazujú priestorové rozloženie objektov. 
Cieľom bolo poukázať na prvky, ktoré môžu byť 
atraktívne pre turistov a sú typické práve pre toto 
územie. 
Kľúčové slová: Mikroregión Handlovskej doliny, 
Hornonitrianska kotlina, turizmus v Handlovskej doline 

Abstract 
The article provides a comprehensive overview of 

the uniqueness of the interest area from the 
geographic perspective. It begins with introduction to 
microregion and then it continues with uniqueness in 
individual municipalities. Created maps of area show 
spatial distribution of objects. The aim was to mention 
the elements which may be attractive for tourists and 
are typical for this area. 
Key Words: Microregion of Handlová Valley, 
Hornonitrianska basin, tourism in the Handlová valley 

Úvod 
Slovensko má miesta a tradície, ktoré sú málo známe, 
no napriek tomu zaujímavé svojou jedinečnosťou. Inak 
to nie je ani v  Mikroregióne Handlovskej doliny. Jeho 
pozícia v prírodnom prostredí spolu s 
kultúrnohistorickým dedičstvom ponúka predpoklad 
pre rozvoj cestovného ruchu.  

1 Mikroregión Handlovská dolina 
Územie mikroregiónu sa nachádza v Trenčianskom 

kraji, konkrétne vo východnej časti okresu Prievidza 
(mapa 1). Jeho súčasťou je správne centrum mesto 
Handlová a šesť priľahlých obcí. Handlovská dolina sa 
tiahne pozdĺž potoka Handlovka. Dolinu obklopujú 
z východu Kremnické vrchy, zo severu pohorie Žiar 
a z juhozápadu pohorie Vtáčnik, ktoré je súčasťou 
Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. 

Prvým podnetom k spolupráci obcí Handlovskej 
doliny na mikroregionálnej úrovni bola idea založenia 
ich spoločného obecného úradu v Handlovej, ktorý sa 
ale nakoniec nezaložil. Motívom vytvorenia združenia 
obcí bola v tomto období aj možnosť čerpať finančné 
prostriedky z európskeho programu PHARE. Za vznik 
mikroregiónu sa považuje dátum 19.2.2004, kedy 
zakladateľmi boli obce Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-
Brusno, Malá Čausa, Veľká Čausa a mesto Handlová, 
pričom obec Lipník sa pripojila neskôr. Hlavné 
ekonomické a sociálne východiská podporujúce 
cestovný ruch, rozvoj vidieka a ochranu životného 
prostredia, boli určené hneď pri vzniku združenia [1]. 
V mikroregióne pôsobí miestna akčná skupina, ktorá sa 
podieľa svojimi aktivitami na jeho raste a vytvára 
strategické dokumenty analyzujúce prostredie 
a možnosti rozvoja.   

1.1 Jedinečnosti Mikroregiónu Handlovskej 
doliny  

Jednou z výhod mikroregiónu je pozícia v rámci 
geomorfologického členenia Slovenska (tabuľka 1). 
Jeho územie sa rozprestiera na štyroch celkoch, čo je 
dobrý základ pre vybudovanie turistických chodníkov 
(TCH) a cyklotrás. V území je vybudovaných osem TCH, 
ktoré sú využívané aj ako cyklotrasy. Vzhľadom na 
vymedzený rozsah práce, článok obsahuje popis troch z 
nich, ktoré disponujú najväčším počtom jedinečností 
v rámci mikroregiónu (mapa 2).  

Tabuľka 5 Geomorfologické členenie územia 
Mikroregiónu Handlovskej doliny 

Sústava Alpsko-himalájska 

Podsústava Karpaty 

Provincia Západné Karpaty 

Subprovincia Vnútorné Západné Karpaty 

Oblasť→Celok 

Slovenské 
Stredohorie 

 

Vtáčnik 

Kremnické vrchy 

Tatransko-
fatranská 

Hornonitrianska 
kotlina 

Žiar 

Zdroj: [2]  
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Mapa 1 Širšie územné vzťahy Mikroregiónu Handlovskej doliny v okrese Prievidza 

 
 

Najväčšiu časť mikroregiónu svojou rozlohou zaberá 
banícke mesto Handlová. Leží v Handlovskej kotline na 
hornom toku potoka Handlovka. Mesto založil pôvodný 
obyvateľ Kremnice Henrich Kricker  8. marca v roku 
1376. Spolu s ním prišlo z Kremnice okolo 200 
nemeckých rodín. Po pôvodnom nemeckom 
obyvateľstve sa zachovalo už len niekoľko objektov 
kamennej architektúry, ktoré sú zapísané v zozname 
pamätihodností mesta. Ich tradície sa snažia 
zachovávať členovia Karpatskonemeckého spolku, ktorí 
zrekonštruovali typický nemecký kamenný dom. Dve 
izby prerobili na múzeum s výkladom informácií o 
histórii nemeckého obyvateľstva, ich architektúry 
a tradícií [3].  

V období výstavby mesta sa súčasne začal stavať aj 
Kostol sv. Kataríny. Jeho veža s drevenou arkádovou 
ochodzou a šindľovou strechou patrí medzi najkrajšie 
na Slovensku [4].  

 

 

Obr. 10 Kostol sv. Kataríny zo 14. storočia  

 
Zdroj: [4]  
 
Handlová je známa baníckym zameraním, ktorého 

začiatky siahajú až do roku 1828. V 60. rokoch 20. 
storočia bola považovaná za najvýznamnejšie banícke 
mesto Slovenska [5]. V súčasnosti svoju históriu ťažby 
uhlia prezentuje aj prostredníctvom Slovenského 
banského múzea. V expozícii sú sprístupnené tri 
podlažia rozdelené podľa tematiky. Suterén imituje 
podzemné priestory a ťažbu uhlia od ručného spôsobu 
po mechanizované dobývanie. Prízemie zobrazuje 
dobývaciu a vŕtaciu techniku. Prvé poschodie 
oboznamuje o vzniku uhlia, histórii banských 
závodov, procese získavania uhlia od prieskumných 
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prác až po úpravu uhlia, nebezpečenstvách 
bane, banských spolkoch a baníckom školstve [6].  

Obr. 11 Slovenské banské múzeum v Handlovej 

 
Zdroj: [6] 

 
Druhé múzeum s baníckou tematikou, Súkromné 

múzeum Jána Procnera, sa nachádza v odľahlejšej časti 
mesta. Obsahuje 400 exponátov z baníckej histórie, 
z dejín mesta a drevorezby [7].  

Podstatným krokom vpred pre mesto bolo získanie 
práva organizovať jarmoky dňa 27. marca roku 1839 od 
Ferdinanda I. Habsburského. V súčasnosti sa  
usporadúvajú tri tradičné jarmoky do roka na Námestí 
Baníkov:  Urbanský, Katarínsky a Banícky jarmok.  

Na ulici 29. augusta a na Duklianskej ulici sú 
postavené bytové domy štýlu socialistického realizmu 
Sorela z roku 1952. Na tehlových budovách sú 
dekoratívne prvky ako piliere, balustrády, šambrány a 
typický banícky prvok skrížené kladivá. Handlová patrí 
medzi mestá s najväčším počtom takýchto bytoviek, 
ktoré patria medzi hmotné pamätihodnosti mesta [8].   

V meste nechýba ani hvezdáreň  v kultúrnom dome 
sprístupnená od roku 1961.  O Handlovej sa len v roku 
2007 potvrdilo, že uhlie nie je jej jediným bohatstvom 
ukrytým pod zemským povrchom. Uskutočnil sa 
hydrogeologický výskum, ktorý pomocou vrtu do hĺbky 
1201,3 metrov odhalil termálnu vodu s priaznivým 
chemickým zložením. Liečivá voda obsahuje minerálne 
látky kalcium, magnézium a sírovodík [9]. 

Mesto vďaka prírodným pomerom a kultúrnym 
pamiatkam disponuje niekoľkými TCH. Jeden z nich, 
TCH Ponitrianska magistrála, vedie cez pohoria Tribeč 
a Vtáčnik. Začína sa v Nitre na  Chrenovej ulici a končí 
o 105 kilometrov ďalej na Námestí baníkov v 
Handlovej. Na jednom z koncových stanovísk sa 
nachádza prírodná rezervácia Biely kameň (v mestskej 
časti Handlovej a v Cigli). Jeho veľký význam spočíva v 
ukážke rozpadu lávových prúdov a zriedkavého výskytu 
ryolitových telies vo vulkanických komplexoch pohoria 
Vtáčnik [10]. V roku 2009 Handlovský banícky spolok 
a dobrovoľníci vybudovali Banský náučný chodník, 
ktorý predstavuje činnosti spojené s ťažbou uhlia 
v meste a informácie o faune a flóre blízkeho okolia. 
Súčasťou trinástich stanovísk  sú dve oddychové zóny – 
Jedna studnička a Tri studničky. Chodník tiež zahŕňa 

zaplavený lom po povrchovej ťažbe v súčasnosti 
využívaný ako rybník s názvom Konštantín.  

V mestskej časti Nová Lehota sa nachádza chránený 
strom tis obyčajný (Taxus baccata) vysadený v roku 
1843. Ako dôvod ochrany sa uvádza dendrologický, 
estetický a kultúrny význam [11]. Druhým chráneným 
stromom v Novej Lehote je sekvojovec mamutí 
(Sequoiadendron giganteum) tiež z roku 1843, kedy ho 
vysadil miestny farár [12]. Dôvodom ochrany je 
ekologický, kultúrny a krajinársky význam [13].  

Súčasťou Handlovej je mestská časť Morovno, kde 
sú tiež dôkazy pôvodnej nemeckej kolonizácie. Svedčia 
o tom pamiatkové objekty Ľudový dom I. a Ľudový dom 
II. s nemeckým štýlom architektúry [14].  

Na severovýchode Handlová susedí s obcou 
Ráztočno, ktorá leží v Hornonitrianskej kotline pri 
juhozápadnom úpätí pohoria Žiar. V 15. storočí v obci 
renovovali pôvodný ranogotický Rímskokatolícky 
kostol narodenia Panny Márie. Pozornosť upriamuje 
jeho gotický portál a presbytérium zaklenuté s krížovou 
rebrovou klenbou [15].  

V obci je založený jazdecký klub Navaho, ktorý 
poskytuje služby ako jazdecké kurzy a tábory. 
Dominantnou časťou obce pre turizmus je rekreačné 
stredisko Remata aj vďaka náučnému chodníku Remata 
– Ráztočno. Jeho zaujímavosťou je geologická 
rôznorodosť dvoch geomorfologických celkov 
(Kremnické vrchy a Žiar) tiahnucich sa cez trasu. 
Súčasťou chodníka je prírodná pamiatka Hájska jaskyňa 
vyhlásená v roku 1994 [16] . Výnimočná je aj Jaskyňa na 
Lazoch (Egrešovka) spojená s Ráztočianskou 
vyvieračkou. [17]. Trasa vedie cez čiastočne odlesnenú 
vyvýšeninu Bralovú skalu (časť Kremnických vrchov), z 
ktorej je výhľad na Handlovskú dolinu.  Pri vstupe do 
rekreačného strediska Remata, z cesty prvej triedy 
medzi Handlovou a Prievidzou, sa na pravo vyníma 
kameňolom povrchovej ťažby dolomitu [18].  

Obec Jalovec sa rozprestiera v severovýchodnej 
časti Hornonitrianskej kotliny v doline potoka 
Handlovka. Ide o hromadnú dedinu, v ktorej sa 
zachovalo niekoľko kamenných sýpiek z 19. storočia 
a historické jadro pôvodnej dediny. Kamenné sýpky 
z roku 1850 sú stavby s obdĺžnikovitým pôdorysom, 
kryté sedlovou strechou, s dvoma vchodmi 
zvýraznenými výpustkami bez okien [5]. Kultúrno-
historickou pamiatkou obce je Kostol Božského srdca 
Ježišovho s neoklasicistickými a neorománskymi 
prvkami z roku 1927 [19]. 

Na nive Handlovky leží obec Chrenovec-Brusno 
zložená z dvoch katastrálnych území. V jej území sa 
nachádza niekoľko sakrálnych pamiatok. Jednou z nich 
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je Kostol sv. Michala Archanjela s pôvodným 
presbytériom a rokokovou Svätojánskou spovednicou 
[20].  

Obec disponuje novoprijatou národnou technickou 
pamiatkou kamenný mlyn. Najstarší písomný údaj 
o existencii mlyna na potoku Handlovka sa našiel z roku 
1675, kedy išlo ešte o drevený mlyn [21]. 
Jedinečnosťou obce je aj vysoká koncentrácia šiestich 
rumpálových studní na jednom mieste [22].  

Jeden z najznámejších predstaviteľov folklórneho 
hnutia na Hornej Nitre pôsobí práve v tejto obci, ide o 
Dedinskú folklórnu skupinu Hájiček. Je originálna vďaka 
využívaniu signálnych nástrojov (pastierske trúby 
a trombity), ktoré si vyrába a zadovažuje sama [23].  

V katastrálnom území Brusno vedie náučný chodník 
k pieskovcovým Brusnianskym guliam. Útvary 
dosahujúce 10 až 200 centimetrov sú nepravidelne 
rozmiestnené v stenách lomu alebo na zemi. Patria k 
regresným sedimentom málo spevnených piesčito-
štrkovitých usadenín, ktoré zvetrávaním nadobudli 
guľovitý a elipsovitý tvar. Usadeniny sú dôkazom 
ústupu mora z územia horného Ponitria počas starších 
treťohôr [24]. Ide o geologickú raritu v okolí 
Hornonitrianskej kotliny, pretože najbližšie sa 
pieskovcové gule vyskytujú na Kysuciach. 

 

Obr. 12 Brusnianske gule v obci Chrenovec-

Brusno 

 
Zdroj: [25] 

 
Najmenšia obec v Handlovskej doline je Lipník.   

V obci je postavená kultúrno-historická pamiatka, 
drevená zvonica, so štvorcovým pôdorysom z 18. 
storočia.  

Jej súčasťou je zvon, ktorý pochádza z roku 1783 zo 
susednej obce Veľká Čausa. Zvonica v minulosti slúžila 
miestnym obyvateľom na bohoslužby ako kaplnka a 
táto tradícia sa znovu obnovila [27].  
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 13 Drevená zvonica z 18. storočia  

 
Zdroj: [26] 
 

V doline Čausianskeho potoka a v najsevernejšej 
časti mikroregiónu leží obec Malá Čausa. V strede obce 
sa nachádza neoklasicistická Kaplnka Panny Márie 
Ružencovej postavená v roku 1992 [28].  V obci pôsobia 
ľudoví remeselníci, ktorí zdobia kraslice a vyrábajú 
košíky [29].  Aj v tejto obci sa popri potoku nachádzajú 
sýpky postavené z kameňa a z nepálených tehál. 
Niektoré z nich majú lizénové rámovanie (dekoratívne 
biele rámovanie deliace fasádu) a vchody zdôraznené 
výpustkami [5]. 

V západnej časti mikroregiónu  leží obec Veľká 
Čausa. V roku 1999 tu vysvätili modernú sieňovú 
stavbu Kostol sv. Gorazda. V území obce rastú dva 
chránené   exempláre lipy malolistej (Tilia cordata). Vek 
stromov sa odhaduje až na 200 rokov a ako dôvod 
ochrany sa uvádza pekný vzrast s estetickým a 
biologickým významom pre životné prostredie obce 
[30]. O tom, že aj tu sú zachované ľudové tradície 
svedčí umelecká výroba kraslíc, sídlo ľudových 
remeselníkov a folklórnej skupiny Dúbravka [31].  

2 Výsledky a diskusia  
Výsledkami článku sú na jednej strane identifikácia 

a prehľad jedinečných prvkov krajiny a ľudských aktivít 
a na strane druhej ich kartografická prezentácia. Každá 
obec mikroregiónu má so svojimi pozoruhodnosťami 
predpoklad pre rozvoj cestovného ruchu, ktoré je 
potrebné pre ich rozvoj prezentovať.  

V centre mesta Handlová sa nachádza  turisticko-
informačná kancelária, ktorá poskytuje propagačné 
materiály popisujúce pamiatky a prírodné prostredie 
územia. Materiály však neobsahujú komplexný prehľad 
informácií o mikroregióne spolu s turistickými 
atrakciami a ich mapovým výstupom. Niektoré údaje si 
obyvatelia a návštevníci mikroregiónu môžu vyhľadať aj 
na webových stránkach obcí, pričom nie všetky z nich 
sú prehľadne spracované s dostatočným množstvom 
informácií.  
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Cieľom bolo predstaviť Mikroregión Handlovskej 
doliny ako lokalitu s bohatou prírodnou a kultúrnou 
ponukou, ktorá je hodná rozsiahlejšej reklamy.  



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

281 

 

Mapa 2 Jedinečnosti Mikroregiónu Handlovskej doliny 
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Záver 
Aj turisticky menej populárne miesta môžu 

uspokojiť požiadavky nadšencov cestovného ruchu. 
Mikroregión ponúka turistické atrakcie, ktoré sú 
zaujímavé a zároveň jedinečné svojho druhu. Chýba 
v ňom integrovaná podpora turizmu v prepojení na 
jeho výnimočné prvky. Z hľadiska marketingovej 
komunikácie je potrebné, aby aj jednotlivé obce 
disponovali  materiálmi predstavujúcimi ich územie 
a okolie. 

Uvedené jedinečnosti v článku nie sú jedinými 
turistickými magnetmi v území. Ich identifikácia a 
prehľad môžu však slúžiť ako predloha na vytvorenie 
propagačného alebo informačného materiálu.  
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Abstract  
Quartz veins with uranium mineralization, bound to 
the tectonic fault (NE-SW trend) occur in Lower 
Triassic quartzose sediments of the Veporicum Unit 
tegument at Brezno. Veins are intensive weathered, 
a nearly complete destruction of primary 
mineralization. Oxidation zone products were 
studied via RTG powder diffraction analyses (XRD) 
and RTG fluorescence spectroscopic analyses (XRF). 
Most abundant mineral of the oxidation zone is 
limonite. From the uranyl minerals there were 
found uranyl phosphates: dominant sabugalite and 
less extended metatorbernite. Uranyl phosphates 
originate in acidic environmnets, which was caused 
by the sulphuric acid, released at the pyrite 
oxidation. 

Key words: uranium mineralization, oxidation 
zone, quartz, sabugalite, metatorbernite, limonite, 
Brezno, Veporicum Unit 

Abstrakt 
Kremenné žily s uránovou mineralizáciou, ktoré sú 
viazané na tektonický zlom (SV-JZ smeru) sa 
vyskytujú v spodnotriasových kremencoch pri 
Brezne v tektonickej jednotke severného veporika. 
Žily sú intenzívne zvetrané s takmer úplné 
zdeštruovanou primárnou mineralizáciou. Produkty 
oxidačnej zóny boli študované pomocou RTG 
práškovej difraktometrickej analýzy a RTG 
fluorescenčnej spektroskopickej analýzy. 
Najhojnejším mineráliom oxidačnej zóny je limonit. 
Z uranylových minerálov boli identifikované 
dominantný sabugalit a menej zastúpený 
metatorbernit. Uránové fosfáty vznikali v kyslom 
prostredí, ktoré je zapríčinené kyselinou sírovou, 
uvoľňovanou pri rozklade pyritu. 
Key words: urán, Brezno, sabugalit, metatorbernit, 
oxidačná zóna, žila, limonit, kremeň 

Úvod 
Žilná U-(TR) mineralizácia nedosahuje v Západných 
Karpatoch významnejšie parametre a jej výskyty 
majú viac-menej iba mineralogický význam. 
Najväčšie rozšírenie má vo východnej časti 
Slovenského rudohoria (gemerikum) na viacerých 
výskytoch v okolí Čučmy, Gemerskej Polomy, je 
známa aj pri Hnilci a Prakovciach [1, 2]. 
Bezvýznamná žilná U mineralizácia sa nachádza tiež 
v tektonickej zóne oddeľujúcej jednotku turnaika od 
príkrovu Bôrky pri Nandráži. Vo veporiku boli žilky 
uraninitu v dolomite zistené pri Hnúšti [3]. 

Doposiaľ mineralogicky neštudovaný výskyt 
kremenných žíl s U mineralizáciou vo veporiku sa 
nachádza aj pri Brezne. Tieto žily sú značne 
postihnuté supergénnymi procesmi, pričom žilný 
materiál je typický bohatým výskytom limonitu 
(resp. zmesou zatiaľ bližšie neskúmaných 
hydratovaných oxidov Fe) a pestro sfarbených 
sekundárnych U minerálov (v ďalšom texte 
uranylové minerály). Predložený príspevok je 
venovaný mineralogickej charakteristike produktov 
oxidácie primárnej U mineralizácie na tejto lokalite. 

Metodika 
Vzorky boli odobrané pomocou scintilačného 

rádiometra SGR s nastaveným meracím rozsahom 
400 – 3000 KeV, frekvencia merania 0,2 sekundy. 
Rádioaktivita vzoriek je uvedená v jednotkách CPS. 

 Mikrofotografie minerálov boli zhotovené 
pomocou binokulárnej lupy Nikon SMZ-1500 
s kamerou typu SD-Fi2. 

Uranylové minerály boliidentifikovanépráškovou 
RTG difrakčnou analýzou na prístrojiD8 Bruker 
Advance (Ústav vied o Zemi SAV, Banská Bystrica) za 
použitia žiarenia CuKα (1,540562 Å). Práškový 
preparát bol nanesený v acetónovej suspenzii na 
nosič (monokryštál Si) a následne boli získané 
difrakčné dáta v režime step-scanning (krok 0,02° 
2Θ/1,3, rozsah merania 2.0-65.0° 2Θ). Záznamy boli 
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vyhodnotené pomocou programu ZDS [4]. 
Luminiscencia minerálov vo vzorkách bola 
pozorovaná v svetlotesnej komore v UV žiarení, 
pomocou lampy Raytech R5-FLS-2.Chemické 
zloženie minerálov bolo overené semikvantitatívne 
bodovými RTG fluorescenčnými spektroskopickými 
analýzami (Ústav vied o Zemi SAV, Banská Bystrica). 

 

Zdroj [7] 

Geologické pomery 
Výskyty žilnej U mineralizácie sa nachádzajú na 
východných svahoch kóty Skalka (nadmorská výška 
946 m), asi 3 km severne od Brezna. Z literatúry nie 
sú o lokalite známe takmer žiadne údaje, hoci 
rádioaktívne anomálie ani tu v minulosti neušli 
pozornosti geológov. Lokalita bola podrobená 
prieskumu menšieho rozsahu v druhej polovici 50. 
rokov 20. storočia, počas ktorého bola vyrazená 
krátka štôlňa a na povrchu urobených niekoľko 
prieskumných rýh. Skromné zmienky o tomto 
výskyte sa nachádzajú v rukopisných prácach[5, 6]. 
Kremenné žily s U mineralizáciou sa nachádzajú 
v deformovaných spodnotriasových kremencoch 
a kremenných konglomerátoch lúžňanského 
súvrstvia obalu severného veporika - jednotky 
Veľkého boku [7]. Štruktúrne sú viazané do 
tektonickej zóny SV-JZ smeru, paralelnej so 
severnejšie ležiacou čertovickou líniou (Obr. 1). 
Tektonická zóna s U mineralizáciou má charakter 
prešmyku, pozdĺž ktorého sú kremence spodného 
triasu nasunuté na súvrstvie strednotriasových 
ramsauských dolomitov veľkobockej jednotky. Žily 
s U zrudnením sú dlhé do 1 m, pričom dosahujú 
hrúbku max. 10 cm. Podľa staršej analýzy [6] bol 
zistený obsah U v žilovine do 0,02 %. 
Rádiometrickým prieskumom boli na 

mineralizovaných kremenných žilách zistené 
hodnoty rádioaktivity do 10000 cps. 

 
 
 
 
 

 

Tab. 1: Semikvantitatívne zloženie sabugalitu 
(Sbg) a metatorbernitu (Mtb) z Brezna 

  Sbg Sbg Mtb 

  1 2 3 

Cu 0.09 0.06 9.26 

Al 3.82 3.89 0.81 

P 11.87 11.71 8.19 

Fe 3.24 4.36 0.55 

U 79.18 77.09 78.51 

Mg 0.34 0.10 0.48 

Ba 0.35 0.24 0.59 

Mn 0.09 0.11 0.13 

Co 0.05 0.04 0 

Ni 0.00 0.01 0.02 

Zn 0.03 0.03 0 

La 0.16 0.05 0 

Th 0.08 0.09 0 

Y 0.02 0.02 0.02 

Mo 0.21 0.18 0.12 

W 0.15 0.12 0.17 

Si 0.06 0.89 0.62 

Cr 0.02 0.00 0 

S 0.22 0.89 0.47 

Cl 0.03 0.10 0.03 

Σ hm. 
% 

100.00 100.00 99.97 

Obr. 1 Geologická mapa širšieho okolia lokality 
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Sabugalit     HAl(UO2)4(PO4)4 16H2O 

Je najhojnejším uranylovým minerálom na lokalite. 
Identifikovaný bol pomocou RTG difrakčnej analýzy. 
Hlavné difrakčné maximá a ich intenzity d(I) sú: 
9,63(100), 4,84(20), 3,48(5), 2,19(3) a 1,74(2), 
získaný analytický záznam dobre korešponduje 
s doteraz publikovanými difrakčnými 
údajmi sabugalitu [8].RTG fluorescenčnou 
spektroskopickou analýzou bolazistená prítomnosť 
hlavných prvkov U, P, Al a Fe (Tab. 1). Pomer 
obsahov hlavných konštrukčných prvkov (U, P, Al) 
minerálnej fázy z Brezna zodpovedá pomeru týchto 
prvkov v ideálnom sabugalite. Z prímesí bol 
významnejšie zvýšený iba obsah Fe (do 4,4 hm. %). 
Železo môže jednak obsadzovať katiónovú pozíciu 
v štruktúre minerálu, sčasti je však jeho zvýšený 
obsah zapríčinený aj kontamináciou z tenkých 
povlakov limonitu na povrchu kryštálov sabugalitu 
pri analyzovaní. 
 
Obr.2 Agregát tabuľkovitých kryštálov sabugalitu na 
pukline  kremennej žiloviny. Šírka záberu 5 mm. 
Foto: Š. Ferenc 

 
 
 
 
Obr. 3 Agregát tabuľkovitých kryštálov sabugalitu v 
dutine limonitizovanej kremennej žiloviny. Šírka 
záberu 1,5cm. Foto: Š. Ferenc 

 
 

Sabugalit tvorí citrónovožlté až žltohnedé 
tabuľkovité, idiomorfné až hypidiomorfné kryštály 
(veľkosť do 6 mm) so skleným leskom a výbornou 
štiepateľnosťou (obr.2, 3). Kryštáliky sa vyskytujú 
buď samostatne, častejšie však tvoria 
hrubokryštalické agregáty ako aj jemnokryštalické 
kôry na puklinách kremennej žiloviny a okolných 
hornín, na ploche až 2,5 x 1,5 cm. Lokálne vypĺňa 
dutiny v limonitizovanom kremeni. Na okrajoch 
kryštálov je makroskopicky zreteľne pozorovateľná 
zmena farby z citrónovožltej na oranžovožltú 
vplyvom limonitu. V UV žiarení vykazuje sabugalit  
výraznú zelenú luminiscenciu autunitového 
typu(obr.4). 
 
Obr. 4 Limonitizovaná kremenná žilovina so 
sabugalitom a jeho luminiscencia v UV žiarení.  
Rozmery vzorky 7 x 10 cm. Foto: Š. Ferenc 

 
 
Vo vzorkách boli zistené dve generácie 

sabugalitu. Prvá generácia kryštálov je obrastaná 
resp. zatláčaná limonitom, ktorý pomerne často 
vytvára až úplné pseudomorfózy po sabugalitových 
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tabuľkách (obr. 5). Následne na tomto limonite 
došlo k precipitácii druhej generácie sabugalitu. 
Ojedinele bolo pozorované jeho intímne 
prerastanie sa s metatorbernitom. 
 
Obr. 5 Pseudomorfózy limonitu po tabuľkách 
sabugalitu. Šírka záberu 1,5 cm. Foto: R. Kopáčik 

 
 

MetatorbernitCu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O 
Metatorbernit je druhý  najbežnejší uranylový 
minerál na lokalite avšak oproti sabugalitu je len 
podradne zastúpený. Identifikovaný bol pomocou 
RTG difrakčnej analýzy, hlavné difrakčné maximá 
a intenzity d(I) sú: 8,71(100), 5,44(75), 4,93(75), 
3,68(100), 3,48(80),3,23(80) a 2,931(70). Záznam 
korešponduje s doteraz publikovanými difrakčnými 
údajmi metatorbernitu [1].Na základe výsledkov 
RTG fluorescenčnej spektroskopickej analýzy (Tab. 
1) je zrejmé, žepomer obsahov hlavných 
konštrukčných prvkov (U, P, Cu) minerálnej fázy z 
Brezna sa blíži pomeru týchto prvkov v ideálnom 
metatorbernite. 
 
Obr. 6 Kryštály metatorbernitu v dutine kremeňa. 
Šírka záberu 4 mm. Foto: R. Kopáčik 

 

Obr. 7 Šupinka metatorbernitu pokrytá limonitom.  
Šírka záberu 1,1cm. Foto: Š. Ferenc 

 
 
 
Metatorbernit tvorí svetlozelené až 
smaragdovozelené idiomorfné a hypidiomorfné 
kryštály so skleným až diamantovým leskom, veľké 
do 3 mm, s dokonalou štiepateľnosťou. Často sú 
pokryté vrstvičkou limonitu (obr. 6, 7). Kryštáliky sa 
vyskytujú buď vo forme zhlukov v dutinách 
kremennej žiloviny, alebo ako jemnokryštalické kôry 
na okolných horninách, na ploche 0,4 x 0,9 cm. 
Lokálne sa intímne prerastá so sabugalitom. 

Fe oxidy/hydroxidy 
Fe oxidy a hydroxidy sa nachádzajú na všetkých 

vzorkách, spôsobujú svetlo- až tmavohnedé 
sfarbenie kremennej žiloviny. Majú oranžovú až 
hnedú farbu. Na puklinách a povrchu 
mineralizovaných vzoriek vytvárajú povlaky resp. 
výplne puklín. Miestami vytvárajú aj koloformné 
agregáty tvorené globulami veľkými do 1 
mm.Pomerne často tvoria úplné pseudomorfózy po 
kryštáloch pyritu a sabugalitu(obr. 5, 8). 

Záver 
Výskyty uranylových fosfátov sú na Slovensku 
pomerne časté, ba je možné povedať že spolu 
s arzeničnanmi tu predstavujú najviac rozšírený 
produkt zvetrávania primárnych uránových 
minerálov. Reprezentované sú najmä autunitom 
a torbernitom (a ich meta- formami), vzácne bol 
zistený aj metasaléeit [1, 9]. Uranylové fosfáty 
a arzeničnany vznikajú predovšetkým v kyslých 
podmienkach zvetrávania [10]. Hoci vo svete je 
sabugalit rozšírený na značnom množstve lokalít, 
v Západných Karpatoch ho iba nedávno prvý krát 
identifikoval Števko [nepubl., 11] v rámci oxidačnej 
zóny kremenných žíl s U-(±Au) mineralizáciou 
v Krátkej doline pri Gemerskej Polome. 

Na lokalite Brezno - Skalka reprezentuje 
sabugalit popri limonite druhý najbežnejší produkt 
zvetrávania kremenných žíl s U mineralizáciou 
a vystupuje v asociácii s menej hojným 
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metatorbernitom. Kyslé prostredie pre vznik 
fosforečnanov uranylu bolo v tomto prípade 
zabezpečené kyselinou sírovou ktorá vznikla pri 
oxidácii pyritu. Tento bol v nezvetranej žilovine 
veľmi hojným minerálom, o čom svedčia bežne 
rozšírené pseudomorfózy limonitu po 
kockácha pentagonálnych dodekaédroch 
pyritu(obr. 8). 
 
Obr. 8 Pseudomorfóza limonitu po kocke pyritu. 
Šírka záberu  6 mm. Foto: R. Kopáčik 
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Abstrakt 
Charakteristika fyzicko-geografickej štruktúry a 
kvality riečneho biotopu sa v posledných rokoch 
dostáva do popredia v rámci environmentálneho 
plánovania a manažmentu vodných zdrojov. 
Rámcová smernica o vode, ktorá definuje 
morfológiu ako základný komponent tokov a riek, 
požaduje aj analýzu hydromorfologickej kvality pri 
určovaní ich ekologického stavu. Cieľom 
predkladanej práce je zhodnotiť fyzicko-geografické 
parametre povodia Opatovského potoka na 
západnom Slovenskom a prezentovať výsledky 
hydromorfologického mapovania v jeho hornej 
časti. 

Kľúčové slová: analýza vodného toku, 
hydromorfologický prvok, riečny koridor, Opatovský 
potok, mapovanie 

Abstract 
Characterization of geographic and physical 
structure and quality of river habitat in recent years 
has become increasingly important in the context of 
environmental planning and management of water 
bodies. The Water Framework Directive, which 
defines the morphology as a fundamental 
component of river requires hydromorphological 
quality assessment in determining the ecological 
status of rivers. The aim of this work is to evaluate 
the physical-geographical parameters of the 
Opatovský brook catchment in Western Slovakia 
and to presents its hydromorfological quality in the 
source region. 

Keywords: watercourse analysis, 
hydromorphological element, river habitat, 
Opatovský brook, mapping 

Úvod  
Mapovanie a skúmanie vodných tokov (biologické, 
chemické, hydromorfologické) za účelom ich 
ochrany, lepšieho manažmentu a obnovy dostáva 
čoraz väčší priestor na svete aj na Slovensku. Ide 
o mapovanie tokov všetkých veľkostných kategórií, 

keď sa do pozornosti dostávajú aj menšie vodné 
toky, ktorých  kvalita ovplyvňuje nielen dané 
povodie, s ktorým sú previazané, ale aj výslednú 
kvalitu väčších vodných tokov, do ktorých sa 
vlievajú. Akékoľvek zásahy do týchto fluviálnych 
systémov by mali byť teda robené zodpovedne [1] , 
s rešpektom na prírodné procesy, ktoré v nich 
prebiehajú. Ekologický manažment a zlepšovanie 
ekologického stavu vodných tokov je zakotvené aj v 
Rámcovej smernici o vodách, ktorá nás zaväzuje, 
aby všetky povrchové a podzemné vody v Európe 
dosiahli alebo si udržali dobrý ekologický stav [2]. 

V predkladanej práci sa zaoberáme fyzicko-
geografickou analýzou pramennej oblasti a horného 
toku Opatovského potoka (na jednom kilometri). 
Tento potok predstavuje tok IV. rádu o dĺžke 7,38 
km, ktorý je veľmi bohatý na rôzne 
hydromorfologické štruktúry. Ďalej sa zaoberáme 
zakreslením toku v bežných mapách, na ktorých sa 
pramenná oblasť nezhoduje s reálnou pramennou 
oblasťou. Táto práca má za cieľ zhodnotiť aktuálny 
stav mapovaného územia z hľadiska 
hydromorfológie a pokúsiť sa vysvetliť 
nezrovnalosti reálneho stavu s mapami.  

1 Skúmané územie 
Povodie Opatovského potoka (Obr. 1) leží 
v Strážovských vrchoch, v podcelku Trenčianska 
vrchovina na západnom Slovensku. Tok preteká cez 
Opatovskú dolinu, ďalej cez mestskú časť Trenčín 
Opatová, vlieva sa do potoka Teplička, ktorý 
a následne vlieva do Nosického kanálu. Za 
najvýznamnejší prítok sa dá považovať Dobriansky 
potok, dlhý 7,074 km. Opatovský potok má 
pramennú oblasť v hornej časti Opatovskej doliny, 
ktorá má miestny názov Hladné vody. Nachádza sa 
vo výške približne 460 metrov nad morom. Má 
jeden pravostranný prítok (Dobriansky potok) a dva 
ľavostranné prítoky. Do Tepličky sa Opatovský 
potok vlieva vo výške 215 metrov nad morom. 
Hlavný tok má dĺžku približne 7 kilometrov. Celé 
povodie má plochu 12,65 km². Najvyšším bodom 
povodia je vrch Trubárka s výškou 670 metrov nad 
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morom, najnižším bodom miesto, kde sa Opatovský 
potok vlieva do Tepličky, približne 215 metrov nad 
morom. Osídlený je viac ľavý breh, zastavaná plocha 
tvorí 66% z celkovej zastavanej plochy (Obr. 2).  

 
 

Obr. 1 Vymedzenie predmetného územia  

 
Zdroj:  [3] 
 

Obr. 2 Povodie a jeho využitie 

 
Zdroj podkladovej mapy: [4] 

1.1 Hydrologické a klimatologické pomery 
Opatovský potok patrí do povodia Váhu, ktorého 
riečna sieť je veľmi bohatá. V priľahlých dolinách sa 
nachádza niekoľko podobných malých vodných 
tokov, ktoré odvodňujú z pravidla jednu, alebo dve 
menšie doliny. Hoci ide o tok s celoročným 
výskytom vody, v letných mesiacoch sa jeho prietok 
zmenšuje na minimum a väčšina jeho prítokov 
vysychá. Na dolnom toku sa vďaka blízkosti Váhu 
udržiava pomerne vysoká hladina podzemných vôd. 
Čo sa týka využitia vodného toku, v strednej časti je 
na ňom vybudovaná vodná nádrž, ktorá slúži na 
rekreačné účely najmä v letných mesiacoch. 
V dolnej časti je tok regulovaný. Opatovský potok sa 
nachádza v oblasti mimoriadne bohatej na 
minerálne vody, čoho dôkazom je aj blízkosť 
kúpeľov Trenčianske Teplice, ale aj množstvo 
výverov minerálne bohatej vody, ľudovo 
nazývaných aj kyselky [5]. 

Z klimatologického hľadiska leží povodie 
Opatovského potoka v troch klimatických okrskoch. 
Väčšia časť povodia leží v mierne teplej klimatickej 
oblasti a to horná časť toku, ktorá sa nachádza 
v mierne teplom, mierne vlhkom okrsku so 
studenou zimou a stredná časť toku, ktorá sa 
nachádza v mierne teplom, vlhkom okrsku 
s chladnou až studenou zimou. Dolná časť povodia 
leží v teplej klimatickej oblasti, v mierne teplom, 
vlhkom okrsku, s chladnou až studenou zimou. 
Všetky okrsky spadajú do dolinového, respektíve 
kotlinového typu [6].  

1.2 Geologická stavba reliéfu a pôdne pomery 
V geologickej stavbe prevládajú na hornom toku 
pieskovce a piesčité krinoidové vápence, konkrétne 
slienité a rádiolaritové vápence. V strednej časti 
toku tvoria významnú časť podložia sivé slienité 
vápence, rádiolarity a rádiolaritové vápence, 
s menšími vložkami slienitých vápencov 
a slieňovcov. V mieste, kde sa dolina postupne 
rozširuje sú významnou zložkou pieskovce. Na 
dolnom toku tvoria podložie väčšinou sprašové 
nevápnité hliny a kvartérne sedimenty Váhu [7] . 

Z hľadiska pôd majú najväčšie zastúpenie 
rendziny a rendzinové kambizeme. V dolnej časti 
povodia z dôvodu vysokej podzemnej vody 
prevládajú modálne fluvizeme, pseudoglejové 
hnedozeme a pseudogleje, v povodí sa ale môžeme 
stretnúť aj s celkom hojným zastúpením hnedozemí 
[8].  

1.3 Vegetácia 
Väčšiu časť povodia zaberá hospodársky využívaný 
les, lúky sa zachovali vo významnejších plochách iba 
na okrajoch porastov (Obr. 2). V lesoch prevládajú 
bukové porasty na vápencových podložiach. 
Prirodzená potenciálna vegetácia je pre väčšinu 
porastov v hornej časti povodia jedľovo – bukový 
les, v dolnej časti povodia sú iba z časti zachované 
karpatské dubovo – hrabové lesy, najmä kvôli 
poľnohospodárskej činnosti, keďže sú na 
najúrodnejších pôdach v povodí. Polia zabrali aj 
priestor pôvodných lužných spoločenstiev. 
V minulosti bolo v celom povodí množstvo 
pasienkov, ktoré sa ale prestali udržiavať 
a postupne zanikli [9]. 

1.4 Metodika mapovania 
Terénny výskum sme robili počas nízkych prietokov 
v novembri a decembri 2015. Použili sme britské 
metodiky [10]. Ako podkladové mapy sme použili 
základné mapy Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky v mierke 1 : 2000. 
Použité súradnice sme čerpali tiež z týchto máp, ale 
overili a spresnili sme ich meraním v teréne. Pri 
samotnom terénnom mapovaní sme okrem 

© Prispievatelia 
OpenStreetMap 
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pripravených podkladových máp použili pásmo a 
GPS zariadenie. Celý vybraný úsek je prirodzený, 
teda bez regulácie, pričom šírka mapovaného 
priečneho koridoru bola približne tridsať metrov. Na 
niektorých úsekoch, kde sa potok dostáva do úzkej 
časti doliny so strmými brehmi bola ale šírka 
mapovaného priečneho koridoru iba desať metrov. 
Zmapovali sme celý vodný tok v dĺžke 7, 072 
kilometrov. Dĺžka úseku použitého v tejto práci je 
jeden kilometer od pramennej oblasti (Obr. 3; 4). Do 
terénnych mapových listov sme zaznamenali 
hydromorfologické prvky a brehové porasty 
štandardnými značkami. Následne sme vytvorili 
sériu desiatich priečnych profilov (Obr. 5A, 5B), 
ktorých polohu sme označili v mapových listoch. 
Tieto priečne profily zachytávajú najzaujímavejšie 
časti koryta, ktoré sú zároveň charakteristické pre 
celý mapovaný úsek. Pri charakterizovaní 
jednotlivých hydromorfologických prvkov sme 
vychádzali z Hydromorfologického slovníka [11]. 

 
Obr. 5A: Náčrt priečnych profilov  

Vysvetlivky: 1a – dno toku, 1b – pripojená pozdĺžna 
lavica, 1c - sihoť, 1d – breh, 1e – slepé rameno, Ta 

– riečna terasa, Tx - svah 
 

 

Obr. 5B: Náčrt priečnych profilov  

 
Vysvetlivky: 1a – dno toku, 1b – pripojená 

pozdĺžna lavica, 1c - sihoť, 1d – breh, 1e – slepé 
rameno, Ta – riečna terasa, Tx - svah  

2 Výsledky a diskusia 
Mapovaný úsek začína pramennou oblasťou, 
rozsiahlou zamokrenou plochou, z ktorej vyteká 
hlavný tok Opatovského potoka. Celá horná časť 
toku je charakteristická výskytom rôznych 
hydromorfologických prvkov (Obr. 3,4,5A,5B), ktoré 
nie sú plošne  rozsiahle, ale sú veľmi pekne vyvinuté.  
Prietok v tejto časti toku je veľmi malý a iba 
postupne potok naberá na sile. Pre sledovaný úsek 
je charakteristické striedanie širších a pokojnejších 
častí toku, na ktorých sa potok rozlieva a strmších 
a prudších častí, kde sa potok pomerne vyrovnáva 
a zarezáva hlboko do podložia. V hornej časti 
skúmaného úseku tok mierne meandruje. Na jar sa  
pravidelne v tomto úseku vylieva, takže celá oblasť 
je dlhodobo zamokrená.  Následne sa dostáva do 
strmšej časti doliny, kde sa jeho tok zrýchľuje 
a veľmi výrazne sa na tomto úseku prejavuje 
hĺbková aj laterálna erózia. Na miestach, kde tok 
spomaľuje vytvára malé pripojené bočné lavice [13]. 
V tejto oblasti priberá aj prvý (ľavostranný) prítok, 
ktorý je v niektorých mapách značený ako hlavný 
tok Opatovského potoka. Z našich pozorovaní  
vyplýva, že ide o výdatný, ale sezónny prítok. 
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Niekoľko metrov pod sútokom hlavného toku 
s prítokom križuje tok nespevnená lesná cesta, 
ktorá je využívaná hlavne ako približovacia cesta 
k blízkemu odvoznému miestu a potok tu nie je 
nijak prehradený, takže sa počas výdatnejších 
zrážok vylieva na cestu. Ďalšie premostenie potoka 
je už riešené pomocou betónových skruží, ktorými 
je tok vedený popod cestu. V dolnej časti 
skúmaného územia tok vytvára množstvo 
ostrovčekov, bočných a mŕtvych ramien. Po 
pomerne veľkom sklone hornej časti skúmaného 
úseku, sa sklon toku zmierňuje a potok sa rozlieva 
na väčšiu plochu. Hĺbková erózia je na tomto mieste 
minimálna, potok skôr ukladá plavený materiál do 
pripojených lavíc [14]. Niektoré z mnohých 
hydromorfologických prvkov dokumentujú 
priložené fotografie na obrázkoch 6 až 13. 

Vegetácia bezprostredne pri potoku je vo 
väčšine zastúpená hlavne vlhkomilnejšími 
stromami, ktoré často zasahujú svojimi koreňmi, 
alebo kmeňmi do vodného toku. V poraste blízko 
potoka dominuje jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.), 
zriedkavejšie hlavne na slnečnejších stanovištiach sa 
objavuje topoľ osikový (Populus tremula L.). Vo 
vyšších polohách je hospodársky bukovo – hrabový 
les, miestami sa nachádzajú malé monokultúry 
smreku obyčajného (Picea abies L.), ktoré sme určili 
podľa kľúča [15]. Z bylinného spoločenstva 
prevládajú vyššie druhy tráv, ale aj nitrofilné druhy 
ako žihľava dvojdomá (Urtica dioica L.), čistec lesný 
(Stachys sylvatica L.) alebo z nižších druhov kopytník 
európsky (Asarum europaeum L.). V úsekoch kde na 
povrch vychádza skalné podložie sú hojne 
zastúpené rôzne druhy machov. Pri určovaní tohto 
týchto spoločenstiev sme vychádzali z atlasu rastlín  
[16]. 

Keďže táto časť povodia Opatovského potoka je 
najviac vzdialená od okolitých obcí, ale najmä od 
Opatovej a je najťažšie dostupná, na rozdiel od 
strednej a najmä dolnej časti toku tu nie je problém 
s nelegálnymi skládkami odpadu, alebo inými 
devastačnými činnosťami človeka. Tok sa teda dá 
v tejto časti považovať za najčistejší. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 Pramenná oblasť – mokrina (Opatovská 
dolina, Hladné vody, 30. 12. 2015) 

 
 

Obr. 7 Zmena sklonu toku (Opatovská dolina, 
Hladné vody, 30. 12. 2015) 
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Obr. 8 Zarezávanie toku do podložia (Opatovská 
dolina, Hladné vody, 30. 12. 2015) 

 

Obr. 9 Strmé svahy brehu (Opatovská dolina, Hladné 
vody, 30. 12. 2015) 

Obr. 10 Zarezanie potoka (Opatovská dolina, Hladné 
vody, 30. 12. 2015) 

 

Obr. 11 Zmena sklonu toku (Opatovská dolina, 
Hladné vody, 30. 12. 2015) 

 
 

Obr. 12 Laterálna erózia (Opatovská dolina, Hladné 
vody, 30. 12. 2015) 

 
Obr. 13 Prehradenie cesty potokom (Opatovská 
dolina, Hladné vody, 30. 12. 2015) 

 

2.1 Zobrazenie toku v mapách 
Na základe terénneho výskumu, ktorý začal 

v roku 2014, sme zistili menšiu nezrovnalosť medzi 
reálnym stavom a základnými mapami, ktoré sme 
používali ako podkladové mapy pre terénne 
mapovanie. V základných mapách Úradu geodézie, 
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kartografie a katastra SR [17] je ako hlavný prameň 
označovaný prvý ľavý prítok. 

Tento prítok vytvára hlbšiu dolinu, na základe 
čoho mohol byť označený ako hlavný tok. 
V skutočnosti ide o prvý prítok, ktorý má sezónny 
charakter, keďže v lete takmer úplne vysychá, kým 
časť toku nami označovaná ako hlavný tok má 
pomerne dobrú vodnatosť aj v letných mesiacoch. 
K zameneniu týchto dvoch častí tokov mohlo dôjsť 
aj vďaka veľkej výdatnosti prítoku na jar, keď sa 
prietokom vyrovná hlavnému toku. Zaujímavé je, že 
v historických mapách (konkrétne v mapách 
z druhého a tretieho vojenského mapovania [18]) je 
za hlavný tok označovaný nami zdokumentovaný 
hlavný tok.  

Ďalšia nezrovnalosť je v dĺžke hlavného toku. 
V mapách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 
je prameň zaznačený približne o 200 metrov vyššie, 
ako sme zaznamenali počas terénneho výskumu. 
Územie ktoré je v mape zaznamenané ako tok bolo 
počas nášho výskumu bez povrchovej vody. Je ale 
pravdepodobné, že počas vyšších vodných stavov je 
táto zamokrená oblasť zaplavená vodou aj na 
povrchu. Ďalším dôvodom by mohlo byť vysychanie 
tokov a dopady klimatických zmien, najmä zmeny 
v zrážkovej distribúcii počas roka za posledné 
desaťročie.  

Okrem mapových náčrtov použitých v tejto práci 
sme počas terénneho výskumu zmapovali 
Opatovský potok v celej jeho dĺžke 7, 072 km na 
účely bakalárskej práce, ktorá sa zaoberá dôkladnou 
fyzicko – geografickou analýzou tohto vodného 
toku. 

Záver 
Proces mapovania tokov sa na Slovensku 

rozbieha iba pomaly. Doteraz bol dôraz kladený 
hlavne na väčšie toky, ich hydromorfológiu, vývoj 
a mapovanie ich zmien. Veľkú hydromorfologickú 
pestrosť môžeme ale nájsť aj na vodných tokoch, 
ktorých význam je z celoslovenského hľadiska iba 
lokálny, čoho dôkazom je práve  Opatovský potok. 
Práve nezrovnalosti medzi reálnym stavom 
a mapami, ktoré sme zistili počas terénneho 
výskumu, vytvárajú priestor pre ďalšie výskumy na 
tomto, ale aj ďalších podobných lokálnych tokoch.  
Ak zoberieme do úvahy všetky zásahy, ktoré boli 
v minulosti na vodných tokoch urobené, alebo sú 
plánované, dôkladné mapovanie  môže byť veľmi 
prínosné. Dá sa tak predísť chybám, ktorých 
dôsledky možno nepocítime priamo my, ale ďalšie 
generácie sa im nevyhnú. 
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Obr. 3 Náčrt mapového listu   

 
 

Obr. 4 Vysvetlivky použité pri mapovaní (podľa NRA 1992) 

 
Zdroj: [12] 
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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá problematikou ochrany prírody 
a krajiny na území MAS Žibrica, do ktorej zasahujú 
významné veľkoplošné aj maloplošné chránené 
územia, ale aj územia, ktoré sú zaradené do sústavy 
chránených území členských krajín Európskej únie 
NATURA 2000. Jednotlivé kapitoly príspevku obsahujú 
prehľad týchto území spolu s chránenými druhmi fauny 
a flóry v priestore MAS Žibrica a taktiež možnosti 
prístupnosti týchto území z obcí patriacich do MAS 
Žibrica. 
Kľúčové slová: MAS Žibrica, ochrana prírody a krajiny, 
CHKO Ponitrie, NATURA 2000. 

Abstract 
This paper deals with issues of nature and landscape 
protection on Local action group (LAG) Žibrica area, in 
which interfere important large and small areas of 
protection and also  areas, that are part of network of 
protected areas in European Union, NATURA 2000. 
Paper contains overview of these areas with valuable 
and threatened species of fauna and flora in the space 
of MAS Žibrica and also opportunities to achieve this 
areas from the villages that are members of Local 
action group Žibrica. 
Key Words: LAG Žibrica, Nature and Landscape 
protection, PLA Ponitrie, NATURA 2000. 
 

Úvod 
Cieľom príspevku je charakteristika územia MAS Žibrica 
z aspektu ochrany prírody a krajiny, pretože na území 
jej členských obcí sa nachádza rad pozoruhodností,  
o ktorých je vhodné informovanosť rozšíriť.  

Podľa zákona č.543/2002 Z. z. sa ochranou prírody 
a krajiny rozumie „obmedzovanie zásahov, ktoré môžu 
poškodiť, ohroziť alebo zničiť podmienky a formy 
života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny a znížiť jej 
ekologickú stabilitu. Cieľom ochrany prírody a  krajiny 
je chrániť prírodu pre optimálne využitie krajiny. 
Príroda a jej časti v rámci krajiny predstavujú pre život 
nesmierne dôležitú až existenčnú zložku životného 

prostredia. Prírodu a krajinu treba chrániť nielen 
z hľadiska súčasných životných potrieb, ale aj pre 
potrebu zachovať ju pre budúce pokolenie ako zdravú“. 

Ochranu prírody predstavujú v rámci záujmu štátu 
veľkoplošné a maloplošné chránené územia. V článku 
uvádzame charakteristiku týchto území spolu 
s typickými druhmi rastlinstva a živočíšstva, z ktorých 
sú mnohé zaradené medzi chránené druhy. V území 
MAS Žibrica sa však nachádzajú aj oblasti, ktoré 
zaraďujeme do sústavy chránených území Európy 
NATURA 2000. 

Zaujímavým prvkom v území obcí MAS Žibrica sú aj 
turistické trasy a náučný chodník, cez ktoré je možné 
poznávať prírodné zaujímavosti územia. 

1 Vymedzenie a charakteristika územia MAS 
Žibrica  
MAS Žibrica je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré 
vzniklo v júni 2011 a jeho územie sa skladá z 15 obcí: 
Bádice, Čeľadice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, 
Hosťová, Jelenec, Kolíňany, Ľudovítová, Nitrianske 
Hrnčiarovce, Podhorany, Štitáre,  Výčapy-Opatovce, 
Žirany a od novembra 2015 sú členmi združenia aj obce 
Koniarovce a Hrušovany. Pôvodne sa územie MAS 
Žibrica rozprestieralo v okrese Nitra, no prijatím obcí 
Koniarovce a Hrušovany sa rozšírilo pôsobenie 
občianskeho združenia aj do okresu Topoľčany.  

Občianske združenie Žibrica vzniklo s cieľom 
spoločne koncepčne rozvíjať občiansky život, 
skvalitňovať podmienky pre život obyvateľov regiónu, 
chrániť životné prostredie, chrániť duchovné hodnoty a 
kultúrne dedičstvo, podporiť podnikanie a služby, 
rozvíjať technickú a dopravnú infraštruktúru, rozvíjať 
turizmus a cestovný ruch a propagovať a prezentovať 
región Žibrice [1]. 

Z hľadiska geomorfologického členenia  územie 
MAS Žibrica zaraďujeme do celkov Tribeč a Podunajská 
pahorkatina. Tribeč sa delí na podcelky Zobor, Jelenec, 
Veľký Tribeč, Sokolec a Rázdiel. Územie MAS patrí do 
podcelkov Zobor a Jelenec.  Podunajskú pahorkatinu 
rozrezali rieky na podcelky, z ktorých územie patrí do 
Nitrianskej a Žitavskej pahorkatiny [2]. Nadmorské 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

297 

 

výšky stredu obcí sú v rozmedzí od 150 m n. m. 
(Ľudovítová) do 251 m n. m. (Žirany). Dominantou 
a zároveň aj najvyšším bodom územia je vrch Žibrica 
(618 m n. m.), ktorý sa nachádza v juhovýchodnej časti 
pohoria Tribeč a je stretom hraníc troch obcí - Štitáre, 
Žirany a Podhorany[3].  

Obce patriace do MAS Žibrica majú spolu celkovú 
rozlohu  155,21 km2 (15 521 ha) a počet obyvateľov 
16 179 (k 31. 12. 2014) [4]. Územie MAS má veľmi 
výhodnú polohu, pretože sa nachádza v blízkosti mesta 
Nitra, ktoré poskytuje benefity okresného a krajského 
mesta, pričom si MAS  zachováva vidiecky charakter 
územia. 

Dôležitou súčasťou územia je aj 
poľnohospodárstvo, keďže 61,30% výmery územia 
zaberá poľnohospodárska pôda. Pestujú sa najmä 
obilniny a krmoviny, tradíciu má v obciach aj 
pestovanie viniča. Priemysel sa v území špecializuje na 
výrobu potravín, kovových konštrukcií, plastov a na 
výrobu vápna v obci Žirany. 

V rámci cestnej infraštruktúry prechádzajú územím 
predovšetkým ťahy celoštátneho významu. Môžeme 
sem zaradiť cesty I. triedy I/64, ktorá v území MAS 
Žibrica prechádza cez obce Ľudovítová, Výčapy-
Opatovce, Koniarovce a Hrušovany a cestu I/65, ktorá 
spája mesto Nitra a Martin. Táto cesta prechádza cez 
obce Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Žirany, Kolíňany, 
Jelenec a Hosťová. Cez územia obcí Hosťová a Čeľadice 
prechádza aj rýchlostná cesta R1, ktorá je súčasťou 
viacerých európskych ciest.   

Na území MAS sa nachádza aj napojenie na 
železničnú dopravu. Ide o trať ŽSR č. 140 (Nové Zámky 
- Prievidza), ktorej stanica, v rámci územia MAS Žibrica, 
sa nachádza v obci Výčapy-Opatovce a trať č. 141 
(Leopoldov-Kozárovce), na ktorej však bola v roku 2003 
osobná železničná doprava z finančných dôvodov 
zrušená.  

Kvalita dopravnej infraštruktúry z hľadiska 
autobusovej dopravy je v rámci územia veľmi 
diferencovaná. Obce v tesnej blízkosti mesta Nitry,  ako 
napríklad Nitrianske Hrnčiarovce a Štitáre majú 
zabezpečené dopravné spojenia pomerne kvalitne 
častými spojmi v porovnaní so vzdialenejšími obcami 
ako Žirany, Čeľadice, Horné Lefantovce. 

Najbližšie letisko sa nachádza v mestskej časti 
Janíkovce, vzdialenej 3 km od mesta Nitry, ktoré má 
skôr rekreačné využitie.  

Územie MAS má značný potenciál v súvislosti 
s budovaním cyklotrás. 

 

2 Ochrana prírody z hľadiska záujmu štátu 
Základným legislatívnym dokumentom ochrany prírody 
a krajiny Slovenskej republiky, účinným od 1. januára 
2003 je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
543/2002 z 25. júna 2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny. Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov 
štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti 
právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody 
a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti 
podmienok a foriem života na Zemi, utvárať podmienky 
na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne 
využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného 
dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na 
dosiahnutie a udržanie ekologickej stability. Za 
chránené územia možno vyhlásiť lokality, na ktorých sa 
nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy 
národného významu, biotopy druhov európskeho 
významu, biotopy druhov národného významu a 
biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých 
ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné 
krajinné prvky alebo územia medzinárodného 
významu. Chránené územia možno rozdeliť na: 
veľkoplošné a maloplošné [5].  

Ako veľkoplošné chránené územia (VCHÚ) 
označujeme národné parky (NP) a chránené krajinné 
oblasti (CHKO). 

Ako maloplošné chránené územia (MCHÚ) sa 
označujú  chránené areály, prírodné rezervácie, 
národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, 
národné prírodné pamiatky a chránené krajinné prvky 
[6]. 

Na území MAS Žibrica môžeme za veľkoplošné 
chránené územia považovať CHKO Ponitrie, ktoré 
v rámci miestnej akčnej skupiny zasahuje do  území  
obcí   Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Žirany, Jelenec, 
Podhorany, Bádice, Horné Lefantovce a Dolné 
Lefantovce. CHKO Ponitrie sa rozprestiera v dvoch 
odlišných orografických celkoch a to Tribeč a Vtáčnik. 
Rozmanitosť územia vyjadruje aj logo CHKO Ponitrie 
(obr. 1). Pre pohorie Tribeč sú charakteristické plochy 
bezlesia s výskytom xerotermných spoločenstiev 
a listnaté lesy. Tieto v pohorí Vtáčnik s pribúdajúcou 
nadmorskou výškou prechádzajú do zmiešaných lesov 
s ihličnanmi.  

Keďže do územia MAS Žibrica zasahuje pohorie 
Tribeč, budeme sa venovať bližšie tejto oblasti.  
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Obrázok č. 1: Logo CHKO Ponitrie  

 
Zdroj: [7] 
 
Tribeč patrí ku starým jadrovým pohoriam. Budujú 

ho kryštalické bridlice, granodiority, ale i horniny 
mezozoika (vápence, dolomity, kremence, bridlice), z 
ktorých k morfologicky ojedinelým patria kremencové 
hôrky, lemujúce jeho chrbát zo západu na východ. 
Typické pre Tribeč sú dubovo-hrabové, dubové a vo 
vyšších polohách bukové lesy. Vzhľadom na svoju 
nadmorskú výšku, geologické podložie a expozíciu, 
Tribeč pokrývajú zväčša teplomilné rastlinné 
spoločenstvá. Rastú tu vzácne a chránené druhy ako 
peniažtek slovenský (Thlaspi jankae), hrdobárka 
páchnuca (Teucrium scorodonia), hrachor benátsky 
(Lathyrus venetus), kosatec nízky (Iris pumila), hlaváčik 
jarný (Adonis vernalis), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla 
grandis), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon) a rad 
ďalších chránených druhov. 

Zo zástupcov fauny Chránenej krajinnej oblasti 
Ponitrie si pozornosť zaslúži výskyt rysa a mačky divej 
ako pôvodných šeliem. Ďalej sa v nej vyskytuje jelenia, 
v nižších polohách srnčia a diviačia zver. Veľmi dobre sa 
v Tribeči darí danielej a muflónej zveri, ktorá bola na 
Slovensku introdukovaná v roku 1867. Zo vzácnych 
dravcov sa v oblasti vyskytuje orol krikľavý (Aquila 
pomarina), orol kráľovský (Aquila heliaca), hadiar 
krátkoprstý (Circaetus gallicus) a včelár obyčajný 
(Pernis apivorus). Územie je bohaté aj na mnohé vzácne 
a chránené bezstavovce, ako sú napríklad fúzač 
obrovský (Cerambyx cerdo), nosorožtek obyčajný 
(Oryctes nasicornis), cikáda viničová (Tibicina 
haematodes), sága stepná (Saga pedo). Z motýľov je to 
napr. jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne), 
vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius) a vidlochvost 
feniklový (Papilio machaon), z pavúkov stepník červený 
(Eresus kollari Rossi) [8]. 

V rámci veľkoplošného chráneného územia CHKO 
Ponitrie sa nachádzajú na území MAS Žibrica tri 
maloplošné chránené územia 

 Ako maloplošné chránené územie, po ktorom nesie 
názov aj miestna akčná skupina je prírodná rezervácia 

Žibrica. Zasahuje do území obcí Štitáre, Podhorany 
a Žirany. Jej rozloha je 68,6 ha a vyhlásená bola v roku 
1954. Nájdeme na nej nádherné lúky s bohatou 
vápnomilnou kvetenou. V júni do biela kvitne lúčovka 
veľkokvetá (Orlaya grandiflora), začiatkom leta kvitne 
vzácny hrachor benátsky (Lathyrus venetus), ktorý 
nerastie nikde inde na Slovensku. Faunu zastupuje 
približne tisícka druhov vrátane niektorých 
mediteránnych živočíchov.  

Do územia obce Jelenec patrí chránený areál 
s názvom Jelenská gaštanica, ktorého rozloha je 3,8 ha 
a CHA je vyhlásený na ochranu zachovalého starého 
lesného porastu gaštana jedlého v Tribeči, dôležitého z 
vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-
výchovného hľadiska [11]. Gaštan jedlý (Castanea 
sativa) nie je pôvodným druhom tribečského lesa. Do 
oblasti sa dostal zásluhou Forgáchovcov z hradu 
Gýmeš. Gaštanicu údajne založili zakladatelia rodu 
v polovici 13. storočia. To znamená, že ide o najstarší 
známy pokus o umelo založený lesný porast na území 
Slovenska, ktorý bol navyše aj úspešný. Vďaka 
aklimatizácii gaštana jedlého v dubovo-hrabovom lese 
dnes pod Gýmešom rastú stromy staré viac ako tristo 
rokov. Vzácny porast s výmerou 3,8 ha je od roku 1952 
zákonom chránený. Lesný porast masívu Jelenca má 
podobný charakter ako v zoborskej časti. Sú v ňom však 
menej zastúpené teplomilné dreviny a lúčne rastlinné 
spoločenstvá. Pozoruhodnosťou miestnej fauny sú 
muflóny, o ktorých prítomnosť sa zaslúžili opäť 
Forgáchovci. Ako náruživí poľovníci v rokoch 1868 
a 1869 na svojom majetku založili mufloniu oboru. 
Dnes sú tieto zvieratá spolu s početnou srnčou 
a diviačou zverou ozdobou lesov pohoria Tribeč. Od 22. 
septembra do 30. októbra je gaštanica pre verejnosť 
neprístupná [12]. 

Na území obce Žirany sa nachádza chránený areál 
Huntácka dolina, ktorý bol vyhlásený v roku 2000 a má 
rozlohu 8,7 ha. Jedinečnosť doliny spočíva v 
kaskádovom charaktere toku, ktorý si v spodnom úseku 
razil cestu cez vrstvy kremencových balvanov. Sezónny 
potok Hunták ožíva len počas niekoľkých dní v roku 
[13]. 

3 Záujmy ochrany prírody významné pre EÚ 
Ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov 
voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a 
prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov 
Európskej únie zabezpečuje NATURA 2000. 

Je to názov sústavy chránených území členských 
krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je 
zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné 
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nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako 
celok. Prostredníctvom ochrany týchto druhov a 
biotopov pomáha zabezpečiť zachovanie biologickej 
rôznorodosti v celej Európskej únii [14]. 
Sústavu NATURA 2000 tvoria 2 typy území: 

1. Osobitne chránené územia - vyhlasované na 
základe smernice o vtákoch, v národnej legislatíve sú to 
chránené vtáčie územia. Chránené vtáčie územia sú 
územia určené na ochranu určitých druhov vtákov, na 
ktoré sa vzťahujú jednotné požiadavky na ochranu, 
platné vo všetkých krajinách EÚ podľa smernice Rady 
79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov. 

Chránené vtáčie územie Tribeč sa nachádza v rámci 
MAS Žibrica na území obcí Bádice, Dolné Lefantovce, 
Horné Lefantovce, Jelenec, Výčapy-Opatovce, 
Hrušovany a Koniarovce,  má výmeru 23 802,8 ha [15]. 
Bolo vyhlásené Ministerstvom životného prostredia 
Slovenskej republiky 7. januára 2008. Podľa vyhlášky č. 
17/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie 
územie Tribeč, je jeho účelom zabezpečovať priaznivý 
stav biotopov druhov vtákov európskeho významu a 
biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa 
prostredného (Dendrocopos medius), hrdličky poľnej 
(Streptopelia turtur), krutihlava hnedého (Jynx 
torquilla), lelka lesného (Caprimulgus europaeus), 
muchára sivého (Muscicapa striata), muchárika 
bielokrkého ( Ficedula albicollis), orla kráľovského 
(Aquila heliaca), penice jarabej (Sylvia nisoria), 
prepelice poľnej (Coturnix coturnix), včelára lesného 
(Pernis apivorus), výra skalného (Bubo bubo), 
žltochvosta lesného (Phoenicurus phoenicurus) a 
zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.  

2. Osobitné územia ochrany - vyhlasované na 
základe smernice o biotopoch, v národnej legislatíve sú 
to územia európskeho významu. Chránené územia 
európskeho významu sú územia určené na ochranu 
vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych 
druhov a ich biotopov. Požiadavky na ich ochranu sú 
jednotné vo všetky krajinách EÚ a sú definované 
smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane prírodných 
stanovíšť, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich 
rastlín [16]. 

Medzi chránené územia európskeho významu, 
ktoré zasahujú do územia obcí MAS Žibrica, patria 
Územie európskeho významu Zobor  a Územie 
európskeho významu Gýmeš. 

Územie európskeho významu Gýmeš má rozlohu 
73,41 ha a rozprestiera sa v okolí zrúcanín hradu Gýmeš 
na území obcí Jelenec a Kostoľany pod Tribečom. ÚEV 
Gýmeš zaraďujeme do podcelku Jelenec v 
orografickom celku Tribeč. Geologické podložie tvoria 

vyvreté horniny (hrubozrnné biotitické kremenné 
diority) prekryté usadenými horninami (triasové 
kremence a vápence). Odolnejšie kremence vytvárajú 
výrazné skalné útvary. Na vápencoch sa vyvinuli 
stredne skeletnaté až hlinité rendziny. Zvetrávaním 
kremencov vznikajú kyslé podzolové pôdy. Geologické 
podmienky v kombinácii s orientáciou svahov k 
svetovým stranám dali priestor pre rozšírenie 
rôznorodých typov biotopov s mnohými vzácnymi 
druhmi rastlín a živočíchov. Stretávajú sa tu rastliny a 
živočíchy typické pre nižšie pohoria Karpát s 
teplomilnými rastlinami a živočíchmi nížin panónskej 
oblasti. Vyskytuje sa tu sedem biotopov európskeho 
významu, ktoré potvrdzujú veľkú rozmanitosť tohto 
rozlohou malého územia. Z európsky významných 
druhov rastlín sa tu nachádza poniklec veľkokvetý 
(Pulsatilla grandis). Okrem toho je ale významný výskyt 
zástupcov čeľadi vstavačovitých, predovšetkým vstavač 
trojzubý (Orchis tridentata), vstavač počerný (Orchis 
ustulata) a ich kríženec (Orchis xdietrichiana). Z 
európsky významných druhov živočíchov tu môžeme 
nájsť v bučinách severných svahov fuzáča alpského 
(Rosalia alpina), v dubinách fuzáča veľkého (Cerambyx 
cerdo) a roháča obyčajného (Lucanus cervus). Na 
prítomnosti vody je závislá kunka červenobruchá 
(Bombina bombina). Na jar je možné vidieť jaštericu 
zelenú (Lacerta viridis), samec tohto druhu je v čase 
rozmnožovania prekrásne sfarbený, jaštericu múrovú 
(Podarcis muralis) a jaštericu bystrú (Lacerta agilis). Na 
skalách má domov netopier obyčajný (Myotis myotis) 
[17]. 

Územie európskeho významu Zobor, zasahujúce 
do MAS Žibrica na území obcí Nitrianske Hrnčiarovce, 
Štitáre, Žirany a Podhorany, tvorí najjužnejší výbežok 
pohoria Tribeč. Geologické podložie tvoria vyvreté 
horniny (kremenné diority a granodiority) prekryté 
usadenými horninami (triasové kremence a vápence). 
Menej odolné vápence vytvárajú na území Zoborských 
vrchov krasové javy, v masíve najvyššieho kopca Žibrica 
sa nachádzajú nesprístupnené jaskynné priestory 
s bohatou výzdobou. Odolnejšie kremence sú z veľkej 
diaľky vidieť vo forme skalných útvarov v masíve vrchu 
Zobor, ktorý je centrom územia. Práve pestré 
geologické podmienky v kombinácii s orientáciou 
svahov k svetovým stranám dali priestor pre rozšírenie 
rôznorodých typov biotopov s mnohými vzácnymi 
druhmi rastlín a živočíchov. Stretávajú sa tu rastliny 
a živočíchy typické pre nižšie pohoria Karpát 
s teplomilnými rastlinami a živočíchmi nížin panónskej 
oblasti. Veľkú rozmanitosť potvrdzuje výskyt 17 typov 
európsky významných biotopov, v ktorých sa z 
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európsky najvýznamnejších druhov rastlín vyskytujú 
jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum), 
najmajestátnejšia orchidea Slovenska a poniklec 
veľkokvetý (Pulsatilla grandis). Najvýznamnejší je však 
výskyt rastliny peniažtek slovenský (Thlaspi jankae), 
ktorý bol pre svetovú vedu prvý raz opísaný práve zo 
Zoborských vrchov. Okrem Zoborských vrchov bol na 
celom svete nájdený potom už iba na území 
Slovenského krasu. Z európsky významných druhov 
živočíchov tu môžeme nájsť v bučinách severných 
svahov chrobákov fuzáča alpského (Rosalia 
alpina), v dubinách fuzáča veľkého (Cerambyx cerdo) a 
roháča obyčajného (Lucanus cervus). Pozdĺž vodných 
tokov žije kunka žltobruchá (Bombina variegata) a 
kunka červenobruchá (Bombina bombina). Na jar 
možno vidieť jaštericu zelenú (Lacerta viridis). Na 
skalách a v jaskyniach majú domov netopiere lietavec 
sťahovavý (Miniopterus schreibersii) a netopier 
obyčajný (Myotis myotis) [18]. 

4 Sprístupnenie pozoruhodností územia 

4.1 Turistické trasy v území MAS Žibrica 
Spoznávanie prírodných zaujímavostí územia MAS je 
možné aj prostredníctvom turistických trás. Trasy sú 
dostupné z obcí ležiacich v tesnej blízkosti pohoria 
Tribeč. 

Podľa digitálnej mapy Slovenska na portáli 
Freemap.sk má turistická trasa Nitra (kasárne) - Zlatno 
35 km,  červenú značku a vedie od nitrianskych kasární 
v meste Nitra cez orientačné body Zobor, Trochár, 
Sedlo pod Žibricou, Žibrica, Pod Dlhou Skalou, Žirany, 
Remitáž, pod Gaštanicou a pokračuje ďalej cez pohorie 
Tribeč v  okrese Topoľčany až do obce Zlatno. Na území 
MAS Žibrica prechádza turistická trasa územiami obcí 
Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Štitáre, Žirany 
a Jelenec. 

V Štitároch začína turistická trasa s modrým 
označením s dĺžkou 6,8 km a vedie cez orientačné body 
Panský les (obec Štitáre), Pri Gáborke (obec Štitáre), 
Sedlo pod Žibricou, kde sa napája na červenú trasu, po 
ktorej sa vracia k orientačnému bodu Trochár odtiaľ 
pokračuje opäť ako modrá trasa smerom k obci 
Podhorany. 

Z obce Podhorany, kde sa nachádza orientačný bod 
Viadukt, sa môžeme dostať na žltú turistickú trasu, 
ktorá začína v meste Nitra v časti Šindolka, pokračuje 
cez Meškov vrch, Viadukt v Podhoranoch a končí 
v bode Pod Dlhou Skalou, kde je možné prejsť na 
červenú trasu.  

Ďalšou turistickou trasou v území MAS Žibrica je 
trasa Horné Lefantovce - Jelenec, ktorá má 12,8 km 
a modré označenie. Začína v obci Horné Lefantovce 
a v rámci tejto obce má body Lefantovský park a Pusté, 
odtiaľ vedie do bodu Nad Červeným krížom (obec 
Kostoľany pod Tribečom) a pokračuje cez orientačné 
body Remitáž rybník, Remitáž táborisko do obce 
Jelenec.  

Z obce Jelenec, kde sa nachádza orientačný bod 
Remitáž táborisko, vedie turistická trasa so žltým 
označením a zahŕňa zastávku Studený hrad. Trasa 
pokračuje cez Tribeč do okresu Zlaté Moravce a to do 
obce Kostoľany pod Tribečom, ďalej do sedla pod 
Lyscom a končí v obci Velčice. 

Zelená značka označuje trasu, ktorá vedie z obce 
Oponice cez pohorie Tribeč do obce Ladice. Hoci sa 
tieto obce nachádzajú mimo územia MAS Žibrica, na 
tejto trase sú zastávky ako Sedlo pod Gýmešom, Hrad 
Gýmeš, Pod Gaštanicou, ktoré sa nachádzajú v obci 
Jelenec, ktorá tiež patrí do MAS Žibrica [19].  

4.2 Náučný chodník Zoborské vrchy 
Ďalším zo spôsobov, ako sprístupniť návštevníkom MAS 
Žibrica zaujímavosti územia, je návšteva Náučného 
chodníka Zoborské vrchy (obr. 2). Tento náučný 
chodník, ktorý ukazuje najkrajšie územia Zoborských 
vrchov, má 27 zastávok a celkovú dĺžku 14,7 km. NCH 
Zoborské vrchy má základný okruh smer Zobor, 
obsahujúci zastávky 1 až 14, okruh smer Dražovce, 
zastávky 15 až 18 a okruh smer Žibrica so zastávkami 19 
až 27 [20]. 

Do územia MAS Žibrica zasahuje okruh smerom na 
Žibricu s 8 zastávkami:  č. 20 Rastliny dubovohrabových 
lesov, č. 21 Lesné dreviny, č. 22 Lesnícke značky, č. 23 
Vtáky listnatých lesov, č. 24 Prírodná rezervácia Žibrica, 
č. 25 Živočíchy listnatých lesov, č. 26 Hradisko Žibrica, 
č. 27 Mraveniská.  

Trasa NCH Zoborské vrchy - smer Žibrica je totožná 
s úsekom turistickej trasy s červeným označením. 
Napojiť sa na túto trasu je možné z obce Štitáre po 
modrej turistickej trase, ktorá vedie až do obce 
Podhorany. 
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Obrázok č.2: Ochrana prírody a krajiny územia MAS 
Žibrica  

 
 
Zdroj: [21], [22] 

5 Výsledky a diskusia 
V príspevku sa venujeme problematike ochrany prírody 
a krajiny v území obcí, ktoré sú súčasťou  MAS Žibrica. 
Ako hovorí názov MAS, v území sa nachádza vrch 
Žibrica, patriaci do pohoria Tribeč, ktoré zaraďujeme 
spolu s pohorím Vtáčnik pod pôsobnosť CHKO Ponitrie. 
CHKO Ponitrie je jedna zo 14 chránených krajinných 
oblastí na Slovensku a jej cieľom je ochrana vzácnych 
druhov fauny a flóry. V území MAS môžeme nájsť aj 
maloplošné chránené územia a to prírodnú rezerváciu 
Žibrica, chránený areál Jelenská gaštanica a chránený 
areál Huntácka dolina. Z európsky významných oblastí, 
ktoré sú zaradené do sústavy NATURA 2000, sem patrí 
chránené vtáčie územie Tribeč  a územia európskeho 
významu Gýmeš a Zoborské vrchy. 
Ochranu prírody a krajiny sme spracovali aj do 
mapového výstupu, ktorý podáva prehľad 
o lokalizovaní jednotlivých prvkov ochrany prírody 
a krajiny a taktiež v ňom nájdeme vyznačené turistické 
trasy a náučný chodník, v rámci ktorých je možné 

spoznávať prírodné zaujímavosti miestnej akčnej 
skupiny.  

Záver 
Obce MAS poskytujú pre svojich návštevníkov rad 
prírodných pozoruhodností. Najzaujímavejšie miesta 
sú sprístupnené cez značkované turistické chodníky, 
resp. náučný chodník. Zaujímavé môže byť aj ich 
prepojenie s postupne sa budujúcimi cyklotrasami. 
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Abstrakt 
V príspevku sa zaoberáme problematikou vyučovania 
geografie miestnej krajiny na základných školách 
s využitím učebnice geografie mikroregiónu. Venujeme 
sa možnostiam spracovania učebnice podľa rôznych 
metód a foriem vyučovacieho procesu. Obsah a 
štruktúru takejto učebnice uvádzame na príklade 
mikroregiónu Radošinka. Geografické poznanie na 
úrovni najmenších regionálnych celkov má vo 
výchovno-vzdelávacom procese zásadný význam. Je 
zdrojom poznatkov, ktorými žiak pochopí vzťahy medzi 
jednotlivými zložkami krajinnej sféry. Nezastupiteľnosť 
takéhoto vyučovania je aj v tom, že žiak si k regiónu 
buduje vzťah a to vedie k následnej ochrane 
a zveľaďovaniu krajiny už od školského veku dieťaťa. 
Kľúčové slová: miestna krajina, vyučovanie, učebnica 

Abstract 
In this article we are dealing with the teaching of 
geography of the local landscape in primary schools, 
using micro-region geography textbooks. We are 
dedicated to possibilities of processing textbooks by 
different methods and forms of teaching process. We 
present the content and structure of such textbook 
using the example of the micro-region Radošinka. 
Geographical knowledge on level of the smallest 
regional entities plays a crucial role in the educational 
process. It is a source of knowledge by which the pupil 
will understand the relationships between the various 
components of landscape sphere. Indispensability of 
such teaching can be also seen in that the pupil creates 
relationship to the region and this leads to the 
subsequent protection and enhancement of the 
landscape from school age of a child. 
Key Words: local landscape, education, textbook 
 

1 Úvod 
Vyučovanie geografie miestnej krajiny je  na základných 
školách neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho 
procesu.  

Každý učiteľ geografie alebo regionálnej či 
environmentálnej výchovy by mal mať o území, 
o ktorom učí, čo najviac komplexných poznatkov, aby 
sa mohol o ne podeliť so svojimi žiakmi. Práve to je však 
neraz kameňom úrazu, keď učiteľ nemá dostatok 
informácií o okolí, musí zväčša improvizovať alebo ak 
pracuje s neoverenými informáciami. Na druhej strane 
v čase prudkej expanzie informácií a poznatkov sú 
kladené na žiaka a učiteľa vysoké požiadavky. Je 
vyžadované, okrem zachytenia poznatkov, aj ich 
triedenie, spracovanie a čo najefektívnejšie použitie. 
Navrhovaná učebnica by preto mala byť originálnou 
pomôckou učiteľom a žiakom k nadobudnutiu 
vedomostí o miestnej krajine. Mala by byť spracovaná 
jednoduchou formou s využitím množstva 
nenáročných a zaujímavých úloh, ktoré môžu žiaci 
aplikovať v rámci vyučovania v triede alebo v teréne. 
Vedomosti o bezprostrednom okolí môžu žiaci neskôr 
využívať aj v rámci iných predmetov (dejepis, 
biológia...), ale hlavne rozvíjať ich pre svoj vzťah 
k rodisku a záujmu o ich okolie. 

2 K základným pojmom 
Učebnica geografie je v zmysle Čižmárovej [1] literárny 
vyučovací prostriedok, zhotovený na základe učebných 
osnov a určený k cieľavedomej podpore výchovného 
a vzdelávacieho procesu. Je pre každého žiaka zdrojom 
geografických poznatkov, pomáha im pri precvičovaní, 
opakovaní a upevňovaní učiva. Pri práci s učebnicou 
získavajú žiaci aj schopnosť pracovať s odborným 
textom, čím sa im umožňuje ďalšie poznávanie, 
prehlbovanie a rozširovanie geografických poznatkov. 

Miestna krajina je chápaná ako územie, kde sa 
nachádza škola, prípadne územie ďalších okolitých 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

304 

 

obcí. Je to územie, ktorého vymedzenie ako 
fyzickogeografického regiónu nemusí byť vždy 
jednoznačné a berú sa do úvahy aj spoločenské faktory, 
to je napríklad administratívno-správne členenie, 
prípadne región, ktorého stredisko s určitými 
zariadeniami viaže na seba obce v jeho zázemí [2]. 
Moderná regionálna geografia miestnej krajiny, 
mikrogeografia, sa zameriava na detailné štúdium 
mozaiky regiónov malých rozmerov, ich komplexnú 
geografickú charakteristiku spolu s  využitím 
konkrétnych skúseností a praxe [3]. 

Štátny vzdelávací program je záväzným 
dokumentom vydávaným a zverejňovaným 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. Sú v ňom stanovené všeobecné 
ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má 
vzdelávanie smerovať. Ciele vzdelávania sú postavené 
tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiakov. 
Štátny vzdelávací program vymedzuje aj rámcový 
obsah vzdelávania. Slúži ako jednotný základ pre tvorbu 
školských vzdelávacích programov, v ktorých sa 
zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu 
[4]. Tvorba a realizácia štátneho vzdelávacieho 
programu sa opiera o aktuálnu školskú legislatívu, ktorá 
zaviedla používanie medzinárodnej klasifikácie 
stupňov vzdelávania ISCED (International Standard 
Classification of Education), ktorý pozostáva zo šiestich 
stupňov (tab. č. 1). V rámci každej úrovne tejto stupnice 
sú vypracované konkrétne štátne vzdelávacie 
programy pre všetky predmety. 

 
Tab. č. 1 Medzinárodná klasifikácia stupňov 
vzdelávania 

stupeň 
ISCED 

typ zariadenia 
stupeň 

vzdelania 

0 materská škola predprimárne 

1 1. st. ZŠ primárne 

2 
2. st. ZŠ / príma až 

kvarta osemročných 
gymnázií 

nižšie stredné 

3a gymnázium 
úplné stredné 

všeobecné 

3b, 3c stredné odborné školy 
stredné 
odborné 

4 
pomaturitné štúdium – 

vyššie odborné školy 
vyššie 

odborné 

5 vysoké školy vysokoškolské 

 
Školský vzdelávací program je základným 

dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje 
výchova a vzdelávanie v školách podľa zákona. Je 

vydávaný riaditeľom školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade. Školy si ho pripravujú na základe 
štátneho vzdelávacieho programu určeného štátom. 
Každá škola si podľa neho vypracuje učebné plány, 
výchovné a vzdelávacie štandardy, už priamo 
profilované pre konkrétne regionálne potreby. 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú 
prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez 
vzdelávacie oblasti. Prierezové témy je možné 
realizovať viacerými formami – ako integrovanú súčasť 
vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných 
vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný 
predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii 
školy), vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu 
hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívnou 
formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a 
neformálnej realizácie témy je používanie 
aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber 
spôsobu a času realizácie prierezovej témy je v 
kompetencii každej školy. Štátny vzdelávací štandard 
uvádza na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania 
niekoľko oblastí prierezových tém: regionálna výchova 
a tradičná ľudová kultúra, multikultúrna výchova, 
mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, 
environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, 
tvorba projektu a prezentačné zručnosti  [4]. 

3 Vyučovanie miestnej krajiny na základných 
školách 
Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 
jasne definuje, že cieľom vyučovania vlastivedy je 
poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov vo 
vlastnej obci. Na to nadväzujú informácie o doprave i  
pamätihodnostiach. Dokumentom je dané, že sa žiaci 
tretieho ročníka dozvedajú o reálnom svete, s ktorým 
sú v neustálom kontakte a teda oboznamujú sa 
s najbližším okolím, prostredím, v ktorom žijú oni, ich 
rodiny a priatelia. 

Ďalší kontakt s vyučovaním o miestnej krajine majú 
žiaci vo vyšších ročníkoch na hodinách geografie, 
v rámci nižšieho stredného vzdelávania (ISCED 2). Ako 
stanovuje inovovaný štátny vzdelávací program, 
vyučuje sa v ôsmom ročníku, spolu s regionálnou 
geografiou Slovenska. Je pravdou, že učebné osnovy 
predpokladajú aj v iných ročníkoch porovnávanie 
regiónov sveta so Slovenskom, resp. miestnou krajinou, 
ale priame požiadavky sa objavujú až pri výučbe 
geografie Slovenska vo ôsmom ročníku. 

Zaujímavé je, že vyučovanie geografie miestnej 
oblasti práve tu najviac naráža na problém nedostatku 
informačných zdrojov. Ako vidieť aj z výsledkov 
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dotazníka (tab. č. 2), ktorý sme uskutočnili na vzorke 7 
učiteľov vo vybraných základných školách 
mikroregiónu Radošinka, pedagógovia najčastejšie 
využívajú pre výučbu o najbližšom okolí škôl webové 
stránky konkrétnych obcí, prípadne ich monografie, ak 
nimi disponujú. Často je vyučovanie vedené aj formou 
diskusie, prípadne vypracovania projektov, kedy sa 
práve žiaci stávajú sprostredkovateľmi poznatkov 
o území, z ktorého pochádzajú. Tie získavajú 
z rozprávania svojich rodičov, prípadne starých rodičov. 
Ďalšou využívanou pomôckou sú mapy a atlasy 
Slovenska s najčastejšími mierkami                          1 : 1 
000 000, čo je pre malé územie nevyhovujúce. 

 
Tab. č. 2 Zdroje informácií k vyučovaniu miestnej 
krajiny 

 
webová 
stránka 

obce 

monografia 
obce 

rozprávanie 
žiakov 

obecný 
časopis 

počet 
odpovedíučiteľov 

7 4 7 1 

 
Vyučovanie miestnej krajiny sa však neobmedzuje 

iba na predmet geografia. Obzvlášť dejepis v rámci 
druhého stupňa základných škôl je predmetom, ktorý 
podáva informácie o najbližšom okolí z hľadiska 
histórie. Podobne ako v prípade geografie na tomto 
stupni základných škôl, sú aj v rámci dejepisu určené 
témy, ktoré slúžia pre porovnanie regiónov sveta 
s miestnou krajinou, hlavne z časového hľadiska. Tieto 
poznatky sú priamo závislé od informácií, ktoré ponúka 
predovšetkým humánnogeografická charakteristika 
a história oblasti. Preto aj tieto informácie sú súčasťou 
navrhovanej učebnice mikroregiónu Radošinka. 

Možnosť vyučovať o miestnej krajine teda priamo 
ponúkajú predmety geografia a dejepis 
prostredníctvom špecificky vymedzených tém. Časová 
dotácia pre témy o miestnej krajine sa v rámci 
školského roka pohybuje v rozmedzí od 2 do 5 hodín. 
Závisí to hlavne od zvolenej formy vyučovacích hodín, 
nakoľko pri zadávaní samostatnej činnosti žiakov je 
vhodné si vyčleniť viac času pre výsledky ich práce. 
Okrem tradičných predmetov sa však na školách 
postupne zavádzajú aj rôzne špecifické predmety, resp. 
predmety súvisiace s prierezovými témami. Napríklad 
ide o regionálny dejepis alebo regionálnu výchovu, 
ktoré sa počas celého školského roka orientujú na 
sprístupňovanie poznatkov o bezprostrednom okolí, 
v ktorom žiaci žijú. V rámci týchto predmetov sa často 
využívajú aj metódy, prostriedky a formy výučby 
priamo v teréne. 

Téme miestnej krajiny sa učitelia so žiakmi môžu 
venovať aj v rámci mimoškolskej činnosti. Stretávame 

sa s tým, že poznatky o miestnej krajine sú využívané 
počas vychádzok, prípadne v rámci práce v turistických 
krúžkoch. V neposlednom rade je to aj vhodný zdroj 
informácií pre prípravu žiakov na Geografickú 
olympiádu, ktorej súčasťou v školskom a v okresnom 
kole súťaže sú aj otázky o miestnej krajine. 

Ako sme už v predchádzajúcej časti uviedli, hoci sú 
možnosti výučby o miestnej krajine široké, často naráža 
toto vyučovanie na problém nedostatočného množstva 
kvalitných informácií. Učitelia využívajú neoverené 
zdroje, prípadne zadávajú úlohy žiakom, ktorí 
informácie získavajú ústnym podaním od rodičov, 
starých rodičov alebo susedov. Práve preto je tvorba  
učebnice geografie miestnej oblasti taká dôležitá. 

4 Učebnica geografie mikroregiónu Radošinka 
Každá učebnica by mala byť konštruovaná takým 
spôsobom a formou, aby bolo sprístupňovanie 
informácií žiakom čo najefektívnejšie. Na druhej strane  
by žiak nemal byť iba pasívnym prijímateľom 
informácií, ale mal by tvoriť samostatne, získavať 
doplnkové informácie vlastnou činnosťou, zvlášť keď 
ide o druh poznatkov, ktoré sa týkajú priestoru žiakovi 
najbližšiemu. Pri tvorbe učebnice sme dbali na 
dodržiavanie didaktických zásad v zmysle Tureka [5], 
ktoré usmerňujú vznik a priebeh vyučovania, aby boli 
dosiahnuté optimálne výsledky procesu učenia sa. 
Zároveň sme dbali na to, aby žiak bol aktivizovaný aj 
k samostatnej činnosti a v práci v teréne. 

4.1 Zásady tvorby učebnice 
Učebnica, aj napriek tomu, že je určená primárne 
žiakovi druhého stupňa základnej školy, musí spĺňať 
zásadu vedeckosti. Spôsob prezentácie učiva musí byť 
v súlade s najaktuálnejšími vedeckými výsledkami. 
Prijímateľom poznatkov totiž nie je iba žiak, ale treba 
počítať s faktom, že informácie z učebnice budú 
preberať aj autori rôznych, napríklad propagačných 
materiálov pre obce. Taktiež, pokiaľ žiak dostane 
správne, úplné a aktuálne poznatky o svojej krajine, 
bude ich v takejto forme šíriť aj ďalej. Obmedzí sa preto 
rozširovanie rôznych základných dezinformácií, ktoré 
sú pre región takéhoto malého rozsahu bežné.  

V zmysle zjednotenia teórie a praxe je potrebné, 
aby pri každom dôležitom prvku učiva boli uvádzané aj 
presvedčivé príklady ilustrujúce jeho využitie v praxi.  

V prípade učebnice mikroregiónu sa preto nesmie 
ako príklad k teoretickej časti uvádzať poznatok platiaci 
výhradne pre väčšie územné celky, prípadne pre oblasti 
vzdialené od riešeného územia. Je preto žiaduce, aby 
sme v časti sprístupňujúcej nové poznatky, vybrali také, 
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ktoré môžeme priamo demonštrovať na vhodnom 
príklade z mikroregiónu.  

V zmysle primeranosti je obsah učiva v učebnici, 
jeho rozsah a spôsob jeho prezentácie zodpovedajúci 
reálnym možnostiam a schopnostiam žiakov. Nakoľko 
nie je v prípade takejto učebnice presne stanovené, 
v ktorom ročníku budú žiaci s materiálom v kontakte, je 
spôsob, forma učiva uvedená tak, aby učivo nebolo 
náročné pre žiaka piateho ročníka, ale zároveň jeho 
úroveň bola vhodná aj pre deviataka.  

Logickým princípom pre vytváranie učebnice je 
požiadavka názornosti. Na základe prezentovaného 
učiva by si totiž žiaci mali utvárať jasné a presné 
predstavy a pojmy. Pri tvorbe učebnice sa realizuje 
zaraďovaním obrázkov, schém, náčrtov, grafov, 
tabuliek a podobne. Dôležité je aj používanie analógií 
z reálneho života, konkrétnych ukážok, príkladov 
praktického použitia. 

Neodmysliteľnou zložkou učebnice je v zmysle 
sústavnosti fakt, že učivo musí byť usporiadané do 
ucelenej, prehľadnej sústavy, kde sú poznatky 
umiestnené tak, aby jeden poznatok logicky nadväzoval 
na predchádzajúci, aby jeden vyplýval z druhého. 

Formou, akou je učebnica spracovaná, sa snažíme 
zasiahnuť čo najviac dimenzií kognitívneho procesu. 
Okrem vzbudzovania záujmu o zapamätanie si učiva 
dbáme aj na to, aby bolo učivo pre žiaka zrozumiteľné 
v čo najväčšej miere, aby mu teda porozumeli, aby 
vedeli aplikovať získané poznatky a tiež, aby dokázali 
samostatne tvoriť, kedy sa žiaci prejavujú hlavne 
rôznymi samostatnými prácami, ročníkovými prácami, 
projektmi  a pod. 

4.2 Štruktúrne zložky učebnice 
Ako je pravidlom v rámci tvorby učebníc geografie, aj 
my sme zvolili najprijateľnejšiu štruktúru, ktorá sa 
opiera o Hettnerovu schému tvorby monografie. Aj 
podľa Tomčíkovej [2] takúto štruktúru preferuje mnoho 
učiteľov, ktorí vyučujú miestnu krajinu. Učebnica preto 
pozostáva zo siedmych tematických celkov: poloha 
a rozloha, príroda, história, obyvateľstvo, 
hospodárstvo, životné prostredie a možnosti rozvoja. 
Každý tematický celok je rozdelený na kapitoly, ktoré 
reprezentujú jednotlivé fyzickogeografické 
a humánnogeografické zložky vybranej krajiny. Pre 
kapitoly je vyhradená dvojstránka učebnice. Ľavá 
strana je prioritne určená pre text stanovený pre 
expozíciu danej témy s doplnkovými informáciami 
v stĺpčeku na vnútornom okraji.  Výkladovým textom 
sme predstavili hlavnú problematiku. Žiakovi ním 
podávame najdôležitejšie informácie v rámci kapitoly. 

Vymedzujeme najdôležitejšie pojmy, ktoré sú pre 
jednoduchšiu orientáciu zvýraznené tučným písmom. 
Pravá strana je miestom vyhradeným pre mapové 
výstupy, grafy, tabuľky a ďalší doplnkový text. Súčasťou 
sú aj vhodne zvolené obrázky s popismi. Do záveru 
kapitoly na pravom liste sme do šablóny učebnice 
umiestnili priestor na otázky a úlohy pre žiakov. 

Základnými komponentmi modelu učebnice, ktoré 
sme použili, sú nasledujúce zložky [1]: 

 textové štruktúrne prvky, 

 príkazové štruktúrne prvky, 

 prehľadové štruktúrne prvky, 

 obrázkové prvky, 

 kartografické prvky, 

 orientačné textové prvky. 
V záverečnej časti učebnice uvádzame niekoľko 

možností absolvovania tematických exkurzií, ktoré sú 
naviazané priamo na konkrétny tematický celok alebo 
kapitolu. Ako príklad uvádzame niektoré exkurzie: 
Spoznávame tradície regiónu, Spoznávame dávnu 
históriu regiónu, Spoznávame lesy regiónu a podobne. 
Ide o špeciálnu formu celodenného vyučovania. 
V rámci ďalších vyučovacích hodín je exkurzia vždy 
vyhodnotená využitím pracovného listu na konci 
učebnice.  

4.3 Využitie učebnice  
Učebnica geografie mikroregiónu Radošinka  je určená 
pre základné školy v OZ Radošinka v Nitrianskom 
samosprávnom kraji. Modelová situácia sa týka prvej 
kapitoly – Poloha (obrázok 1). 
Na začiatku si pedagóg musí stanoviť vzdelávacie, 
výchovné a rozvíjajúce ciele vyučovacej hodiny a určiť 
si typ hodiny. Ide o úvodné učivo, ktorým sa spravidla 
začína po nástupe do školy v mesiaci september. Je 
teda predpoklad vhodného počasia a teda môžeme 
zvoliť vyučovanie v teréne (park, školský dvor, 
a podobne). Je to vhodné z dôvodu využitia GPS 
zariadení na určovanie geografických súradníc obce, 
prípadne školy, ktorú žiaci navštevujú, nakoľko je to 
jedna z úloh na konci kapitoly. Ak obec disponuje aspoň 
základným informačným systémom, je možné využiť aj 
ďalšie informačno-komunikačné technológie, pre 
získanie rozširujúcich informácií. Ako príklad  
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Obrázok 1: Náhľad dvojstránky kapitoly Poloha v 
učebnici Radošinka 

 

uvádzame niektoré informačné tabule obcí, ktoré 
disponujú QR kódom, po ktorého načítaní vieme získať 
tieto doplňujúce informácie, prípadne rôzne jazykové 
mutácie textu na tabuliach. Ak to situácia dovolí, 
vhodné je oboznámiť žiakov aj s cestovným poriadkom 
umiestneným na zastávke autobusu alebo grafikonom 
vlakovej dopravy. Žiaci si tak utvoria reálnu predstavu 

o najbližších cieľoch oboch typov dopravy, prípadne 
o významných regionálnych centrách. 

Po návrate do triedy, prípadne ďalšiu vyučovaciu 
hodinu, žiaci môžu vypracovať jednoduché zadania v 
pracovnom liste, ktoré sú založené na poznatkoch, 
ktoré im boli  sprístupnené v rámci exkurzie. 

Doplnkovým materiálom k učebnici by časom mohli 
byť špecializované webové stránky, obsahujúce ešte 
podrobnejšie geografické informácie o konkrétnej obci, 
prípadne mobilné aplikácie, ktoré by deti moderného 
veku mohli ich využívaním aktivizovať k práci. Oba 
materiály by priamo kooperovali s učebnicou, v ktorej 
by boli odkazy na jednotlivé prostriedky informačno-
komunikačných technológií. 

5 Výsledky a diskusia 
Vyučovanie miestnej krajiny je dôležitou súčasťou 

vlastivedy a geografie, prípadne aj ďalších predmetov 
na základných školách. Z dôvodu nedostatočných 
informácií sa však vyučujúci spoliehajú na webové 
zdroje, obecné monografie a časopisy, ktoré však nie sú 
dostačujúce pre komplexné pochopenie systémov 
a prvkov miestnej krajiny. 

Na Slovensku sa tvorbe učebných materiálov pre 
menšie územia venuje pomerne málo autorov. Ako 
príklad uvádzame PaedDr. Alenu Madzikovú, PhD., doc. 
PaedDr. Jána Kancíra, PhD. z Prešovskej univerzity, doc. 
RNDr. Katarínu Čižmárovú, CSC. s kolektívom 
z Univerzity Mateja Bela v Banskej bystrici, doc. RNDr. 
Alenu Dubcovú, CSc. s kolektívom z UKF v Nitre a pod. 
Pritom už Jan Amos Komenský hovoril o tom, ako treba 
žiakov vzdelávať od najbližšieho k ďalekému. Preto 
navrhujeme učebnicu geografie o mikroregióne 
Radošinka, za základný zdroj korektných informácií 
o území, pomocou ktorého žiaci získajú potrebné 
poznatky o mieste, ktoré im je najbližšie. 

Naša učebnica je založená na princípe Hettnerovej 
schémy a tak pozostáva najprv z kapitol venujúcich sa 
fyzickogeografickej a  následne humánnogeografickej 
charakteristike krajiny. Obsahuje mapy, grafy, náčrty. 
Nechýbajú otázky na precvičovanie učiva, problémové 
a aktivizujúce úlohy. V závere učebnice uvádzame 
niekoľko návrhov na tematické exkurzie, ktoré žiaci 
môžu vo svojom bezprostrednom okolí absolvovať. 

Popri práci s učebnicou môžu žiaci využiť pre svoje 
vzdelávanie aj IKT, resp. aj v príprave na Geografickú 
olympiádu. 

6 Záver 
V článku sme sa zaoberali významom a  procesom 
vzniku učebnice geografie mikroregiónu Radošinka.  

http://www.fhpv.unipo.sk/~lacovali/madzikova.htm
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
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Spracovali sme jednoduchú štruktúru učebnice, 
v rámci ktorej sme s využitím všetkých didaktických 
zásad vytvorili učebný materiál vhodný pre vyučovanie 
v geografie na základných školách ako súbor poznatkov 
o miestnej krajine pre žiaka i učiteľa. Možnosti jej 
využitia sú aj v rámci medzipredmetových vzťahov 
s inými predmetmi či pri zmysluplnom využívaní 
informačno-komunikačných technológií.  
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Abstrakt 
Predložená práca sa zaoberá kvalitou života v meste z 
hľadiska vybavenosti. Štúdia skúma distribúciu prvkov 
vybavenosti na malom území Banskej Bystrice na 
strednom Slovensku. Na tento účel bol využitý terénny 
prieskum, metóda priemerného rozmiestnenia a 
jednoduché kvantitatívne metódy analýzy dát. 
Výsledky zahŕňajú porovnanie údajov o teoretickej 
vzdialenosti medzi prvkami vybavenosti, dostupnosti 
vybavenosti na jednotku 1000 obyvateľov a odhaľujú 
disparity na mikroúrovni. 

Kľúčové slová: vybavenosť, disparity, metóda 
priemerného rozmiestnenia , dostupnosť 

Abstract 
The presented work deals with the quality of life in a 
city, looking at urban facilities. This study examines the 
distribution of facilities in a small area of Banská 
Bystrica in central Slovakia. For this purpose, field 
survey, method of mean spacing and simple 
quantitative methods of data analysis were 
implemented. Results include data comparison of 
theoretical distance between facilities, availability of 
facility per unit of 1000 inhabitants and report on 
micro-level disparities. 

Keywords: urban facilities, disparities, mean 
spacing, availability 

Úvod 
Kvalita života (ďalej len Qol, z anglického „quality of 
life“) v mestách sa stáva čoraz častejšou témou prác 
v oblasti urbánnej geografie. Ovplyvňuje migračné 
rozhodnutia, ceny nehnuteľností [1], [2], imidž mesta 
a marketing mesta [3], ako aj komfort obyvateľov. 

Dôležitosť problému Qol vzrastá aj vzhľadom na 
čoraz väčší podiel obyvateľstva žijúceho v mestách. 
Svetová miera urbanizácie v roku 2014 podľa World 

urbanisation prospect [4] dosiahla 54 %, v Európe 
urbanizácia predstavuje 73 % a na Slovensku 54 %.  

Ira  et al. [5] uvádza, že neexistuje všeobecne platná 
definícia kvality života v mestách, pričom problém 
definovať predmetný pojem spočíva najmä v jeho 
komplexnosti. Zároveň spomína najbežnejšie asociácie 
s pojmom kvality života: obývateľnosť, kvalita 
mestského prostredia, spokojnosť so životom v meste, 
kvalita miesta, udržateľnosť, zdravie, blaho, šťastie 
a životná úroveň. 

Úroveň Qol často súvisí s rastom mesta. Práve 
rýchly a nekontrolovaný rast miest podľa viacerých 
autorov negatívne ovplyvňuje kvalitu ich prostredia [6], 
[3]. 

Ballas [1] ponúka vo svojej práci široký prehľad prác 
svetových autorov v oblasti Qol. Uvádza základné 
problémy objektívneho a subjektívneho prístupu 
merania kvality života v meste. Vychádza 
z predpokladu, že životné prostredie v meste je 
relatívne ľahko kvantifikovateľné (príjmy, znečistenie, 
vybavenosť a i.). 

Mulligan a Carruthers [7] uvádzajú ako základné 
kritérium kvality tzv. „amenities“. „Amenities“ definujú 
ako regionálne špecifiká, tovary alebo služby, ktoré 
robia mesto atraktívnym, pričom sa delia na prírodné 
(klíma, poloha voči horám, poloha voči pobrežiu a i.) 
a ľuďmi vytvorené (verejné parky, zdravotné služby, 
vzdelávacie možnosti, bezpečnosť, kultúrna tolerancia 
a i.). Ľuďmi vytvorené „amenities“ sú ovplyvniteľné 
politickými rozhodnutiami. 

Morais a Camanho [8] sa zaoberali indexom Qol vo 
vybraných európskych mestách. Údaje použité pre 
výpočet indexu pochádzali z európskeho projektu  The 
Urban Audit Project. Do úvahy bolo braných 29 kritérií 
v tematických okruhoch: demografia, sociálne aspekty, 
ekonomické aspekty, občianska angažovanosť, 
vzdelávanie, životné prostredie, transport, 
informovanosť spoločnosti, kultúra a rekreácia. 
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Faggian a Royuela [2] skúmali vplyv Qol na migračné 
toky v rámci metropolitnej oblasti Barcelony. Kritériá 
hodnotenia sa týkali okruhov: bývanie, verejná 
doprava, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, klíma 
a životné prostredie, kultúra a miestne médiá, finančný 
stav samosprávy. 

Subjektívnym prístupom merania Qol sa zaoberali 
Pasaogullari a Doratli [6]. Prostredníctvom dotazníkov 
skúmali prístup k verejným priestranstvám v meste. 
Otázky o dostupnosti verejných priestranstiev sa týkali 
najmä kvality chodníkov a ciest vedúcich k verejným 
priestranstvám, efektívnosti verejnej dopravy, 
vlastníctva automobilu. Respondenti boli taktiež 
oslovení otázkami ohľadom estetiky, komfortu, čistoty 
a rozmanitosti verejných priestranstiev a aktivít. 

Marlet a Woerkens [9] sa vo svojej štúdii snažili 
objasniť súvislosti medzi výskytom tzv. kreatívnej 
sociálnej triedy (obyvateľstvo s kreatívnym 
zamestnaním) a vybranými faktormi (amenities, 
kultúrna tolerancia, otváracie hodiny pubov, estetika, 
pracovné príležitosti a i.). Štúdia sa týkala holandských 
miest. Autori použili metódy korelačnej analýzy. 

Paul [10] študuje Qol v meste na základe 
vybavenosti. Jeho práca skúma stupne rozvoja v 
jednotlivých volebných obvodoch indického mesta 
Barasat, využívajúc faktorovú analýzu. Dochádza tak 
k výskumu disparít na malom území. 

Z domácich prác možno spomenúť Andráška et. al 
[11], ktorého výskum sa zaoberal štruktúrou mesta 
z hľadiska kvality života mestských častí Bratislavy. 
Vypočítal index Qol na základe 29 kritérií (možnosti 
nakupovania, športovania, kultúrneho vyžitia, 
dostupnosť škôl, dostupnosť zdravotníckeho 
zariadenia, dostupnosť najbližšej zastávky MHD, 
dostupnosť  verejného parku, čistota ulíc a verejných 
priestorov a i.). 

Otázkou vybavenosti obcí sa zaoberá metodická 
príručka Štandardy minimálnej vybavenosti obcí [12]. 
Uvádza základné funkčné zložky obce, ktorými sú: 
bývanie, občianska vybavenosť, zeleň, doprava 
a rekreácia. Občiansku vybavenosť definuje ako široký 
komplex zariadení a účelovo pripravených plôch, 
ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších 
potrieb obyvateľov všetkých kategórií. 

1 Cieľ a metodika práce 
Predkladaná práca je priebežnou správou 
z prebiehajúceho výskumu, uskutočňujúceho sa na 
území mestskej časti Banská Bystrica, v rámci mesta 
Banská Bystrica. Práca sa opiera o terénny výskum, 
prebiehajúci od 16.2.2016. Zbierané dáta sa týkajú 

vybavenosti mesta, ako jedného z faktorov kvality 
života v meste. Dosiaľ zozbierané dáta patria do území 
troch základných sídelných jednotiek (ďalej len ZSJ): ZSJ 
Mesto-sever, ZSJ Uhlisko, ZSJ Sídlisko SNP. 

Hlavným cieľom práce je overiť zvolenú metodiku 
kvantitatívnej analýzy na vybraných ZSJ Banskej 
Bystrice na základe vybavenosti ich územia. 

Na splnenie hlavného cieľa bolo potrebné naplniť 
nasledovné čiastkové ciele: 

- Zmapovať vybrané prvky vybavenosti mesta. 
- Zvoliť vhodné kvantitatívne analytické 

metódy. 
- Analyzovať a interpretovať získané údaje.  
Za účelom poukázania na nerovnomernú distribúciu 

vybavenosti mesta sme vybrali tieto kritériá: detské 
ihriská, športoviská, predajne potravín, zastávky 
mestskej hromadnej dopravy, parky, základné školy, 
materské školy, verejné knižnice, lekárne, ambulancie 
všeobecných lekárov, pobočky bánk, bankomaty 
a pošty. Ide o vybavenosť s lokálnym dosahom, určenú 
pre obyvateľov z najbližšieho okolia. Výber kritérií bol 
uskutočnený vzhľadom na vybavenosť ovplyvňujúcu 
každodenný život. 

Pojmy sme definovali podľa potrieb práce. Ako 
príklad môžeme uviezť detské ihrisko, za ktoré bola  
považovaná lokalita, na ktorej sa nachádzal aspoň 1 
prvok detského ihriska (preliezka, hojdačka, 
pieskovisko a pod.), v kategórii športoviská sme brali 
do úvahy len verejné, vonkajšie priestory určené na 
športovanie (plochy určené na kolektívne športy, 
bežecký okruh, skatepark, multifunkčné ihriská a pod.). 

V prvom kroku sme zmapovali prvky vybavenosti 
pomocou GPS. Výsledky mapovania sme zobrazili 
kartograficky pomocou programu ArcMap (mapa č. 3). 

V druhom kroku sme pristúpili k metóde tzv. 
priemerného rozmiestnenia (Meanspacing) [13]. Údaje 
sme vypočítali nasledovným vzťahom: 

 

D = 1.0746√
𝐴

𝑁
                       (1), [13] 

 
kde D predstavuje teoretickú vzdialenosť prvkov 

vybavenosti pri projekcii v hexagonálnom vzore. Tento 
vzor si môžeme predstaviť ako hexagón skladajúci sa zo 
šiestich rovnostranných trojuholníkov, kde v každom 
vrchole trojuholníka sa nachádza 1 prvok vybavenosti. 
Teoretická vzdialenosť teda vyjadruje, ako by od seba 
boli prvky vzdialené v prípade absolútne 
rovnomerného rozmiestnenia. A predstavuje plochu 
regiónu a N počet prvkov vybavenosti. 
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V treťom kroku sme vypočítali dostupnosť 
vybavenosti na jednotku 1000 obyvateľov. Taktiež sme 
určili koeficient variácie (relatívnu štandardnú 
odchýlku) pre dostupnosť, aby sme ním poukázali na 
nerovnomernosti medzi dostupnosťami v jednotlivých 
ZSJ. Koeficient variácie sa počíta podľa vzorca: 

 

C.V.= 
𝜎

𝜇
                                       (2) 

 
Kde C.V. znamená koeficient variácie, µ znamená 

aritmetický priemer a σ znamená štandardnú odchýlku. 

2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
Výskum sa sústreďuje na územie troch základných 

sídelných jednotiek (ďalej len ZSJ), patriacich do 
mestskej časti Banská Bystrica (ďalej len MČ), v meste 
Banská Bystrica (mapa č. 1). Ide o ZSJ Mesto-sever, ZSJ 
Uhlisko a ZSJ Sídlisko (mapa č. 2). Nízky počet ZSJ sme 
zvolili z dôvodu overovania metodiky. V budúcnosti 
predpokladáme rozšírenie výskumu na územie celej MČ 
Banská Bystrica. 

Územie uvedenej MČ kopíruje hranice 
katastrálneho územia mesta Banská Bystrica, ktoré boli 
platné do roku 1966. Obce, o ktoré sa po tomto roku 
mesto rozrástlo (a počas dezintegrácie medzi rokmi 
1991 a 1993 sa neodpojili), dnes tvoria samostatné 
mestské časti. Ide o MČ Radvaň, MČ Kráľová, MČ Iliaš, 
MČ Podlavice, MČ Skubín, MČ Sásová, MČ Rudlová, MČ 
Majer, MČ Kremnička, MČ Rakytovce, MČ Kostiviarska,  
MČ Jakub, MČ Senica, MČ Šalková a MČ Uľanka.  

MČ Banská Bystrica sa skladá zo základných 
sídelných jednotiek (ďalej len ZSJ), ktorými sú 
urbanistické obvody alebo ich časti. Sú to: ZSJ Banská 
Bystrica historické jadro, ZSJ Pri parku, ZSJ Mesto sever, 
ZSJ Rudlovský potok, ZSJ Nemocnica, ZSJ Mesto východ 
1, ZSJ Stará kopa-Turička, ZSJ Uhlisko, ZSJ Smrečina, ZSJ 
Sídlisko SNP, ZSJ Urpín, ZSJ Štiavničky, ZSJ Školský areál-
nová nemocnica, ZSJ Vysielač 2, ZSJ Graniar, ZSJ Stará 
Fončorda 2. 

Mapa 3.: Poloha MČ Banská Bystrica v rámci mesta Banská Bystrica.  
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Rozloha mesta Banská Bystrica predstavuje 103,38 
km2 [10]. z čoho MČ Banská Bystrica tvorí 14,52 km2. 
Modelové územie je osídlené nerovnomerne, čo je 
spôsobené geomorfologickými pomermi, striedaním 
hromadnej a individuálnej výstavby a striedaním 
dominantne obytných a neobytných území. Počet 
obyvateľov v sledovanej MČ bol 16 455 [10]. Podiel MČ 
Banská Bystrica na celkovom počte obyvateľov mesta 
je 20,5%. 

Údaje o rozlohe a počte obyvateľov na území troch 
skúmaných ZSJ zobrazuje tabuľka č. 1. Dochádza 
k výrazným rozdielom v hustote zaľudnenia medzi ZSJ 
Sídlisko SNP a ostatnými ZSJ. 

 

3 VÝSLEDKY 
Detské ihriská dosahovali jeden z najnižších 
koeficientov variácie (17,72), čo indikuje malé rozdiely 
v dostupnosti na 1000 obyvateľov medzi sledovanými 
ZSJ. Najväčší počet detských ihrísk na jednotku 1000 
obyvateľov dosahovala ZSJ Mesto sever (3,72) 
a najmenší ZSJ Uhlisko (2,38). Najmenšia teoretická 
vzdialenosť detských ihrísk bola na Sídlisku SNP (0,19 
km) a najväčšia na Uhlisku (0,42 km). 

ZSJ počet obyvateľov rozloha [km2] počet obyvateľov na 1 km2

Mesto-sever 2422 1,00 2422

Uhlisko 3358 1,20 2798

Sídlisko 4426 0,45 9836

  Mapa 4.: Porovnávané základné sídelné jednotky (ZSJ) v rámci mestskej časti Banská Bystrica 

 

Tabuľka 6.: Základné charakteristiky sledovaných ZSJ. Zdroje: rozloha: 

Register ZSJ SR [14], počet obyvateľov: Štatistický úrad Slovenskej republiky [15]. 
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  Mapa 5.: Výsledky mapovania na území ZSJ Sídlisko SNP, ZSJ Uhlisko a ZSJ Mesto-sever 
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Tabuľka 7.: Teoretická vzdialenosť medzi prvkami 
vybavenosti v hexagonálnom vzore, metóda Mean 
spacing (Priemerného rozmiestnenia) 

 
Koeficient variability pre športoviská predstavoval 

hodnotu 63,05, čo poukazuje na veľké rozdiely medzi 
sledovanými ZSJ. Príčinou je nedostatok verejných 
športovísk na území ZSJ Sídlisko SNP, kde bola 
zmapovaná len jedna lokalita a na 1000 obyvateľov tak 
pripadá 0,23 športovísk. Naopak, ZSJ Mesto-sever 
disponuje nielen plochami pre kolektívne športy, ale aj 
viacúčelovým ihriskom. Tu počet lokalít predstavuje 
1,65 na 1000 obyvateľov. Iný pohľad poskytuje metóda 
priemerného rozmiestnenia, ktorou sme dospeli 

k záveru, že teoretické vzdialenosti sa pohybujú od 0,54 
km (Mesto-sever) do 0,72 km  (Sídlisko SNP). Z tohto 
pohľadu nevznikajú výrazné disparity, čo je spôsobené 
rozdielmi v rozlohách jednotlivých ZSJ.  

Obchody s potravinami vykazujú podľa koeficientu 
variácie (13,61) najmenšie rozdiely medzi skúmanými 
ZSJ. Ich počet na jednotku 1000 obyvateľov sa pohybuje 
od  0,60 na území ZSJ Uhlisko do 0,83 pre ZSJ Mesto-
sever. Metóda priemerného rozmiestnenia však 
poukazuje na výrazne kratšiu priemernú vzdialenosť 
medzi jednotlivými obchodmi s potravinami  v ZSJ 
Sídlisko (0,42 km), kým v ostatných dvoch ZSJ dosahuje 
takmer dvojnásobné hodnoty. Príčinou je rozloha 
Sídliska, ktorá dosahuje len 0,45 km2, kým rozloha ZSJ 
Mesto-sever je 1,0 km2 a ZSJ Uhlisko 1,2 km2. 

Zastávky MHD vykazujú koeficient variácie 43,63. 
Pre ich využívanie je ale významnejší údaj ich 
teoretickej vzdialenosti, ktorý sa pohybuje od 0,27 km 
v prípade ZSJ Sídlisko SNP do 0,37 km v prípade ZSJ 
Uhlisko. Rozdiely v ich priestorovej distribúcii sú teda 
minimálne. 

Pre využívanie parkov je, podobne ako pri 
zastávkach MHD, dôležité ich priemerné 
rozmiestnenie. To poukazuje na výrazné rozdiely medzi 
jednotlivými ZSJ. Kým na území ZSJ Sídlisko SNP 
predstavuje teoretická vzdialenosť medzi parkmi 0,32 
km, v ZSJ Mesto-sever  je to až 1,08 km a ZSJ Uhlisko 
1,18 km. Nerovnomernosť rozmiestnenia parkov 
ilustruje aj vysoký koeficient variácie (60,00). 

Základné školy vykazujú vysoký stupeň variability 
(59,45), avšak na dôkladnú analýzu dostupnosti na 

Prístupnosť: teoretická vzdialenosť prvkov vybavenosti

Mesto - sever Uhlisko Sídlisko SNP

detské ihriská 0,36 0,42 0,19

športoviská 0,54 0,68 0,72

potraviny 0,76 0,83 0,42

zastávka MHD 0,31 0,37 0,27

park 1,08 1,18 0,32

základná škola 0,76 1,18 0,72

materská škola 1,08 0,83 0,42

knižnica — — 0,72

lekáreň — — 0,51

všeobecný lekár — — 0,72

pobočka banky — — 0,42

bankomat — — 0,32

pošta — — —

Dostupnosť prvkov vybavenosti (na jednotku 1000 obyvateľov) Štatistická analýza

Mesto - sever Uhlisko Sídlisko SNP µ σ C.V.

detské ihriská 3,72 2,38 3,16 3,09 0,55 17,72

športoviská 1,65 0,89 0,23 0,92 0,58 63,05

potraviny 0,83 0,60 0,68 0,70 0,10 13,61

zastávka MHD 4,95 2,98 1,58 3,17 1,38 43,63

park 0,41 0,30 1,13 0,61 0,37 60,00

základná škola 0,83 0,30 0,23 0,45 0,27 59,45

materská škola 0,41 0,60 0,68 0,56 0,11 19,70

knižnica 0,00 0,00 0,23 0,08 0,11 141,42

lekáreň 0,00 0,00 0,45 0,15 0,21 141,42

všeobecný lekár 0,00 0,00 0,23 0,08 0,11 141,42

pobočka banky 0,00 0,00 0,68 0,23 0,32 141,42

bankomat 0,00 0,00 1,13 0,38 0,53 141,42

pošta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —

Tabuľka 8.: Dostupnosť prvkov vybavenosti na území ZSJ Mesto-sever, Sídlisko 

SNP a Uhlisko, 2016. 
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jednotku 1000 obyvateľov by bolo vhodné zohľadniť ich 
kapacitu. V prípade metódy priemerného 
rozmiestnenia sa teoretické vzdialenosti medzi 
základnými školami pohybujú v rozmedzí od 0,72 km 
v prípade ZSJ Sídlisko SNP do 1,18 km v prípade ZSJ 
Uhlisko. 

Pri dostupnosti materských škôl poukazuje 
koeficient variability (19,70) na malé rozdiely medzi 
jednotlivými ZSJ. Avšak analýza priemerného 
rozmiestnenia odhaľuje najlepší prístup materských 
škôl v ZSJ Sídlisko SNP, kde teoretická vzdialenosť 
predstavuje 0,42 km, kým na územiach ZSJ Uhlisko 
dosahuje 0,83 km a ZSJ Mesto-sever 1,08 km. 

Mapovanie odhaľuje výrazné disparity 
v dostupnosti knižníc, lekární, pobočiek bánk, 
bankomatov a ambulancií všeobecných lekárov. 
Spomedzi všetkých troch ZSJ sa uvedené prvky 
vybavenosti nachádzajú len na území ZSJ Sídlisko SNP. 
Najmenšiu teoretickú vzdialenosť 0,32 km dosahujú 
bankomaty. Najväčšia teoretická vzdialenosť 0,72 km 
prináleží knižniciam a ambulanciám všeobecných 
lekárov, ktoré sa na území ZSJ Sídlisko SNP nachádzali 
v počte kusov 1. 

Jedným z prvkov vybavenosti, ktoré boli zahrnuté 
do výskumu, sú pošty. Tieto sa však nenachádzali ani v 
jednom ZSJ. Najbližšia pošta sa nachádzala na území ZSJ 
Rudlovský potok, priamo na hranici  so ZSJ Sídlisko SNP. 

Záver 
Základným cieľom práce bolo overiť zvolenú metodiku 
kvantitatívnej analýzy na vybraných ZSJ Banskej 
Bystrice na základe vybavenosti ich územia. Išlo o ZSJ 
Mesto-sever, ZSJ Uhlisko a ZSJ Sídlisko. 

Po zmapovaní prvkov vybavenosti sme vykonali 
analýzu pomocou vybraných kvantitatívnych metód. 
Na základe nich sme získali údaje o dostupnosti prvkov 
vybavenosti na jednotku 1000 obyvateľov, pričom 
pomocou koeficientu variácie sme ilustrovali rozdiely 
v dostupnosti medzi jednotlivými ZSJ. Metódou 
priemerného rozmiestnenia sme získali údaje 
o teoretických vzdialenostiach medzi prvkami 
vybavenosti v hexagonálnom vzore. 
Dospeli sme k nasledovným poznatkom: 
- Knižnice, lekárne, ambulancie všeobecných 

lekárov, pobočky bánk a bankomaty sa nachádzali 
len na území ZSJ Sídlisko. Príčinou môže byť 
vysoká hustota zaľudnenia na 1 km2 
v predmetnom ZSJ (9836), čo podporuje dopyt po 
týchto službách. Naopak, nižšie hodnoty hustoty 
zaľudnenia v ZSJ Mesto-sever (2422) a ZSJ Uhlisko 
(2798) môžu byť príčinou ich absencií. 

- Značné rozdiely v dostupnosti na jednotku 1000 
obyvateľov, vyjadrené koeficientom variácie, 
dosahujú športoviská (C.V.= 63,05), parky (C.V.= 
60,00) a základné školy (C.V.= 59,45). 

- Naopak, najmenšie disparity z hľadiska 
dostupnosti dosahujú potraviny (C.V.= 13,61), 
detské ihriská (C.V.= 17,72) a materské školy 
(C.V.= 19,70). 

- Najmenšiu teoretickú vzdialenosť podľa metódy 
priemerného rozmiestnenia dosahujú detské 
ihriská na území ZSJ Sídlisko (0,19 km). Najväčšiu 
teoretickú vzdialenosť dosahujú základné školy 
(1,18 km) a parky (1,18 km) na území ZSJ Uhlisko. 

Keďže obyvatelia jednotlivých ZSJ môžu využívať aj 
vybavenosť susedných ZSJ, ktorá tiež zvyšuje kvalitu 
života, výsledky sú platné najmä pre teoreticky 
izolované ZSJ. Ako príklad môžeme uviezť poštu na 
hranici medzi ZSJ Sídlisko SNP a ZSJ  Rudlovský potok. 
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Abstrakt 
Práca je zameraná na vytvorenie sprievodcu Horným 
Zemplínom, ktorý pozostáva z návrhu exkurzie po 
regióne, so zámerom demonštrovať žiakom prírodné 
pomery, kultúrne dominanty a architektúru uvedeného 
regiónu. Práca je venovaná analýze 
fyzickogeografických pomerov a kultúrnych pamiatok.  

Hlavným cieľom vytvorenia exkurzie je zefektívniť 
vyučovanie geografie v teréne. Výsledky práce môžu 
byť využité ako didaktická pomôcka pri vyučovaní 
geografie v teréne pre základné a stredné školy, ale aj 
pre univerzity pri vyučovaní terénnej praxe, alebo 
počas exkurzie. Môže byť súčasťou propagačných 
materiálov v turisticko-informačných kanceláriách  
a na obecných a mestských úradoch. 
Kľúčové slová: Horný Zemplín, terénne vyučovanie, 
exkurzia, cestovný ruch 

Abstract 
The work is focused on creating a guidebook of Horný 
Zemplín, which consists of draft of an excursion 
through the region in order to demonstrate natural 
features, cultural dominants and architecture of the 
area to students. The thesis analyses physio-
geographical features and cultural monuments. 

Main aim of the excursion creation is to make 
teaching geography in the field more effective. 
Conclusions of the thesis may serve as a didactic 
instrument for teaching geography in the field – it can 
be applied to grammar and high schools as well as 
universities during a field practice or an excursion. It 
may be a part of advertising materials at tourist 
information centers and at municipal or town offices. 
Key Words: Horný Zemplín, terrain field, excursion, 
tourism 

Úvod 
Každý región Slovenska disponuje atraktivitami, ktoré 
pútajú pozornosť turistu. V snahe upriamiť pozornosť 
na vybrané prírodné a kultúrne zaujímavosti menej 
známeho slovenského regiónu a najmä pritiahnuť 
turistov do regiónu sme sa zamerali  
na Hornozemplínsky región. Výber uvedeného regiónu 
sa opiera o nami overené fakty, že je to región, ktorý 
má čo ponúknuť návštevníkom, avšak kvôli 
neefektívnej propagácii zaostáva za ostatnými 
regiónmi Slovenska. Potenciál rozvoja tohto územia 
vidíme najmä v oblasti cestovného ruchu. 
 Za adekvátnu formu motivácie žiakov ku geografii 
považujeme organizačné formy vyučovania, ako sú 
napr. vychádzky, exkurzie, výlety. Žiaci si 
prostredníctvom nich osvoja nové vedomosti, zručnosti 
a upevnia vedomosti získané počas štúdia na základnej, 
strednej alebo vysokej škole. 

1 Teoreticko-metodické východiská práce 
Pri vyučovaní geografie zohrávajú kľúčovú úlohu 
organizačné formy vyučovania, ktoré pomáhajú žiakom 
pri osvojovaní si praktických zručností a schopností 
v teréne. K veľmi často využívaným organizačným 
formám vyučovania patria podľa Velikaniča obzvlášť 
exkurzie, výlety a vychádzky [1]. 

Čižmárová [2] považuje exkurziu za organizačnú 
formu vyučovania, ktorá umožňuje spoznávať objekty 
a javy v teréne a mimo školy, v rámci ktorých si žiaci 
rozvíjajú svoje poznanie priamym pozorovaním dejov 
a javov v prirodzenej situácii svojho prírodného 
a sociálneho prostredia. 

Fraňo, Antoník [3]  považujú exkurziu za osobitú 
vyučovaciu formu, špeciálny typ vyučovacej hodiny 
uskutočnený mimo triedy a školy, ktorej hlavnou 
úlohou je doplniť vyučovanie v triede demonštráciou 
názorných príkladov.  
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Dubcová a kol. [4] pripisujú exkurziám podstatný 
význam.  Ich zmysel spočíva v poznávacej a výchovnej 
hodnote, pretože v rámci nich možno realizovať mnohé 
úlohy vplývajúce z jednotlivých zložiek výchovy. 
Vyučovanie geografie v teréne považujú za samostatnú 
organizačnú formu vyučovania na vysokých školách, 
ktorá by sa v primeranej forme mohla aplikovať aj  
na základné a stredné školy. Účelom vyučovania 
geografie v teréne je použitie viacerých vhodných 
didaktických metód (motivačných, expozičných, 
fixačných, diagnostických), ktorých sa žiaci zúčastňujú 
svojou aktívnou činnosťou. 

Práve exkurziu považujeme za účinný spôsob 
vyučovania geografie v teréne, pri ktorej je prepojená 
teória s praxou a vytýčené výchovno-vzdelávacie ciele 
sú ľahšie dosiahnuteľné. 

Pri spracovaní príspevku boli použité viaceré 
metódy práce, ktoré bližšie charakterizujú Dubcová, 
Chrastina, Kramáreková [5]. Pre spracovanie získaných 
informácií sme aplikovali metódu analýzy. V rámci 
celého príspevku sme využili metódu vysvetľujúceho 
opisu. Pri vypracovaní máp boli použité kartografické 
metódy v programe ArcGIS 10.1.  

2 Vymedzenie územia 
Horný Zemplín sa nachádza na severovýchodnom 
Slovensku. Podľa územno-správneho členenia patrí 
väčšina územia do Prešovského kraja (okresy 
Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov  
nad Topľou) a do Košického kraja zaraďujeme len obec 
Strážske [6]. Horný Zemplín susedí so šiestimi okresmi 
a dvomi štátmi (Poľsko, Ukrajina). Južnú hranicu tvoria 
okresy Trebišov, Michalovce a Sobrance. Juhozápadná 
hranica je tvorená okresom Košice-okolie, západná 
hranica okresom Prešov a severozápadnú hranicu 
predstavuje okres Svidník (mapa 1). 
 Hornozemplínsky región je súčasťou Karpatského 
euroregiónu, ktorý zdržuje prihraničné územia piatich 
krajín strednej a východnej Európy (juhovýchodné 
Poľsko, severovýchodné Maďarsko,  severné 
Rumunsko a západná Ukrajina) [7]. 

Z hľadiska fyzicko-geografickej polohy Horný 
Zemplín zasahuje do Polonín, Nízkych Beskýd, 
Východoslovenskej nížiny a Vihorlatsko-gutínskej 
oblasti. 

Najvyšším bodom regiónu je trojhraničný vrch 
Kremenec (1221 m n. m.) nachádzajúci sa  
v Bukovských vrchoch, v území obce Nová Sedlica 
(okres Snina) a najnižší bod predstavuje výtok Ondavy 
(105 m n. m.) v obci Nižný Hrušov (okres Vranov  
nad Topľou) [8].  

Celková rozloha Horného Zemplína je 3 169,4 km2, 
počet obyvateľov  dosahoval hodnotu 219 165 (2014), 
z toho 110 903 žien a 108 262 mužov. Hustota 
zaľudnenia je 69,16 obyvateľov na km2 [9]. 

Regiónom prechádzajú cesty I., II. a III. triedy  
a železničná doprava je zabezpečovaná regionálnou 
traťou č. 191, 193 a 196 [10].   
 

Mapa 1: Územné vzťahy regiónu Horný Zemplín   

3 Návrh exkurzie Horným Zemplínom 
Exkurzia (mapa 2) pozostáva zo siedmich zastávok 
realizovaných v jednotlivých mestách a obciach 
Horného Zemplína. Celková dĺžka trasy predstavuje 144 
km, ktorú sme naplánovali na 3 dni pre študentov 
základných a stredných škôl.  

Súčasťou sprievodcu sú doplnkové  kontaktné 
informácie, informácie o otváracích hodinách 
a vstupných poplatkoch. 

 
1. zastávka: Vihorlatské múzeum 
Vihorlatské múzeum (obr. 1) a jeho história siahajú  
do roku 1960, k rozšíreniu múzejných zbierok došlo v 2. 
polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. storočia. 
Medzi najhodnotnejšie zbierky múzea patria nálezy 
keltských mincí hromadný nález mincí zo 17. storočia 
ako aj unikátne starožitné zbrane, brnenia a hodnotné 
obrazy.  
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V rámci prehliadky Vihorlatského múzea je možnosť 
nahliadnuť do umelecko-historickej expozície 
renesančného kaštieľa, ktorý ponúka pohľad  
na bytovú kultúru šľachty od obdobia renesancie  
po 20. storočie. Prírodovedná expozícia je zameraná na 
okolitú prírodu a živočíšstvo. Expozícia ľudovej 
architektúry a bývania ponúka prehliadku originálnych 
sedliackych domov z 18. a 19. storočia [11]. 
Trvanie: 2 hodiny 
 

 
Obr. 1: Vihorlatské múzeum (Roštárová, 2015) 
 
2. zastávka: Sninské rybníky 
Rekreačná oblasť Sninské rybníky (obr. 2) pôvodne 
vznikla pre rozvoj rybárstva. Ide o druhé biokúpalisko 
na Slovensku, ktoré využíva technológiu samočistenia 
vody pomocou rastlín a vodných rias. Rovnako areál 
ponúka možnosti športového rybolovu na rybníku 
Mlynisko. Počas letných mesiacov sa tu konajú známe 
hudobné festivaly ako napr. „Rock  
pod kameňom – Snina Open Air Festival“ alebo  
Podvihorlatský folklórny festival [12]. 

Sninské rybníky zároveň predstavujú východiskový 
bod pre náučný chodník  Sninské rybníky – Sninský 
kameň – Morské oko, s celkovou dĺžkou chodníka 
približne 14 km [13]. 
Trvanie: biokúpalisko: 1,5 hodiny, chodník k Morskému 
oku: 2 hodiny, výstup na Sninský kameň: 4 hodiny 
 

 
Obr. 2: Sninské rybníky (Roštárová, 2015) 

zastávka: Observatórium na Kolonickom sedle 
Observatórium na Kolonickom sedle (obr. 3) ponúka 
bohatý denný a večerný program nie len pre školy, ale 
aj širokú verejnosť. Jedným z programov je prehliadka 
observatória a Vihorlatského národného teleskopu  
s výkladom o odbornom programe observatória, 
pozorovanie Slnečnej fotosféry a chromosfér. Súčasťou 
programu je aj prehliadka informačného centra Parku 
tmavej oblohy Poloniny, ktorý sa nachádza v Novej 
Sedlici a z hľadiska svetelného znečistenia je 
považovaný za najtmavšiu oblasť na Slovensku. 

Druhý program ponúka prehliadku Mesiaca  
a planét, ktoré sú v danej chvíli nad obzorom, základnú 
orientáciu na oblohe a určovanie súhvezdí. Špecialitou 
v Kolonici je tmavá obloha, na ktorej je veľmi dobre 
vidno aj tzv. deep-sky objekty, čiže hmloviny, 
hviezdokopy a galaxie. Tieto si možno nerušene 
prezrieť, keď Mesiac nie je nad obzorom [14]. 
Trvanie: prvý program - 30 minút, druhý program – 60 
minút 
 

 
Obr. 4: Observatórium na Kolonickom sedle  
(Roštárová, 2015) 
 
3. zastávka: Vodná nádrž Starina 
Vodná nádrž starina (obr. 4) je najväčšou zásobárňou 
pitnej vody na Slovensku, ktorá je vybudovaná  
na hornom toku rieky Cirocha v Bukovských vrchoch  
na území národného parku Poloniny. Jej hlavnou 
úlohou je zabezpečiť pitnú vodu do Východoslovenskej 
vodárenskej sústavy, znížiť povodňové prietoky  
pod vodným dielom a zabezpečiť minimálne prietoky  
na Ciroche pod nádržou. V jej okolí platia prísne 
pravidlá správania sa, keďže sa jedná o I. a II. stupeň 
Pásma hygienickej ochrany. Nesmie sa v nej kúpať, 
chytať ryby, člnkovať a približovať sa k jej brehom. 
Plocha predstavuje 125,81 km2 a celkový objem 59,8 
miliónov m3 [15]. 
Trvanie: 2,5 hodiny 
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Obr. 4: Vodná nádrž Starina (Roštárová, 2015) 

4. zastávka: Drevený chrám Sv. Michala Archanjela 
Región Horného Zemplína je známy aj vďaka svojim 
rusínskym a ukrajinským dedinkám s drevenými 
kostolíkmi. V obci Uličské Krivé sa nachádza najkrajší 
drevený gréckokatolícky chrám regiónu (obr. 5). 
Postavili ho v roku 1718 a rovnako ako mnoho ďalších 
je zasvätený  sv. Michalovi archanjelovi. Táto typická 
trojpiestorová stavba karpatského typu vyniká svojou 
stupňovitou a jednotiacou šindľovou strechou, z ktorej 
vyrastajú vežičky, väčšia nad babincom, menšia  
nad sakristiou. Interiér je tvorený cenným barokovým 
ikonostasom pochádzajúcim zo 16. storočia. V chráme 
je niekoľko zaujímavostí: cárske dvere s netypickým 
zobrazením dvanástich medailónov Jesseho stromu – 
Kristovho rodokmeňa, ostenia maľované ikonami sv. 
Bazila Veľkého a sv. Jána Zlatoustého, ikona Mandylion 
– Spas nerukotvornyj (rukou nestvorený obraz) 
umiestnená na zábradlí chóru a ďalšie vzácne ikony  
zo 16. a 17. storočia, pravdepodobne zo staršieho 
chrámu v Uličskom Krivom, umiestnené na bočných 
stenách chrámovej lode [16]. 
Trvanie: 45 minút 
 

 
Obr. 5: Drevený chrám sv. Michala Archanjela  
(Roštárová, 2015) 

 
5. zastávka: Náučný chodník Pod tmavou oblohou 
Náučný chodník (obr. 6) sa nachádza v najvýchodnejšej 
obci Slovenska – Novej Sedlici, ktorý je súčasťou Parku 
Tmavej oblohy. Dĺžka náučného chodníka je 1200 m  
a na trase sa vyskytuje 5 informačných tabúľ ako aj 
inovatívne hravé prvky, ako sú pavučina obyvateľov 
Polonín, hádanky v prírode „Čie sú to stopy?“, „Komu 
patria listy?“ a kvíz v prírode. 
Trvanie: 60 minút 
 

 
Obr. 6: Náučný chodník Pod Tmavou oblohou 
(Roštárová, 2015) 
 
6. zastávka: Lesný náučný chodník 
Kamjana, miniskanzen Medzilaborce a Múzeum 
moderného umenia 
Lesný náučný chodník Kamjana (obr. 7) 
v Medzilaborciach je prírodovedný chodník, ktorý má 2 
časti. Prvá časť je dlhá 2 196 m a druhá 3 346 m. Začína 
sa pred Mestským úradom a postupne prechádza až na 
Čertov Kameň. Pozdĺž celého chodníka sú vytvorené 
informačné tabule, ktoré popisujú funkcie lesa, históriu 
pálenia dreveného uhlia, kolobeh vody v lese, bohaté 

zastúpenie rastlinstva a živočíšstva.  
Trvanie: 2 hodiny 

 

 
Obr. 7: Lesný náučný chodník Kamjana (Roštárová, 
2015) 
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Miniskanzen (obr. 8) je situovaný v blízkosti 
amfiteátra a svojimi ručne vyrobenými replikami 
približuje návštevníkom  rusínsku dedinu v minulosti.  
Trvanie: 20 minút 
 

 
Obr. 8: Miniskanzen (Roštárová, 2015) 

Múzeum Moderného umenia Andyho Warhola (obr. 
9), ako prvé múzeum na Slovensku založené  
v roku 1991,  koncepčne mapuje, prezentuje  
a odborne spracováva aj tie tendencie vo výtvarnom 
umení a kultúre, ktoré doposiaľ málo inštitúcií 
akceptuje (ako napríklad vplyv etnika pôvodu umelca 
na jeho dielo, vplyv pop-artu na aktuálne umenie  
na Slovensku, muzeoedukologické aktivity a podobne). 
Múzeum sa prezentuje troma stálymi expozíciami diel 
Andyho Warhola, vzácnych artefaktov o pôvode 
umelca získané alebo zapožičané od pozostalých  
a blízkych umelca. Hlavná a najobsiahlejšia expozičná 
časť múzea zahŕňa stálu expozíciu diel Andyho 
Warhola, ktorá pozostáva z obrazov zapožičaných 
múzeu Nadáciou Andyho Warhola pre vizuálne umenie 
v New Yorku, súkromných zberateľov, ale aj  
z diel, ktoré sú majetkom múzea [17]. 
Trvanie: 60 minút 
 

 
Obr. 9: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 
(Roštárová, 2015) 

4 Realizácia exkurzie 
Plánovanie exkurzie si vyžaduje odbornú a precíznu 
prípravu zo strany pedagóga v zmysle organizačnej  
a odbornej prípravy samotnej exkurzie. Tak isto je 
potrebná aj príprava zo strany žiakov, ktorí budú 
dopredu oboznámení a informovaní 
o trase  a zastávkach, ktoré absolvujú. V rámci 

predprípravy vypracujú referát a naštudujú informácie  
k danej problematike, čo im umožní aktívnejšie sa 
zapájať do diskusie. 

Predkladaná exkurzia je naplánovaná na 3 dni  
a pozostáva z vytýčených výchovno-vzdelávacích 
cieľov, organizačných pokynov a časového 
harmonogramu.  
 
Vzdelávací cieľ: exkurzia upevní a osvojí u žiakov už 
nadobudnuté poznatky. Žiaci prostredníctvom exkurzie 
vnímajú a analyzujú rozdielne typy krajiny, rôzne druhy 
fauny a flóry, zdokonaľujú si zručnosti v čítaní máp 
v teréne. Precvičia si meranie azimutu, orientáciu 
a pochodovanie v teréne.  

Okrem precvičovania zručností priamo v teréne, si 
žiaci v praxi vyskúšajú pozorovanie Slnečnej fotosféry, 
chromosféry, orientáciu na hviezdnej oblohe, zopakujú 
si nadobudnuté poznatky o vzniku a vývoji vesmíru 
Slnečnej sústavy a spoznajú región a jeho okolie. 
 
Výchovný cieľ:  exkurzia má za úlohu motivovať žiakov, 
aby aktívnejšie pristupovali k ochrane prírody  
a ku zachovávaniu kultúrnych pamiatok. Počas exkurzie 
si žiaci plnia vopred stanovené povinnosti (napr. 
vypracovanie referátu alebo seminárnej práce  
na zvolenú tému), prispôsobujú sa kolektívu, 
požiadavkám svojich spolužiakov, učiteľov či 
sprievodcom, verejne prezentujú etické správanie  
v pozícii turistov a v neposlednom rade si rozvíjajú 
estetické cítenie – vnímajú prírodné krásy krajiny. 
  
Organizačné pokyny 
Termín exkurzie: máj - jún 
Počet žiakov: max. 40 
Pedagogický dozor: závisí od počtu žiakov, jeden 
pedagogický učiteľ na 25 žiakov 
Cieľová skupina: žiaci základných, stredných a vysokých 
škôl 
Ubytovanie: zabezpečené na školskom internáte 
v Snine, ktorý je stanovený ako východiskový bod 
exkurzie 
Adresa internátu: Školský internát SOŠ Snina 
                              Sládkovičova 2723/120 
      069 27  
Stravovanie: 2x raňajky, 2x večera + 2x obedové balíčky 
a vlastná strava 
Potrebné pomôcky: 
a) lieky, kartička poistenia, turistická obuv, 

nepremokavé oblečenia alebo pršiplášť  
(v prípade nepriaznivého počasia), hygienické 
potreby, plavky, vreckové atď. 
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b) kompas/buzola, písacie potreby, 
referát/seminárna práca na zvolenú tému, 
turistická mapa 

c) navrhované témy referátov: mestá – Snina, 
Humenné, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, 
Stropkov, Strážske, Vodné nádrže: Starina 
a Domaša, NP Poloniny, hrad Brekov, Sninské 
rybníky, Andy Warhol, kaštieľ v Humennom a iné. 

 
Predbežný rozpočet na jedného žiaka: 60 € 
cestovné: 17 € 
ubytovanie: 15 € 
strava: 20 € 
vstup na biokúpalisko: 2,50 € 
návšteva múzea A. Warhola: 1,50 € 
návšteva Vihorlatského múzea: 2,00 € 
 
Časový harmonogram 
V rámci časového harmonogramu sú podrobne 
naplánované 3 dni pozostávajúce z hlavných siedmich 
zastávok, ktoré sme doplnili ďalšími aktivitami 
a menšími zastávkami.   
  
1.deň:  príchod do mesta Humenné o 11:00 hod.  
Od 11:30 – 13:30 hod. prehliadka Vihorlatského múzea, 
konkrétne Umelecko-historickej expozície, 
Prírodovedeckej expozície a Expozície ľudovej 
architektúry a bývania. Po prehliadkach nasleduje  
2-hodinový rozchod po námestí v Humennom. Odchod 
z Humenného o 17:00 hod. Príchod na ubytovňu  
v Snine o 17:30 hod. O 18:00 večera, po ktorej 
nasleduje zhodnotenie celého dňa a aktivity – 
geografické a spoločenské hry (napr. Slovensko, 
Activity, Rozum v kocke) ako aj možnosť využiť 
telocvičňu.  
 
2.deň: od 07:00 – 08:00 hod. raňajky. 
Z ubytovne je odchod o 08:00 hod. do Observatória 
na Kolonickom sedle, kde nasleduje prehliadka 
observatória a Vihorlatského národného teleskopu  
s výkladom o odbornom programe observatória, 
prehliadka Informačného centra Parku tmavej oblohy 
Poloniny, pozorovanie Slnečnej fotosféry  
a chromosféry, prednáška alebo náučný film.  
Po prehliadke nasleduje cesta do Novej Sedlice,  
so zastávkami pri vodnej nádrži Starina - v prípade 
nepriaznivého počasia absolvujeme odbornú 
prednášku a exkurziu  v obci Uličské Krivé - exkurzia 
dreveného chrámu Sv. Michala Archanjela a budeme 
pokračovať v našej ceste. Počas cesty je plánovaná 
zastávka pri významnej 49. rovnobežke, ktorá sa 

nachádza za obcou Zboj. Príchod do Novej Sedlice je 
naplánovaný na 16:00 hod. V Novej Sedlici je 
naplánovaná prechádzka náučným chodníkom  
Pod tmavou oblohou do 17:00. Predpokladaný príchod 
na ubytovňu v Snine je o 18:00 hod. Nasleduje večera 
od 18:30 – 19:00 hod., po ktorej nás čaká zhodnotenie 
celého dňa a aktivity. 

 
3.deň: od 8:00 – 8:30 hod. raňajky. O 08:30 hod. 
vyrážame smer Sninské rybníky, kde v prípade 
priaznivých podmienok bude možnosť kúpania sa  
od 09:00 – 11:30 hod. (pre žiakov stredných  
a vysokých škôl je pripravený výstup na Sninský kameň 
a túra k Morskému oku). O 12:00 hod. cesta  
do Medzilaboriec, s predpokladaným príjazdom  
o 13:00 hod. Od 13:00 – 15:00 hod. bude prechod 
Lesným náučným chodníkom Kamjana. Obedy sú 
zabezpečené prostredníctvom balíčkov + vlastnej 
stravy. O 15:00 hod. prehliadka Múzea Andyho 
Warhola (posledná zastávka).  

Výsledky a diskusia 
Územie Horného Zemplína sa nachádza  
na východnom Slovensku, ktoré je tvorené okresmi 
Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov  
nad Topľou a obcou Strážske, ktorú administratívne 
začleňujeme do okresu Michalovce. Cieľom nášho 
príspevku bolo navrhnúť exkurzie, ktorá v rámci 
vyučovania geografie v teréne zohráva dôležitú 
výchovno-vzdelávacieho úlohu. Zamerali sme sa  
na vybrané prírodné a kultúrne dominanty územia,  
na základe ktorých si žiaci priamo v teréne osvoja nové 
poznatky z geografie miestnej krajiny  a upevnia už 
osvojené vedomosti a zručností. 

V rámci navrhnutia exkurzie Horným Zemplínom 
sme porovnávali autorov Ludvíka, Dávida [18], ktorí sa   
vo svojej publikácii venovali rovnakej problematike.  
a svoju pozornosť sústredili na najvýznamnejšie 
dominanty každého mesta regiónu. Publikácia 
odporúča navštíviť kaštieľ Humenné spolu  
so skanzenom nachádzajúcim sa v historickom parku  
pri kaštieli, ktorý prezentuje obytné a hospodárske 
stavby regiónu a zrúcaniny hradu Brekov, ktorý sa 
nachádza juhozápadne od Humenného, kde rieka 
Laborec opúšťa Beskydské predhorie a vstupuje do 
rozsiahlej nížiny. V Snine sa zamerali najmä na výstup 
na Sninský kameň, okolie Národného parku 
a Bukovských vrchov je zamerané na návštevy 
drevených kostolíkov a náročnejších túr. 
V Medzilaborciach radia navštíviť Múzeum Andyho 
Warhoola a areál baziliánskeho kláštora v Krásnom 
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Brode. Vo Vranove nad Topľou si svoju pozornosť 
zaslúži najmä vodná nádrž Domaša a zrúcanina hradu 
Čičva.  

V našom príspevku, na rozdiel od spomenutých 
návrhov autorov, odporúčame navštíviť v okrese Snina 
biokúpalisko  Sninské rybníky a Observatórium  
na Kolonickom sedle s prehliadkou Parku Tmavej 
oblohy. V Medzilaborciach stojí za návštevu okrem 
Múzea Andyho Warhoola aj miniskanzen Medzilaborce 
s replikami rusínskych dedín v minulosti či náučný 
chodník Kamjana, ktorý popisuje základné procesy 
v prírode.  

Nami navrhnutý sprievodca poukazuje  
na najdôležitejšie atraktivity regiónu a tým sa snažíme 
zatraktívniť región obyvateľom, pre ktorých je menej 
známy.  

Záver 
V príspevku sme sa zaoberali návrhom exkurzie, ktorá 
sa stala podkladom pre vytvorenie sprievodcu Horným 
Zemplínom. Vo všeobecnosti, ale aj na základe osobnej 
skúsenosti  môžeme konštatovať, že Hornozemplínsky 
región patrí k menej navštevovaným regiónom 
Slovenska. Keďže sa jedná o región, ktorý má veľký 
prírodný a kultúrny potenciál, je nesmierne dôležité, 
aby bol cestovný ruch v tejto oblasti čo najviac 
rozvinutý. Jednou z možností ako zvýšiť návštevnosť 
regiónu a prilákať potenciálnych turistov do územia je 
najmä kvalitná propagácia regiónu sprostredkovaná 
prostredníctvom turisticko-informačných kancelárií, 
ktoré sa len nachádzajú v okresných mestách Horného 
Zemplína. V území sa nachádza mnoho informačných 
tabúľ, avšak v turisticko-informačných kanceláriách je 
nedostatok propagačných materiálov, ktoré by 
zviditeľnili a prilákali turistov na zaujímavé miesta. 
Turisticko-informačné kancelárie by sa mali snažiť 
turistom poskytovať rôzne materiály (letáky, brožúry, 
katalógy či plagáty) o zaujímavostiach, aktivitách 
a podujatiach organizovaných v regióne, ako aj 
prostredníctvom  internetových portálov, publikácií 
alebo turistických sprievodcov. Ďalšou z možností ako 
prilákať turistov a tým aj získať prílev finančných 
prostriedkov do regiónu je uverejňovanie podujatí na 
sociálnych sieťach, ktoré sú v súčasnosti populárne a 
prístupné každému domácemu či zahraničnému 
obyvateľovi.  

Z didaktického hľadiska sme sa spomedzi 
organizačných foriem zamerali na exkurziu, 
prostredníctvom ktorej  žiaci využijú 
nadobudnuté vedomosti a poznatky v teréne. 
Stanovenými výchovnými a vzdelávacími cieľmi sme sa 

usilovali pôsobiť na osobnosť žiaka ako aj vzbudiť väčší 
záujem o geografiu.  

Aj napriek nedostatkom Horného Zemplína 
(nedostatočne vybudovaná infraštruktúra, slabá 
propagácia, nedostatok ubytovacích zariadení,...) má 
územie veľký potenciál rozvoja cestovného ruchu. 
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Abstrakt 
Predložený príspevok sa zaoberá zhodnotením 
naplnenia cieľov a vízií, ktoré stanovila Miestna akčná 
skupina Chopok – juh prostredníctvom Integrovanej 
stratégie rozvoja územia v rokoch 2007-2013. Na 
základe komparatívnej metódy a vlastného terénneho 
výskumu porovnáva predložené projekty Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia 
Mikroregiónu Chopok – juh so súčasným stavom. 
Taktiež zisťuje kvalitu internetových stránok, z ktorých 
čerpal zdroje a informácie, metódou AQITI pomocou 
indikátoru HKI (hodnotenia kvality internetovej 
stránky). 
Kľúčové slová: regionálny rozvoj, stratégia rozvoja 
územia, mikroregión 

Abstract 
Article offers an evaluation of meeting certain goals 
and visions that were established by Local active group 
Chopok – South and carried out during 2007 – 2013 
using Integrated strategy of regional development. 
Also it provides comparative analysis between project 
– Program of regional industrial and social 
development in Micro-region Chopok – South and 
actual state, analysis is based on comparative methods 
and accurate field research. Article also provides 
research on quality of websites that were used as a 
source of information using AQITI method and HKI 
indicator (evaluation of website’s quality).  
Key Words: regional development, strategy of regional 
development, micro-region        

Úvod 
Regionálny rozvoj má viacero významov. Chápať ho 
možno ako zabezpečenie rastu ekonomického 
a sociálneho potenciálu regiónu, a to má viesť 

k zvyšovaniu rastu životnej úrovne obyvateľov a ich 
kvality života a zachovaniu trvalo udržateľného rozvoja 
[1]. Podľa Ivaničkovej je regionálny rozvoj ako 
individuálna schopnosť regiónov produkovať tovary 
a služby podľa požiadaviek národného trhu s využitím 
komparatívnych výhod. Stratégia rozvoja územia 
predstavuje postup o vytýčení cieľov a priorít 
zameraných na oblasť rozvoja územia [2].  

1 Teoreticko – metodická časť 
1.1 Hlavný cieľ práce 
Predložený príspevok prezentuje hodnotenie stratégie 
rozvoja územia mikroregiónu Chopok – juh na základe 
Integrovanej stratégie rozvoja územia a jej SWOT 
analýzy vytvorenej Miestnou akčnou skupinou Chopok 
juh (ďalej ako MAS CHJ) [3]. Hlavným cieľom príspevku 
je zhodnotenie naplnenia, zrealizovania a naopak 
nezrealizovania a nenaplnenia vízií, strategických 
cieľov a priorít zostavených v strategickom rámci 
Integrovanej stratégie rozvoja územia v období rokov 
2007-2013. Taktiež zhodnotenie zrealizovaných 
projektov akčného plánu v Programe hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja MR CHJ (ďalej už len PHSR MR CHJ) 
[4]. 

1.2 Čiastkový cieľ práce 
Čiastkovým cieľom predloženého príspevku je   
hodnotenie úrovne a kvality internetovej prezentácie 
mikroregiónu na základe analýzy web stránok 
jednotlivých obcí, ktoré spadajú do mikroregiónu 
Chopok-juh (Bystrá, Dolná Lehota, Horná Lehota, 
Jarabá, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Nemecká, 
Podbrezová, Predajná, Ráztoka). Chceli sme zistiť, či sa 
z internetových stránok obcí dozvieme potrebné 
informácie pre zhodnotenie splnenia vypracovaných 
cieľov, vízií a stratégií v rokoch 2007-2013 v porovnaní 
so súčasným stavom. 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

326 

 

1.3 Metodika práce 
Ako základný zdroj zhodnotenia sme využili dostupné 
materiály, vytvorené Miestnou akčnou skupinou 
Chopok juh a nami spracovanú problematiku 
bakalárskej práce [5]. Pre hľadanie informácií sme 
využili metódu hodnotenia dostupnosti a kvality 
internetových stránok na internete (AQITI). 
Prostredníctvom priamych nástrojov internetovej 
prezentácie indikátora HKI (hodnota kvality 
internetovej stránky) sme pomocou vybraných kritérií 
(tab. 2,3) zhodnotili kvalitu dostupnosti všetkých 
internetových stránok skúmaných obcí. Ďalším 
zdrojom, ktorý nám dopomohol pri presnom hodnotení 
úspešnosti realizácie stratégie rozvoja územia, bola 
vypracovaná SWOT analýza mikroregiónu a jej 
príležitosti v jednotlivých oblastiach. Zhodnocovanie 
faktov sme rozdelili do štyroch oblastí: sociálna oblasť, 
hospodárska oblasť, životné prostredie a cestovný 
ruch. 
 

1.4 Metodika zberu a spracovania dát 
Potrebné informácie sme získavali z dostupných 
internetových stránok obcí, ktoré spadajú do 
mikroregiónu, dokumentoch, stratégií rozvoja územia 
vytvorených MAS CHJ a vlastného terénneho výskumu.  
       Na základe komparatívnej metódy sme porovnávali 
vytvorené vízie a ciele stratégie rozvoja územia MAS 
CHJ so súčasným stavom. Pomocou internetových 
stránok jednotlivých obcí a iných web stránok 
obsahujúcich potrebné informácie o vytýčených 
cieľoch a víziách rozvoja skúmaného územia sme 
hľadali aktuálne údaje o ich zrealizovaní. Pre 
zhodnocovanie vytvorených projektov v skúmanom 
období sme využili akčný plán v PHSR MR CHJ na roky 
2007-2013. Zaujímali nás zrealizované projekty v 
tomto období. Pre lepší prehľad zrealizovaných 
projektov sme vytvorili tabuľku (tab. 1). V hodnotení 
stratégie sme využili aj príležitosti vo vypracovanej 
SWOT analýze MAS CHJ. 
 

2. Analytická časť 
2.1 Integrovaná stratégia rozvoja územia 
mikroregiónu Chopok – juh v rokoch 2007-2013 

Združenie  Miestna akčná skupina Chopok – juh 
vypracovala Integrovanú stratégiu rozvoja územia MAS 
Chopok – juh (ďalej ako ISRÚ MR CHJ)  prostredníctvom 
Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013. V 
stratégii rozvoja územia boli stanovené nasledovné 
vízie, ciele a strategické priority [3]:  
 

Hlavnou víziou MAS Chopok juh bolo: 
-dosiahnutie zlepšenia ekonomických a sociálnych 
podmienok obyvateľov vo vidieckom priestore,  
-zaradenie sa medzi ekonomicky stabilné územia 
s kvalitnou ponukou produktov vidieckeho CR, 
s rozvíjajúcim sa podnikateľským sektorom s dôrazom 
na ochranu životného prostredia,  
-zabezpečenie zvyšovania vzdelanosti,  
-riešenie sociálnych otázok obyvateľov,  
-rozvíjanie zručností a schopností s ohľadom na tradície 
územia. 

Cieľom stratégie rozvoja bolo zvýšenie 
konkurencieschopnosti a efektívnosti v oblasti 
priemyselného potenciálu a služieb prostredníctvom 
podpory projektov.  

Strategickým cieľom bolo vytvorenie podmienok 
pre zlepšenie života obyvateľov na vidieku 
prostredníctvom podpory hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja územia.  

Medzi strategické priority patrili: 
Strategická priorita č. 1 - zvýšenie atraktivity vidieka 

a zlepšenie kvality života , 
Strategická priorita č. 2 - zlepšovanie manažmentu, 

riadenia, mobilizácie rozvojového potenciálu vo 
vidieckych oblastiach. 
 

2.2 Zhodnotenie vízií, cieľov a stratégií rozvoja 
skúmaného územia v období rokov 2007-2013 
v porovnaní so súčasným stavom 
2.2.1 Sociálna oblasť   
Zlepšenie života na vidieku by sa mohlo dosiahnuť aj 
tvorbou pracovných miest, aby ľudia nemuseli 
dochádzať za prácou do iných regiónov a aby sa vôbec 
znížila nezamestnanosť regiónu. No z celkového počtu 
osôb žijúcich v mikroregióne Chopok – juh dochádza do 
zamestnania 63% mimo svojich obcí, čo značí o tom, že 
na území nie sú vytvorené nové pracovné príležitosti. 
Miera evidovanej nezamestnanosti sa v mikroregióne 
pohybuje na úrovni 11,95 %, čo síce predstavuje nižšie 
percento ako nezamestnanosť v celom okrese Brezno, 
ale najväčším problémom u nezamestnaných je nízka 
kvalifikačná úroveň [5]. I keď príležitosťou podľa SWOT 
analýzy boli vzdelávacie programy a osvety, 
v skúmanom období sa neuskutočnili a ľudia sú voči 
nim aj tak apatickí. Stále pretrvajúcimi ohrozeniami 
tvorby lepšej kvality života je nedostatočná vzájomná 
spolupráca obcí v rámci MR ako aj zlepšovanie 
manažmentu a riadenia.  

V mikroregióne sa prejavujú ukazovatele, ktoré sú 
naznačené aj v Programe hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja BBSK – pretrvávajúci pokles pôrodnosti, 
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zvýšená migrácia, postupný rast priemerného veku 
obyvateľstva, ako aj postupný nárast podielu rómskeho 
obyvateľstva. Tieto ukazovatele jasne hovoria o tom, že 
v mikroregióne niet mladých ľudí, ktorí by potenciálne 
mohli vytvoriť ako aj pracovné, tak aj celkovo lepšie 
životné podmienky pre obyvateľstvo. Najvyšší počet 
obyvateľov má obec Podbrezová, v ktorej sa nachádza 
aj najvyšší podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku. 
I keď aj v tejto obci sa prejavuje migrácia obyvateľstva  
v produktívnom veku, predsa táto obec je dôležitým 
miestom najvyššieho počtu zamestnaných v oblasti 
priemyslu. Na ostatné obce taktiež negatívne vplýva 
odliv kvalifikovaných obyvateľov v produktívnom veku 
a  mladých ľudí, ktorí odchádzajú do susedných 
regiónov kvôli lepším životným podmienkam [5]. 
V týchto obciach sa do popredia pracovných príležitostí 
dostáva hlavne cestovný ruch a s ním spojené aktivity  
a činnosti.  
       V zlepšení sociálnych podmienok bolo dôležité 
zriadiť zariadenia sociálnych služieb. No v pôsobnosti 
obcí mikroregiónu v súčasnosti nie sú a 
v predchádzajúcom období ani neboli zriadené 
a prevádzkované žiadne inštitucionalizované 
zariadenia sociálnych služieb. Jediným zariadením 
sociálnych služieb v mikroregióne Chopok juh je Domov 
dôchodcov a Dom sociálnych služieb Hron v obci 
Nemecká. Podľa akčného plánu PHSR MR CHJ bol v obci 
Mýto pod Ďumbierom navrhnutý projekt zriadenia 
domu dôchodcov v rokoch 2007-2011. Podľa 
dostupných informácií a vlastného terénneho 
prieskumu sa tento objekt nezriadil.  

Podľa prieskumu internetových stránok obcí 
a stránky MAS CHJ sme dospeli k zhodnoteniu 
zrealizovaných projektov v sociálnej oblasti: 
-2012 - bol vypracovaný projekt regionálnej výchovy 
pre deti v materskej škole v Nemeckej, 
-prostredníctvom finančných prostriedkov štátu 
a Európskeho sociálneho fondu bol v obci Predajná 
poskytnutý príspevok na podporu zamestnanosti na 
realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami, 
-občianske združenie VOX terra nadviazalo 
komunikáciu so starostami obcí Mýto pod Ďumbierom, 
Bystrá, Jasenie a Dolná Lehota v oblasti vzdelávania 
seniorov, 
-v období rokov 2011-2016 bol v obci Mýto pod 
Ďumbierom vytvorený komunitný plán rozvoja 
sociálnych služieb obce, kde sa za cieľ považovalo 
vytvorenie „Obecného zariadenia sociálnych služieb“,  
-obec Nemecká získala  finančný príspevok 
z Európskeho sociálneho fondu na aktivačnú činnosť 
formou menších obecných služieb pre obec. 

2.2.2 Hospodárska oblasť 
Dominantným odvetvím priemyselnej výroby je 
hutnícky priemysel reprezentovaný akciovou 
spoločnosťou Železiarne Podbrezová. Je najväčším 
zamestnávateľom v mikroregióne, pretože v súčasnosti 
zamestnáva 3 500 pracovníkov (v porovnaní s obdobím 
2007-2013 to bolo 4 100 pracovníkov). Z hľadiska 
úrovne technologických zariadení a kvality výrobkov 
dosahuje stav porovnateľný s hutníctvom vyspelých 
krajín EÚ, o čom svedčí podiel vývozu okolo 70 % 
z celkového predaja výrobkov.   
       Efektívnosť priemyselného potenciálu 
zrealizovaním nového priemyselného parku /zóny 
ostáva stále len ako vízia rozvoja územia aj v období 
rokov 2015-2020. Efektívnosť, ktorá sa dosiahla vo 
veľkom podniku Železiarne Podbrezová, bola 
zrealizovaná nákupom hotovej technológie, resp. 
technologického postupu.     
       Zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu by sa 
mala dosiahnuť aj rozvojom obce Podbrezová, o ktorej 
sa hovorilo, že by získala štatút mesta, ktorý avšak stále 
nezískala. 
       Dosiahnutie lepších ekonomických podmienok 
obyvateľov sa z časti dosiahlo vytvorením nových 
pracovných príležitostí, ale len v cestovnom ruchu.  
       V jednotlivých obciach regiónu sa podnikateľská 
činnosť vykonáva priemyselnou výrobnou činnosťou 
prostredníctvom malého a stredného podnikania 
hlavne v drevospracujúcom priemysle, čiastočne 
v kovovýrobe a keramickom priemysle. Podpora 
podnikateľov s novými inováciami ostáva aj naďalej 
plánovaným projektom vypracovaným PHSR územia 
v rokoch 2015-2020. Prostredníctvom  projektu 
finančných prostriedkov Európskej únie sa vytvorilo 
niekoľko pracovných miest v obci Predajná na dobu 6 
mesiacov v oblasti protipovodňových  opatrení.  
       V akčnom pláne PHSR MR CHJ boli v obci Ráztoka 
navrhnuté projekty s názvami: výroba drevárskych 
výrobkov (2007-2010) a výroba ľudového nábytku 
(2008-2011). Čo sa týka vzniku nových organizácií či 
firiem tohto zamerania, podľa dostupných 
internetových zdrojov konštatujeme, že výroba 
drevených výrobkov sa v obci Ráztoka nerealizuje. 
       Priemyselné a kultúrne tradície regiónu sa 
využívajú nedostatočne. Podpora ochrany tradícií 
a rozvoj dlhodobých kultúrnych hodnôt regionálneho či 
celoštátneho významu sú nedocenené. Ako uvádza aj 
Ministerstvo kultúry SR, problém je hlavne v 
nepochopení významu kultúrneho dedičstva a dokonca 
jeho podcenenie [5].  Na zachovaní tradičnej ľudovej 
kultúry a oživovaní ľudových remesiel sa podieľa len 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ 

328 

 

veľmi malé množstvo súkromných podnikov, resp. 
obyvateľov žijúcich v obciach, ktorí sa snažia vyrábať 
a predávať svoje výrobky.  
       Z internetových zdrojov sme vyhľadali nasledovné 
činnosti a podniky vo výrobe „domácich“ produktov 
a realizácii tradičných remesiel: 
-2007-2011-ART One, WOODTEM, s.r.o. (Podbrezová), 
ISOSTAV BB, s.r.o. (Predajná)- stolárske práce, 
-2007 – súkromník (chov zvierat a pestovanie plodín) 
(Dolná Lehota) - zmiešané hospodárstvo, 
-2008 - lesné hospodárstvo /pestovanie lesa (Mýto pod 
Ďumbierom), 
-2008-2013 - VRAMAX (Bystrá), AGRO Next, s.r.o.  
(Jasenie), R&U Group, s.r.o. (Ráztoka) - súvisiace 
s pestovaním plodín,  
-2008 - RASOCE, s.r.o. (Ráztoka) - činnosť zameraná na 
výrobu domáceho pečiva, 
-2012 – súkromníci (Dolná Lehota, Horná Lehota, 
Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Nemecká, Predajná, 
Podbrezová) - stolárske práce, stavebné práce, 
obrábanie, ťažba dreva, 
-2013 - (Bystrá, Jasenie, Predajná, Podbrezová) - 
činnosť zameraná na výrobu zámkov a pántov. 
       Najväčším problémom je nedostatok finančných 
prostriedkov z rozpočtov obcí pre rekonštrukcie, či 
obnovenie infraštruktúry. Ponúkame stručný prehľad 
zmapovaných subjektov, ktoré boli prostredníctvom 
príspevkov z VÚC, z Ministerstva hospodárstva SR 
a Európskeho sociálneho fondu zrekonštruované, 
opravené alebo na novo vystavané (tab. 1).    
 

Tab. 1 Zhodnotenie zrealizovaných projektov 
v rokoch 2007-2013 podľa akčného plánu PHSR CHJ 

OBEC NÁZOV PROJEKTU 
ROK 

REALIZÁCI
E  

 
ZREALIZOVAN

É 

BYSTRÁ 

Obecný dom – rekonštrukcia 
drevenice, izba slávnym rodákom 

2008 áno 

Rekonštrukcia kultúrneho domu 2007 áno 

 NEMECK
Á 

Výstavba športovo-kultúrneho 
zariadenia 

2008/2011 áno 

Výstavba a oprava mostov 2007/2011 čiastočne 

Oplotenie cintorína 2007 áno 

Rekonštrukcia kotolne a 
rozvodov tepla v ZŠ s MŠ  2007/2008 

áno 

Zateplenie ZŠ s MŠ 2008/2011 áno 

Rekonštrukcia obecného úradu 2009/2010 čiastočne 

Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií 

2007/2012 čiastočne 

Vybudovanie detského ihriska 2007 áno 

Generálna oprava mk Kolkáreň 2007 áno 

 PODBREZ
OVÁ 

Výstavba viacúčelového detského 
ihriska Lopej 

2007/2008 áno 

Rekonštrukcia detských ihrísk 
Podbrezová, Štiavnička 

2007/2010 áno 

Rekonštrukcia a zateplenie 
fasády ZŠ Podbrezová 

2007/2009 áno 

Dom dôchodcov a Dom 
sociálnych služieb Podbrezová 

2008/2010 áno 

PREDAJN
Á 

Úprava verejných priestranstiev 
2007/2008 

áno 

Spracovala: A. Simanová 
Zdroj: PHSR MR CHJ, web stránky obcí, vlastný prieskum 
 

       Prostredníctvom zdrojov VÚC, finančných 
prostriedkov štátu z európskeho sociálneho a 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa 
v hospodárskej oblasti zrealizovali tieto projekty 
(informácie získané  zo stránok obcí):  
-2008-rekonštrukcia obecnej knižnice v Nemeckej,  
-rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jasenie, 
-2009-rekonštrukcia vodovodného potrubia a 
príspevok na činnosť školy a školského zariadenia 
v obci Jasenie, 
-2010-rekonštrukcia Základnej školy v obci Predajná,  
-2012- osvetlenie prechodov pre chodcov v intraviláne 
obce Podbrezová, 
-2013-otvorenie novej Obradnej siene v obci Predajná, 
-2013-Monitorovací kamerový systém v obci 
Podbrezová,  
-v skúmanom období - revitalizácia verejného priestoru 
obce Podbrezová - areál KSC Klások, rekonštrukcia 
lavice cez železničnú trať s bezbariérovým prístupom, 
rekonštrukcia kúpaliska v obci Jasenie, rekonštrukcia 
obecného úradu a cestnej komunikácie v Mýte pod 
Ďumbierom a oddychová zóna v obci Horná Lehota. 
       Najväčšími problémami pre rozvoj 
poľnohospodárstva bola zrejme nedostatočná 
kooperácia poľnohospodárov najmä pri odbyte 
výrobkov, odliv kvalifikovaných síl z vidieka, 
ekonomická nestabilita poľnohospodárskych 
subjektov, nízka produktivita, nerozvinutá trhová 
infraštruktúra a vysoký podiel poľnohospodárskej 
výroby v znevýhodnených oblastiach.  
 

2.2.3 Životné prostredie 
Takmer polovicu mikroregiónu tvorí ochranné pásmo 
NP Nízke Tatry s výnimkami niektorých obcí (Nemecká, 
Podbrezová), a to vytvára permanentné strety medzi 
záujmami ochrany prírody a rozšírením ekonomickej 
aktivity v skúmanom mikroregióne [8]. Potrebné je 
rozvíjať prirodzené danosti regiónu a zamestnanosť 
orientovať najmä na turistický ruch a činnosti 
vyplývajúce z remeselných zručností.  
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       Vzhľadom na rozvoj podnikateľského sektora 
s dôrazom na ochranu životného prostredia vnímame 
stagnáciu výroby v priemyselnom podniku Petrochema 
Dubová ako pozitívum. No z ekonomického pohľadu by 
obnova prevádzky podniku zvýšila zamestnanosť 
v mikroregióne. Najväčším ekologickým problémom je 
environmentálna záťaž – gudrónove jamy v obciach 
Predajná / Lopej, ako pozostatok priemyselnej výrobnej 
činnosti. V období rokov 2007-2013 sa len riešili 
dohady o odstránení týchto nebezpečných toxických 
látok. Až v roku 2015 obec Predajná a Ministerstvo 
životného prostredia SR začali skutočne diskutovať 
o ich odstránení. V súčasnosti sa nebezpečné 
ekologické skládky ešte stále neodstránili. 
       Pre vytvorenie podmienok pre zlepšenie života 
obyvateľov bolo potrebné vyriešiť kanalizáciu obcí 
s vybudovaním čistiarní odpadových vôd a spracovanie 
komplexného programu nakladania s odpadmi, 
predovšetkým ich triedeným zberom, recykláciou a 
likvidáciou spaľovaním. 
        V skutočnosti sa zrealizovali nasledujúce projekty:  
-2010 –odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
v rámci aglomerácie 3 obcí- Nemecká, Predajná, 
Jasenie, 
-žiadosť o splaškovú kanalizáciu v Podbrezovej časť 
Bendička v r. 2013 bola zamietnutá, až v r. 2014 
schválená. 
Environmentálnemu fondu Ministerstva životného 
prostredia SR bola v roku 2012 predložená žiadosť 
o zavedení separácie a zhodnocovania biologicky 
rozložiteľných odpadov v obci Podbrezová a jej 
miestnych častiach Lopej, Vajsková, Skalica, Štiavnička 
a Chvatimech, ktorá však bola zamietnutá.   
       V rozvoji podnikateľského sektora v oblasti 
ekopoľnohospodárstva sa podieľajú iba niektoré obce. 
Zameriavajú sa na produkciu poľnohospodárskych 
produktov s dôrazom na ochranu životného prostredia. 
V obci Dolná Lehota pôsobia samostatne hospodáriaci 
roľníci, ktorí sa zaoberajú najmä chovom hovädzieho 
dobytka a oviec. Horná Lehota je typická tradičným 
slovenským ovčiarstvom a výrobou domácich 
produktov na farme Javor. Už od roku 1997 hospodári 
v tejto obci aj Bella farma zameraná na chov oviec 
a hydiny. Lídrom v kvalite domácich, 
agropotravinárskych produktov a v podpore 
zamestnania tohto odvetvia, je spoločnosť Agro 
Jasenie, s. r. o., založená v roku 2012. Vyznačuje sa 
rodinnou tradíciou, ktorá sa zameriava na živočíšnu 
a rastlinnú výrobu, chovom hovädzieho dobytka, 
ošípaných, oviec, koní a hydiny. 

       Zavádzanie inovácií a poskytovanie finančného 
príspevku, či už v ekopoľnohospodárstve, alebo 
v ekoturizme je nedostatočné zo strany štátu.  
       V mikroregióne je čistota vodných tokov pomerne 
vysoká a nenachádzajú sa v ňom znečisťovatelia vôd. 
Približne pred 12 rokmi sa sprístupnil prameň pitnej 
vody v Dolnej Lehote, kde sa začala táto voda so 
zložením vhodným pre malé deti plniť do fliaš, a tak 
vznikol podnik Aquadol Slovakia vo Vajskovej – časť 
Podbrezová. No po odkúpení tohto podniku 
súkromným vlastníkom z Litvy v roku 2012, prevádzka 
plničky zrušila svoju činnosť, čo malo dopad na celý 
mikroregión, pretože stratil jednak obrovský potenciál 
v možnosti prosperovať v priemyselnom odvetví tohto 
typu a tiež v možnosti tvorby pracovných miest, ktoré 
by zlepšili kvalitu života. Prameň je avšak sprístupnený 
verejnosti na námestí obce Dolná Lehota. 
 

2.2.4 Cestovný ruch 
Podľa Koncepcie rozvoja cestovného ruchu patrí 
mikroregión Chopok juh medzi najdôležitejšie 
slovenské zimné horské lyžiarske strediská 
s medzinárodným významom (ohodnotený ako druhé 
najvýznamnejšie zimné stredisko cestovného ruchu). 
V tomto regióne prevláda domáci CR vo forme zimného 
turizmu a letných pobytov na horách, pešou turistikou 
a vidieckym turizmom. No v letnej sezóne je 
mikroregión v CR menej úspešný, a preto je 
nevyhnutné sústrediť sa na rozšírenie služieb 
a atraktivít pre letné obdobie [8].  
       Strediská CR, ktoré poskytujú kvalitnú ponuku 
produktov a služieb alebo tie, ktoré skvalitnili a rozšírili 
ponuku služieb aj v letnom období: 
-stredisko Krpáčovo poskytuje doplnkové služby 
v podobe vodných športov ako vodné lyže, vodné 
bicykle, loďky či kajaky, 
-stredisko Tále vybudovalo nové 9- jamkové golfové 
ihrisko, 
-stredisko Srdiečko - Chopok skvalitnilo ponuku služieb 
stravovacích zariadení vybudovaním Rotundy 
restaurant a otvorením svojej „13-tej komnaty“ 
v podobe najvyššie položeného hotela na Slovensku 
a výstavbou kabínkovej lanovky Kosodrevina – Chopok 
v roku 2012, 
-atrakcia mountain káry a kolobežky z Chopku, ktoré sú 
v letnom období veľkým lákadlom,  
-Penzión Hradisko v obci Nemecká dokončil technické 
úpravy ubytovacieho a stravovacieho zariadenia 
a skvalitnil služby pre sústredenia športových klubov 
a tréningových pobytov vybudovaním tenisového kurtu 
a altánku s otvoreným ohniskom na grilovanie, 
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-Koliba Rusticana v obci Nemecká vystavala vo svojom 
okolí Mini zoo, detský kútik a slamenú maštaľ,   
-skvalitnenie služieb a poskytnutie propagačných 
materiálov a sprievodcov o splave Hrona v obci 
Nemecká, 
-vytvorenie táboriska /kempingu - Vodácke centrum 
Dronte so zameraním na vodácku klientelu - Nemecká. 
V roku 2013 začala výstavba polyfunkčného objektu 
Apartmánov Chopok juh, ktoré boli otvorené 
v decembri 2015. Vyznačujú sa najvyššie položenými 
horskými apartmánmi v strednej Európe a sú typickým 
príkladom stretov záujmov v krajine (narúšanie estetiky 
nízkotatranskej prírody a prírodnej scenérie, narúšanie 
ekosystému vs. najfrekventovanejšia turistická trasa 
smerom na Chopok a Ďumbier s možnosťou 
veľkokapacitného ubytovania).  
V roku 2012 bol úspešne zrealizovaný projekt s názvom 
Toursim and leader knowledge exchange between 
Croatia and Slovak republic. Bol spolufinancovaný 
Európskou úniou, Európskym poľnohospodárskym 
fondom pre rozvoj vidieka a Európou investujúcou do 
vidieckych oblastí. Projekt bol ako program rozvoja 
vidieka a jeho cieľom bolo prostredníctvom výmeny 
skúseností medzi partnermi zabezpečiť efektívne 
využitie CR na Slovensku a efektívnu implementáciu 
prístupu LEADER v Chorvátsku. 
       V rámci ekoturizmu ostáva mnoho projektov ako 
ďalší cieľ pre rozvoj CR na obdobie v rokoch 2015-2020.  
Zrealizované projekty v rámci: 
Ekoturizmu: 
-2008 - Environmentálna osveta - náučný chodník 
v obci Ráztoka (Program obnovy dediny), 
-2007-2013 - sprístupnenie štyroch cyklotrás, ale 
s chýbajúcim riadnym označením a zabezpečením 
dostatočnej propagácie. 
Agroturizmu: 
-2007-2013 - obec Mýto pod Ďumbierom sprístupnila 
verejnosti agroturistiku prostredníctvom farmy Ajax, 
s.r.o., zaoberajúcej sa chovom koní, 
-vznik areálu s chovom koní EQUUS SPORT Nemecká, v 
ktorom je možnosť prenajať si kone na jazdenie.       
       Prostredníctvom Programu rozvoja vidieka 2007-
2013 podporovaného Európskym poľnohospodárskym 
fondom pre rozvoj vidieka sa rekonštruoval 
a modernizoval zrubový objekt „Dom slávnych 
rodákov“ v obci Bystrá. Turistické chodníky 
v mikroregióne sa síce neupravili, ale v okolí 
jednotlivých obcí sa rozmiestnili informačné tabule 
o histórii obcí a ponuke služieb CR, ako aj turistické 
mapy. Viac-menej všetky obce realizujú kultúrne 
podujatia, dni obce či rôzne slávnosti, ktorými lákajú 

minimálne obyvateľov okolitých regiónov. 
Prostredníctvom týchto podujatí si obce budujú svoje 
meno, imidž obce a zviditeľňujú sa vďaka preukázaným 
tradíciám.   
       Miestna akčná skupina Chopok – juh spolupracuje 
s klastrom Horehronie (založeného v roku 2011), 
v ktorom vystupujú členovia ako obec Mýto pod 
Ďumbierom, Tále, a.s., Ski centrum Mýto, a.s., Ski 
centrum Čertovica, Hotely a penzióny, a.s. Bystrá, Hotel 
Partizán, s.r.o. a Združenie cestovného ruchu Nízke 
Tatry – juh so sídlom v Podbrezovej. Na základe tejto 
spolupráce získal mikroregión Chopok – juh množstvo 
výhod a zliav prostredníctvom Karty Horehronca, 
Horehronie Region Card a Horehronie Skipas, ktoré 
vznikli podporou Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka. Klaster Horehronie podporuje 
a usmerňuje efektívnu organizáciu CR regiónu 
Horehronia, zabezpečuje prenos skúseností, inovácií 
a know-how v CR z krajín Európy a buduje z neho 
európsky rozpoznateľnú destináciu. V spolupráci 
s inými združeniami CR, ako aj MAS CHJ buduje 
spoločný marketing CR a spoločnú ponuku produktov 
CR.  
 

2.3 HKI – HODNOTENIE KVALITY 
INTERNETOVÝCH STRÁNOK 
Pre hodnotenie kvality internetových stránok sme 
zvolili postup vytvorenia jednotlivých atribútov:  
       Z hľadiska obsahu a informačnej podstaty stránky 
sme vyčlenili tieto atribúty:  
1. Špecifickosť (aktuálnosť) – či je daná stránka 
zaktualizovaná, 
2. Dostupnosť informácií – či sa na danej stránke 
nachádzajú informácie a dokumenty o zrealizovaných 
projektoch, ktoré hodnotíme, 
3. Možnosti aktivít, podujatí, ubytovania, stravovania, 
4. Fotografie a audiovizuálne prvky – či sa na danej 
stránke nachádzajú aktuálne či historické fotografie.  
       Z hľadiska technickej stránky sme vyčlenili atribúty:  
1. Dostupnosť – či je daná stránka obce voľne dostupná 
na internete, 
2. Architektúra stránky – ktoré všetky informácie 
a oblasti daná stránka obsahuje, 
3. Grafická náročnosť – či je daná stránka graficky 
pútavá,  
4. Inovačné trendy – či daná stránka ponúka možnosti 
stiahnutia súborov či iných materiálov.  
       Pre hodnotenie jednotlivých atribútov sme 
stanovili nasledujúce kritériá (tab. 2,3): 
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Tab. 2 Kritériá hodnotenia obsahových atribútov 

Atribút 
Hodnoteni

e 
Kritérium 

špecifickosť 

3 
ucelený regionálny marketing, rozvoj identity 
regiónu (kultúra, história), programová 
aktuálnosť, aktuálne počasie, online zábery 

2 
originalita, odlíšenie sa od konkurencie, 
programové aktuality 

1 slabá regionálna identita, sezónna aktuálnosť 

0 
žiadna regionálna identita, stránka bez 
obnovy 

dostupnosť 
informácií 

3 
všetky potrebné informácie ľahko dostupné, 
aktualizované 

2 
ľahko dostupné, ale nevyskytujú sa vo 
všetkých oblastiach 

1 neaktualizované informácie 

0 dostupné nie sú žiadne informácie  

možnosti 
aktivít, 

podujatí ... 

3 
rôzne kategórie v regióne, v okolí, rezervačný 
systém 

2 
iba v stredisku, málo oproti realite, odkazy na 
prevádzkovateľov 

1 
slabé, bez kontaktných údajov a bližších 
informáciách 

0 žiadne 

fotografie a 
audiovizuáln

e prvky 

3 
atraktívna fotodokumentácia, online kamery, 
inovačné audiovizuálne prvky 

2 
kvalitná fotografická galéria z viacerých častí 
regiónu, podujatí 

1 minimálny výskyt fotografií, bez opisov 

0 
žiadny výskyt a atraktivita audiovizuálnych 
prvkov 

Spracovala: A. Simanová 
Zdroj: metóda hodnotenia dostupnosti AQITI 
 

Tab. 3 Kritériá hodnotenia technických atribútov 
Atribút Hodnotenie Kritérium 

dostupnosť 

3 
výborná pozícia v rámci „searching engines“ v 
logike s účelom stránky, odkazy aj na iných 
stránkach  

2 nižšia pozícia cez „searching engines“ 

1 
dostupnosť najmä prostredníctvom odkazov 
na iných stránkach 

0 zložitá doména, nefunkčnosť v prehliadačoch 

architektúra 
stránky 

3 
vhodné rozdelenie kapitol a podkapitol, okno 
na vyhľadávanie, duplicita menu, 
horizontálne vs. vertikálne línie 

2 vhodná štruktúra kapitol a podkapitol 

1 
jednoduchá, základná stránka, zhoršená 
orientácia 

0 neprehľadná stránka 

grafická 
náročnosť 

3 
spracovaný dizajnový manuál stránky, 
interaktívne prvky, mapy, pridané aplikácie 

2 pohyblivá stránka, bez pridaných aplikácií 

1 základná stránka 

0 zastarané prvky 

inovačné 
trendy 

3 
ponuka stiahnuteľných materiálov, 
prepojenie na sociálne siete 

2 originálne prvky viažuce sa k regiónu 

1 základná stránka 

0 žiadne, zastarané prvky 

Spracovala: A. Simanová, Zdroj: metóda hodnotenia dostupnosti 
AQITI 

Kvalitu jednotlivých internetových stránok obcí 
mikroregiónu sme hodnotili podľa vyššie uvedených 
kritérií (tab. 2,3), podľa obsahu stránok a ich 
informačnej podstaty (tab. 4) a podľa technickej 
stránky internetových stránok obcí (tab. 5). 

 
Tab. 4 Zhodnotenie obsahu a informačnej podstaty 
stránok obcí 

  špecifickosť dostupnosť možnosti fotografie  

BYSTRÁ 3 3 3 3 

DOLNÁ LEHOTA 1 1 1 2 

HORNÁ LEHOTA 1 2 3 2 

JAENIE 1 0 2 1 

MÝO P.Ď. 3 3 2 3 

NEMECKÁ 1 1 2 1 

PODBREZOVÁ 3 3 3 3 

PREDAJNÁ 3 3 3 3 

RÁZTOKA 0 1 1 1 
Spracovala: A. Simanová 

 
Tab. 5 Zhodnotenie technickej stránky stránok obcí 

  dostupnosť architektúra 
grafická 

náročnosť 
inovačn
é trendy 

BYSTRÁ 3 3 2 2 
DOLNÁ 
LEHOTA 

2 1 1 1 

HORNÁ 
LEHOTA 2 2 2 1 

JASENIE 1 0 2 1 

MÝTO P. Ď.  3 2 2 3 

NEMECKÁ 2 1 2 1 

PODBREZOVÁ 3 3 3 3 

PREDAJNÁ 3 3 2 2 

RÁZTOKA 1 1 1 0 
Spracovala: A. Simanová 

Záver 
Na základe hodnotenia naplnenia stratégie rozvoja 
územia Mikroregiónu Chopok – juh v období 2007-
2013 sme dospeli k záveru, že vypracované vízie, ciele 
a rozvojové priority MAS CHJ sa za skúmané obdobie 
nenaplnili na sto percent.  
       V sociálnej oblasti vzhľadom na znižovanie počtu 
prirodzeného prírastku, zvyšujúci sa index starnutia 
a odchod mladých, kvalifikovaných ľudí do iných 
regiónov sa dostatočne nevytvárajú podmienky pre 
zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok 
obyvateľstva. Pre mladých ľudí resp. deti v školskom 
veku sa vypracovali projekty regionálnej výchovy, aj to 
len v obci Nemecká. Pre vzdelávanie mladých ľudí je 
zriadená infraštruktúra v podobe multifunkčných 
ihrísk, vynoveného futbalového štadióna a možnosti 
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športového vyžitia vo futbalovom či kolkárskom 
oddiele v obci Podbrezová. Veľmi slabý dôraz sa kladie 
na zriadenie sociálnych služieb pre obyvateľov 
v dôchodkovom veku, pretože v mikroregióne sa 
nachádza iba jeden Domov dôchodcov a Dom 
sociálnych služieb v obci Nemecká.  
       V oblasti priemyselných odvetví sa žiadnym 
spôsobom nezvýšila konkurencieschopnosť 
priemyselného potenciálu. Zachovávanie tradičných 
remesiel či výroby a predaja domácich produktov 
s ohľadom na ochranu životného prostredia realizujú 
len domáci obyvatelia. Najväčším problémom, ktorý 
pretrváva aj v súčasnosti, je nedostatok finančných 
prostriedkov jednak na zefektívnenie priemyselného 
odvetvia a jednak na obnovu a rekonštrukciu sociálnej 
či kultúrnej infraštruktúry.  
       Vzhľadom na životné prostredie sa medzi 
najzávažnejšie ekologické projekty, ktoré sa 
nezrealizovali, zaraďujú gudrónove jamy 
s nebezpečným toxickým odpadom v obciach Predajná 
a Lopej. Ďalším problém je nevybudovaná kanalizácia 
vo viacerých obciach mikroregiónu čo znižuje celkovú 
kvalitu a úroveň života obyvateľstva na vidieku.  
       V rozvoji cestovného ruchu ostávajú ešte aj 
v súčasnosti veľké nedostatky pre ponuku kvalitných 
služieb a produktov. Veľkým pozitívom pre mikroregión 
je bohatá ponuka ubytovacích a stravovacích služieb 
v rekreačných oblastiach ako: Tále, Bystrá, Mýto pod 
Ďumbierom, Krpáčovo a Čertovica. Zo získaných 
informácií a údajov sme zistili, že mikroregión sa musí 
orientovať na rozvoj ponuky služieb v letnom období, 
čo v značnej miere aj splnil. No strategické priority boli 
naplnené iba do určite miery, keďže kultúrne 
a historické zariadenia, pamiatky sú v zlom technickom 
stave. Značný prínos do mikroregiónu sa dosiahol 
spoluprácou s klastrom Horehronie, prostredníctvom 
ktorého získal mikroregión množstvo zliav a výhod pre 
svojich návštevníkov.  
       Na záver môžeme skonštatovať podľa 
vypracovaného zhodnotenia, že projekty, ktoré vznikli 
v skúmanom období sa neplnia do takej miery, aby sa 
zlepšil celkový život obyvateľov na vidieku a aby sa 
mikroregión zaradil medzi ekonomicky stabilné územia 
s kvalitnou ponukou produktov vidieckeho CR.  
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Abstrakt 
Marketing a propagácia ponúka mnoho možností na 
realizáciu rozvoja záujmového územia prostredníctvom 
rôznych prostriedkov. Propagáciu územia je nutné 
dosiahnuť  tak, aby sa o aktivitách a dôležitých 
informáciách dozvedeli obyvatelia záujmového územia 
v čo najkratšom čase. Je preto potrebné myslieť na 
všetky vekové skupiny ľudí. Cieľom článku je 
definovanie miestnej akčnej skupiny a stručná 
charakteristika miestnej akčnej skupiny Regionálne 
združenie Dolná Nitra o.z. Definovali sme pojem 
marketing a poukázali sme na dôležitosť propagácie, 
ktorá by mala byť najdôležitejším nástrojom na výkon 
marketingu. Charakterizovali sme formy propagácie 
v uvedenom mikroregióne ako v printovom, tak 
v elektronickom prevedení. Zhodnotili sme virtuálne 
prostredie marketingu jednotlivých obcí a poukázali 
sme na dôležitosť využívania sociálnych sietí ako jeden 
z najúčinnejších nástrojov marketingu v súčasnosti. 
Kľúčové slová: miestna akčná skupina, Regionálne 
združenie Dolná Nitra o.z., hodnotenie webových 
stránok, geografické informácie na webových 
stránkach, propagačné materiály obcí, Facebooková 
stránka obce. 

Abstract 
Marketing and propagation offers numerous 
possibilities for the implementation of the regional 
area development through several facilities. It is 
necessary in the propagation of area to take care of 
disclosure of information for inhabitants in the shortest 
period of time. It is very imortatnt to think about all age 
groups  of people living in the region. The main aim of 
this article is brief characteristics of local action group 
and characterization of Regional Association Dolná 
Nitra. We have defined the term of marketing and then 
we pointed out importance of propagation, which 
should be the most important tool of marketing. We 

characterized forms of propagation in Regional 
Association Dolná Nitra, on one hand in printed form 
and on the other hand in the electronic version. We 
reviewed the marketing virtual space of all of the 
municipalities in the local action group and we pointed 
out, how important is usage of the social network, 
which is the most effective implement of marketing 
nowadays. 
Key Words: local action group, regional association 
Dolná Nitra o.z., review of websites, geographical 
information on websites, promotional materials of 
municipalities, Facebook funpage of municipality 
 

Úvod 
Pokiaľ chceme úspešne reprezentovať svoje územie 
a výrazne napomôcť k rozvoju svojho regiónu, je nutné 
používať všetky dostupné formy marketingu 
a propagácie. Kvalitná propagácia prináša dopyt po 
ponúkaných produktoch a ten prináša finančné 
prostriedky (v našom prípade jednak pre samosprávne 
zriadenie, resp. pre obyvateľa samotného). Naším 
študovaným územím je Miestna akčná skupina 
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z., ktorá disponuje 
mnohými produktmi, ktoré je schopná predať. 
Zaujímavosťami územia mikroregiónu sú kultúrno-
historické pamiatky, ktoré sú schopné priniesť do 
miestneho rozpočtu nemalé finančné prostriedky 
z cestovného ruchu. Taktiež sú to tradície a obyčaje, 
ktorými sa prezentujeme i v zahraničí a hrdí môžeme 
byť aj na miestnu gastronómiu, či prírodné prostredie, 
ktoré ešte v sebe skrýva mnoho potenciálnych 
možností na rozvoj mikroregiónu. 

Cieľom príspevku je poukázať na propagáciu 
a prezentáciu miestnej akčnej skupiny Regionálne 
združenie Dolná Nitra o.z. a jej členských obcí. 
Poukážeme na aktuálny stav a úroveň propagácie 
uvedeného mikroregiónu. Vzhľadom k elektronickým 
a virtuálnym možnostiam dnešného sveta poukážeme 
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a zhodnotíme úroveň webových stránok obcí 
regionálneho združenia. 

1 Miestna akčná skupina Regionálne združenie 
Dolná Nitra, o.z. 
Miestna akčná skupina (MAS) je občianske združenie 
založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je vybrané 
Ministerstvom pôdohospodárstva SR na podporu 
implementácie vybranej Integrovanej stratégie rozvoja 
územia, a to na základe splnenia všetkých kritérií 
hodnotenia pre Os 4 – Realizácia prístupu LEADER a bol 
mu udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny 
(www.unsk.sk 2015). 

Miestne akčné skupiny spolu s rôznymi 
organizáciami (Agentúra pre rozvoj vidieka, Vidiecky 
parlament Slovensko, Pôdohospodárska platobná 
agentúra iné) tvoria funkciu štrukturalizácie, 
pozorovania, resp. monitoring, analýza či posudzovanie 
jednotlivých plnení podmienok subjektov, ktoré sa 
podieľajú na rozvoji vidieka. 

Územie MAS Regionálne združenie (RZ) Dolná Nitra, 
o.z. sa nachádza vo výhodnej polohe voči krajskému 
mestu Nitra ako rozvojovému pólu rastu a taktiež je 
situovaná v blízkosti mesta Vráble, ktoré predstavuje 
pre obyvateľov mikroregiónu ponuku pracovných 
príležitostí, priestor pre kultúrne vyžitie 
a diferencovanosť služieb rôzneho charakteru. 

 
Obr. 1 Mapa vymedzenia územia miestnej akčnej 
skupiny Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. 

 

Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z. je jazykovo 
zmiešané územie, ako dôsledok prelínania dejín dvoch 
národov - Slovákov a Maďarov. Prítomné sú tu 
spoločné prvky v kultúre, či spoločné štruktúry 
zástavby. Z historického hľadiska je územie významné 
poľnohospodárskou produkciou, silnými 
podnikateľskými subjektmi a tradíciou pestovania 
viniča, ktorá v obciach mikroregiónu pretrváva dodnes. 
Dolná Nitra najmä v prípade staršej generácie evokuje 
spomienky na zašlú slávu bývalého 
poľnohospodárskeho podniku – Agrokombinát JRD 
Dolná Nitra so sídlom vo Veľkom Cetíne. Ako môžeme 
vidieť na obrázku 1, v súčasnosti tvorí toto regionálne 
združenie celkom 17 obcí (Babindol, Čechynce, Dolné 
Obdokovce, Golianovo, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, 
Malé Chyndice, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Paňa, 
Pohranice, Veľké Chyndice, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, 
Vinodol a obec Žitavce), 6 podnikateľov a 23 fyzických 
osôb a občianskych združení (www.dolnanitra.sk, 
2016). 

2 Marketing a propagácia Miestnej akčnej 
skupiny Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. 
V súčasnosti sú marketing a propagácia jednou 
z najdôležitejších aktivít pre dynamický rozvoj 
podnikateľských subjektov, inštitúcií, rôznych 
organizácií (občianskych) zameraných na poskytovanie 
produktu (služieb) pre nimi určené cieľové skupiny, a to 
v rôznych formách. V minulosti sa marketing zaoberal 
otázkami cien, nenáročnými distribúciami 
a jednoduchými propagáciami. Niektorí americkí 
podnikatelia kládli veľký dôraz na propagáciu až 
začiatkom 20. storočia. Propagácia bola však zúžená 
a jednoduchá. 

Pojem marketing má v ekonomickej teórii mnoho 
definícií. Napríklad americká marketingová asociácia, 
ktorá vznikla v roku 1937, definovala marketing ako 
proces plánovania a praktického uskutočňovania 
koncepcie rozvoja, cenovej tvorby, stimulovania výroby 
a rozdeľovania myšlienok, výrobkov a služieb za 
účelom formovania výmenných vzťahov 
zabezpečujúcich uspokojovanie individuálnych 
a spoločenských potrieb (www.euroekonom.sk, 2016). 

Propagácia je jedným z hlavných činností 
marketingu, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú 
k celkovému ekonomickému rozvoju územia. 
Ako sme už uviedli, marketing a propagácia je pre 
všetky subjekty poskytujúce určitý produkt 
nevyhnutnou súčasťou ich každodenného života. 
Propagáciu nepotrebujú však len firmy zamerané na 
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predaj rôznych výrobkov, ale aj organizácie, či 
občianske združenia, ktoré slúžia ľuďom.  

Správna propagácia je podmienkou pre efektívny 
vývoj a udržateľný rozvoj aj pre regionálne združenia. 
Propagačné aktivity v MAS RZ Dolná Nitra, o.z. sú 
diferencované v rôznych formách, tak ako v printovej, 
tak i v elektronickej forme pre všetky vekové skupiny 
obyvateľstva žijúceho v tomto mikroregióne. 
Propagáciu tu môžeme vnímať ako určitý typ reklamy 
určenej pre miestne obyvateľstvo a miestne 
samosprávy, napr. pozvánky na podujatia pre 
obyvateľov MAS RZ Dolná Nitra o.z., uvítacie tabule na 
hranici intravilánu obcí, a iné. Druhým typom reklamy 
možno považovať prezentáciu mikroregiónu navonok, 
a to prostredníctvom online priestoru, TV spotov a pod. 

Tak, ako väčšina podnikateľských subjektov, tak aj 
regionálne občianske združenie má svoje logo, ktoré ho 
svojim spôsobom vizuálne charakterizuje. Pri pohľade 
na logo MAS Dolná Nitra (obrázok 2) je zrejmé, že 
charakterizuje územie s prevažne agrárnou funkciou. 

Viničný strapec je reprezentantom miestnych 
vinárov, ktorí vo veľmi priaznivých podmienkach 
dopestujú kvalitný vinič. Z viniča následne miestne 
podnikateľské subjekty (napr. Vinárstvo VINOMA Veľký 
Cetín, Agrovinol, sr.o., Vinodol) spracúvajú kvalitné 
vína. Vinárstvo v tejto oblasti stále prekvitá, o čom 
svedčia aj mnohé aktívne spolky, napr. Spolok priateľov 
vína v Dolných Obdokovciach.  

 

 

 
 
Zdroj: [3] 
 

Ďalšími časťami loga sú steblo pšenice letnej 
(Triticum aestivum) a časť traktorového kolesa. 
Dôvodom je najmä rozšírené pestovanie obilnín, 
slnečnice hľuznatej (Helianthus tuberosus), či repky 
olejnej (Brassica napus). Uvedené časti loga prezentujú 
veľmi rozšírenú poľnohospodársku aktivitu, s ktorou je 

taktiež spojená stále viac vyhľadávaná forma 
cestovného ruchu – agroturistika.  

Dobré logo musí jasne vyjadrovať podstatu 
a najcharakteristickejšie znaky subjektu. Túto 
podmienku MAS RZ Dolná Nitra dodržala.  

Jedným z printových propagačným materiálov je aj 
informačný spravodaj Pozdrav z Dolnej Nitry (obrázok 
3), ktorý vychádza štvrťročne. Tento nepredajný 
štvrťročník vydáva MAS RZ Dolná Nitra o.z. v rámci 
Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Dolná Nitra 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.  

 
Obr. 2 Titulná strana informačného spravodajského 
časopisu Pozdrav z Dolnej Nitry 

 

 
 
Zdroj: [1] 
 
Možno v ňom nájsť rôzne typy informácií 

a príspevkov, ako napríklad slovník do vrecka 
(vysvetlivky k pojmom spojených s regionálnym 
rozvojom), informácie o dianí v jednotlivých obciach 
MAS, resp. na samotnom pracovisku MAS RZ Dolná 
Nitra, ďalej pozvánky na udalosti, prezentácia 
projektov, ktoré boli v mikroregióne zrealizované, či 
prezentácia tradičných receptúr, ktoré poskytujú 
obyvatelia mikroregiónu. Táto forma propagácie 
celého mikroregiónu i jednotlivých obcí v  príspevkoch 
je veľmi atraktívna, najmä pre starších obyvateľov, ktorí 
majú obmedzené možnosti k elektronickým 
informáciám a informáciám o dianí v ich okolí vôbec. 

Každá obec v MAS RZ Dolná Nitra o.z. disponuje 
informačnou tabuľou o celom území. Ako možno vidieť 
na obrázku 4, súčasťou informačnej tabule je aj 
maľovaná mapa mikroregiónu MAS Dolná Nitra, o.z.  

Obr. 3 Logo miestnej akčnej skupiny Regionálne 
združenie Dolné Nitra o.z. 
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Obr. 4 Informačná tabuľa miestnej akčnej skupiny 
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. 

 

 
 

Zdroj: [Tigyi, 2016] 
 

Na informačnej tabuli je umiestnená stručná 
charakteristika územia mikroregiónu v slovenskom, 
anglickom a v maďarskom jazyku. Taktiež 
v trojjazyčnom popise upozorňuje na turisticky 
atraktívne objekty ako napr. Rozhľadňa Dolná Nitra, 
Kalvária v Lúčnici nad Žitavou, Klasicistický kaštieľ 
v Žitavciach, či rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa 
v Dolných Obdokovciach. 

Ručne maľovaná mapa je veľmi jednoduchým 
kartografickým výstupom MAS Dolná Nitra so všetkými 
jej členskými obcami. Maľovaná mapa je súčasťou 
projektu spolupráce MAS RZ Dolná Nitra o.z. a OZ 
Mikroregiónu Radošinka.  

Na tvorbe maľovanej mapy sa podieľala firma CBS 
spol. s r.o. Projekt niesol názov Z vtáčej perspektívy. 
Jednotlivé obce pri tom nie sú vymedzené hranicou 
extravilánov, avšak každú obec na mape predstavuje jej 
najvýznamnejšia dominanta (zväčša ide o kostoly či 
kaštiele, vínne pivničky, pomníky).  

Táto mapa je taktiež spracovaná v printovej forme 
v mierke 1:45000, v ktorej sa nachádza aj stručná 
charakteristika mikroregiónu a každej obci zvlášť. 
Okrem týchto informácií je súčasťou mapy aj stručný 
popis všetkých zobrazených objektov. Táto mapa je 
taktiež dostupná na internete v elektronickej forme, čo 
nám dokumentuje aj obrázok 5. 

 

Obr. 5 Ukážka maľovanej mapy miestnej akčnej skupiny 
Regionálne združenie Dolná Ntra o.z. 

 

 
 
Zdroj: [3] 

 

Súčasťou vyššie uvedeného projektu spoluprác 
dvoch mikroregiónov je aj stavba 15 metrov vysokej, 
drevenej vyhliadkovej veže - Rozhľadňa DOLNÁ NITRA, 
ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti extravilánu 
obce Klasov v nadmorskej výške 220 m n. m. Rozhľadňu 
môžeme vidieť na obrázku 6. 

 
Obr. 6 Rozhľadňa DOLNÁ NITRA 

 

 
 

Zdroj: [3] 
 

Z rozhľadne je atraktívny výhľad na priľahlé 
vinohrady a široké okolie: Tríbeč, Pohronský Inovec, 
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Štiavnické vrchy a za priaznivého počasia možno vidieť 
kupolu Baziliky Sv. Štefana v Ostrihome (Maďarsko).  

Identická rozhľadňa (Rozhľadňa RADOŠINKA) sa 
nachádza v severovýchodnej časti územia OZ 
Mikroregión Radošinka.  

Začiatkom roku 2014 podpísala MAS RZ Dolná Nitra 
o.z. s ďalšími 4 miestnymi akčnými skupinami zmluvu 
v rámci projektu Spoločný marketing regionálnych 
značiek na juhozápadnom Slovensku, ktorého cieľom 
bola podpora a posilnenie hospodárskeho a kultúrneho 
rozvoja na území participujúcich partnerov, prehĺbenie 
vzájomnej spolupráce partnerov v oblasti regionálneho 
rozvoja a rozvoja cestovného ruchu, spoločná 
propagácia regionálneho produktu, uspokojenie 
zvýšeného dopytu po slovenskom, resp. miestnom 
produkte. Do tohto projektu sa zapojili miestne akčné 
skupiny RZ Dolná Nitra o.z., Mikroregión Radošinka, OZ 
pre rozvoj Mikroregónu Požitavie – Širočina, MAS Stará 
Čierna voda a MAS Dubváh. Na základe stanoveného 
cieľa sa vytvorila elektronická mapa, ktorá obsahovala 
miesto výskytu, resp. spracovania produktu. V rámci 
marketingovej regionálnej značky sa pripravili TV spoty 
PONITRIE, na ktorých jednotliví výrobcovia prezentujú 
svoje výrobky (www.dolnanitra.sk, 2016). 

Pre efektívny rozvoj je nutné zapájať do jednotlivých 
projektov aj širokú verejnosť. Je to taktiež jedným zo 
základných predpokladov komunitného organizovania. 
Vzhľadom k tejto skutočnosti sa MAS RZ Dolná Nitra 
rozhodla zapojiť verejnosť do projektu s názvom: Ako 
úspešne zapájať verejnosť do vecí verejných na území 
MAS Dolná Nitra. Jeho súčasťou bol tréning, počas 
ktorého pozvaný expert zapojil účastníkov školenia do 
spoločnej aktivity ako konkrétneho príkladu, na ktorom 
si skúšali zapájanie verejnosti do komunitného 
organizovania, pričom priebežne činnosti 
vyhodnocovali. Výstupom projektu bolo zadefinovanie 
problémov komunitného organizovania na území 
Dolnej Nitry a vypracovanie odporúčaní, návrhov na 
zlepšenie, ktoré by mali pomôcť územiu MAS RZ Dolná 
Nitra pri zapájaní verejnosti do vecí verejných, resp. 
rozvoji územia. V rámci opatrenia prístupu LEADER 331 
– Vzdelávanie a informovanie sa zrealizovali v období 
marec 2015 až máj 2015 aj ďalšie 3 projekty, ktorých 
žiadateľom bola Vidiecka organizácia pre komunitné 
aktivity (VOKA). Projekty Manažment a komunikácia 
v CR na území MAS Dolná Nitra, Rozvoj územia MAS 
Dolná Nitra,  Rozvoj prezentačných zručností 
beneficientov územia MAS Dolná Nitra a uvedený 
projekt zapájania verejnosti do vecí verejných boli 
zamerané na podporu a skvalitnenie ľudského 

potenciálu ako základnej podmienky pre zlepšenie 
kvality života na vidieku (Baková, 2015). 

3 Virtuálna propagácia obcí miestnej akčnej 
skupiny Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. 
V súčasnosti človek prežíva dva rôzne životy. Jeden je 
ten skutočný a druhý virtuálny. Žijeme vo svete plnom 
sociálnych sietí a najvyvinutejších webových stránok. 
Informácie sa k nám dostávajú už aj bez toho, aby sme 
ich vyhľadávali. Na základe tejto skutočnosti je nutné 
pre udržateľný rozvoj využívať všetky dostupné metódy 
a možnosti. Jednou z nich je aj propagácia pomocou 
internetových stránok a sociálnych sietí. 

Výhodou je, že všetky informácie nájdeme na 
jednom mieste a ako administrátori ich vieme 
kedykoľvek upraviť. Nevýhodou však je vysoká rýchlosť 
online sveta. Je nutné informácie dopĺňať, aktualizovať 
a spravovať vo vysokej intenzite, pružnosti a flexibilite. 
To, čo platilo pred niekoľkými dňami, či týždňami, už 
nemusí platiť dnes. 

Na základe komparatívnej analýzy jednotlivých 
webových stránok obcí MAS RZ Dolná Nitra o.z. sme 
zistili, že úroveň oficiálnych webových stránok, ktoré by 
mali byť v súčasnosti azda prioritným poskytovateľom 
informácií občanovi je priemerná, až mierne 
podpriemerná. Zamerali sme sa na celkový vzhľad, 
dostupnosť k informáciám, prítomnosť dokumentov - 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 
a Územný plán (ÚP). V neposlednom rade sme 
kvalitatívne analyzovali informácie geografického typu 
a aktuálnosť webových stránok. Problematiku sme 
analyzovali k 1.3. 2016.  

Z  tabuľky 1 vyplýva, že z celkového počtu obcí (17) 
jedna obec internetovou stránkou nedisponuje (obec 
Malé Chyndice).  

Celkom 4 obce nemajú zverejnený PHSR. Zväčša 
tieto obce nemajú zverejnený ani ÚP, avšak obcí bez ÚP 
je viac (celkom 6 obcí). Dôvodom je zväčša nízka 
iniciatíva zo strany samospráv tieto dokumenty 
spracovať, resp. zverejniť. PHSR na programové 
obdobie 2014 – 2020 má zverejnený celkom 9 obcí. 
PHSR len na programové obdobie 2007 – 2013 je 
dostupné na webových stránkach 3 obcí. Ostatné obce 
dokumenty nemajú, resp. majú zverejnené strategické 
dokumenty na programové obdobie 2014 – 2020. 
Vzhľadom k povinnosti zverejňovania týchto 
dokumentov obce postupne dopĺňajú svoje webové 
stránky, avšak mnohokrát je obsahová náplň na nízkej 
úrovni, čím sa obec navonok prezentuje negatívnym 
spôsobom. Kvalitné spracovanie strategických 
dokumentov je prvým krokom pre úspešné dosiahnutie 
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rozvoja územia. Preto by túto skutočnosť nemali 
vedenia samospráv podceniť a mali by zveriť 
spracovanie strategických dokumentov 
profesionálnym pracovníkom regionálneho rozvoja. 

Geografické informácie sme analyzovali v škále 0 až 
5, pričom 0 znamená, že sa na webovej stránke 
nenachádzajú žiadne geografické informácie, 1 – 
nedostatočné, 2 – neuspokojivé, 3 – dostatočné, 4 – 
uspokojivé, 5 – veľmi dobré. Z veľkej časti obce 
disponovali minimálnym až veľmi malým množstvom 
informácií o prírodnej krajine. Výrazne absentovali 
teda odborné poznatky z fyzickej, no tak isto aj 
z oblasti  humánnej geografie. Častokrát sa vyskytovali 
v textoch chybné informácie, resp. archaické 
pomenovania (napr. chotár). Podľa vyššie uvedenej 
škály sme hodnotili aj aktuálnosť informácií. V tomto 
prípade sme si všímali aj využívanie rôznych aplikácií 
a doplnkov webových stránok, zameraných na 
podávanie aktuálnych informácií pre svojich 
obyvateľov.  

 
Tab. 1 Hodnotenie vybraných aspektov webových 
stránok obcí MAS RZ Dolná Nitra o.z. 

 

 
Zdroj: [Tigyi, 2016] 

Na niektorých obecných internetových stránkach 
sme mali možnosť vidieť využitie online rozhlasu, 
prostredníctvom ktorého sa návštevníci webovej 
stránky môžu dozvedieť o aktuálnych informáciách 
sprostredkovaných obecným rozhlasom.  

Hodnotenie celkového dojmu a vizuálneho 
prevedenia webových stránok možno zhodnotiť od 0 
do 5, pričom 0 – žiadne, 1 – negatívne, 2 – 
nedostatočné, 3 – priemerné, 4 – pozitívne, 5 – veľmi 
dobré. Je nutné konštatovať, že hodnotenie takýchto 
aspektov je veľmi subjektívne, no sledovali sme najmä 
dizajn a rýchlosť získania vopred stanovenej 
informácie, ktorú sme chceli na danej webovej stránke 
nájsť. Na základe uvedeného postupu sme dospeli 
k záveru, že väčšinu obecných webových stránok 
možno hodnotiť z hľadiska vizuálneho a technického 
prevedenia veľmi pozitívne.  

Na základe komparatívnej analýzy webových 
stránok jednotlivých obcí vyplýva, že obce s väčším 
počtom obyvateľov a obce viac rozvinuté disponujú 
kvalitnejšími internetovými stránkami, s aktuálnejšími 
informáciami, čo nám taktiež prezrádza hodnotenie 
vybraných aspektov webových stránok v tabuľke 1. Na 
základe zvyšovania atraktivity, celkového dojmu či 
kvalitatívno-kvantitatívneho obsahu webovej stránky 
priamo úmerne narastá aj záujem o návštevu webovej 
stránky zo strany nie len miestneho obyvateľstva, ale aj 
širokej verejnosti.  

Ako sme už vyššie uviedli, v súčasnosti majú na 
človeka veľký vplyv i sociálne siete, akou je napr. 
Facebook (FB). Zistili sme, že 4 obce nedisponujú FB  
stránkou. Celkom 2 obce „funpage“ majú, avšak 
neaktívnu. Ostatné obce túto možnosť viac, či menej 
využívajú najmä na sprostredkovanie fotogalérie 
z udalostí alebo realizácií projektov. Je dôležité si 
uvedomiť, že spôsob propagácie je potrebné 
prispôsobovať aktuálnej dobe a technicko-
spoločenským požiadavkám. Dnes sociálnu sieť 
Facebook využíva denne vysoký podiel obyvateľstva 
a to takmer vo všetkých vekových kategóriách. Mnoho 
ľudí si však neuvedomuje silu tohto nástroja a veľmi ju 
podceňuje. Za predpokladu, že sociálnu sieť Facebook 
využíva najmä predproduktívne a produktívne 
obyvateľstvo obce, môže byť propagácia „produktu“ 
touto formou veľmi dobrým prostriedkom na oslovenie 
konkrétnej cieľovej skupiny ľudí (napr. v prípade, že 
obec organizuje udalosť, alebo sa chce podeliť 
o akúkoľvek informáciu so svojím obyvateľstvom). 
V kombinácii s printovými propagačnými materiálmi 
a taktiež prostredníctvom platenej reklamy na 
Facebooku môže administrátor presne zadefinovať 

Obec 

Webová stránka 

Geografické 
informácie 

Vizuálne 
prevedenie 

Aktualizácia 
informácií 

Babindol 4 3 3 

Čechynce 2 4 5 

Dolné 
Obdokovce 

2 3 5 

Golianovo 2 4 3 

Klasov 2 4 4 

Lúčnica nad 
Žitavou 

2 2 4 

Malé Chyndice 0 0 0 

Malý Cetín 3 4 5 

Malý Lapáš 2 5 5 

Melek 1 1 0 

Paňa 2 3 3 

Pohranice 1 4 5 

Veľké Chyndice 2 1 2 

Veľký Cetín 3 4 4 

Veľký Lapáš 2 4 3 

Vinodol 5 5 5 

Žitavce 0 4 3 

MAS RZ Dolná 
Nitra 

3 4 4 
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intenzitu zobrazovania, veľkosť územia na ktorom sa 
príspevok bude zobrazovať, vek užívateľa sociálnej 
siete atď. Systém automaticky vygeneruje presne tých 
užívateľov, s ktorými chceme zdieľať danú informáciu. 

Zaujímavou alternatívou pre vhodné fungovanie 
managementu a marketingu samosprávy by mohlo byť 
prepojenie oficiálnej webovej stránky a obecnej 
stránky na sociálnej sieti Facebook s interným 
softwareovým systémom. Systém by mohol obsahovať 
niekoľko možných sekcií a funkcií, ktoré by samospráva 
mohla využiť na vedenie rôznych databáz 
o obyvateľoch obce, účtovníctva, zamestnancov, ale 
taktiež na monitoring grafických a štatistických 
výstupov, na ktoré by vytvorený software upozornil. Na 
základe výsledkov totiž vieme do budúcnosti vždy 
vopred prognózovať situáciu, znížiť chybovosť 
a napomôcť k udržateľnému rozvoju aktivít obce.  

V dnešnom virtuálnom svete a vo svete IT 
technológie je možné takýto software vytvoriť na mieru 
za nie vysoké jednorazové, resp. paušálne poplatky. 
Výhodou takéhoto softwareu je prepojenosť 
s webovou stránkou a stránkou na Facebooku. 
Takýmto spôsobom sa administrátor vyhne zdĺhavému 
procesu vpisovania, či editovania už vytvorených 
textov.  

Pre jednoduchú predstavu ako by systém fungoval 
je možné uviesť ilustračný príklad, kedy by obec 
organizovala udalosť pre širokú verejnosť. Prvým 
krokom je upozorniť na to heslovitým oznamom, ktorý 
administrátor publikuje cez software na webovú 
stránku a na FB stránku obce dlhší čas pred konaním 
udalosti. Neskôr sa už vytvorený text upraví a doplní 
o nové informácie a atraktívny elektronický leták, ktorý 
musí byť prehľadný, jednoduchý a musí osloviť všetky 
vekové skupiny ľudí, ktoré chceme na udalosť 
pritiahnuť. Následne je nutné udalosť viackrát zdieľať 
prostredníctvom stránky na sociálnej sieti a nastaviť ju 
ako platenú reklamu. V nastaveniach takejto formy 
reklamy správca systému definuje cieľovú 
skupinu, veľkosť územia v km2 a iné atribúty. Teraz sa 
udalosť zobrazuje všetkým užívateľom sociálnej siete, 
ktorí zapadajú do vymedzeného, resp. vyfiltrovaného 
okruhu ľudí (užívateľov). Je však potrebné, aby stránku 
navštevovalo čo najviac užívateľov, čím sa zvýši jej 
zobrazovanie aj pre iných návštevníkov sociálnej siete. 
Je teda nutné túto stránku viesť aktívne (ankety, 
plagáty, fotografie, atď.). Elektronicky vytvorený leták 
pretransformujeme do printovej formy a zašleme ho 
všetkým obyvateľom obce. Udalosť je niekoľkokrát 
nutné propagovať aj prostredníctvom obecného 
rozhlasu (vzhľadom k obyvateľstvu v poproduktívnom 

veku). V neposlednom rade môžeme propagáciu 
doplniť o inzerciu v obecných a regionálnych novinách.  
Správny postup pri propagácii môže viesť k vysokej 
účasti na nami vytvorenej udalosti. Touto cestou je 
možné výrazne napomôcť k cestovnému ruchu v obci, 
k zvýšeniu povedomia obce v regióne, podpore 
miestnych zainteresovaných podnikateľov a najmä 
celkovú prestíž obce, na základe ktorej sa ľudia 
rozhodujú, či sa v budúcnosti ešte niekedy vrátia. Na 
záver je potrebné udalosť zhodnotiť a spropagovať tak, 
aby sa zachovala udržateľnosť aktivít obce. Takýmto 
spôsobom je možné propagovať akýkoľvek „produkt“ 
obce, resp. mikroregiónu. 

Výsledky a diskusia 
Na základe získaných poznatkov o propagačných 
materiáloch a spôsoboch prezentácie navonok, možno 
konštatovať, že MAS RZ Dolná Nitra o.z. sa aktívne 
zapája do prezentácie svojho územia. Mikroregión 
disponuje mnohými formami propagačných materiálov 
ako napríklad Ručne maľovaná mapa, ktorá prezentuje 
jednoduchým kartografickým výstupom 
najzaujímavejšie objekty záujmového územia. Je 
súčasťou projektu Z vtáčej perspektívy, ktorého ďalšou 
časťou bola výstavba Rozhľadne Dolná Nitra, z ktorej 
možno pozorovať okolitú krajinu. Printový materiál je 
taktiež štvrťročníkový informačný spravodaj Pozdrav 
z Dolnej Nitry, ktorý približuje informácie o dianí 
v regióne. Tento časopis je dostupný aj na webovej 
stránke RZ Dolná Nitra o.z. v elektronickej forme. 
Životaschopná regionálna značka napomáha zviditeľniť 
región a upozorňuje na jeho kultúrny, historický či 
prírodný potenciál. Z tohto dôvodu sa mikroregión 
zapojil do projektu, prostredníctvom ktorého boli 
pripravené TV spoty určené na prezentáciu miestnych 
výrobcov regionálnych produktov.  

Pri hodnotení webových stránok sme 
komparatívnou analýzou prišli k záveru, že zo 17 obcí 
v mikroregióne iba jedna obec webovou stránkou 
nedisponuje, a taktiež len jedna internetová stránka 
nám podala relevantné informácie, v rýchlom čase, 
s jednoduchou dostupnosťou a vo veľmi atraktívnom 
dizajne. Pozitívnym príkladom je webová stránka obce 
Vinodol, ktorú možno vidieť na obrázku 7. Obsahuje 
kvalitné geografické informácie a online rozhlas, ktorý 
je pravidelne aktualizovaný. Taktiež sme na základe 
terénneho výskumu zistili, že mnoho samospráv dnes 
vynakladá snahu o vytvorenie podobne atraktívnych 
webových stránok (napr. obec Dolné Obdokovce), 
ktorými by boli schopné podávať kvalitné informácie 
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v atraktívnom dizajnovom prevedení, čím vieme zvýšiť 
návštevnosť a teda aj informovanosť obyvateľov obce. 
 

Obr. 7 Webová stránka obce Vinodol 
 

 
 

Zdroj: [5] 
 

Na nami uvedenom ilustračnom príklade sme ďalej 
poukázali na možnosti správnej propagácie udalosti 
v súčasnosti prostredníctvom prepojenia webových 
stránok so sociálnymi sieťami za pomoci softwareu, 
ktorým by samospráva mohla disponovať. 

Záver 
Moderná virtuálna doba priniesla pre marketing 
a propagáciu mnoho výhod a to najmä vo forme 
elektronického prevedenia materiálov, ktorými 
sa  obce prezentujú a prostredníctvom ktorých sú 
schopné efektívnejšie rozvíjať svoj región. Je však 
dôležité myslieť aj na staršie obyvateľstvo, pre ktoré je 
najatraktívnejšia printová forma propagácie, resp. 
zvuková (prostredníctvom obecného rozhlasu) forma 
marketingu. Faktom však je, že v súčasnej dobe je 
najvyužívanejším prostriedkom marketingu práve 
internet. Štatutárni zástupcovia samospráv sú si veľmi 
dobre vedomí, aký vplyv má dizajn a technické 
prevedenie webovej stránky na pohodlného človeka, 
ktorému treba poskytnúť ním hľadanú informáciu v čo 
najkratšom čase a najjednoduchším spôsobom. No 
vzhľad nie je jediným aspektom, ktorí človek pri 
pohľade na webovú stránku hodnotí. V neposlednom 
rade ide aj o kvalitatívny výstup internetovej stránky, za 
ktorý zodpovedá obec. Ak chceme propagovať 

konkrétne územie, je potrebné o ňom vedieť čo najviac 
informácií. Práve kvalitné geografické informácie 
dokážu návštevníkovi webovej stránky prezradiť 
komplexný (geografický) charakter o danom území, 
o ktoré sa zaujíma. Poskytovanie geografických 
informácií pre propagačné materiály a teda aj 
pre webové stránky, by mohol byť potenciálny priestor 
pre geografa v praxi.  

Otázkou však pre štatutárnych zástupcov samospráv 
ostáva, koľko finančných prostriedkov, času a 
pozornosti sú ochotní investovať do inovácie 
najpoužívanejšieho propagačného prostriedku. Veľmi 
pozitívnym krokom pre regionálny rozvoj našich miest 
i obcí by mohla byť lepšia investícia do marketingu, 
ktorá je zárukou udržateľného rozvoja, najmä v oblasti 
cestovného ruchu, ktorý podporuje miestny rozpočet 
a podnecuje vznik nových aktivít. 
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Abstrakt 
Predmetové súťaže a stredoškolská odborná činnosť 
slúžia na vyhľadávanie talentovaných žiakov, upevňujú 
a rozvíjajú vedomosti a zručnosti a prispievajú 
k efektívnemu využívaniu voľného času.  

Cieľom článku je na základe analýzy výsledkov 
celoslovenských a medzinárodných kôl Geografickej 
olympiády v rokoch 2009 – 2015 a dvoch dotazníkov 
poskytnúť informácie o najúspešnejších žiakoch, ich 
učiteľoch a školách, ako aj spätnú väzbu žiakov a ich 
učiteľov vo vzťahu ku Geografickej olympiáde 
a geografii.  
Kľúčové slová: talent, talentovaná mládež, Geografická 
olympiáda  

Abstract 
Subject competitions and High school scientific 
activities serve to search for talented students, to 
broaden knowledge, skillfulness and they contribute  
for effective spending of spare time.  

The aim of the article is to provide information 
about the most effective students, their teachers and 
schools but also to provide feedback to the Geography 
Olympiad, based on the results of the national and 
international round of Geography Olympiad in years 
2009-2015 and two questionnaires. 
Key Words: talent, talented youth, Geography 
Olympiad 
 

Úvod 
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie znamená 
zvýšený tlak na konkurencieschopnosť jej ekonomiky. 
Dôležitým aspektom tejto konkurencieschopnosti je 
budovanie znalostnej spoločnosti, ktoré je založené 
najmä na rozvoji talentov, hlavne v oblasti prírodných, 
technických, spoločenských a humanitných vied. 

Úloha, od ktorej bude závisieť rozvoj spoločnosti 
v nasledujúcich rokoch, je zabezpečiť starostlivosť 
a formovanie nadania mladej generácie a osobitne 
efektívne podporiť rozvoj nadaných detí a mládeže [1].  

Formy práce s talentovanou mládežou sú rôzne. Zo 
základných foriem, ktorými sú hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie, vyučovanie vo dvojiciach 
a individuálne vyučovanie, nadaným žiakom najviac 
vyhovuje individuálne vyučovanie, prípadne 
vyučovanie vo dvojiciach [2]. Existujú mnohé 
rozvíjajúce edukačné programy pre talentovaných 
žiakov (akceleračné programy, obohacujúce programy, 
vyrovnávacie programy alebo preventívne programy). 
Starší žiaci a adolescenti si môžu svoje vedomosti 
porovnať na rôznych predmetových súťažiach. 
 Vyhlasovateľom predmetových súťaží je 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), pričom 
o zabezpečenie sa stará IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže. IUVENTA organizuje mnohé predmetové 
olympiády, Pytagoriádu, Turnaj mladých fyzikov, 
Európu v škole, Olympiádu Európskej únie v prírodných 
vedách (EUSO) a Olympiádu mladých vedcov (IJSO). 
EUSO je súťaž zameraná na prírodné vedy, pričom 
otázky sú komplexne zamerané na uvedené oblasti. 
IJSO je medzinárodná súťaž, ktorá pozostáva z otázok z 
matematiky, fyziky, chémie a biológie, pričom každý 
účastník musí preukázať vedomosti zo všetkých oblastí 
[3].  
 Okrem IUVENTY organizujú predmetové súťaže aj 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý organizuje 
Stredoškolskú odbornú činnosť (SOČ)  a nezisková 
organizácia Talentída, ktorá organizuje súťaže Zápisník 
cestovateľa a Expert geniality. Žilinský samosprávny 
kraj je organizátorom súťaže Mladý Slovák. 
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1 Základné princípy a formy práce s talentovanou 
mládežou v geografii 
V školách, či už základných alebo stredných, sa 
stretávame so skupinou bežných žiakov, ktorí sú 
vzdelávaní v školách bežného typu. Ďalšiu skupinu 
tvoria hendikepovaní žiaci, ktorí si vyžadujú špeciálnu 
starostlivosť. Špecifickú skupinu žiakov tvoria 
talentovaní žiaci resp. talentovaná mládež.  

Niektorí autori používajú nadanie a talent ako 
ekvivalenty, iní tieto pojmy definujú odlišne. 
Marlandovu definíciu môžeme považovať za prvú 
komplexnú definíciu nadania. Marland tvrdí, že nadané 
a talentované deti sú tie deti, ktoré sú identifikované 
kvalifikovanými profesionálmi a ktoré sú vzhľadom na 
výnimočný potenciál schopné vysokých výkonov. Tieto 
deti potrebujú na realizáciu svojho prínosu pre 
spoločnosť vzdelávací program a servis, ktoré bežne 
neposkytujú regulárne školy [4]. 

V práci s talentovanou mládežou má veľmi 
významnú úlohu škola. Často je to práve ona, ktorá 
objavuje mladé talenty a prostredníctvom talentových 
škôl alebo výberových tried napomáha k ďalšiemu 
rozvoju žiakovho talentu. 

Predmetové olympiády sú integrálnou súčasťou 
výchovno – vzdelávacieho procesu detí a mládeže 
v Slovenskej republike. Sú organizované ako jedna 
z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov 
v súlade s dlhodobou koncepciou MŠVVaŠ SR v oblasti 
práce s talentovanými deťmi a mládežou [5]. 

1.1 Geografická olympiáda (GO) 
GO sa radí medzi olympiády s dlhoročnou tradíciou. 
Vznikla v školskom roku 1972/1973 ako zemepisná 
súťaž pod názvom ,,Poznaj svoju vlasť a ostatné krajiny 
budovateľov socializmu“. Vysoký záujem o túto súťaž 
podnietil od 7. ročníka (školského roku 1978/1979) jej 
premenovanie na Zemepisnú olympiádu. Súčasný 
názov GO nesie od 21. ročníka [6].  

2 Výsledky celoslovenských kôl Geografickej 
Olympiády v rokoch 2009 – 2015   
GO sa zúčastňujú žiaci základných škôl, osemročných 
gymnázií a stredných škôl, ktorí sa zaujímajú 
o geografiu a príbuzné vedné odbory. Súťaž je od 
školského roku 2014/2015 rozčlenená na 7 kategórií, 
z ktorých 3 sú pre žiakov ZŠ a 4 pre žiakov SŠ. Súťaž 
sa organizuje v 4 kolách – školskom, okresnom, 
krajskom a celoslovenskom. Najlepší súťažiaci zo ZŠ sa 
zúčastňujú National Geographic World Championship 
(NGWC), ktorá sa koná každé 2 roky, avšak v roku 2015 
sa neuskutočnila. Najlepší súťažiaci zo SŠ sa zúčastňujú 

Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO), ktorá sa 
taktiež konala každé 2 roky, ale od roku 2012 sa koná 
každoročne [7]. 

2.1 Základné školy 
GO pre ZŠ sa v rokoch 2009 – 2014 uskutočňovala ešte 
podľa starej koncepcie, čiže ZŠ mala 5 kategórií (E, F, G, 
H, I). Obvodného kola sa zúčastňovali súťažiaci zo 
všetkých 5-tich kategórií, krajského už len žiaci 
z kategórií E, F, G, H a do celoslovenského postupovali 
prví dvaja súťažiaci z kategórií E, F, G, preto 
analyzujeme iba tieto 3 kategórie. Nemalú zásluhu na 
úspechu žiaka na GO má jeho školiteľ resp. pedagóg, 
ktorý žiaka pripravoval. 

Najväčšiu úspešnosť počas rokov 2009 - 2014 na 
celoslovenskom kole GO v kategórii G mali školy: ZŠ 
Komenského 23, Bardejov; ZŠ Krosnianska 4, Košice; ZŠ 
Kúpeľná 2, Prešov; ZŠ v Krompachoch; ZŠ 
v Hanušovciach nad Topľou a Gymnázium Pierra de 
Coubertina v Piešťanoch. Žiaci týchto škôl sa umiestnili 
v spomínaných rokoch dvakrát v najlepšej desiatke 
úspešných riešiteľov celoslovenského kola GO. 

Najúspešnejšími školami v rokoch 2009 – 2014 
v kategórii F boli Spojená škola, Novohradská 3, 
Bratislava, ZŠ, Nám. J. Pavla II. 26, Vranov nad Topľou, 
ZŠ, Krosnianska 4, Košice, ZŠ, Nad medzou 1, Spišská 
Nová Ves a ZŠ, P. Jilemnického 2, Zvolen. Žiaci z týchto 
škôl sa opäť umiestnili dvakrát v najlepšej desiatke 
úspešných riešiteľov.  

Najúspešnejšou školou v rokoch 2009 – 2014 
v kategórii E bola ZŠ na Krosnianskej ulici v Košiciach. 
Žiaci tejto školy sa umiestnili až trikrát v najlepšej 
desiatke súťažiacich (obr.1). 

V roku 2015 sa súťažilo podľa novej koncepcie, 
celoštátneho kola sa zúčastnili iba súťažiaci v kategórii 
E. Najúspešnejšími riešiteľmi boli Richard Hrivnák 
z Gymnázia Grösslingova v Bratislave, a Branislav 
Pencák zo ZŠ, Nad medzou 1, Spišská Nová Ves, ktorí 
mali rovnaký počet bodov. Ďalším úspešnejším 
riešiteľom bol Matúš Béber zo ZŠ, Rozmarínová 1, 
Komárno. 

2.2 Stredné školy 
GO pre SŠ sa uskutočňuje v štyroch kategóriách, pričom 
žiaci nie sú v kategóriách rozdelení podľa ročníkov, ako 
je to v GO pre ZŠ, ale podľa toho, na akú tému sa 
rozhodnú písať svoju prácu a následne ju obhajovať. 
V kategórii Z sa nepíše žiadna práca, vypracuje sa iba 
písomný test, ktorý je rovnaký pre všetky kategórie. 

Témy prác, ktoré patria do kategórie A, sa 
zameriavajú na aktuálne problémy z regionálnej 
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geografie sveta okrem SR. Gymnázium L. Stöckela 
v Bardejove je najúspešnejšou školou v tejto kategórii 
v rokoch 2009 – 2015. Žiaci z tejto školy sa umiestnili 
päťkrát v najlepšej päťke súťažiacich. V roku 2015 sa na 
prvom mieste na celoštátnom kole GO umiestnil Štefan 
Štec z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. 

Žiaci, ktorí vypracúvajú témy z kategórie B, sa 
zameriavajú na aktuálne problémy z geografie 
Slovenskej republiky. Najúspešnejšou školou v tejto 
kategórii bolo jednoznačne Gymnázium na Školskej 
ulici v Dubnici nad Váhom, ktorého žiaci sa šesťkrát 
umiestnili medzi najlepšími piatimi súťažiacimi 
v rokoch 2009 – 2015. Michal Vitkovič z Gymnázia A. 
Vrábla v Leviciach sa v roku 2015 stal víťazom 
celoslovenského kola GO v tejto kategórii. 

Témy písomných prác sa v pôvodnej kategórii C 
týkali globálnych problémov sveta a do kategórie D 
patrili žiaci, ktorí si tému práce zvolili samy. Od roku 
2011 boli obe kategórie zlúčené do jednej kategórie CD. 
Najúspešnejšie školy v kategórií CD boli Evanjelické 
gymnázium J. A. Komenského v Košiciach, Gymnázium 
J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, Gymnázium v 
Topoľčanoch a Gymnázium na Poštovej ulici 
v Košiciach, ktorých žiaci sa dvakrát umiestnili medzi 
najlepšími súťažiacimi GO v rokoch 2011 – 2015. V roku 
2015 skončil na prvom mieste v tejto kategórii Adam 
Turňa z Gymnázia v Dubnici nad Váhom. 

Do kategórie Z sa mohli žiaci prihlásiť od roku 2011. 
Gymnázium na Poštovej ulici v Košiciach je 
najúspešnejšou školou v tejto kategórii. Žiaci z tejto 
školy sa umiestnili štyrikrát medzi najúspešnejšími 
piatimi súťažiacimi v rokoch 2011 – 2015. Víťazom 
kategórie Z v roku 2015 sa stal Patrik Hanzel 
z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi (obr. 2). 

3 Výsledky medzinárodných kôl Geografickej 
olympiády v rokoch 2009 – 2015  

3.1 Základné školy – National Geographic World 
Championship 
NGWC je jedna z najvýznamnejších súťaží súvisiacich 
s geografiou, ktorej sa môžu žiaci ZŠ zúčastniť a získať 
tak nové skúsenosti, vedomosti, poznatky, ako aj 
nových priateľov z rôznych častí sveta.  

Súťaže sa zúčastňujú žiaci do 16 rokov, ktorí sa 
najlepšie umiestnili na celoslovenskom kole GO 
a taktiež na výberovom sústredení.  

Pri súťaži NGWC nemožno povedať, ktorá slovenská 
škola je v príprave žiakov najúspešnejšia, pretože sa 
nestalo, že by dvaja žiaci, ktorí sa zúčastnili NGWC, 
navštevovali rovnakú školu. 

Do finále súťaže vždy postupujú najlepšie 3 tímy, 
ktorých členovia odpovedajú na otázky buď 
individuálne alebo skupinovo. V roku 2009 sa na prvom 
mieste umiestnila Kanada, za ňou USA a nakoniec 
treťou najúspešnejšou krajinou bolo Poľsko. Slovensko 
obsadilo 13. miesto spomedzi 15-tich krajín. O dva roky 
neskôr v roku 2011 sa víťaznou krajinou stalo Rusko, na 
druhom mieste skončila Kanada a tretí bol Taiwan. 
Slovensko obsadilo 12. – 13. miesto, spolu s 
Nemeckom. V roku 2013 súťaž vyhralo USA, druhá 
skončila Kanada a tretia India. Z 18-tich súťažných 
krajín sa Slovensko umiestnilo zatiaľ najlepšie na 9. 
mieste. Odvtedy sa táto súťaž už nekonala.  

 

3.2 Stredné školy – International Geography 
Olympiad  

Rovnako tak ako je pre žiakov ZŠ je najvýznamnejšou 
geografickou súťažou NGWC, pre žiakov SŠ je to IGEO. 
Táto súťaž im okrem spomínaných pozitív prináša 
možnosť otestovať sa aj v anglickej komunikácii, keďže 
otázky už nie sú preložené do slovenčiny.  

Najčastejšie sa IGEO zúčastnili žiaci z Gymnázia 
v Dubnici nad Váhom, ktorí sa v rokoch 2009 – 2015 
zúčastnili na štyroch olympiádach z piatich.  

Ak zhodnotíme úspešnosť okresov podľa toho, 
koľkokrát sa žiaci a žiaci dostali na medzinárodnú GO, 
pričom nezáleží či sú žiakmi ZŠ alebo SŠ, potom medzi 
najúspešnejšie okresy zaraďujeme Ilavu. Žiaci z tohto 
okresu sa šesťkrát zúčastnili medzinárodnej GO. Na 
druhom mieste sú Košice, z ktorých sa žiaci umiestnili 
štyrikrát na medzinárodnej GO (obr.3). 

4 Výsledky dotazníkového prieskumu 
Pre zistenie ďalších informácií sme vytvorili 2 dotazníky. 
Ich spoločným cieľom bolo zistiť ako sa na GO 
pripravujú žiaci a ako učitelia. Prvý sa zameriaval na 
prípravu žiakov na GO z pohľadu žiakov. Jeho cieľom 
bolo zistiť spôsob prípravy žiaka na GO, jeho vzťah ku 
GO, ale aj ku samotnej geografii.  
 Druhý dotazník sa tiež zameriaval na prípravu žiakov 
na GO, ale z pohľadu učiteľa. Prostredníctvom tohto 
dotazníku sme chceli zistiť ako učiteľ pripravuje svojich 
žiakov na GO, aké informačné zdroje využíva a ako 
žiakov motivuje, povzbudzuje v účasti na GO. 

4.1 Geografická olympiáda a geografia z pohľadu 
žiakov 
Dotazník pre žiakov pozostával z 13-tich otázok. 
V období od 20. 12. 2014 do  1.3. 2015 dotazník vyplnilo 
25 respondentov. Z 25-tich odpovedajúcich bolo 7 
chlapcov a 18 dievčat. Z celkového počtu bolo 17 žiakov 
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starších ako 18 rokov, 5 žiakov bolo v rozmedzí 15 – 17 
rokov a traja boli mladší ako 14 rokov.  
Vybrané otázky a odpovede: 

Graf 1 Odpovede žiakov na otázku „S akými 
geografickými súťažami si sa stretol/la, do akých si sa 
zapojil/a?“ 

 
 Graf 2 Odpovede žiakov na otázku „Ako najvyššie si 
sa dostal/a v GO?“ 

 
Graf 3 Odpovede žiakov na otázku „Aké sú testové 

otázky na GO?“ 

 

4.2 Geografická olympiáda a geografia z pohľadu 
učiteľa 
Dotazník pre učiteľov sme rozposielali tým učiteľom, 
ktorých žiaci sa v rokoch 2009 – 2015 aspoň dvakrát 
umiestnili medzi najlepšími riešiteľmi celoslovenského 
kola. Dotazníkov, ktorý pozostával zo 14tich otázok sme 
poslali 51 učiteľom, z čoho spätnú väzbu nám dalo 37 
učiteľov (72,5%).  
 
Vybrané otázky a odpovede: 

Graf 4 Typ školy, v ktorej učitelia učia 

 
Graf 5 Odpovede učiteľov na otázku „Akú volíte 

prípravu žiakov na GO?“  

 
Graf 6 Odpovede učiteľov na otázku „Akú tendenciu 

má záujem žiakov o GO?“ 

 
Graf 7 Odpovede učiteľov na otázku „Je pre vás 

príprava žiakov na GO časovo náročná?“ 

 
Tabuľka 1 Vysvetlenia učiteľov, prečo je pre nich 

príprava žiakov na GO časovo náročná  
Dôvod Počet 

príprava testov na precvičenie 5 

vyhľadávanie materiálov - slabá dostupnosť 5 

vyťaženosť moja i žiakov 4 

najskôr robím kontrolu prác, potom máme 
individuálne stretnutia 4 

znížená dotácia hodín a veľký obsah učiva na GO 2 

individuálny prístup 2 

kvalitná práca si vyžaduje výskum 2 

venujem sa žiakom vo voľnom čase  2 

 
Graf 8 Odpovede učiteľov na otázku „Aké sú testové 

otázky na GO?“ 
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Tabuľka 2 Odpovede učiteľov na otázku „Akým 
spôsobom využívajú žiaci poznatky z GO na vašej 
škole?“ 

Spôsob Počet 

SOČ 2 

rozšírenie vedomostí z geografie,  11 

príprava projektov, ročníkových prác  3 

exkurzie 4 

v rozvoji funkčnej gramotnosti, testovaní 
deviatakov 1 

medzipredmetové vzťahy - biológia, dejepis, 
náuka o spoločnosti, slovenský a cudzí jazyk, učia 
sa logicky myslieť 9 

účasť na krajskom kole im umožňuje prijatia na 
VŠ bez skúšok 1 

iné súťaže: Baťoh, Zápisník cestovateľa, ďalšie 
prírodovedné olympiády ... 6 

 
Graf 9 Odpovede učiteľov na otázku „Akým 

spôsobom motivujete žiakov v účasti na GO?“ 

 
   
Posledná otázka bola „Máte ďalšie podnety súvisiace s 
GO?“ V tejto otázke boli rôzne odpovede. Najčastejším 
podnetom bol nesúhlas s novou koncepciou súťaže, 
pretože sa žiaci budú musieť učiť učivo rok dopredu, 
upadne záujem nižších ročníkov pracovať vo vyššej 
kategórii, pretože mladší žiaci si uvedomujú, že majú 
nižšie šance uspieť s o rok staršími súpermi. Učiteľom 
chýbajú krajské metodické stretnutia, ktoré sa konali 
v minulosti. Účasť učiteľov na celoslovenskom kole, 
ktorá je už 4. rok zrušená, učiteľ na súťaž môže ísť, ale 
si musí všetky náklady hradiť sám. Učitelia v tom vidia 
istú nespravodlivosť, keďže žiaka na olympiádu 
pripravovali a bola by pre nich česť, zúčastniť sa 
celoslovenského kola, kde môžu získať nové skúsenosti 
a poznatky. Z roka na rok sú menej lákavé témy prác 
pre žiakov, potrebná literatúra je nedostupná 
v mimobratislavských regiónoch. Vrátiť sa k systému 3 
postupujúcich z každého ročníka a upraviť podmienky 
pre integrovaných žiakov – vedomosti majú, ale časovo 
nestíhajú. Okresné kolo je veľmi zavčasu a je veľmi 
málo času na prípravu, zasa medzi okresným a krajským 

kolom je až priveľa času na prípravu [8]. 

Výsledky a diskusia 
Analýza výsledkov celoslovenských kôl GO v rokoch 

2009 – 2015 poukázala na rad zaujímavostí.  
Môžeme konštatovať, že za úspechom žiaka stojí 

v prvom rade jeho učiteľ. Počas rokov 2009 – 2015 sa 
najčastejšie umiestnili medzi najlepšími riešiteľmi 
celoslovenského kola GO pre ZŠ žiaci pani Modranskej 
zo ZŠ, Krosnianska 4, Košice, ktorí sa sedemkrát 
umiestnili v najlepšej desiatke súťažiacich. Na SŠ sa 
najúspešnejšou školiteľkou žiakov stala pani Sýkorová 
z Gymnázia v Dubnici nad Váhom, ktorej žiaci sa 
sedemnásťkrát umiestnili medzi najlepšími piatimi 
súťažiacimi v rokoch 2009 – 2015. 

Z hľadiska medzinárodných súťaží pri NGWC 
nemožno hovoriť o najúspešnejšej škole, žiakovi či 
učiteľovi, pretože každého ročníka sa zúčastnili rôzni 
žiaci. Iné je to pri analýze výsledkov IGEO. Škola, ktorej 
žiaci sa najčastejšie zúčastnili IGEO je Gymnázium 
v Dubnici nad Váhom, celkovo sa zúčastnili troch 
olympiád z piatich. 

Z výsledkov dotazníkového prieskumu vyplýva, že 
otázky v testoch sa javia ako učiteľom, tak i žiakom 
náročné (v oboch prípadoch viac ako 65%). Dôvod, 
prečo sú otázky náročné, je kvôli tomu, že na školách sa 
stále učí po starom, ale otázky na GO nie sú typické, 
nútia žiakov rozmýšľať a geograficky myslieť pri písaní 
odpovedí. Taktiež žiaci uviedli ako jednu z možností 
prípravy samoštúdium, pričom učitelia túto možnosť 
vôbec nespomenuli. Rovnako na školách, z ktorých žiaci 
pochádzajú, sa veľmi málo, ak vôbec vyskytujú 
individuálne stretnutia so žiakmi, ktoré sú veľmi 
potrebné hlavne pri písaní prác.  

Záver 
V článku sme sa zamerali na formy a princípy práce 
s talentovanou mládežou a analýzu celoslovenských 
a medzinárodných kôl Geografickej olympiády v rokoch 
2009 – 2015. 

Geografické súťaže, ako napríklad GO alebo SOČ 
majú dlhoročný charakter. V súčasnosti je niekoľko 
geografických súťaží, ktoré sú zaujímavé ako pre žiaka, 
tak pre učiteľa. Každý žiak, ale aj učiteľ má dostatok 
priestoru zapojiť sa do súťaží, ktoré súvisia 
s geografiou.  

Avšak aj keď sú geografické súťaže zaujímavé, 
v poslednej dobe môžeme sledovať pokles záujmu 
o ne. Taktiež je aj pre učiteľov čoraz náročnejšie 
motivovať žiakov v účasti na súťažiach popri ich 
školských povinnostiach.   

22%

17%61%

zlepšením
známky z Geo

odmenou
(knižky, atlasy)

vedomosťami,
skúsenosťami
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Je potrebné, aby sme podporovali rozvoj 
talentovanej mládeže, pretože ako už bolo spomenuté, 
aj od nej bude raz závisieť rozvoj našej spoločnosti. 
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Obr. 1 Úspešnosť škôl základných a s 1. stupňom 8-ročných gymnázií na celoslovenských kolách GO v rokoch 2009 – 2014 podľa okresov 

 
Zdroj: [8] 
Obr. 2 Úspešnosť škôl stredných a s 2. stupňom 8-ročných gymnázií na celoslovenských kolách GO v rokoch 2009 – 2014 podľa okresov 

 
Zdroj: [8] 
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Obr. 3 Úspešnosť škôl na medzinárodných olympiádach NGWC a IGEO v rokoch 2009 – 2015 podľa okresov 

 
Zdroj: [8] 
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Abstrakt 
Cieľom článku je zhodnotiť kvalitu zverejňovaných 
informácií vo virtuálnom prostredí obcí, ktoré sú 
súčasťou Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov. 

Práca má päť základných obsahových kapitol. Prvé 
kapitoly práce sú zamerané na oboznámenie sa 
s Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov (MAS HL) 
a podstatou internetových stránok. V jadre práce 
analyzujeme virtuálne informácie obcí a MAS HL 
z pohľadu geografa. Práca je ukončená poukázaním na 
informačné disproporcie s návrhmi na zdokonalenie 
segmentov na internetových stránkach a sociálnych 
sieťach obcí z MAS HL. 

V práci sme metódou analýzy hodnotili druh 
informácií na internetových stránkach obcí ako aj na ich 
sociálnych sieťach. Komparatívnou metódou sme 
hľadali ich spoločné a rozdielne znaky, pričom sme sa 
zameriavali na geografické informácie o krajine, 
kvalitu, kvantitu a aktuálnosť informácií. 
Prostredníctvom krátkeho dotazníka sme položili 
starostom základné otázky o správe internetových 
stránok obcí. 
Kľúčové slová: internetové stránky, sociálna sieť, obce 
z  MAS HL 

Abstract 
The aim of the article is to review the quality of 
published information in virtual environment of 
villages communities, that are part of the Local Action 
Group Horný Liptov. 

The work consists of five chapters. The first 
chapters of this work are focused on learning about the 
Local action group Horný Liptov and to become familiar 
with the basics of  website. The core thesis analyzes the 
virtual information of the Local action group Horný 
Liptovand villages in terms of geography. The work is 
completed by reference to information disproportion, 
proposals for improving segments on websites and 

social networking of villages from the Local action 
group Horný Liptov. 

In this work we analyze sort of information on the 
websites of villages and their social networks. Through 
comparative method we searched for their common 
and different characters, while we have focused on 
geographic information about the country, quality, 
quantity and timeliness of the information. Through a 
short questionnaire, we asked the mayor basic 
questions about the management of website 
Key Words: website, social network, villages from Local 
action group Horný Liptov. 

Úvod 
Žijeme v dobe, kedy je používanie internetu u väčšiny 
populácie súčasťou bežného dňa. Ľudia využívajú 
elektronický priestor na získavanie nových informácií, či 
už ide o praktické alebo orientačné vyhľadávanie 
informácií. Pod praktickým vyhľadávaním informácií sa 
chápe proces založený na vyhľadávaní špecifických 
odpovedí na potreby používateľa. Orientačné 
vyhľadávanie zase ako všeobecná aktivita, ktorá sa 
prejavuje v používateľovom každodennom živote, na 
monitorovanie sveta [1].  

Prezentácia obcí je dnes samozrejmosťou. Z MAS HL 
má vytvorený internetový portál každá obec. Tie sa 
vedome prezentujú pred potenciálnymi obyvateľmi, 
turistami, podnikateľmi ale aj súčasnými obyvateľmi 
obce. To, akú váhu dôležitosti pripisujú jednotliví 
starostovia tejto forme prezentácie, sa následne odráža 
aj na internetových stránkach. Spôsob, akým pristupujú 
ku správe stránky, k aktualizovaniu informácii, ku 
kvalite i kvantite informácií, zanecháva v návštevníkoch 
výsledný dojem.  

V príspevku sa budeme venovať internetovým 
portálom a sociálnym sieťam obcí z MAS HL, ktorými sa 
prezentujú na internete. Zhodnotíme, akým spôsobom 
využívajú obce túto, dnes veľmi atraktívnu formu 
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prezentácie, aké typy informácií sú verejnosti 
sprístupňované, prehľadnosť a aktuálnosť informácií.  

1 Miestna akčná skupina Horný Liptov 
Myšlienka spojenia obcí horného Liptova so 

zámerom systematickej spolupráce na rozvoji vznikla 
v roku 2007. Jedným z dôvodov založenia bolo 
spracovanie a implementácia Integrovanej stratégie 
rozvoja horného Liptova do roku 2015 v súlade s 
princípmi LEADER a v súlade s nariadeniami Rady ES o 
podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.  Do 
verejno – súkromného partnerstva vstupovalo najprv 
len 20 obcí (Vyšná Boca, Nižná Boca, Malužiná, Kráľova 
Lehota, Liptovská Porúbka, Podtureň, Liptovský Ján, 
Uhorská Ves, Beňadiková, Liptovský Ondrej, Konská, 
Jakubovany, Jamník, Pribylina, Liptovská Kokava, 
Vavrišovo, Liptovský Peter, Hybe, Východná, Važec) 
a mesto Liptovský Hrádok. V roku 2008 vstúpila do 
spoločenstva Závažná Poruba, o 6 rokov neskôr aj 
Veterná Poruba, Smrečany a Žiar (Obr.1). 
 
Obr. 1: Územie MAS HL 
 

 
Zdroj: [3] 
 

MAS HL v súčasnosti tvorí 25 obcí okresu Liptovský 
Mikuláš. Tieto obce predstavujú 800,77 km2 s počtom 
27 663 obyvateľov k 31.12.2014. Členstvo v tejto MAS 
má aj 12 právnických osôb a 18 fyzických osôb. K cieľom 
MAS patrí spolupráca na príprave, implementácii, 

monitorovaní a aktualizácii Integrovanej stratégie 
rozvoja horného Liptova, získavanie finančných zdrojov 
potrebných pre napĺňanie cieľov, zachovávanie 
kultúrnych hodnôt, podpora športu detí, mládeže 
zdravotne postihnutých občanov, vzdelávania. Taktiež 
ochrana životného prostredia, poradenstvo v oblasti 
projektových činností a finančného riadenia projektov 
a ďalšie činnosti uvedené v Stanovách. Orgánmi 
združenia sú: členská schôdza, rada, predseda, 
podpredseda, manažér a revízna komisia. Internetový 
portál je www.hornyliptov.sk [2].  

1.1 Vymedzenie územia MAS HL  
MAS HL je situovaná v juhovýchodnej časti okresu 

Liptovský Mikuláš v  Žilinskom kraji. Územie sa 
rozprestiera na východe Liptovskej kotliny, z južnej 
strany je lemované pohorím Nízkych Tatier a zo 
severnej strany obklopené pohorím Vysokých a 
Západných Tatier. Najvýznamnejším vodným tokom 
v tejto oblasti je Váh, ktorý preteká stredom územia. 

Územie hraničí na severe s Poľskom. Na východe 
susedí s okresom Poprad a na juhu s okresom Brezno. 

2 Internetové stránky 
Synonymum k pojmu internetová stránka sa uvádza 
pojem webová stránka, portál, alebo webová 
prezentácia. Je elementárnym základom všetkých 
internetových aktivít organizácií vo virtuálnom 
prostredí. Vzhľadom na vysoký stupeň používania 
internetu obyvateľmi sa stáva existencia obcí na 
internete prostredníctvom web stránok 
samozrejmosťou. 

Z pohľadu návštevníka v podobe internetového 
užívateľa sa pri príchode na internetovú stránku 
veľakrát  jedná o prvý kontakt s obcou. Svojím 
spôsobom zhmotňuje akúsi virtuálnu identitu obcí a 
miest. Je nevyhnutné tomuto jasnému a viditeľnému 
produktu venovať patričnú pozornosť. 

Pre celkový imidž internetovej stránky je dôležitý 
dizajn. Internetová stránka by mala spĺňať nasledujúce 
náležitosti:  

 Vizuál - minimalistický dizajn doplnený o 
správne farby a primerane veľké písmo môže výrazne 
napomôcť úspechu tohto e-marketingového nástroja. 

 Obsah - inak povedané kvalita a kvantita 
informácií zobrazených na stránke, by mal byť 
prispôsobený vždy na cieľovú skupinu zákazníka. 
Žiaduca je aj integrácia multimediálneho obsahu a 
fulltextového vyhľadávania.  

 Interakcie - pokiaľ stránka pôsobí umelo, 
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zákazník môže nadobudnúť pocit nedôvery. Je žiaduce, 
aby stránka obsahovala sekciu s možnosťou 
kontaktovania organizácie [4]. 

V rámci tohto príspevku sme sa zamerali na 
prezentáciu obcí na portáloch a sociálnych sieťach. 
Obce figurujú najčastejšie na tradičných sociálnych 
sieťach ku ktorým sa zaraďuje Facebook. Existencia 
obcí na ostatných typoch sociálnych sietí typu 
zdieľaných multimédií (YouTube alebo Instagram) je 
v súčasnosti stále raritou. Príkladom je Nižná Boca na 
Instagrame (Obr. 2). 
 
Obr. 2: Instagram obce Nižná Boca (2016) 
 

Zdroj: [5] 

3 Obce MAS Horný Liptov vo virtuálnom svete  
Internetový portál majú vytvorený všetky obce zo 
združenia (Tab. 2). Najstaršiu internetovú stránku má 
od roku 2001 vytvorenú obec Liptovský Ján (Obr. 3). 
Ako posledné si v roku 2014 vytvorili internetové 
stránky obce Malužiná a Východná. 

Internetové stránky sa odlišujú po vizuálnej aj 
obsahovej stránke. V práci sme sa zameriavali na sekcie 
v hlavnom menu, ktoré má návštevníkov stránky 
navigovať k ďalším častiam s potrebnými informáciami. 
Základnou prioritou v tomto prípade zohráva 
prehľadnosť a schopnosť tvorcov sprostredkovať 
hierarchicky usporiadané informácie. V prípade obcí zo 
združenia neexistuje jednotný vzorec radenia 
informácii pod sekcie. Stránky, ktoré disponujú veľkým 
množstvom nezaradených informácií, alebo naopak 
majú príliš veľa sekcií v hlavnom aj vedľajšom menu s 
neprehľadnou štruktúrou, odrádzajú užívateľov už pár 
sekúnd po navštívení stránky. Prevažujúce informácie, 
ktoré sa vyskytujú na všetkých portáloch obcí sú zo 
sekcie Úvod/aktuality/oznamy/ (Tab. 1), ktorá slúži ako 
Hlavná stránka. Pravidelná aktualizácia vypovedá o 
životaschopnosti webovej prezentácie. Návštevníkom 

stránok sú poskytované informácie o dianí v obci, 
pozvánky na akcie a oznamy pre obyvateľov obce.  

 
Obr. 3: Internetová stránka obce Liptovský Ján (2016) 

Zdroj: [6] 
 
S výnimkou dvoch obcí (Malužiná a Liptovský 

Ondrej) majú vytvorenú sekciu Samospráva/Obecný 
úrad všetky obce. V tejto sekcii sa nachádzajú prevažne 
informácie o vedení obce, všeobecne záväzných 
nariadeniach, zápisnice, projekty, rozpočet a územné 
plánovanie. 

Informácie geografického charakteru sú 
sprístupňované v sekcii O obci, ktorú má vytvorenú 20 
obcí (okrem obce Beňadiková, Liptovský Peter, Kráľova 
Lehota, Hybe a Jamník). Najkomplexnejšiu 
charakteristiku prírodného prostredia má spracovanú 
na svojom portáli obec Liptovská Porúbka (Obr. 4). 
Uvádzaná je charakteristika geológie, pedológie, 
vodstva, klímy, rastlinstva, živočíšstva a ochrany 
prírody spolu s mapou. V samostatnej sekcii O turistike 
je popis náučných chodníkov v rámci intravilánu aj 
extravilánu obce. Kvalitu geografických informácií obce 
hodnotíme z pohľadu geografa uspokojivo. 

 Ostatné obce disponujú len základnými 
informáciami o rozlohe vymenovaním názvov pohorí a 
riek, ktoré doň zasahujú, nadmorskou výškou a počtom 
obyvateľov (prevažne neaktuálnym). Portály obcí Važec 
a Liptovský Peter nemajú uverejnené informácie 
takéhoto druhu. Veľmi často sa vyskytujú v hlavnom 
menu aj sekcie Organizácie/Služby a Fotogaléria. Medzi 
dôležité informácie patrí sekcia Kontaktov, ktorá by sa 
mala nachádzať v hlavnom menu, ale v prípade 8 obcí 
bola zaradená pod sekciu Obecného úradu. Rýchly 
prístup z hlavného menu k aktualitám z oblasti kultúry 
a športu má vytvorený 12 obcí. Ostatné obce 
preferovali v hlavnom menu sekciu História (5), Obecné 
noviny (8), Ubytovanie (6) a Virtuálny cintorín (4). 
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Prevažná väčšina obcí nemá na svojich 
internetových stránkach mapové spracovanie. Jediný 
mapový výstup, na 11 stránkach, predstavuje  
lokalizácia prostredníctvom mapovej služby 
GoogleMaps. 

Tab. 1: Sekcie v hlavnom menu na internetových 
stránkach obcí MAS HL  
 
 

 Sekcie v hlavnom menu na internetovej stránke 

Obce 
Aktuality/ 
úvod/ 
oznamy história 

O 
obci fotogalérie 

samospráva
/ obecný 

úrad kontakt 

organizácie 
v obci/ 
služby 

obecné 
noviny 

kultúra
/šport ubytovanie 

virtuálny 
cintorín 

Beňadiková x   x X x x    x 

Hybe x x  x X x   x  x 

Jakubovany x  x  X x   x x  

Jamník x x  x X       

Konská x  x x X x      

Kráľova Lehota x x   X x x x x x  

Liptovský Hrádok x  x  X x x x x   

Liptovský Ján  x  x x X x x  x x X 

Liptovská Kokava  x  x x X x x x    

Liptovský Ondrej x  x x  x x     

Liptovský Peter x x  x X x x x x  X 

Liptovská Porúbka x  x x X x      

Malužiná x  x x        

Nižná Boca x  x x X    x   

Podtureň x x x x X x x x x x  

Pribylina x  x x X x x     

Smrečany x  x x X x x   x  

Uhorská Ves x  x x X  x  x x X 

Vavrišovo x  x x X x x  x   

Važec x  x  X  x x   X 

Veterná Poruba x x x x X  x  x   

Východná x  x x X x x  x   

Vyšná Boca x  x x X x x   x  

Závažná Poruba x  x x X  x x x   

Žiar x x x  X   x x   

        
(x = nachádza sa)  

Obr. 4: Internetová stránka obce Liptovská Porúbka 
(2016) 

 
 Zdroj: [7] 
 

Obce Podtureň, Liptovský Ján, Vavrišovo, Pribylina, 
Vyšná Boca a Závažná Poruba majú uverejnené mapy 
lokalizácie výrobných a nevýrobných aktivít v obci. Pre 
informačné účely používajú obce Liptovská Kokava 
(Obr. 5), Veterná Poruba, Východná a Važec mapový 
informačný produkt Geosence. Digitálne sú spracované 

mapové podklady intravilánu a extravilánu obce, čísla a 
hranice parciel, druhy pozemkov, hranice budov, 
technická infraštruktúra obce, výkresy územného 
plánovania a mnoho ďalších informácií. 
 
Obr. 5: Mapový produkt Geosence na príklade obce 
Liptovská Kokava 
 

 
Zdroj: [8] 
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Na najväčšej virtuálnej sociálne sieti sveta, 
Facebook, má vytvorenú stránku 13 obcí z 25. Ich 
hlavnou úlohou je zverejňovať fotografie/videá, 
pozvánky na akcie, v niektorých prípadoch zdieľať 
oznamy pre obyvateľov obce. Väčšina týchto stránok je 
spravovaná dobrovoľníkmi, v prípade obce Uhorská 
Ves a Vavrišovo (Obr. 6) sú hlavnými prispievateľmi ich 
starostovia. V základnej charakteristike obce nie je 
uvádzaná informácia o krajine alebo o obyvateľoch. 
Obce sú predstavené stručnou históriou, prípadne je 
stránka doplnená o mapovú službu Google Maps. 
Výnimkou je Liptovský Peter, ktorý má na sociálnej sieti 
Facebook v informáciách popis nadmorskej výšky, 
súradnice, zaradenie pod okres, kraj, rozlohu aj počet 
obyvateľov (neaktuálny). 
 
Obr. 6: Facebook stránka obce Vavrišovo (2016) 

 
Zdroj: [9] 

4 MAS Horný Liptov vo virtuálnom svete  
Internetový portál MAS HL www.hornyliptov.sk 
(Obr. 7) funguje od roku 2008. Ako aj v prípade 
portálov obcí sa ako prvé zobrazujú na stránke 
Aktuality. Uverejňované sú pozvánky na akcie, ktoré sa 
konajú v obciach zo združenia, ale aj informácie 
týkajúce sa samotnej MAS HL. Prístup LEADER 
a Stratégia 2014-2020 majú vytvorené samostatné 
sekcie. Základné geografické informácie o území sa 
nachádzajú v sekcii O združení. Uvedené sú základné 
údaje: počet obcí, rozloha, počet a hustota obyvateľov 
(neaktuálne), dátum vzniku a predseda združenia. 
V časti Územie MAS sa nachádza zoznam členov 
a mapa územia. Medzi ďalšie sekcie v hlavnom menu 
patria Výzvy, Projekty, Galéria a Kontakty.  

Výsledky, ktoré sa zobrazujú na prvých stránkach 
vyhľadávača Google, podliehajú jeho algoritmu. Google 
zoraďuje informácie na základe  relevantnosti. Faktory, 

ktoré pri tom zohľadňuje, sú napríklad vek domény, 
jedinečnosť obsahu a spätné odkazy na ostatných 
portáloch. Na prvých stránkach tohto vyhľadávača sa 
pri zadanom hesle „Miestna akčná skupina Horný 
Liptov“ zobrazovali odkazy na kontaktné údaje 
združenia, Integrovanú stratégiu 2007 -2013, Spoločný 
PHSR obcí 2015-2020 a stránky obcí zo združenia. MAS 
HL nefiguruje ani na jednej zo sociálnych sietí.  

 
Obr. 7: Internetová stránka MAS HL (2016) 

Zdroj: [10] 

5 Výsledky a diskusia 
Potenciál internetových stránok zo strany obcí nie je 
dostatočne využívaný. Obce sa zameriavajú hlavne na 
propagáciu sociálneho života v obci, zverejňovanie 
fotografií a dokumentov určených pre obyvateľov 
obce, napr. žiadosti rôzneho druhu.  

Údajom o prírodných pomeroch sa nevenuje 
patričná pozornosť. Vo väčšine prípadov nie sú 
aktualizované základné informácie z demografie obce, 
ktoré tiež nie sú samozrejmosťou internetových 
stránok obcí. Nedostatky vidíme aj v absencii 
mapových výstupov.  

Pozornosť prírodným pomerom krajiny nevenuje 
ani internetový portál MAS HL. V tomto prípade by 
oživili portál turistické mapy alebo mapy zaujímavých 
prírodných lokalít v rámci združenia. Jediný mapový 
výstup (Obr. 1), ktorý sa nachádza na internetovej 
stránke združenie, nedisponuje základnými údajmi ako 
sú napríklad viditeľné hranice obcí alebo mierka.  

Informovanosť návštevníkov stránky by zvýšilo aj 
grafické spracovanie demografie územia. Veľmi dobre 
hodnotíme aktuality v rámci pozvánok na 
kultúrne/športové podujatia v jednotlivých obciach. 
V roku 2011 vydala MAS HL propagačné materiály 
v rozsahu dvoch strán 22 obciam zo združenia (okrem 
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obcí Veterná Poruba, Smrečany a Žiar). Uverejnené sú 
v online verzii na stránke združenia v sekcii O združení. 
Obsahujú stručné informácie z histórie obce, prírody, 
služieb v obci, turisticky zaujímavé lokality, kontakty 
a odkaz na internetovú stránku obce. 

Vzhľad portálov obcí by dokázali zatraktívniť 
mapové služby Google Maps, Google Earth alebo 
Google My Maps, ktorá umožňuje užívateľom 
prispôsobovať svoje mapy a vkladať ich do iných služieb 
a súčasne umožňuje miestne vyhľadávanie. 
Vytvorením 3D modelov historických pamiatok v obci 
prostredníctvom služby Google 3D Warehouse by sa 
zvýšila atraktivita internetovej stránky.  

Mapová služba, ktorá je vytváraná dobrovoľníkmi, je 
OpenstreetMap. Predstavuje šikovnú pomôcku 
zobrazovania základných informácií o lokalite 
s využitím štyroch mapových podkladov: štandardná, 
cyklomapa, dopravná a humanitárna mapa [11]. 

Prostredníctvom uvedených emailových kontaktov 
na stránkach obcí sme položili starostom otázky 
súvisiace so spravovaním internetových portálov. 
Spätnú odozvu sme dostali od starostov 7 obcí z 25 
(Smrečany, Liptovský Ján, Kráľova Lehota, Liptovská 
Kokava, Nižná Boca, Konská a Východná). Zaujímali nás 
odpovede na otázky:  
Kto je zodpovedný za aktualizáciu internetovej stránky 
obce? 
V 4 obciach zodpovedá za správu internetovej stránky 
zamestnanec obce, v dvoch prípadoch dobrovoľník 
a v obci Konská sám starosta. 
 
Pod aký segment v rámci rozpočtu obce spadá 
financovanie spravovania internetovej stránky? 
Obce uviedli rôzne odpovede: administratívne výdavky 
obecného úradu, cestovný ruch (prezentácia obce), 
správu obecného úradu, segment propagácia, výdavky 
pre chod obecného úradu (Tovary a služby), v rámci 
pracovnej náplne a z toho vyplývajúce položky 
rozpočtu. 
 
Akou formou by ste získavali geografické informácie 
o obci?  
Z odpovedí na túto otázku bolo zrejmé, že obce 
nepripisujú veľkú pozornosť informáciám tohto typu, 
alebo si samotný pojem „geografické informácie“ 
nevedia presne zadefinovať. Informácie v obci 
Smrečany boli napísané dobrovoľníkom pred 15 rokmi. 
V obci Liptovský Ján nevedia, na koho by sa obrátili 
„nakoľko túto problematiku ešte nebolo potrebné 
riešiť“,  internet, ako hlavný zdroj poznatkov by využili 

tri obce. Iba v obci Liptovská Kokava by sa obrátili na 
pani učiteľky  zo základnej školy. 
 
Využili by ste spoluprácu s univerzitami pri získavaní 
geografických informácií o Vašej obci? 
V šiestich prípadoch by spoluprácu s univerzitami obce 
uvítali, ale o takejto možnosti nie sú informovaní. 
Odrádza ich financovanie takejto spolupráce.  Obec 
Východná sa nevyjadrila z dôvodu neuvedenia bližších 
informácií.   

Záver 
Internetové služby sa veľmi rýchlo vyvíjajú 
a zdokonaľujú. Vo virtuálnom svete k nim majú 
bezplatný prístup všetci obyvatelia. Aj napriek ich 
veľkému potenciálu nie sú zo strany obcí a miest 
využívané v dostačujúcej miere.  

V prípade internetových stránok obcí MAS HL 
predstavuje najväčšiu slabinu absencia 
systematizovaných informácií o prírode a neaktuálne 
údaje z demografie. Niektoré portály obcí sú zastarané, 
neprehľadné a ťažko sa v nich orientuje.  

Sociálnu sieť Facebook využívajú obce prioritne ako 
galériu a propagáciu akcií, ktoré sa budú v obci konať. 
Z hľadiska marketingu je to pre obce jedna  z kľúčových 
možností ako osloviť mladšiu generáciu obyvateľstva. 
Práve z tohto dôvodu považujeme fakt, že informácie 
z demografie alebo prírodné pomery chýbajú, za veľký 
nedostatok.  

Veľmi slabá odozva na emailovú komunikáciu 
poukazuje na nedostatky v oblasti partnerských 
vzťahov návštevník stránky – obec. Uvádzané sú 
kontaktné informácie, ktoré sú nepoužívané alebo ich 
adresáti z dôvodu nezáujmu ignorujú. 

Samotná MAS HL má vytvorenú stránku prioritne na 
zverejňovanie aktivít súvisiacich so sociálnym životom 
na jej území. Okrem vytvorených propagačných 
materiálov o obciach, chýbajú odkazy na ich 
internetové stránky. Táto spojitosť s MAS HL neexistuje 
ani na internetových portáloch obcí. Ako nedostatok 
vnímame aj slabú, takmer žiadnu spoluprácu medzi 
obcami navzájom.  

Existuje veľa spôsobov ako sprístupňovať  
geografické informácie na internete. Zásadnými  
otázkami tak zostávajú na jednej strane schopnosť 
získavať kvalitné informácie kompetentnou 
osobou/osobami na úrovni obce a na druhej  strane 
kvalita a dynamika komunikácie medzi 
administrátorom stránky (zvyčajne 
technikom/informatikom) a osoby zodpovednej za 
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obsah stránky (zvyčajne starostom či ním poverenou 
osobou / osobami). 
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Tab. 2: Zoznam internetových stránok obcí z MAS HL 

 

Obce Internetová stránka 

Beňadiková http://www.benadikova.sk/ut.html 

Hybe http://www.hybe.sk/ 

Jakubovany http://www.jakubovany.sk/m.php?t=1&m=1 

Jamník http://jamnik.sk/ 

Konská http://www.konskaliptov.sk/ 

Kráľova 
Lehota 

http://www.kralovalehota.sk/ 

Liptovský 
Hrádok 

http://www.lhsity.sk/ 

Liptovský Ján  http://www.liptovskyjan.sk/ 

Liptovská 
Kokava  

http://www.liptovskakokava.sk/ 

Liptovský 
Ondrej 

http://www.liptovskyondrej.sk/ 

Liptovský 
Peter 

http://www.liptovskypeter.sk/ 

Liptovská 
Porúbka 

http://www.liponet.sk/obec/ 

Malužiná http://www.obecmaluzina.sk/ 

Nižná Boca http://www.niznaboca.sk/ 

Podtureň http://www.podturen.sk/uvod 

Pribylina http://www.pribylina.sk/sk 

Smrečany http://www.smrecany.sk/ 

Uhorská Ves http://www.uhorskaves.sk/ 

Vavrišovo http://www.vavrisovo.sk/news.php 

Važec http://www.obecvazec.sk/ 

Veterná 
Poruba 

http://www.veternaporuba.sk/ 

Východná http://www.vychodna.eu/ 

Vyšná Boca http://www.vysnaboca.sk/home.php 

Závažná 
Poruba 

http://www.zavaznaporuba.sk/ 

Žiar http://www.obecziar.sk/hlavna-stranka 
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Abstrakt 
Rozvoj kultúrneho a spoločenského života je pre obec 
veľmi dôležitý. Dokazuje to obecná kronika, ktorá 
spomína na množstvo kultúrnych podujatí, často 
vyvolávajúcich veľký záujem miestneho obyvateľstva. 
Rok 2016 predstavuje pre Klokoč 230. výročie jej prvej 
písomnej zmienky. Preto je cieľom tohto príspevku 
poskytnúť informácie o jej prírodných, kultúrno-
historických a spoločenských predpokladoch, podať 
pohľad na kvalitu životného prostredia, fungovanie 
samosprávy, ako aj identifikovať potenciál pre jej ďalší 
rozvoj.  
Kľúčové slová: 230. výročie prvej písomnej zmienky 
obce Klokoč, Kultúrno-historické, prírodné a sociálno-
ekonomické predpoklady cestovného ruchu obce 
Klokoč, Okres Detva 

Abstract 
Development of a municipality’s cultural and social life 
is very important. This proves a municipal chronical 
which mentions a lot of cultural events that were very 
popular by the local inhabitants. Year 2016 represents 
the 230th anniversary of the first written reference of 
Klokoč municipality, and this paper shall introduce 
a municipality through its natural, cultural-historical 
and social predispositions but will also show us the 
environmental quality, and the going of local 
government, and the potential for its future 
development. 
Key Words: 230th Anniversary of the Municipality of 
Klokoč’s First Written Reference, Cultural-historical, 
Natural and Socio-economic tourism predispositions of 
Klokoč, Detva District 

Úvod  
Klokoč, nachádzajúci sa v okrese Detva na svahoch 
vulkanických pohorí Javorie a Ostrôžky, nepatrí medzi 
obce s významným postavením, no práve preto je veľmi 
dôležitý rozvoj nielen jej kultúrneho a spoločenského 
života, ale aj jej rozvoj ako taký. Obec sa preto snaží 
vychádzať v ústrety svojim obyvateľom. Koná tak 

organizovaním podujatí, zapájaním sa na územnom 
rozvoji účasťou v záujmovom združení, či realizáciou 
aktivít programových dokumentov. 

Cieľom článku je predstaviť obec Klokoč z hľadiska 
jej histórie, prírodných podmienok, jeho obyvateľov, 
hospodárskych a kultúrno-spoločenských pomerov, 
ako aj možností budúceho rozvoja obce.  

1 Historický vývoj 
Územie Klokoča bolo dlhé stáročia len málo osídlené. 
Pastieri, drevorubači a uhliari si tu najprv stavali len 
prechodné obydlia. Celá Slatinská kotlina spolu 
s priľahlými lesmi patrila kráľovi, neskôr vígľašským 
zemepánom. V 14. storočí prešlo Vígľašské panstvo do 
majetku kráľov z rodu Anjou. Aj kráľ Matej sem často 
chodieval, chcel svoje majetky viac osídliť a využiť na 
lesné hospodárstvo, poľovačky a rybolov. 

Vojenská rola Vígľašského zámku [1] sa začína 
obdobím prvých nájazdov Turkov – od roku 1542. 
Obyvatelia vyplienených obcí sa húfne sťahovali 
a odnášali si potrebné veci na bezpečnejšie miesta. Tu 
treba hľadať počiatok hustejšieho osídľovania územia 
Klokoča, pretože ľudia utekali pred tureckým 
nebezpečenstvom i do blízkych hôr. Na Ostrôžkach 
bolo ešte donedávna vidieť pozostatky šiancov 
(zákopov). Našlo sa tu i množstvo starobylých 
vojenských predmetov. 

O pomeroch tejto doby rozpráva Matej Bel: „Cesta 
cez Ostrôžku prv nebezpečná, teraz veľmi ľudnatá“. 
Keď Turci ohrozovali tento kraj, na Ostrôžkach držalo 
stráž 100 pešiakov, aby udržali bezpečnosť proti 
nepriateľským prepadnutiam. V roku 1636 získal 
Vígľašské panstvo Ladislav Čáky, v roku 1690 ho kúpili 
zvolenskí Esterházyovci a vlastnili ho 180 rokov. 
Poddaných Vígľašského panstva sužovali veľké útrapy.  

V 17. a 18. storočí prichádzali na lazy pod Poľanou a 
v Javorí poddaní z Liptova a Oravy, ktorých hlavným 
zamestnaním bolo poľnohospodárstvo, chov dobytka 
a neskôr sa venovali i drevorubačstvu, chudobnejší 
sezónne pracovali na veľkostatku. 

V 19. storočí sa v Klokoči, Stožku a vo Vígľašskej 
Hute-Kalinke ťažila síra. Keď v roku 1840 údajne 
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náhodou pri kopaní našiel jeden miestny občan krásne 
kusy čistej síry, riaditeľstvo štátnych baní v Banskej 
Štiavnici zablokovalo celý priestor obcí a začalo 
s ťažbou. Bane boli v prevádzke asi 15 rokov a boli 
vybavené i prevádzkovými budovami. Ťažba v týchto 
baniach bola vždy primitívna, čerpanie spodnej vody 
bolo veľmi nákladné, pracovné prostredie pre unikajúci 
sírovodík nezdravé. V roku 1855 sa tu vyťažilo ešte 
okolo 600 metrických centov síry, ale v roku 1862 bola 
pre nerentabilnosť prevádzka v baniach pozastavená. 
Po roku 1892 sa v Klokoči pre potreby zvolenskej 
továrne Unionky až do 1. svetovej vojny ťažila železná 
ruda. 

Sociálne pomery ľudu na lazoch sa na prelome 
19. a 20. storočia zhoršovali. Narastala kriminalita, ako 
aj iné sociálno-patologické javy. V roku 1904 bola preto 
zriadená žandárska stanica. 

Prvá svetová vojna pripravila mnohé ženy o mužov, 
synov a otcov. V medzivojnovom období muži 
odchádzali za zárobkom do cudziny. V roku 1926 sa 
obec rozšírila vďaka prídelom z pozemkov vígľašského 
štátneho veľkostatku. V tom čase obyvatelia Klokoča 
často odchádzali na sezónne práce na južné Slovensko. 
Niektorí občania dostali zamestnanie pri výstavbe cesty 
zo Slatinských Lazov do Klokoča v roku 1932, alebo i 
neskôr na stavbe cesty Vígľaš – Modrý Kameň. Mnoho 
mladých mužov bojovalo v 2. svetovej vojne, zapojili sa 
tiež do protifašistického odboja. Obec oslobodili 
sovietske a rumunské vojská 18. februára 1945. 
V päťdesiatych rokoch 20. stor. pribudli k obci pozemky 
v lokalitách Ľauková a Jašovci, ktoré pôvodne patrili 
Stožku [2]. 

Už v medzivojnovom období sa postavili spevnené 
prístupové cesty do obce, a následne aj nová škola, 
obchod a hostinec, v 50. rokoch bola nad obcou 
zriadená autobusová zastávka. Už v 30. rokoch mala 
žandárska stanica zriadená prvú telefónnu linku, no 
elektrifikácia obce nastala až v roku 1951, pričom na 
Výbochovej Poľane svietili petrolejmi až do roku 1966. 
Vodovod bol zriadený v roku 1947 a miestny rozhlas 
začal vysielať v roku 1958. Prvý kultúrny dom postavili 
v 50. rokoch, pričom v 70. rokoch bol prestavaný na 
veľký kultúrny stánok. Začiatkom 90. rokov pribudol 
v obci dom smútku a vybudoval sa plynovod, no nebol 
napojený. Úpravou prešli povrchové vody a do roku 
1995 bola zrekonštruovaná zbrojnica. Rekonštrukciou 
prešli aj spoje, vybudovali sa transformačné stanice, 
taktiež nové komunikácie, konkrétne cesta do Jašov 
v roku 1998. V roku 2010 bola zrekonštruovaná budova 
bývalej školy, v roku 2015 budova obchodu a tiež bola 
postavená bytovka. 

1.1 Zdroje historických informácií o obci 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1786 
z archívu rímskokatolíckej cirkvi. Klokoč možno nájsť aj 
na mapách I. (Jozefského) vojenského mapovania 
z rokov 1764 – 1787 ako novovzniknutú obec pod 
názvom „Klokocz“, II. (Františkovho) z rokov 1810 – 
1869 a III. (Františkovo-Jozefského) mapovania z rokov 
1875 – 1884 [3].  

Obec spomína aj Jozef Cíger-Hronský, ktorý nazval 
svoj prvý román z roku 1927 Žltý dom v Klokoči. Obecná 
kronika vznikla v 50. rokoch minulého storočia, no od 
80. rokov sa neaktualizuje. Nejde však o pôvodnú 
kroniku, ktorá sa, žiaľ, počas 2. svetovej vojny stratila. 
V 70. rokoch vznikla obecná fotokronika a v roku 2002 
vyšla propagačná brožúrka o obci.  

1.2 Vývoj názvu a symbolov obce 
V minulosti, ešte pred valašskou kolonizáciou, bolo 
územie dnešného Klokoča pokryté pôvodnými lesmi, 
pričom pozornosť okolitého obyvateľstva upútal ker 
klokoč. Takto pravdepodobne obec získala svoj názov. 
Miestne povery však hovoria aj o inom príbehu. 
Existuje domnienka, že názov vychádza zo slova 
klokotanie, bublanie, varenie – podľa minerálneho 
prameňa, v ktorom si chcel žobrák uvariť zemiaky [1]. 

V dejinách obce sa názov veľmi nemenil, väčšinou 
šlo o alternatívy slova klokoč (1773, 1808, 1863 – 1882 
„Klokocs“, 1786 „Klokocsch“, 1808 a 1920 až po 
súčasnosť „Klokoč“). Výnimkou je „Hegyhát“, názov 
z čias silnej maďarizácie v rokoch 1888 – 1913 
a znamená to horský chrbát [4]. 

Erb obce zobrazuje modrý štít s dvoma zlatými 
ratolesťami, striebornú ružu so zlatým stredom 
v zlatom kalichu. Erb je prevýšený zlatou, perlami 
a rubínmi zdobenou a purpurom podšitou korunou. 
Obsah erbu vyplýva z historickej pečati z 18. stor. a je 
doplnený o symbol Klokoča – ružu [5]. Vlajka obce 
pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov – žltého, 
červeného, bieleho a modrého, pomer strán má 2:3 
a ukončená je tromi cípmi. Pečať je okrúhla, uprostred 
s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KLOKOČ [6]. 

2 Poloha a prírodné pomery 
Obec tvorená z 12 osád, tzv. lazov, leží v okrese Detva 
na severných svahoch sopečných pohorí Javorie 
a Ostrôžky. Nemá práve ideálnu strategickú polohu 
mimo hlavnej cesty I/50 v smere Prievidza – Zvolen – 
Košice. Plánovaná cesta R2 má obec tiež obchádzať 
a obcou neprechádza ani železničná trať. Vzdialenosť 
od mesta Detva je 17 km, od mesta Zvolen 22 km a od 
sídla samosprávneho kraja, Banskej Bystrice, 45 km. 
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K 31. 12. 2014 bola populácia obce 503 obyvateľov, čo 
predstavuje na rozlohe 9,84 km2 hustotu zaľudnenia 
51,14 obyv./km2. Obec tvorí jedno katastrálne územie 
a jej stred, obecný úrad, je určený súradnicami 
48° 30' 10" s. g. š. a 19° 20' 19" v. g. d.. Stred obce má 
nadmorskú výšku 525 m n. m. Najnižšie položeným 
miestom je bod na severnej hranici obce vo výške 413 
m (obr. 1) a najvyššie položeným bodom je miesto 
tesne pod vrcholom Ďurovie vrchu (933 m) [7, 8]. 

 
Obr. 1 Základná situácia obce Klokoč 

 
Zdroj: [9] 
 
Geomorfologicky možno obec zaradiť do troch 

celkov – Zvolenskej kotliny, Ostrôžok a Javoria. V rámci 
prvého celku ide o podcelky Slatinská kotlina a Rohy. 
Javorie zasahuje s dvomi podcelkami, a to Podlyseckou 
brázdou a Javorianskou hornatinou [10]. 

Z hľadiska geologického členenia patrí územie obce 
do tzv. stredoslovenských neovulkanitov, z toho 
vychádza aj vývoj územia, ktorý sa formoval práve 
v období neogénu v časoch vulkanickej činnosti Javoria 
a Ostrôžok. Tieto územia sú tvorené prevažne 
andezitmi, menej bazaltmi, silicitmi a argilitmi. Nižšie 
položené časti zasahujúce do Zvolenskej kotliny sú 
zložené z kvartérnych deluviálnych, eluviálno-
deluviálnych aj fluviálnych sedimentov z nív horských 
potokov. Táto časť kotliny vytvára vulkanotektonickú 

depresiu centrálnej časti Javorského stratovulkánu [11, 
12, 13]. 

Klimaticky zaraďujeme väčšiu časť územia do 
mierne teplej oblasti, pričom severná časť patrí do 
mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinového až 
vrchovinového okrsku. Takmer celé územie obce patrí 
do okrsku mierne teplého, vlhkého, vrchovinového 
s priemernou ročnou teplotou vzduchu 6 – 7 °C 
a priemerným ročným úhrnom zrážok 701 – 900 mm. 
Najvyššie položená časť obce patrí do chladnej oblasti, 
mierne chladného okrsku [14, 15]. 

Obcou nepreteká žiadny väčší vodný tok, no 
preteká ňou, príp. pramení tu viacero potokov 
a bystrín. Môžeme spomenúť 12 km dlhý Kocanský 
potok, pretekajúci po hraniciach s obcami Vígľaš 
a Slatinské Lazy a jeho pravostranný prítok Lazný potok 
(3,3 km). Čo sa týka vodných plôch, jediná sa nachádza 
na Laznom potoku. Veľký význam majú podpovrchové 
vody. V obci sa nachádza 6 minerálnych a stolových 
prameňov – prameň Matúš, medokýš pod Jašovým 
vrchom a po dva Pod Polomom (z ktorých vrt VBK-1 je 
stolový) a Pod Chvojnom [9, 16].  

V rámci pôdneho krytu prevládajú kambizeme, 
najmä kambizeme modálne, v zalesnenej časti obce 
kambizeme rankrové. V nižších polohách prevládajú 
pseudogleje a v blízkosti Kocanského potoka nájdeme 
gleje. Vo vyšších polohách sa ostrovčekovito vyskytujú 
rôzne subtypy rankrov. Z pôdnych druhov sa v nižšie 
položených oblastiach vyskytujú stredne ťažké pôdy 
(hlinité), v stredných polohách prevažujú stredne ťažké 
pôdy – ľahšie, miestami sa vyskytujú aj ťažké pôdy [17, 
18]. 

Lesy sú prevažne zmiešané, príp. listnaté, pričom 
prevláda buk lesný (Fagus silvatica) a smrek obyčajný 
(Picea abies), darí sa aj borovici lesnej (Pinus sylvestris), 
jaseňu štíhlemu (Fraxinus excelsior), javoru mliečnemu 
(Acer platanoides), smrekovcu opadavému (Larix 
decidua), či čerešni vtáčej (Cerasus avium), pri vodných 
tokoch rastie jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a vŕba 
rakytová (Salix caprea), na pasienkoch lieska obyčajná 
(Corylus avellana). V Polome rastie brusnica 
čučoriedková (Vaccinium myrtillus), ale aj vemenník 
dvojlistý (Platanthera bifolia). Postupne zanikajú 
lokality vzácnej korunky strakatej (Fritillaria meleagris) 
a chráneného žltohlavu európskeho (Trolius 
europaeus). Zo zvieracej ríše je tu zastúpený jeleň lesný 
(Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolus capreolus), 
diviak (Sus scrofa), líška obyčajná (Vulpes vulpes), rys 
ostrovid (Lynx lynx), mačka divá (Felis sylvestris), kuna 
lesná (Martes martes) a v tuhých zimách i vlk dravý 
(Canis lupus). Z vtákov je známy jastrab veľký (Accipiter 
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gentilis) a krahulec (Accipiter nisus), myšiak hôrny 
(Buteo buteo), sokol myšiar (Falco tinnunculus) a sokol 
sťahovavý (Falco peregrinus). V horských studničkách 
žije salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) [1, 
19, 20]. 

Do územia obce zasahuje chránené vtáčie územie 
Poľana európskej sústavy ochrany prírody NATURA 
2000,  chránené z dôvodu hniezdenia škovránka 
stromového (Lullula arborea), strakoša kolesára (Lanius 
minor) a ďalších druhov [21, 22]. 

3 Obyvateľstvo 
Počiatok osídlenia sa datuje približne k roku 1542 
a vpádu Turkov do regiónu. Počas sčítania obyvateľov 
Zvolenskej stolice v roku 1787 žilo na dnešnom území 
obce 177 obyvateľov, z obce sa neskôr stala laznícka 
osada patriaca Vígľašskému panstvu a v roku 1828 tu 
žilo 352 obyvateľov [1, 8]. 

Pri sledovaní vývoja populácie obce od roku 1869, 
môžeme vidieť, že od roku 1880 do 1970 [23, 24, 25] 
stúpol počet obyvateľov z 224 až na historické 
maximum 612, následne až do roku 2001 počet 
obyvateľov poklesol na 460, no v posledných rokoch 
obyvateľstvo narastá vplyvom sťahovania osôb z miest 
na vidiek. K 31. 12. 2014 žilo v obci 503 obyvateľov [7]. 

 
Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov Klokoča (1869 – 2014) 

 
Zdroj: [7, 23, 24, 25] 
 

Významným ukazovateľom pri sledovaní rozvoja 
územia je pohyb obyvateľstva. Rozlišujeme prirodzený 
pohyb, ktorý sa vypočíta ako rozdiel počtu narodených 
(príp. živonarodených) a počtu zomretých, a migračný 
pohyb, ktorý je výsledkom odčítania počtu obyvateľov 
vysťahovaných od počtu prisťahovaných. Súčtom 
oboch pohybov je tzv. celkový pohyb, ktorý pre nás 
vytvára reálny pohľad na rast alebo pokles počtu 
obyvateľov na určitom území. V posledných 10 rokoch 
prevládal počet zomretých oproti počtu narodených. 
Pri migrácii je to naopak, prevláda počet 
prisťahovaných, a to celkom výrazne, z čoho vyplýva aj 

relatívne vysoký celkový prírastok počas posledných 10 
rokov, s výnimkou rokov 2005, 2008 a 2013 [7]. 

Štruktúry obyvateľstva považujeme za jednu 
z najvýznamnejších charakteristík demografickej 
štatistiky, pričom súčasná štruktúra má výrazný vplyv 
na budúce demografické procesy. 

Prvou skupinou je štruktúra obyvateľstva podľa 
biologických znakov, teda štruktúra podľa veku, či 
pohlavia. V obci bolo k 31. 12. 2014 evidovaných 233 
mužov a 270 žien. Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia 
najlepšie zobrazuje tzv. veková pyramída  [7]. V našom 
prípade ide o regresívny typ pyramídy [26]. Tento typ 
pyramídy nám zvýrazňuje silné starnutie obyvateľstva 
v obci, v Klokoči predovšetkým u žien. 

Čo sa týka štruktúry podľa sociálno-ekonomických 
znakov, v roku 2011 predstavovalo ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo 48,1 % obyvateľov, no u žien dosiahol 
tento ukazovateľ hodnotu len 39,0 %, čo vyplýva 
z vysokého podielu žien v poproduktívnom veku – 
spadá sem až 83 nepracujúcich dôchodkýň, no rovnako 
k tejto hodnote prispieva aj vysoký počet detí, 
študentov a inak závislých osôb. K 31. 12. 2015 dosiahla 
v obci úroveň nezamestnanosti 15,83 % [27]. 

Do štruktúry obyvateľstva podľa kultúrnych znakov 
sa radí napr. štruktúra podľa národnosti, stupňa 
ukončeného vzdelania, vierovyznania, materinského 
jazyka a pod. Z hľadiska národnostnej štruktúry je obec 
veľmi homogénna, nakoľko sa počas posledného 
sčítania prihlásil len jeden obyvateľ k inej národnosti 
ako slovenskej, a to nemeckej. Problémom je ešte stále 
nízky podiel obyvateľstva s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním, nakoľko len 21 obyvateľov 
(4,2 %) má ukončené aspoň bakalárske štúdium, z toho 
15 má ukončený aj druhý stupeň vysokoškolského 
vzdelania. Naproti tomu má vysoký počet obyvateľov 
ukončené stredné odborné alebo učňovské vzdelanie. 
Čo sa týka vierovyznania, väčšina obyvateľstva sa hlási 
k rímskokatolíckej cirkvi, menšie zastúpenie majú 
evanjelici augsburského vyznania a obyvatelia bez 
vyznania [25]. 

Čo sa týka domového a bytového fondu, v obci sa 
v roku 2011 nachádzalo 192 budov, z ktorých bolo 161 
obývaných a šlo najmä o domy s jedným bytom [7]. 
V minulosti si obyvatelia zariaďovali svoje domy len 
veľmi skromne. Život rodiny sa koncentroval v izbe, 
ktorá bývala v zime vykurovaná a významnú úlohu tu 
zohrávala pec, ktorá sa obyčajne nachádzala v rohu pri 
stene s pitvorom a pri ktorej bola drevená rohová lavica 
na sedenie a spanie. Klokoč je súčasťou 
podpolianskeho regiónu, preto sa tu s tradíciami spája 
podpoliansky kroj, kuchyňa, či iné tradície. 
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4 Hospodárstvo 
Napriek tomu, že sa v obci v minulosti ťažila síra, má 
súčasné hospodárstvo obce už len menší význam. 
Ťažba sa v posledných rokoch situovala v pieskovom 
lome Brezinka a donedávna aj v kameňolome Grúň. 

Výrobná sféra je v obci zastúpená predovšetkým 
poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. Toto 
vyplýva aj z využívania pôdneho fondu, nakoľko až 62 % 
rozlohy obce [28] tvoria poľnohospodárske pôdy (trvalé 
trávne porasty 40 %, orné pôdy 21 %, trvalé kultúry 1 
%) a 33 % predstavujú lesné plochy, pričom zvyšných 5 
% tvoria zastavané (4 %), vodné (0,4 %) a ostatné 
plochy (0,6 %). Prvou kolektívnou roľníckou inštitúciou 
sa stalo Jednotné roľnícke družstvo (JRD) v Klokoči, 
ktoré vzniklo v roku 1958. V roku 1973 bolo 
integrované do JRD Podjavorie v Slatinských Lazoch. 
1. 1. 1993 sa v Klokoči vytvorilo Poľnohospodársko-
podielnické družstvo, ktoré sa v roku 1997 zmenilo na 
Agrodružstvo Klokoč, fungujúce dodnes. V minulosti sa 
pestovali pšenica, raž, žito, jačmeň, ovos, zemiaky 
a v menšom množstve aj ovocie, choval sa hovädzí 
dobytok, ovce a kone, donedávna aj sliepky, morky 
a ošípané. V súčasnosti je produkcia zameraná na 
pestovanie ďateliny, lucerny, kukurice a pšenice, ale aj 
trávy na slamu a na chov hovädzieho dobytku a oviec. 
Lesné hospodárstvo je zamerané najmä na ťažbu 
smrekov, borovíc a bukov. 

V Klokoči funguje len jeden obchod. V 40. rokoch ho 
prevádzkoval Ondrej Višňovský, no od roku 1951 až do 
súčasnosti spravuje obchod COOP Jednota, a.s. V obci 
stále nie je zabezpečená lekárska starostlivosť. 
V minulosti občania dochádzali do Zvolenskej Slatiny, 
v súčasnosti využívajú túto službu vo Vígľaši. Z iných 
služieb možno spomenúť čerpaciu stanicu pri družstve, 
v obci tiež pôsobí viacero živnostníkov. 

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia bola v obci len 
laznícka škola, kde nepôsobil riadne vymenovaný 
učiteľ. Triedou bola len izba s hlinenou podlahou, okolo 
steny lavice, v priestore boli porozkladané dosky 
a čítankou je často iba modlitebná knižka. V 30. rokoch 
bola z kapacitných dôvodov lazníckej školy postavená 
Štátna ľudová škola v Klokoči, ktorá v rokoch 1941 – 
1945 niesla názov Rímsko-katolícka ľudová škola. 
Prevažne sa otvárali dve triedy, výnimočne dokonca len 
jedna. V 70. rokoch sa začal výraznejšie prejavovať 
nedostatok žiakov na škole a po ukončení školského 
roka 1980/81 bola uzavretá. V obci tak ostala len 
materská škola, ktorá bola otvorená v roku 1977 
a funguje dodnes. Deti dnes musia dochádzať do školy 
do Slatinských Lazov, Vígľaša, Detvy a Zvolena, ale aj do 
sídiel zamestnaní ich rodičov. Stredoškoláci dochádzajú 

predovšetkým do Zvolena, nakoľko v súčasnosti nie je 
zabezpečená priama autobusová linka do Detvy. 
Kultúrno-spoločenskú vybavenosť obce zabezpečujú 
kultúrny dom a dom smútku [2].  

Dopravnú obslužnosť na území obce zabezpečuje 
9 autobusových zastávok, ktoré sú napojené na sieť 
SAD Zvolen. Cez Klokoč premávajú pravidelné linky 
spájajúce Zvolen s Klokočom, Starou Hutou a Horným 
Tisovníkom, príp. Modrým Kameňom. 

Prvá telefónna linka bola zriadená už v 30. rokoch 
pre žandársku stanicu, v roku 1947 bol zriadený aj 
telefón pre verejné účely. V roku 1951 bola obec 
elektrifikovaná, no niektoré domy boli pripojené k sieti 
až v 60. rokoch. V roku 1958 pribudol v obci miestny 
rozhlas. V obci aj v súčasnosti absentuje poštový úrad 
a občania tak využívajú poštu v Slatinských Lazoch. 
Vodovod v centre obce bol vybudovaný už v roku 1947, 
no v ďalších osadách pribudol až koncom 70. rokov. 
V súčasnosti sú na vodovod napojení všetci obyvatelia 
obce. Rovnako je celá obec napojená aj na internet. 
Problémom je však chýbajúce pripojenie na plyn. 

5 Kultúrno-spoločenský život a zaujímavosti 
Kultúrne vyžitie Klokočanov sa naplno rozvíjalo najmä 
v 20. storočí. Najstaršou zaznamenanou kultúrno-
spoločenskou akciou v obci je oslava dňa slobody 
z 28. októbra 1922 a už v roku 1924 sa tu premietalo 
prvé filmové predstavenie. Postupne sa rozbehli aj 
divadelné predstavenia žiakov miestnej ľudovej školy 
a nechýbali ani hudobné vystúpenia a súťaže. Takisto 
sa v obci často usporadúvali rôzne besedy, prednášky, 
občasne aj vedomostné kvízy, ako aj iné súťaže. V obci 
sa pravidelne konali oslavy k MDŽ, MDD, či oslavy 
k výročiam historických udalostí [2]. 

Kultúrny a spoločenský život sa spájal najmä so 
školou, no koncom 40. rokov minulého storočia sa stále 
viac rozširovala myšlienka o výstavbe kultúrneho 
domu. S myšlienkou prichádzalo veľa problémov, no 
v roku 1953 mohol byť kultúrny dom slávnostne 
otvorený. To malo priamy vplyv na rozvoj kultúry nielen 
Klokoča. Konalo sa tu množstvo spoločenských akcií, 
ktorých sa zúčastňovali občania Klokoča, ale aj 
okolitých obcí. Koncom 60. rokov sa objavila myšlienka 
rekonštrukcie kultúrneho domu a ďalšej nadstavby, no 
opäť došlo k množstvu problémov. „Nový“ kultúrny 
dom bol v 70. rokoch zrekonštruovaný a v roku 1977 aj 
skolaudovaný. Odvtedy tu sídli obecný úrad (predtým 
miestny národný výbor), materská škola, knižnica, je tu 
kinosála, tanečná sála, organizujú sa tu divadelné 
predstavenia a mnohé iné akcie. Jedinou stále 
zachovanou kultúrnohistorickou pamiatkou v obci je 
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neskorobaroková zvonica z roku 1767, ktorá je na 
miestnom cintoríne [29]. Vo zvonici je jeden zvon. 
Na cintoríne je tiež veľký drevený kríž, ktorý bol 
vysvätený v roku 1951. 

Prvým zaznamenaným športovým podujatím bol 
tzv. Beh víťazstva v roku 1955, no rozkvet športu obce 
predstavovali 70. roky. Organizovali sa vtedy mnohé 
športové súťaže, škola si zakúpila pingpongové stoly, do 
okresnej súťaže bolo prihlásené futbalové družstvo. Po 
zrušení JRD, ktorý bol hlavným sponzorom, sa však 
futbalový klub musel presťahovať do Slatinských Lazov, 
kde predtým hrával všetky svoje zápasy. 

6 Životné prostredie 
Najbližšia stanica Národnej monitorovacej siete 

kvality ovzdušia sa nachádza vo Zvolene. Tá hodinovo 
monitoruje úroveň tuhých znečisťujúcich látok vo 
vzduchu. Na celom území obce je znečistenie ovzdušia 
minimálne, tzn. že sa tu nevyskytuje žiadna látka 
v nadlimitnej koncentrácii. Najbližším významným 
stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia je 
Zvolenská teplárenská, a. s. vo Zvolene, ktorá do 
ovzdušia vypúšťa najmä oxid siričitý (SO2) a oxidy 
dusíka (NOX). 

Podzemné vody v obci majú dobrý chemický stav, 
no zlý kvantitatívny stav, pričom kvantitatívny stav 
pozostáva z posúdenia všetkých vplyvov pôsobiacich na 
podzemné vody ako celok. Čo sa týka kvality 
povrchových vôd, Kocanský potok nemá dobrý 
chemický stav, je znečistený prioritnými látkami, potok 
však dosahuje dobrý ekologický stav, tzn. má vhodné 
podmienky pre životy organizmov [30]. 

Kvalitu horninového prostredia v obci ovplyvňuje 
ťažba v pieskovni so stredným objemom ťažby. Táto 
lokalita však nebola definovaná ako riziková z hľadiska 
vplyvu na životné prostredie. 

Plošná kontaminácia pôd je žiadna až mierna, no 
miestami hrozí bodová kontaminácia presahujúca 
limitné hodnoty B, tzn. že bola kontaminácia pôdy 
analyticky preukázaná. Ďalším ukazovateľom je 
ohrozenie poľnohospodárskych pôd veternou eróziou, 
pričom pôdy v obci sú mierne až silne ohrozené. 

Zložkou životného prostredia je aj biota. Zdravotný 
stav lesných porastov obce vykazuje prvé príznaky 
poškodenia. Obcou tiež prechádza významný 
terestrický biokoridor v rámci územného systému 
ekologickej stability. Koeficient ekologickej stability  
územia, porovnávajúci podiel ekologicky pozitívne 
hodnotených (stabilných) plôch k celkovej ploche 
územia obce, je na jej území vysoký.  

Významný rizikovým faktorom bola v minulosti 
prašnosť zo sírovej bane na Polome, v súčasnosti však 
riziko predstavuje možné znečistenie podzemných vôd 
a vo vyššie položených častiach obce aj stredné 
radónové riziko (tento ukazovateľ vyjadruje riziko 
prenikania radónu z podložia do stavebných objektov). 

V súčasnosti neexistuje výroba [31], ktorá by 
neprodukovala odpady. V obci je aj preto zabezpečené 
nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom, no 
úroveň separovania je zatiaľ na veľmi nízkej úrovni. 
Zatiaľ čo v roku 2015 bolo vyprodukovaných 53,8 ton 
odpadu, len 5,8 tony z toho tvoril triedený odpad. 
V obci tiež absentuje separácia papierových odpadov, 
tetrapakov a biologicky rozložiteľného odpadu [32]. Pri 
pohľade na podiel triedeného odpadu môžeme 
konštatovať, že sa tu do určitej miery prejavuje prevaha 
staršieho obyvateľstva, no problémom je určite aj 
nedostatok environmentálnej výchovy.  

7 Regionálny rozvoj a manažment obce 
Riadenie obce zabezpečujú starosta Jozef Výbošťok 
a obecné zastupiteľstvo [33], ktoré tvorí 7 poslancov. 
V súčasnosti pri zastupiteľstve funguje 5 komisií 
zameraných na ochranu verejného poriadku, ochranu 
životného prostredia a hospodárstvo; kultúru a šport; 
financie; výstavbu, rozvoj a plánovanie; sociálne 
zabezpečenie, cestovný ruch, obchod a služby. 

Rozhodujúcou úlohou obecného manažmentu je 
neustály rozvoj obce. Aj preto je obec súčasťou 
Občianskeho združenia Podpoľanie, zameraného na 
rozvoj regiónu, ktoré vzniklo v roku 1994. V roku 2005 
sa zmenilo na verejno-súkromné partnerstvo a v roku 
2009 získalo štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) na 
základe vypracovania integrovanej stratégie rozvoja 
územia s označením „4P – program pre príťažlivé 
Podpoľanie“ [34]. 

7.1 Programové obdobie 2007 – 2013 
Hlavným programovým dokumentom obce je program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR). 
Ide o strednodobý dokument zameraný na podporu 
územného rozvoja [35]. Obec vypracovala PHSR na roky 
2008 – 2013 s podtitulom Klokoč – Zásobáreň 
minerálnych vôd pre Podpoľanie a široké okolie. 
V minulom programovom období obec zrealizovala 
viacero projektov. V rámci výziev MAS Podpoľanie išlo 
napr. o rekonštrukciu budovy bývalej školy na centrum 
vidieckych aktivít v celkovej výške 40 tis. EUR [36]. 
Významným projektom bola stavba kanalizácie a ČOV 
v celkovej výške takmer 150 tis. EUR, projekt bol 
podporený z Environmentálneho fondu. Medzi ďalšie 
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väčšie projekty patria projekty v rámci programu 
rozvoja vidieka – výstavba obslužnej komunikácie vo 
výške 173 tis. EUR, či dobudovanie obecného parčíka vo 
výške takmer 37 tis. EUR [37]. 

7.2 Programové obdobie 2014 – 2020 
V septembri 2015 bolo pre obec spracované PHSR na 
roky 2015 – 2023, čo obci umožní čerpanie finančných 
prostriedkov z fondov EÚ [28].  

Víziou PHSR je zatraktívnenie obce, zachovanie jej 
vidieckeho rázu, otvorenosť spolupráci a schopnosť 
poskytovať príjemné, kultúrne a bezpečné bývanie. 
Vízia je rozdelená do dvoch strategických cieľov, kde 
prvý je zameraný na využitie prírodného potenciálu 
a podporu hospodárskeho rastu a druhý na kultúrno-
spoločenský rozvoj obce. 

Čo sa týka subregionálnej úrovne regionálneho 
rozvoja, Občianske združenie Podpoľanie vypracovalo 
stratégiu miestneho rozvoja CLLD pod taktovkou „5P – 
Program pre príťažlivé Podpoľanie plus“. V súčasnosti 
sa očakáva schválenie zachovania štatútu MAS [34]. 

V roku 2015 boli v obci v rámci programu Erasmus 
na návšteve zahraniční študenti a veľmi sa im páčilo 
prostredie pri medokýši Polom. Avšak táto lokalita je 
v súčasnosti v zlom stave, a to aj napriek tomu, že 
odberné miesto bolo v rámci Programu obnovu dediny 
v roku 2015 revitalizované. Záujem o obnovu tejto 
lokality sa prejavil aj v novom PHSR. Taktiež sa v ňom 
objavila možnosť vytvorenia náučného chodníka 
začínajúceho pri medokýši Polom a končiaceho v lese 
pod Polomom. Okrem medokýša sa v tejto zóne 
nachádza aj nedávno vytvorené športové ihrisko. 

Náučný chodník, v súčasnosti  veľmi populárny 
produkt cestovného ruchu, ktorý vedie aj k rozvoju 
územia [38], by mal začínať v tejto oddychovej zóne 
a má prechádzať popri občasnom toku (obr. 2), ktorý 
tečie z lesa smerom nadol. 

 
Obr. 2 Lokalizácia náučného chodníka Polom 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

Súčasťou náučného chodníka pravdepodobne budú 
aj 3 informačné tabule zamerané na charakteristiku 
podzemných vôd, prírodných pomerov a histórie 
baníctva v obci, resp. ich zaujímavostí. Ide 
o jednoduchý chodník, dlhý približne 230 metrov 
a s výškovým rozdielom asi 25 m. Na konci chodníka je 
možnosť lesnými cestičkami prejsť do lomu alebo 
pokračovať do lazu Čelovci. Náučný chodník tak môže 
slúžiť ako tzv. „vstupná brána do obce“, určená na 
prezentáciu fungovania miestneho rozvoja, 
zdôraznenie významu obce ako zásobárne pitnej vody. 
Chodník má však mať aj poznávaciu funkciu.  

8 Výsledky a diskusia 
Príspevok je venovaný obci Klokoč, jej histórii 
i komplexnej analýze súčasného stavu z hľadiska 
prírodných, kultúrnych a spoločensko-hospodárskych 
predpokladov pre jej ďalší rozvoj územia. 

V obci Klokoč sa nachádzajú bohaté zdroje 
minerálnych a stolových vôd, význam ktorých sa bude 
časom zvyšovať, aj preto je toto prírodné dedičstvo 
potrebné chrániť. Pomôcť rozvoju obce, jej propagácii 
a významu, no i uškodiť lesnému ekosystému a čistote 
prostredia, by mohla tvorba náučného chodníka pri 
prameni Polom. Rovnako tak je dôležité chrániť aj 
kultúrne dedičstvo obce, pretože z minulosti sa toho 
veľa nezachovalo – až na zvonicu z 18. storočia, ktorá 
môže v budúcnosti prilákať turistov, ktorí zavítajú do 
oblasti. Výhodne sa môže prejaviť blízkosť Vígľašského 
zámku, ktorý bol nedávno zrekonštruovaný a takmer 
okamžite prilákal množstvo návštevníkov. 

Záver 
Napriek tomu, že Klokoč je malá obec, ktorá sa 
nachádza v horšie dostupnej oblasti s disperzným 
osídlením, jeho samospráva ide príkladom pre ostatné 
obce regiónu. Vedenie obce sa snaží čo najväčšou 
mierou podporovať miestny rozvoj - či už územný, 
hospodársky, ale aj spoločenský. Robí tak cez rôzne 
projekty, či zapájanie sa do aktivít MAS Podpoľanie. 

Problémom však je náročnejšie získavanie zdrojov 
na podporu ďalšieho rozvoja, nakoľko obec disponuje 
minimálnym rozpočtom. No aj napriek tomu snahy 
o vybudovanie oddychovej zóny a náučného chodníka 
pri medokýši Polom obec zahrnula ako projekty do 
nového PHSR a bude sa tak uchádzať o príspevok 
z európskych zdrojov. 
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Abstrakt 
Mobilné aplikácie nám dnes pomáhajú zaznamenávať 
prejdenú trasu alebo nájsť stratené zariadenie 
na základe lokalizácie pomocou rôznych systémov 
na lokalizáciu polohy. Pomocou GPS je možné sledovať 
takéto zariadenia aj na diaľku. V rámci bezpečnosti 
a upokojenia našich blízkych existujú aplikácie pre 
smartfóny, ktoré umožňujú sledovať ich používateľov 
inými osobami so súhlasom sledovanej osoby. Tieto 
aplikácie dokážu v istých situáciách aj zachrániť život 
alebo prinajmenšom upokojiť situáciu.  

Objektom skúmania našej práce bolo vytvorenie 
takejto mobilnej aplikácie pre platformu Windows 
Phone. V článku popisujeme platformu Windows 
Phone 8.1, geofencing, službu Microsoft Azure Mobile 
Services pre získanie istého prehľadu a vytvorenú 
aplikáciu. 
Kľúčové slová: Windows Phone 8.1, GPS, geofencing, 
cloud, Microsot Azure. 

Abstract 
Mobile applications today help us with recording a 
route or finding a lost device based on localization 
using different systems to locate the position. Using the 
GPS we can monitor such devices at a distance. Within 
the safety of our loved ones, there are applications for 
smartphones, which allow users to watch the location 
of other persons with the consent of the monitored 
person. These applications can in certain situations 
save lives, or at least calm the situation down. 

The object of this study was to review the creation 
of such a mobile app for the Windows Phone platform. 
The paper describes the Windows Phone 8.1 platform, 
geofencing, the Microsoft Azure Mobile Services to 
obtain some basics, It describes also the created 
application. 
Key words: Windows Phone 8.1, GPS, geofencing, 
cloud, Microsoft azure. 

Úvod 
Sledovanie polohy mobilných zariadení na základe GPS 
je dnes samozrejmosťou a túto možnosť využívajú 
rôzne aplikácie ako sú navigácie, športové aplikácie pre 
meranie dosiahnutých výkonov, predpoveď počasia, 
zisťovanie polohy pre sociálny kontakt s inými 
používateľmi a pod. Existuje veľa okruhov, kde sa dá 
poloha mobilného zariadenia využiť. 

My sme sa zamerali na bezpečnosť a sociálny 
kontakt s blízkymi osobami. Vytvorili sme aplikáciu, 
pomocou ktorej vieme sledovať našich najbližších 
príbuzných a blízkych priateľov. V dnešnom 
nebezpečnom svete je často pre rodiča nedospelých 
detí dôležité vedieť, kde sa jeho dieťa nachádza a či už 
dorazilo na miesto určenia. Časté sú požiadavky od 
našich blízkych o informovaní SMS správou alebo 
zatelefonovaní po príchode na určité miesto . Úplne 
bežné sú aj telefonáty od nervóznych rodičov alebo 
priateľov s otázkami ohľadne dôvodu neskorého 
príchodu. V modernej dobe, keď ľudia cestujú viac ako 
kedykoľvek predtým je uistenie sa, že náš blízky dorazil 
do cieľa, ktorý môže byť aj na druhej strane zemegule, 
veľmi príjemným pocitom. Niekedy je tiež potrebné 
vedieť čas príchodu, a poznať jeho aktuálnu polohu, 
aby sme sa k nemu mohli po jeho príchode čo 
najefektívnejšie pripojiť. 

Podľa prieskumu portálu IDC.com z decembra 2015 
v súboji v rozšírenosti mobilných operačných systémov 
na plnej čiare vyhráva Google Android (viac než 80 %). 
O dosť horšie sú na tom iOS od spoločnosti Apple,  
ktorý sa pohybuje okolo 15 % a najhoršie spomedzi 3 
gigantov je na tom Windows Phone (2,2 %) [1]. Aj keď 
Windows Phone sa ku konkurentom zatiaľ približuje 
veľmi pomaly, rozhodli sme sa túto platformu využiť 
z niekoľkých dôvodov. Jedným z dôvodov je 
skutočnosť, že obdobných aplikácií, ako je naša, je na 
trhu pre Windows Phone v porovnaní s ostatnými 
dvoma konkurentmi málo . Ďalším z dôvodov je, že sme 
fanúšikovia tejto novinky od spoločnosti Microsoft a v 
neposlednom rade je to jednoduchosť operačného 
systému a kvalitné SDK pre vývoj.  
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Graf 1 Podieľ na trhu mobilných operačných systémov 

 
 

Zdroj: [1] 
 

V prípade platformy Windows Phone, ak by sme 
potrebovali zisťovať polohu každú chvíľu, využili by sme 
funkcionalitu CBE (Continuous background execution). 
Toto dovoľuje aplikáciám bežať v pozadí veľmi dlhú 
dobu, no výrazne to vplýva na stav batérie. Táto 
možnosť sa dá ale využiť iba v prípade, že vytvárame 
aplikáciu pre Windows Phone 7.x alebo 8. Windows 
Phone 8.1 túto funkcionalitu nepodporuje, zato má 
pridané desiatky nových funkcií a jednou z nich je aj 
geofencing. Keďže Microsoft vynovil svoj XAML 
Framework pre Windows Phone 8.1 (Windows 
Runtime) a oproti staršej verzii Windows Phone 7.x a 8 
(Silverlight) je skvalitnená a má výrazne viac funkcií, 
rozhodli sme sa pre Windows Phone 8.1. 

Windows phone 8.1 bol vydaný ako developer 
preview v apríli 2014, všeobecne dostupným sa stal v 
júli 2014. Všetky smartfóny s Windows Phone 8 boli 
aktualizované na Windows Phone 8.1. S novou 
aktualizáciou prišli desiatky nových funkcií pre 
používateľov aj pre vývojárov. Jednou z 
najzaujímavejších noviniek pre používateľov je hlasová 
asistentka Cortana, podobná Google Now a Siri od 
Apple. Z funkcií pre vývojárov možno spomenúť 
vynovené API pre geolokáciu, geofencing, Background 
transfer, Windows Push Notification Services a iné. 

Keďže naša aplikácia potrebuje vzdialenú databázu, 
aby k nej mohol každý používateľ pristupovať 
a Windows Phone aplikácie nevedia priamo 
pristupovať na databázový server, potrebujeme 
medzičlánok. Tým je služba alebo service, ktorý 
komunikuje s aplikáciou aj databázou priamo. Jedným 
z najlepších riešení je využitie cloudovej služby 
Microsoft Azure, ktorá okrem iného ponúka aj možnosť 

využitia SQL databázy a pripojenie  push notification 
k aplikácii. 

2 Microsoft Azure Mobile Services 
Microsoft Azure je stále narastajúca kolekcia 
integrovaných cloudových služieb – analytika, 
databázy, úložný priestor, sieťové prvky, web. Je to 
cloud computing platforma vytvorená Microsoftom pre 
zostavovanie a riadenie aplikácií a služieb cez globálnu 
sieť dátových centier riadených Microsoftom.  

Každý vývojár a IT špecialista vie byť produktívny 
s Microsoft Azure. Azure podporuje najširší výber 
operačných systémov, programovacích jazykov, 
frameworky, nástroje, databázy. Podporuje vývoj 
aplikácií pomocou JavaScript, Python, .NET, PHP, Java 
a Node.js, back-endy pre iOS, Android a zariadenia 
s Windows. Podporuje technológie, ktorým dôverujú 
a spoliehajú sa na ne milióny vývojárov a IT 
špecialistov. Vydaný bol vo februári 2010 ako Windows 
Azure a v marci 2014 premenovaný na Microsoft Azure. 
Spolu s Amazon Web Services je Azure považovaný za 
lídra v oblasti IaaS (Infrastructure as a service) [2]. 

 
Obr. 1 Architektúra služieb Microsoft Azure 
 

 
Zdroj:[3] 

2.1 Microsoft Azure SQL Database 
Microsoft Azure SQL Database je cloudová služba 

od spoločnosti Microsoft ponúkajúca možnosti 
ukladania dát. Je to súčasť platformy Microsoft Azure 
Services. Na rozdiel od podobných cloudových databáz, 
SQL databázy umožňujú používateľom vytvárať relačné 
dotazy. SQL databázy ponúk aj dotazovanie dát, 
vyhľadávanie, analýzu a synchronizácia dát.  

SQL Database používa špeciálnu verziu Microsoft 
SQL Server ako svoj backend. Poskytuje vysokú 
dostupnosť uložením viacerých kópií databáz, elastic 
scale a rapid provisioning. Podporuje len istú 
podmnožinu plnej funkčnosti SQL Serveru, obsahujúc 
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iba podmnožinu dátových typov – textové reťazce, 
čísla, dátum a boolean. Pre transfer dát používa formát 
založený na XML. Rovnako ako Microsoft SQL Server, 
SQL Database používa T-SQL ako dotazovací jazyk 
a Tabular Data Stream (TDS) ako protokol  pre prístup k 
službe cez internet[4].  

2.2 Push notifications 
Push notifications sú upozornenia posielané z cloud 
servera pre aktualizovanie živej dlaždice aplikácie alebo 
toast notifikácií, upozornení v hornom menu telefónu. 
Metóda prijímania push notifikácií umožňuje 
používateľom dostávať upozornenia od aplikácie 
kedykoľvek, aj keď aplikácia práve nebeží.  

3 Geofencing s Windows Phone 8.1 
Geofencing je zaujímavá novinka vo Windows Phone 
8.1. Umožňuje notifikovať používateľa smartfónu po 
príchode alebo odchode z určitého miesta poprípade v 
určitom čase.  

Geofencing umožňuje vznik množstva nových 
návrhov pre mobilné aplikácie. Asi najzrejmejším 
použitím je zobrazenie pripomienky, napr. s nákupným 
zoznamom po príchode do obchodu, alebo ho môžeme 
použiť ako základ pre virtuálneho turistického 
sprievodcu, prípadne napojiť na inteligentný dom a 
rozsvietiť ho pri parkovaní auta. 

Geofencing nájdeme v mennom priestore 
Windows.Devices.Geolocation.Geofencin

g a dve hlavné triedy sú Geofence a 

GeofenceMonitor. Je potrebné vytvoriť jednu 

inštanciu triedy Geofence pre každé miesto na mape, 
o ktorom chceme byť informovaní [5].  
 
Obr. 2 Zobrazené objekty geofence na mape 
 

 
Zdroj: [6] 

4 Follow my friends  
Naša aplikácia, ktorú sme nazvali Follow my friends je 
veľmi jednoduchá. V princípe vieme zisťovať polohu 
partnerských zariadení iba tak, že používateľ si ju na 
svojom zariadení nainštaluje a súhlasí, aby aplikácia 
využívala GPS telefónu.  

Pre používanie aplikácie je potrebné vytvoriť 
používateľské konto. Keďže sme chceli, aby naša 
aplikácia bola čo najviac user-friendly a pre 
používateľov je pomerne otravné vytvárať si pri každej 
aplikácii nové používateľské konto a pamätať si nové 
používateľské meno a heslo, aplikácia ponúka 
autentizáciu pomocou sociálnych sietí ako je Facebook 
či Google.  Prihlásiť sa stačí iba raz, aplikácia si to 
zapamätá.  

Aby sme mohli niekoho sledovať, je potrebné 
uzavrieť s používateľom priateľstvo na podobnom 
princípe na akom funguje priateľstvo na sociálnej sieti 
Facebook. Nikto nemôže sledovať našu polohu, pokiaľ 
s tým nesúhlasíme.  

Sledovanie polohy funguje na nasledovnom 
princípe. Pre každého z našich priateľov si vieme 
vytvoriť limitované množstvo geofence objektov, čiže 
akýsi bod na mape s nastaveným rádiusom, napr. 100 
metrov. Aplikácia vie zareagovať na udalosť, kedy daný 
používateľ vkročí do tohto pomyselného ohraničeného 
bodu na mape, a tiež na udalosť, kedy z nej vystúpi. 
Môže, ale nemusí reagovať na obe udalosti, v závislosti 
od nastavení. Ako príklad môžeme uviesť rodiča, ktorý 
si pre svoje dieťa vytvorí bod na mape pri škole, ktorú 
dieťa navštevuje a niekoľko ďalších po ceste do školy. 
Po vstupe dieťaťa do každej z oblastí dostane rodič 
upozornenie v podobe toast notifikácie.  

Ďalšou alternatívou sledovania priateľa je 
vytvorenie „cesty“. Toto sa dá využiť pri ceste 
používateľa aplikácie z bodu A do bodu B, napr. ak náš 
známy cestuje zo zahraničia domov. Používateľ, ktorý 
cestu vytvára si v nastaveniach zaznačí, komu 
z priateľov sa budú odosielať upozornenia v podobe 
toast notifikácií. Ďalej si nastaví, či si praje posielať 
upozornenia o aktuálnej polohe aj v nastavenom 
časovom horizonte, maximálne ale každých 15 minút. 
Aj tu si vie používateľ vytvoriť geofency po trase 
domov, na základe ktorých sa vybraným priateľom 
budú posielať upozornenia. Samozrejmosťou je 
manuálna aktualizácia polohy. 

Používateľské rozhranie je veľmi jednoduché. 
Aplikácia obsahuje štyri základné obrazovky – mapa, 
cesty, priatelia, žiadosti o priateľstvo. Na mape je vidno 
poslednú známu polohu priateľov v podobe ikonky 
s fotkou a pridaným textom. Cesty zobrazujú zoznam 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   INFORMATIKA 

368 

 

aktuálnych ciest priateľov s detailmi ako napr. čas 
poslednej aktualizácie polohy.  

5 Výsledky a diskusia 
Výsledkom našej práce je využiteľná aplikácia pre 
platformu Windows Phone 8.1. Momentálne je 
k dispozícii malé množstvo podobných aplikácií pre 
túto platformu v porovnaní s platformami Android 
a iOS.  

Prínosom našej práce je vytvorenie nového 
spôsobu, ako používateľa smartfónu uistiť 
o bezpečnosti jeho príbuzných.   

Počas práce sme získali cenné poznatky o vyvíjaní 
mobilných aplikácií pre Windows Phone, čo nám môže 
poslúžiť ako úvod do tejto problematiky v prípade 
ďalšieho vývoja v tejto oblasti. Cenné skúsenosti sme 
získali aj z oblasti využívania cloudových služieb.  

Záver 
Nami vytvorená aplikácia môže byť sprístupnená na 
Windows Store pre voľné stiahnutie a tým aj overená 
v praxi. Možným rozšírením aplikácie je jej prerobenie 
na tzv. Universal App, čo znamená, že aplikácia by 
nebola zameraná na špecifický operačný systém, ale 
rodinu zariadení. V budúcnosti je možné uvažovať aj 
o verziách pre desktopové zariadenia a tablety 
s operačným systémom Windows 8.1 a vyššie. 
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Abstrakt 
Konverzačné algoritmy alebo takzvané „chatboty“ sa 
výraznejšie prezentovali vo svete informačných 
technológií od roku 1964. V tomto období vznikol prvý 
ucelený algoritmus schopný komplexnej interaktívnej 
komunikácie s ľudskou bytosťou. Tento algoritmus bol 
navrhnutý Josephom Weizenbaumom pod názvom 
ELIZA. V článku sa v úvode zameriame na existujúce 
algoritmické riešenia príslušnej problematiky a 
zhodnotíme princípy ich fungovania. Postupne 
sumarizujeme jednotlivé implementácie na báze AIML 
a vyberieme optimálnu technologickú platformu pre 
implementáciu konverzačného agenta.  Následne na 
základe zistených skutočností zhodnotíme možnosti 
tohto odvetvia umelej inteligencie s ohľadom na 
praktické využitie v horizonte najbližších rokov. 
Kľúčové slová: chatbot, Eliza, MegaHal, Alice, 
konverzačný algoritmus 

Abstract 
Conversation algorithms or so-called “chatbots” are 
strongly presented in computer science field since 
1964. In that period, the first complex conversation 
algorithm capable of full scale conversation with 
human being was discovered. This algorithm was 
designed by Joseph Weizenbaum and it was named 
ELIZA. In this paper, we analyse existing solutions and 
describe they functionality. One by one we test those 
implementations that are based on AIML and choose 
optimal technological platform for conversation agent 
implementation. Subsequently, based on the findings, 
we evaluate possibilities of this field of AI in view of 
practical usage next few years. 
Key Words: chatbot, Eliza, MegaHal, Alice, 
conversation algorithm 

Úvod 
Prvý ucelený algoritmus schopný komplexnej 
interaktívnej komunikácie s ľudskou bytosťou bol 
algoritmus ELIZA [1]. Hlavným problémom tohto 
algoritmu je neschopnosť uspokojivo riešiť stavy, kedy 

sa nedá jednoznačne určiť odpoveď, prípadne je možné 
odpovedať viacerými spôsobmi. Ďalším výrazným 
problémom je priama asociácia odpovede na slovo, 
prípadne slovné spojenie nachádzajúce sa vo vstupnej 
vete. Napriek určitým nedostatkom bola ELIZA  
inšpiráciou pre mnohé ďalšie riešenia. Aktuálne jedným 
s najúspešnejších riešiteľov problému konverzácie 
ľudskej bytosti so strojom je Richard Wallace. Jeho 
algoritmus A.L.I.C.E.( Artificial Linguistic Internet 
Computer Entity), skrátene Alice, predstavuje pomerne 
sofistikované riešenie v danej oblasti. Vývoj Alice sa 
začal 23.novembra 1995 a je inšpirovaný práve 
algoritmom ELIZA. Toto inovatívnejšie riešenie je od 
roku 1995 v neustálom vývoji [2]. Alice počas svojej 
existencie niekoľko krát získala Loebnerovu cenu, 
konkrétne v rokoch 2000, 2001 a 2004 [3]. Napriek 
existencie uvedeného algoritmu, ktorý aktuálne 
predstavuje riešenie s veľkým potenciálom v rámci 
praktickej implementácie, existuje ešte niekoľko 
konverzačných algoritmov, ktoré vychádzajú z inej 
filozofie ako ELIZA. Za mnohé spomenieme algoritmus 
MegaHal. Po prvý krát bol chatbot na základe tohto 
algoritmu predstavený na verejnosti v roku 1998, práve 
na súťaži o Loebnerovu cenu. Na rozdiel od statického 
spôsobu odpovede, ktoré využívajú všetky algoritmy 
vychádzajúce z ELIZA algoritmu, MegaHal využíva 
Markovove modely [4]. Tým sa líši od ostatných 
prakticky realizovateľných spôsobov riešenia danej 
problematiky.  
     Predmetom  tohto článku je sumarizácia hlavných 
existujúcich prakticky aplikovateľných riešení v oblasti 
problematiky konverzačných algoritmov ako aj 
predstaviť pravdepodobný scenár smerovania tohto 
odvetvia s dôrazom na využiteľnosť v praxi. Základom 
stanovenia predpokladaného smerovania bude 
výsledok uskutočneného testu, zameraného na spôsob 
ukladania znalostí ako aj manipulácie s týmito 
znalosťami. 
     Základnými problémami pri tvorbe a následnej 
implementácii ľubovoľného algoritmu, ktorého úlohou 
je zabezpečenie hodnovernej konverzácie s človekom, 
je syntaktická a sémantická nejednoznačnosť vstupov 
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od používateľa ako aj nedostatočná výpočtová sila 
aktuálnych softvérových a hardvérových prostriedkov. 
Aktuálne v danej problematike narážame práve na tieto 
dve základné prekážky. V prípade prvého problému, 
vieme vytvoriť prekladač, ktorý by bol schopný poňať 
všetky pravidlá nášho jazyka, avšak jeho implementácia 
je nemožná práve pre obmedzenia na strane 
dostupných softvérov a hardveru [5]. Zároveň je 
potrebné si uvedomiť, že ak by sa nám tieto problémy 
aj podarilo odstrániť a my by sme mali k dispozícií 
mechanizmus, ktorý by v reálnom čase dokázal načítať 
vstup od používateľa, na základe lexikálne, syntaktickej 
a sémantickej analýzy spracovať vstup do čitateľnej 
formy narážame na ďalšie obmedzenie.  Tým je 
nedostatočná množina odpovedí. Tu chceme poukázať 
hlavne na to, že aj najvyspelejší výpočtový a dátový 
mechanizmus, ľudský mozog, je potrebné trénovať a 
cvičiť. Trvá niekoľko rokov každodenných 
konverzačných interakcií, kým sa človek ako jedinec 
dokáže vyjadrovať k určitej obmedzenej palete 
konverzačných tém. Preto je potrebné zamerať sa 
nielen na mechanizmus spracovania vstupu 
používateľa a výber správnej odpovede, ako to robí 
algoritmus Alice, ale aj na trénovanie daného systému 
na základe predchádzajúcich konverzačných interakcii 
ako to robí algoritmus MegaHal. 

1 Analýza existujúcich riešení 

1.1 Eliza 
Jedná sa o jednoduchý konverzačný algoritmus, 
ktorého autorom je Joseph Weizenbaum. Vznikol 
medzi rokmi 1964 a 1966. Základnou ideou daného 
algoritmu bolo vytvoriť psychoterapeuta, ktorého 
úlohou je identifikovať pacientov problém a správne 
stanoviť diagnózu. Algoritmus funguje na základe 
takzvaného „pattern matchingu“. Prvé implementácie 
daného algoritmu jednoducho nahrádzali kľúčové slová 
zo vstupu. Napríklad v prípade vstupu: „Bolí ma hlava.“, 
by možná odpoveď bola: „Prečo ťa bolí hlava?“ [6]. 
Tento spôsob získavania odpovede na jednotlivé otázky 
môžeme vidieť pri veľkom množstve iných, omnoho 
sofistikovanejších algoritmoch. Na rozdiel od svojich 
vyspelejších konkurentov má Eliza výhodu práve vo 
svojej jednoduchosti. Obsluha implementácie 
algoritmu Eliza je skutočne jednoduchá. Stačí pridávať 
asociačné pravidlo kľúčové slovo/odpoveď. Problém pri 
takomto spôsobe obsluhy, je veľké množstvo manuálne 
vložených údajov ako aj veľmi malý prehľad v 
existujúcich znalostiach. 

Eliza funguje na základe vzorov a ich identifikácie. To 
znamená, že celý program má definované vopred 
pripravené odpovede a v prípade, že nevie odpovedať, 
odpovedá všeobecnými otázkami, ktoré sú 
aplikovateľné na väčšinu konverzačných slepých uličiek 
a sú podnetom pre ďalšiu interakciu zo strany 
používateľa. 

 
Obr. 1 Reprezentácia identifikácie kľúčových slov 
 

 
 

 
     Algoritmus Eliza, má pomerne priamočiary spôsob 
identifikácie kľúčových slov (obrázok 1). Odpovede 
teda závisia od úvodného nastavenia konštanty, v 
našom prípade konštatny P, ktorá určuje relevantnosť 
príslušnej odpovede. 

1.2 Alice 
Jedná sa o konverzačný algoritmus založený na 
spracovaní prirodzeného jazyka. Jeho autorom je 
Richard Wallace a verejnosti bol predstavený 23. 
novembra 1995. Algoritmus Alice pristupuje v 
konverzácií s človekom pomocou aplikovania techniky 
heuristického porovnávania vzorov. Daný algoritmus 
bol inšpirovaný už spomínaným algoritmom Eliza. 
Napriek pomerne vyspelej koncepcii algoritmu neboli 
jeho praktické implementácie schopné zvládnuť 
Turingov test. 
     Všetky implementácie Alice fungujú rovnako ako 
Eliza na identifikácii predpripravených vzorov. 
Rozdielom je, že Alice využíva AIML(Artificial 
Intelligence Markup Language). Výhodou danej 
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technológie je veľmi široký záber pri definovaní 
okruhov konverzácie, čo umožňuje konverzačnému 
robotovi hodnoverne simulovať ľudskú bytosť [7]. AIML 
je jazyk na báze XML, určený práve pre tvorbu 
konverzačných robotov. Jeho syntaktické značenie 
obsahuje niekoľko základných XML značiek: 
     Category – kategórie predstavujú v AIML 
fundamentálnu jednotku poznania. Každá kategória 
musí obsahovať aj ďaľšie značky a to minimálne dve: 
pattern a template [8].  
 
Obr. 2 Ukážka základnej znalostnej jednotky v AIML 
 

 
 

 
Znalostná jednotka sa v elementárnych prípadoch dá 
charakterizovať ako vzor otázky a jej príslušnej 
odpovede (obr. 2). 
     Pattern – zadaná značka reprezentuje jeden alebo 
viacero používateľských vstupov, na ktoré vie chatbot 
relevantne odpovedať. V AIML a teda aj v Alice sa 
otázky vedia prezentovať buď ako na obrázku 2. 
ucelenou statickou formou, alebo môžu obsahovať 
špeciálny znak *, ktorý reprezentuje akúkoľvek ďalej 
nešpecifikovanú sadu znakov. Príkladom môže byť 
práve obsah z obrázku 2. V tomto prípade by otázka 
mohla byť definovaná aj nasledovne: AKO SA *. Týmto 
spôsobom, by sme ale odpoveď: Moje meno je Alice 
priradili aj k otázke: AKO SA MÁŠ. Teda je potrebné byť 
opatrný v prípade využívania daného spôsobu 
deklarácie.  
     Template – značka reprezentuje návratovú hodnotu 
pre konkrétnu otázku prípadne vzor nachádzajúci sa v 
značke pattern. 
 
Obr. 3 Ukážka využitia komplexnejšej znalostnej 
štruktúry v AIML 
 

 
 

     Na obrázku 3. uvádzame implementáciu znalostnej 
jednotky s využitím premenných ako aj presmerovania. 

Pri takto definovanej značke template, by sme na 
otázku AKO SA VOLÁŠ dostali odpoveď: „Volám sa“, za 
ktorou by nasledovala premenná reprezentujúca meno 
chatbota. V prípade, že používateľ položí otázku AKO 
ŤA VOLAJÚ, odpoveďou bude obsah značky template v 
kategórií, ktorej značka pattern obsahuje reťazec ako sa 
voláš. Tu je vidieť, novú značku srai, ktorá slúži na 
presmerovanie na inú definovanú znalostnú jednotku. 
Je potrebné pripomenúť, že sa jedná len o ukážku 
základného princípu fungovania algoritmu Alice na 
základe AIML. Kompletnú dokumentáciu a všetky 
značky daného jazyka je možné nájsť na oficiálnej 
stránke.  

1.3 MegaHal 
Tretí algoritmus bol prvý krát predstavený 
prostredníctvom rovnomennej implementácie v roku 
1998 na súťaži o Loebnerovu cenu. Jeho autorom je 
Jason Hutchens [9]. Je nutné poznamenať, že na rozdiel 
od predchádzajúcich dvoch algoritmov, je MegaHal v 
praxi úplne nepoužiteľný. Je to spôsobené viacerými 
jeho nedostatkami, ako je napríklad neschopnosť 
dodržať správny slovosled pri vytváraní odpovedí 
prostredníctvom substitúcie. Čím je tento algoritmus 
ale zaujímavý, je jeho schopnosť učiť sa s 
predchádzajúcich konverzácií a tým mať nepomerne 
vyššiu schopnosť rozvíjať sa ako chatboty, ktoré sú 
založené na AIML, ktorých báza znalostí je pevná a je 
rozšíriteľná len manuálne.  
     MegaHal je schopný konštruovať jazykový model na 
základe predchádzajúcich interakcií s používateľom. Na 
začiatku  vstup od používateľa prejde lematizáciou 
textu, pričom slovo musí byť sekvencia 
alfanumerických znakov. Tento proces zabezpečí, že si 
daný robot zapamätá nie len nové slová ale aj ich 
kontext v rámci vety. Ak má používateľ určité zvyky pri 
konverzácii, MegaHal ich automaticky preberie. 
Výsledný reťazec znakov sa používa na trénovanie 
dvoch Markovových modelov štvrtého rádu. Jeden s 
týchto modelov dokáže predpokladať aký symbol bude 
nasledovať po akejkoľvek kombinácii 4 znakov, zatiaľ čo 
druhý môže predpovedať aký symbol bude 
predchádzať takejto sekvencii. Markovov model vyjadrí 
svoje predpovede ako rozdelenie pravdepodobnosti 
nad všetkými známymi symbolmi a tým je schopný 
výberu pravdepodobných slov od tých 
nepravdepodobných. MegaHal sa pokúša generovať 
relevantné odpovede opierajúc sa o jedno alebo 
viacero kľúčových slov so vstupu používateľa. To 
vysvetľuje prečo sú nevyhnutné dva Markovove 
modely. Prvý model generuje vetu od kľúčového slova, 
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zatiaľ čo druhý model generuje zvyšok  vety od 
kľúčového slova smerom k začiatku vety. Kľúčové slová 
sa získavajú so vstupu od používateľa. Slová, ktoré sa 
nachádzajú vo vete často ako sú stop slová ktorých 
zoznam môže byť explicitne daný alebo vygenerovaný, 
sa vypúšťajú preto, že ich prítomnosť na vstupe 
neznamená, že je potrebné ich vkladať do odpovede. 
Ostatné slová sú buď ponechané alebo 
transformované, napríklad: „ja“ – „ty“ alebo „môj“ – 
„tvoj“. Tento algoritmus je schopný generovať stovky 
kandidátov, ktorý by mohli svojou relevanciou spĺňať 
podmienky odpovede. Preto sa pre výber správnej 
odpovede s pomedzi kandidátov používa vzorec  
 

𝑙(𝑤|𝑠) =  −𝑙𝑜𝑔2𝑃(𝑤|𝑠) ,                     (1) 
 
     kde l je informačná hodnota a P(w|s) je 
pravdepodobnosť slova w za ktorým nasleduje 
sekvencia symbolov s na základe Markovovho modelu. 
MegaHal vyberie odpoveď, ktorej pripadá najvyššia 
informačná hodnota(I) pre dané kľúčové slová. .  
Celý algoritmus by sa dal špecifikovať do štyroch 
cyklicky sa opakujúcich krokov: 
1. Čítaj vstup od používateľa a rozlož ho do striedavých 
sekvencii slov a špeciálnych znakov. 
2. Z tejto sekvencie vyber pole kľúčových slov a dané 
pole použi na získanie kandidátov na odpoveď. 
3. Zobraz používateľovi odpoveď, ktorá má najvyššiu 
informačnú hodnotu na základe vzorca 1. 
4. Použi vstup od používateľa na aktualizáciu 
Markovových modelov. 
     Opakovanie týchto krokov zabezpečuje schopnosť 
daného chatbota učiť sa nové slová a sekvencie slov na 
základe interakcie s používateľom. Zároveň je však 
zrejmé, že algoritmus nie je schopný konverzácie, 
pokiaľ neprejde buď dostatočným počtom interakcii 
alebo nie je inak umelo trénovaný. 

2 Výber dátového formátu pre ukladanie znalostí 
Na základe celkovej koncepcie jednotlivých 
prezentovaných algoritmov ako aj identifikovaných 
rizík sa dá predpokladať, že výrazným posunom pri 
využiteľnosti konverzačných robotov v praxi je spôsob 
ukladania znalostí daného robota počas procesu učenia 
a následný výber týchto znalostí pri konkrétnom vstupe 
od používateľa. Aktuálne implementácie AIML sú 
realizované prostredníctvom XML. Táto štruktúra ako 
taká poskytuje všetky funkčné časti, ktoré sú potrebné 
pre správne a efektívne fungovanie konverzačného 
robota. Problémom však je nedostatočná flexibilita pri 
jej rozširovaní. V prípade, že by sme chceli pridať 

akúkoľvek novú vedomosť príslušnému robotovi, je 
potrebné vytvoriť nový XML súbor, zadefinovať znalosť 
vo formáte AIML a následne vložiť príslušný zdrojový 
kód do vytvoreného súboru. Práca s takouto databázou 
je pomerne náročná a z pohľadu systémových 
prostriedkov neefektívna. Preto sa celkom prirodzene 
ponúka možnosť využitia niektorej z relačných databáz, 
ktoré sú z pohľadu manipulácie s dátami lepšie 
prispôsobené ako statické súbory. Ak by sme sa 
rozhodli pre uchovávanie dát takýmto spôsobom, 
napriek zachovaniu pravidiel AIML veľmi rýchlo 
narazíme na problém s flexibilitou daného riešenia. 
Rovnako ako pri XML aj relačná databázová schéma je 
pevná dátová konštrukcia len s obmedzenými 
možnosťami modifikácie v reálnom čase. Práve z týchto 
dôvodov je najvhodnejším kandidátom dátová forma, 
ktorá by umožňovala definovanie vzťahov 
vychádzajúcich s AIML a zároveň by nemala tak striktné 
štrukturálne pravidlá. Vhodným riešením je ukladanie 
znalostí do formátu JSON [10]. Vďaka tomuto formátu 
získame bezproblémovú prácu s jednotlivými 
znalosťami formou práce s objektami alebo poľami a 
zároveň nie sme obmedzovaný pevnou štruktúrou. 
Aktuálne existuje niekoľko NoSQL databáz, ktoré svoje 
údaje ukladajú týmto spôsobom. Jednou z pomerne 
populárnych riešení je MongoDB. Zároveň je potrebné 
si uvedomiť, že celý proces konverzácie robota s 
človekom sa delí na sekvencie. Používateľ zadá svoj 
vstup, robot tento vstup vezme a spracuje ho podľa 
vopred definovaného algoritmu. Následne na základe 
iného algoritmu vyberie konkrétnu odpoveď alebo 
množinu možných odpovedí. Ak by sme vedeli 
definovať jednotlivé okruhy konverzácie dokázali by 
sme celý proces pretvoriť zo synchrónneho na 
asynchrónny a tým znížiť systémovú záťaž a aj nutný čas 
pre výber odpovede. Ideálnou platformou pre systémy 
postavené na asynchrónnych volaniach je NodeJS. 

2.1 Test pre overenie vhodnosti dátového 
formátu 
 Na základe vyššie uvedenej koncepcie sme vykonali 
test, ktorý deklaruje správnosť využitia NodeJS s bázou 
dát na princípe JSON. Do daného testu bola zapojená 
implementácia Alice(AIML) v jazyku PHP a 
MySQL(Program O), Java a MySQL(Program D) a 
zároveň prototyp implementácie daného algoritmu v 
NodeJS a MongoDB. Server bol vybavený nasledovne: 
Procesor Intel Core i7-3601QM 2.30 GHz, 8 GB DDR3 
RAM, Samsung SSD 840 PRO, OS Windows 7 Home 
Premium. Server určený pre agenta Programu O v 
jazyku PHP pozostával s nasledovných komponentov: 
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Apache HTTP server 2.4.9, PHP 5.5.9 ako serverový 
modul, MySQL 5.6.17. Server určený pre agenta 
Programu D v jazyku Java pozostával s nasledovných 
komponentov: Apache Tomcat 7.0.57, JVM 1.7.0_71-
b14, Java 7 Update 71, MySQL 5.6.17. Server určený pre 
agenta v jazyku NodeJS pozostával s nasledovných 
komponentov: NodeJS 4.1.2, MongoDB 3.1. 
     Vzhľadom na rozdielnu koncepciu jednotlivých 
platforiem sa nedá špecifikovať jednotná serverová 
konfigurácia, avšak konfigurácia serverových 
komponentov bola unifikovaná v rámci poskytnutých 
možností. Test bol vykonaný prostredníctvom nástroja 
Apache Benchmark, pričom na každú aplikáciu bolo 
zaslaných 1000 dopytov piatimi paralelnými tokmi. 
Všetky implementácie mali uloženú znalostnú jednotku 
definovanú nasledovne: 
 

Obr. 5 Znalostná jednotka využitá pre test v AIML 
 

 
 

      Zasielaným parametrom bola otázka v tvare: „Hi, 
how are you?“ , pričom očakávaný výsledok bola 
odpoveď v tvare: „Great, thank you for asking“. 
Obdobná forma bola využitá aj pri JSON reprezentácii 
tejto znalostnej jednotky. Test bol vykonaný 10 krát za 
sebou s časovým odstupom 5 sekúnd. Hodnoty v 
tabuľke sú uvedené v sekundách. Pokus nám ukázal, že 
v rámci koncepcie paralelného spracovania výberu 
vopred definovanej odpovede sa ako najrýchlejšie 
odpovedajúca platforma ukázala NodeJS v kombinácii s 
MongoDB. Jedná sa však len o triviálny príklad danej 
AIML koncepcie. Postupným zapracovaním 
navrhovanej štruktúry by sme vedeli preukázať, či 
zistenie plne korešponduje s aktuálnymi údajmi.  
 

Tab. 1 Výsledky testovania odpovede agentov 
 

Pokus PHP – 
Program O 

Java – 
Program D 

NodeJS - 
prototyp 

1 1,4560 0,9401 0,7143 

2 1,5110 0,9756 0,7412 

3 1,8280 1,1803 0,8968 

4 1,5890 1,0259 0,7795 

5 1,4760 0,9530 0,7241 

6 2,2600 1,4592 1,1087 

7 1,4800 0,9556 0,7260 

8 2,0310 1,3113 0,9963 

9 1,9390 1,2519 0,9512 

10 1,4420 0,931 0,7074 

Priemer 1,70 1,10 0,83 

     V prípade, že by daný agent bol špecializovaný, 
povedzme ako obchodný asistent, vieme predpokladať 
vývoj konverzácie a tým pádom paralelne spracovávať 
vstupy od používateľa a zároveň vyberať podmnožinu 
odpovedí na základe okruhu konverzácie. Nad touto 
množinou by sme následne vykonali selekciu 
konkrétnej odpovede alebo podmnožiny odpovedí pre 
príslušný vstup. 

3 Výsledky a diskusia 
Z výsledkov testu (tab. 1.) je jasné, že jeden z hlavných 
parametrov a to relevantný čas odpovede agenta 
používateľovi je dosiahnuteľný prostredníctvom 
využitia platformy NodeJS. Tento test nám zároveň 
ukázal, že implementácia daných algoritmických 
štruktúr do tohto programovacieho jazyku sa nijakým 
spôsobom nelíši od implementácie v iných, bežne 
zaužívaných programovacích jazykoch. Okrem 
samotnej platformy nám tento test pomerne jasne 
ukázal hlavné výhody využívania JSON formátu pre SQL. 
Vďaka vlastnostiam, ktoré nám JSON poskytuje je 
pomerne jednoduché modifikovať existujúcu bázu dát 
bez straty relačných prepojení. 
     Prostredníctvom získaných kľúčových prvkov 
jednotlivých algoritmov v analytickej časti práce 
a výsledkov testu vieme dokázať, že v prípade 
praktickej implementácie konverzačného agenta je 
z pohľadu voľby konkrétnej technologickej platformy 
najvhodnejší kandidát dvojica NodeJS a MongoDB, 
pričom optimálna koncepcia príslušného agenta je 
spojenie algoritmu Alice a MegaHal.  

Záver 
Na základe analýzy fungovania jednotlivých 
dostupných konverzačných algoritmov, zhodnotenia 
ich možností a nedostatkov, je možné predpokladať, že 
konverzačné chatboty budú mať praktické využitie. Za 
hlavné oblasti praktického využitia daných systémov 
predpokladáme oblasti ako sú, online technická 
podpora, nákupný asistent v internetových predajniach 
alebo rozšírená implementácia webovej sekcie FAQ 
(Frequently Asked Questions) na ľubovoľnej webovej 
stránke. V tomto prípade je však potrebné odkloniť sa 
od dnešného smerovania tohto odvetvia. Aktuálne 
smerovanie sa snaží vytvoriť chatbota, ktorý by dokázal 
„oklamať“ používateľa a predstierať, že je ľudskou 
bytosťou tak, aby bol schopný prekonať podmienky 
Turingovho testu, napríklad na súťaži o Loebnerovu 
cenu. Preto mnohé algoritmy ako napríklad Eliza 
využívajú v prípade neschopnosti relevantne 
odpovedať, všeobecné odpovede. Tým síce dokážu 
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používateľa čiastočne presvedčiť a udržať ho v 
konverzácii ale nijakým spôsobom sa nedokážu z danej 
konverzácie poučiť a v budúcnosti takej situácii predísť. 
Práve s tohto dôvodu je potrebné prestať zameriavať 
pozornosť na vytváranie konverzačných robotov, ktorý 
budú viac menej schopní konverzovať s používateľom 
na širokú paletu tém ale je potrebné zamerať sa na 
relevantnosť a kvalitu odpovedí na konkrétne témy. To 
sa dá dosiahnuť kombináciou už existujúcich prístupov. 
V prípade správnej kombinácie AIML v súvislosti s 
výberom odpovede na stanovenú otázku a zároveň 
schopnosť učiť sa od používateľa formou Markovových 
reťazcov je pravdepodobné, že konverzačný algoritmus 
by vedel odbúrať oba problémy popísané v úvode tohto 
článku. Prostredníctvom využitia AIML by daný robot  
získal mechanizmus pre výber odpovede aj s relatívne 
štandardným hardvérovým aj softvérovým vybavením 
a vďaka správnemu implementovaniu Markovovho 
modelu by získal schopnosť zdokonaľovania sa každou 
jednou konverzáciu. Vzhľadom nato, že by sa jednalo o 
roboty, ktorých zameranie je tematicky vopred 
zadefinované, množina úvodnej znalosti 
prostredníctvom AIML je ohraničená a dá sa 
príslušnému agentovi pred pripraviť. 
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Abstrakt 
Článok sa zaoberá realizáciou výskumu v prostredí 
MOOC kurzov v oblasti teórie vyučovania, jeho 
vyhodnotením prostriedkami matematickej štatistiky, 
metódou analýzy rozptylu a analýzy kovariancie. Naším 
cieľom je overenie výskumnej hypotézy či efektívne 
využitie prostriedkov informačno-komunikačných 
technológií v neformálnych a otvorených vzdelávacích 
aktivitách má pozitívny vplyv na vzbudenie záujmu 
frekventantov o výsledky výskumu a o výskum 
samotný. Na overenie hypotézy použijeme štatistické 
metódy ANOVA a ANCOVA. 
Kľúčové slová: modelovanie, MOOC, ANOVA, ANCOVA 

Abstract 
The article deals with the implementation of research 
in the area MOOC courses on teaching theory, it is 
evaluated by means of mathematical statistics, 
methods of analysis of variance and analysis of 
covariance. Our goal is to validate research hypotheses 
if efficient use of the information and communication 
technologies in open and informal educational 
activities has a positive impact on generating interest 
in the results of research trainees and the research 
itself. To test the hypothesis we use statistical methods 
ANOVA and ANCOVA. 
Key Words: modelling, MOOC, ANOVA, ANCOVA 

Úvod 

V našej práci sa budeme zaoberať  metódami  a 
metodikou  pedagogického výskumu v didaktike 
informatiky [1,2,3,4,5,6] v prostredí Masového 
otvoreného online kurzu (Massive Open Online Course, 
MOOC), ktorý ponúka otvorené, neformálne a 
komunitné vzdelávanie. MOOC v súčasnosti 
predstavuje najpopulárnejšiu vzdelávaciu príležitosť na 
Internete, často od tých najlepších univerzít (Harvard, 

Stanford, MIT) [7,8]. Vytvorený kurz Metódy a 
metodika pedagogického výskumu v didaktike 
informatiky bude ponúknutý komunite z prostredia 
didaktiky informatiky a následne bude analyzované 
správanie sa frekventantov v prostredí kurzu s cieľom 
optimalizácie výučbového obsahu, identifikácie 
vhodných vzdelávacích aktivít a spôsobu výučby pre 
danú komunitu [9]. Našou úlohou bude overiť 
výskumnú hypotézu, či efektívne využitie prostriedkov 
informačno-komunikačných technológií v 
neformálnych a otvorených vzdelávacích aktivitách má 
pozitívny vplyv na vzbudenie záujmu frekventantov o 
výsledky výskumu ako aj o realizáciu vlastného 
výskumu v didaktike informatiky.  Zároveň 
predpokladáme, že prispejú k zmene skôr negatívneho 
postoja k metódam výskumu ako aj k použitiu 
prostriedkov matematickej štatistiky. Predpokladáme 
postupné zvyšovanie záujmu frekventantov o výsledky 
výskumu  ako aj o samotnú realizáciu vlastného 
výskumu v didaktike informatiky, čo sa prejaví aj v 
kvalite ich vedomostí. Spomenutú hypotézu budeme 
overovať experimentom, na spracovanie 
experimentálnych dát použijeme metódy 
matematickej štatistiky ako sú analýza rozptylu 
(ANOVA) a analýza kovariancie (ANCOVA). 

1 Metódy 

1.1 Analýza rozptylu jednoduchého triedenia (1-
way ANOVA) 

Analýza rozptylu jednoduchého triedenia 
(jednofaktorová) je najjednoduchšou formou analýzy 
rozptylu, ktorá skúma závislosť kvantitatívnej 
premennej od kvalitatívnej (faktora). Cieľom analýzy 
rozptylu je odhaliť, či rozdiely priemerov jednotlivých 
skupín (podľa úrovne faktora) sú štatisticky významné 
(premenná závisí od faktora) alebo iba náhodné 
(premenná nezávisí od faktora). Významná hodnota F 
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štatistiky vedie k zamietnutiu nulovej hypotézy o 
rovnosti priemerov, a tým k prijatiu alternatívnej 
hypotézy, ktorá tvrdí, že priemer aspoň jednej skupiny 
je rôzny od ostatných. 
Model jednofaktorovej analýzy rozptylu: 
 

ijiij eY    

kde   je priemer, 
i  je príspevok (efekt) i-tej 

úrovne faktora A a ije  je rezíduum. Parametre 
i, , i 

= 1,2,...,I sú neznáme a ije , i = 1,2,...,I, j = 1,2,...,ni sú 

nezávislé veličiny s rozdelením N(0, 2 ). 

Zaujíma nás jedna nulová hypotéza: 

H0A: 0...1  I  (všetky efekty sú nulové) 

Rovnocenný model jednofaktorovej analýzy rozptylu: 

ijiij eY    

kde 
i  je priemer v i - tej úrovne faktora A. 

Zaujíma nás jedna nulová hypotéza: 

H0A: 
I  ...1

 (priemery skupín sú rovnaké) 

Obidva modely a hypotézy sú úplne rovnocenné a 
vedú k rovnakým vzorcom. 

Tabuľka 1: Tabuľka analýzy rozptylu jednoduchého 
triedenia (1-way ANOVA) 

Varia-
bilita 

Stupne 
voľnosti 

SŠ PŠ F 

Nezávislá 
premenná 

(A) 
I - 1 SA SA/(I – 1) PŠA/PŠe 

Chyba (e) n - I Se Se/(n – I)  

Celkom 
(T) 

n - 1 ST ST/(n – 1)  

I - počet úrovní, ktoré nadobúda nezávislá premenná. 

n – počet pozorovaní. 

SŠ – súčet štvorcov odchýlok. 

)()()(

)()()(
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ySySyyn
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PŠ – priemerné štvorce (SŠ/stupne voľnosti). 
 
F – testovacia štatistika (PŠA/PŠe). V prípade, že 

)(,1 InIA FF  , zamietame hypotézu H0. Všeobecne 

má F štatistika v analýze rozptylu formu: 
F = vážený rozptyl medzi priemermi skupín/rozptyl 
medzi subjektmi v rovnakej skupine 
p – hodnota významnosti (prevedenie F do 
pravdepodobnostnej škály), ak je p menšie ako zvolená 

hladina významnosti , tak nulovú hypotézu 
zamietame a prijímame alternatívnu hypotézu. Inak 
nulovú hypotézu nezamietame. 

1.2 Analýza kovariancie (ANCOVA) 

Analýza kovariancie spája prvky analýzy rozptylu a 
viacrozmernej regresie. Do modelu analýzy rozptylu, 
ktorý skúma závislosť intenzívnej/kvantitatívnej 
premennej na nominálnych faktoroch sa pridá jeden 
alebo viac kvantitatívnych faktorov – 
kovariátov/kovariančných premenných. 

Regresný model pre analýzu kovariancie v prípade 
dvoch skupín a jednej kovariančnej premennej X:  

iiiii zxzxY 3210   , 

kde Z označuje hodnotu indikátorovej - umelej 
premennej. Tá nadobúda hodnoty 0 alebo 1 podľa 
toho, či meranie patrí jednej alebo druhej skupine. 
Koeficient 

2  odráža pôsobenie nominálneho faktora. 

Koeficient 
1  hodnotí vplyv kovariančnej premennej. 

Koeficient 
3  zastupuje prítomnosť interakcie medzi 

kovariátom a nominálnym faktorom. 
Rovnocenný model analýzy kovariancie s jedným 

nominálnym faktorom a jedným kovariátom: 

ijijiij exxY  )(  

kde   je priemer, 
i  je príspevok i-tej úrovne 

faktora A a ije  je rezíduum. Parametre 
i, , i = 1,2,...,I 
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sú neznáme a 
ije , i = 1,2,...,I, j = 1,2,...,ni sú nezávislé 

veličiny s rozdelením N(0, 2 ). 

Ak je vzťah medzi X a Y významný, potom model analýzy 
kovariancie vysvetľuje viac variability premennej Y ako 
model analýzy rozptylu. Analýza kovariancie testuje či 
upravené priemery skupín sú rozdielne. Priemery sú 
upravené tak, ako keby vo všetkých skupinách bola 
rovnaká (priemerná) hodnota 
intenzívneho/kvantitatívneho faktora. 

I – počet úrovní, ktoré nadobúda nezávislá nominálna 
premenná. 
n – počet pozorovaní. 
upravený SŠ – upravený súčet štvorcov odchýlok. 
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Tabuľka 2: Tabuľka analýzy kovariancie s jedným 
nominálnym faktorom a jedným kovariátom (1-way  
ANCOVA) 

upravený PŠ – upravený priemerný štvorec (upravený 
SŠ/stupne voľnosti). 

F – testovacia štatistika (upravený PŠA/upravený PŠe). 
V prípade, že )(1,1  InIA FF , zamietame hypotézu 

H0. 
p – hodnota významnosti (prevedenie F do 
pravdepodobnostnej škály), ak je p menšie ako zvolená 

hladina významnosti , tak nulovú hypotézu 
zamietame a prijímame alternatívnu hypotézu. Inak 
nulovú hypotézu nezamietame. 
 
2 Zameranie budúceho výskumu 

Práca bude pozostávať z troch hlavých častí, 
teoretickej, realizačnej a výskumnej.  

V prvej časti práce popíšeme metódy  a metodiku 
pedagogického výskumu, tradičné ako aj menej 
tradičné štatistické metódy určené na spracovanie 
výskumných dát z oblasti didaktiky informatiky. 
Použitie metód bude ilustrované na prípadových 
štúdiách z konkrétnych výskumov realizovaných práve 
z oblasti didaktiky informatiky. Prípadové štúdie budú 
sprostredkovávať metodiky a metódy použité pri 
evalvácii nových učebných materiálov a didaktických 
testov z informatiky prostriedkami matematickej 
štatistiky, pri analýze didaktických situácií v informatike 
[10] prostriedkami exploračnej analýzy dát, pri 
identifikácii vzdelávacích aktivít a spôsobu výučby 
analýzou správania sa študentov a pod. 

Druhou časťou práce bude realizácia spomínaného 
kurzu určeného pre komunitu z prostredia didaktiky 
informatiky t.j.  učiteľom,  doktorandom 
prírodovedného zamerania, v nie celkom tradičnom ale 
o to populárnejšom prostredí využívajúcom najnovšie a 
najmodernejšie vzdelávacie metódy. Je to nový typ 
kurzu, ktorý je akýmsi hybridom zahrňujúcim niektoré 
vlastnosti tradičného e-learning, online konferencie, či 
budovania komunít využívajúc benefity sociálnych sietí. 
Vo svete sa vžil pre tento typ kurzu názov Masový 
otvorený online kurz  (MOOC). MOOC vychádza 
z myšlienok konektivizmu a neformálneho vzdelávania. 
Je založený na princípe zdieľania a voľnosti. Lektor 
pripraví tematický obsah a časový harmonogram 

Variabilita 
Stupne 

voľnosti 
upravený SŠ upravený PŠ F 

Nezávislá 
premenná (A) 

I - 1 
SA(upr) = ST(upr) – 

Se(upr) 
SA(upr)/(I – 1) PŠA(upr)/PŠe(upr) 

Chyba (e) n - I -1 
Se(upr) = Se(y) –   

(Se(xy)2/Se(x)) 
Se(upr)/(n - I – 1)  

Celkom (T) n - 2 
ST(upr) = ST(y) – 

(ST(xy)2/ST(x)) 
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výučby, najčastejšie niekoľko týždňov. Keďže klasické 
pasívne počúvanie prednášok nie je tou 
najoptimálnejšou cestou, je kurz rozdelení na niekoľko 
6-10 minútových video prednášok prepojených s 
prezentáciou a priamo sa vyžaduje súčinnosť účastníka 
kurzu na riešení problému. Študent si vyučovanú látku 
zažije a tým pádom lepšie osvojí. Súčasťou kurzu budú 
aj ukážky v opensource programe na štatistické 
spracovanie dát, prípadové štúdie sprostredkujúce 
spracovanie výskumov  z didaktiky  informatiky ako  aj 
kontrolné testy. Súčasťou kurzu budú študijné 
materiály a diskusné fóra. Účasť a aktívne zapojenie sa 
do diskusie je tým kľúčovým prečo táto metóda nesie 
príznak „massive“. Lektori a prizvaní odborníci 
vytvárajú rámec, v ktorom je učebná látka účastníkmi 
kurzu dotváraná, účastníci diskutujú, delia sa s 
ostatnými o svoje názory, referujú obsah kolegom, píšu 
články blogujú, tvítujú a pod. Hlavným cieľom je však 
prepojiť vzdelávacie prostredie všetkých zúčastnených, 
pokiaľ sú vedomosti ešte čerstvé a podnetné a 
inšpirujúce myšlienky sa môžu v plnej miere šíriť a 
posilňovať a vytvárať tak zázemie pre ďalšie poznávanie 
[11]. MOOC kurzy predstavujú demokratizáciu vo 
vzdelávaní tým, že robia vzdelanie prístupným čo 
najväčšiemu počtu ľudí ako je možné [12]. MOOC kurzy 
vyžadujú individuálny prístup študentov aby boli oni 
sami schopný riadiť svoj vzdelávací proces [13].   
Tretia časť bude predstavovať výskumnú časť práce. 
Hlavnou úlohou bude overiť stanovenú výskumnú 
hypotézu a analyzovať správanie sa študentov 
v prostredí MOOC. 

3 Záver 
Na overenie našej výskumnej hypotézy použijeme dve 
metódy, analýzu rozptylu a analýzu kovariancie. 
Získané znalosti nám pomôžu optimalizovať výučbový 
obsah, identifikovať vhodné vzdelávacie aktivity, 
spôsob výučby pre danú komunitu a zatraktívniť tvorbu 
a realizáciu výskumov širšej odbornej verejnosti a 
priblížiť im aj iné metódy na spracovanie získaných dát. 
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Abstrakt 
Ďalšie vylepšenia systémov strojového prekladu si 
vyžadujú spoľahlivé nástroje na automatickú evalváciu 
strojového prekladu a nástroje na identifikáciu a 
klasifikáciu chýb strojového prekladu. V tomto článku 
sme sa zamerali na základné prístupy, ktoré sa v 
súčasnosti používajú na vytvorenie systému strojového 
prekladu. Tieto prístupy môžeme zaradiť do dvoch 
skupín: prístupy založené na pravidlách a prístupy 
založené na korpusoch. Ďalej sme sa zamerali na 
základné prístupy automatickej evalvácie strojového 
prekladu a popísali základné metódy automatickej 
evelvácie strojového prekladu. Nástroje na evalváciu 
strojového prekladu implementujú tieto metodiky a 
poskytujú výstupné dáta, ktoré je možné použiť na 
vylepšenie existujúcich systémov strojového prekladu. 
Kľúčové slová: strojový preklad, automatická evalvácia 
strojového prekladu, BLEU,TER, Slovenský jazyk 
Abstract 
Future improvements of machine translation systems 
requires reliable tools for automatic evaluation of 
machine translation tools for identification and 
classification of machine translation errors. In this 
article, we focus on an approach which is currently 
used to create a machine translation system. These 
approaches can be classified into two groups: the rules-
based approaches and the approaches based on 
corpora. Furthermore, we focused on the basic 
approaches of automatic machine translation 
evaluation and described the basic methods of 
evaluation of automatic machine translation. Tools for 
evaluation of machine translation implement these 
methods and provide output data that can be used to 
improve existing machine translation systems. 
Key Words: machine translation, automatic evaluation 
of machine translation, BLEU, TER, Slovak language. 

Úvod 
Strojový preklad (Machine Translation, MT) sa stal v 
poslednom desaťročí dôležitým predmetom výskumu 
nielen v akademickej, ale aj v komerčnej sfére. 
Vzhľadom na možnosti jeho širokého uplatnenia v 
rôznych sférach života spoločnosti, problematika 
strojového prekladu nadobúda dnes okrem vedeckého 
najmä spoločenský rozmer.   

Skúmanie rozličných aspektov strojového prekladu 
(ďalej aj MT)  je z vedeckého hľadiska odôvodniteľné 
tým, že strojový preklad umožňuje aplikovať a testovať 
rozličné hypotézy z oblasti lingvistiky, informatiky a 
umelej inteligencie; umožňuje objavovať mechanizmy 
a teórie fungovania jazyka pomocou počítačového 
modelovania a simulácie. 

Spoločenský význam strojového prekladu pramení 
najmä z potreby prekladu na účely komunikácie v 
multilingválnom európskom spoločenstve, v Európskej 
únii (od 1. júla 2013 je v EÚ 24 oficiálnych jazykov). 
Zavedenie spoločného jazyka „lingua franca“ by síce 
racionalizovalo pomerne širokú potrebu prekladu a 
tlmočenia nielen v EÚ, ale aj v iných častiach sveta,  ale 
na druhej strane  v dôsledku takéhoto riešenia by 
rýchlejšie dochádzalo k strate viacjazyčnosti, ktorá je 
jednou zo základných hodnôt EÚ. Podpora minoritných 
jazykov je jedným z cieľov európskeho spoločenstva. Z 
toho dôvodu sa preklad, resp. translácia stáva 
dôležitou, ba až neodmysliteľnou súčasťou 
medziľudskej komunikácie, a to tak v bežnom styku, 
ako aj pri získavaní informácií potrebných na 
osobnostne a spoločensky obohacujúci život 
jednotlivca v spoločnosti. Translácia dnes čelí situácii, v 
ktorej dopyt významne prevyšuje možnú ponuku. 
Jednou z príčin tohto stavu je nedostatok prekladateľov 
a s tým súvisiaca obmedzená kapacita produkcie 
kvalitných prekladov. V roku 2012 Generálne 
riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad 
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(Directorate-General for Translation, ďalej len DGT) 
preložilo 1,76 miliónov strán legislatívnych 
dokumentov (predovšetkým právne nariadenia, 
dokumenty z/do národných parlamentov, 
korešpondenciu s jednotlivými národnými vládami a 
pod.). Ročné náklady EÚ na preklady dokumentov pre 
jednotlivé krajiny v roku 2007 predstavovali približne 
400 miliónov eur. 

Ďalším dôvodom záujmu spoločnosti o strojový 
preklad je jeho komerčná využiteľnosť. V súčasnosti žije 
na svete okolo 7 miliárd ľudí hovoriacich cca 6 000 
jazykmi. V „prekladateľskom priemysle“ viac ako 160 
krajín sveta pôsobí približne 3150 prekladateľských 
agentúr a 200 000 prekladateľov na voľnej nohe; často 
samotní prekladatelia nie sú schopní produkovať rýchle 
preklady, ktoré si niekedy vyžaduje napríklad 
„dynamická“ obchodná komunikácia medzi skupinami 
(ľuďmi) hovoriacimi rôznymi jazykmi. Druhým 
aspektom komerčného záujmu o strojový preklad je 
vysoká cena ľudského prekladu a prekladateľských 
služieb, najmä vzhľadom na to, že prekladanie je vysoko 
náročná odborná práca, ktorá si vyžaduje 
profesionalitu a dostatok času. Prekladateľ denne 
preloží približne 10 strán (v závislosti od náročnosti 
prekladaného textu), čo niekedy spôsobuje 
oneskorenie, napríklad pri uvádzaní nového produktu 
na trh a pod. Dôsledkom tejto situácie je rozvoj a vývoj 
rôznych prekladateľských nástrojov a systémov 
automatického prekladu (strojový preklad), ktoré 
uľahčujú nielen prácu samotného prekladateľa, ale aj 
ich odbremeňujú od prekladov jednoduchých krátkych 
textov bežnej komunikácie alebo často sa opakujúcich 
textov (napr. administratívne texty). 

Systémy strojového prekladu sú 
konkurencieschopné, čo možno vnímať ako kompromis 
vzhľadom na vzťah kvalita-náklady-rýchlosť; sú časovo 
a finančne nenáročné, avšak v porovnaní s humánnym 
prekladom dosť nekvalitné. Z tohto dôvodu vzniká 
otázka kvality strojového prekladu, resp. potreba 
evalvácie tak textov vygenerovaných systémom 
strojového prekladu, ako aj samotných systémov 
strojového prekladu. Evalvácia strojového prekladu 
zohráva teda v oblasti strojového prekladu kľúčovú 
úlohu. Evalvácia strojového prekladu, konkrétne 
evalvácia systémov strojového prekladu je nevyhnutná 
oblasť výskumu nielen na určenie efektívnosti 
existujúcich systémov strojového prekladu, ale aj na 
optimalizovanie ich výkonu. Pokrok v oblasti strojového 
prekladu je závislý od výsledkov evalvácie (hodnotenia 
kvality MT) nových systémov strojového prekladu za 
účelom ukázať ich vyššiu efektívnosť ako terajších. V 

tejto súvislosti však  vyvstáva otázka metód a kritérií 
hodnotenia kvality.  

1 Prístupy k strojovému prekladu 
Existujú dve základné skupiny prístupov k strojovému 
prekladu: prístupy založené na pravidlách a prístupy 
založené na korpusoch (strojový preklad založený na 
príkladoch, štatistický strojový preklad a iné).  

Strojový preklad založený na pravidlách (Rule-
Based Machine Translation, ďalej len RBMT) si vyžaduje 
širokú škálu gramatických pravidiel, tzn. že vývojári 
systémov RBMT musia disponovať rozsiahlymi 
odbornými lingvistickými vedomosťami, navyše je 
v rámci ich vývoja potrebné realizovať značné 
množstvo manuálnej práce (Gough, 2005). Strojový 
preklad založený na pravidlách je teda postavený na 
lingvistickej analýze. Niektorí vedci nazývajú tento 
prístup k strojovému prekladu ako „úzko profilové 
získavanie znalostí“ (Winiwarter, 2007). 

MT systémy založené na pravidlách pracujú so 
syntaktickou analýzou východiskovej vety 
analyzovaním jej štruktúry, ako napríklad určovaním 
slovných druhov, a následne konvertujú tento text do 
pokročilého strojom čitateľného kódu.  Slová  (resp. 
frázy) sú v ďalšom kroku podľa poradia preložené do 
cieľového jazyka.  

Medzi najznámejšie komerčné systémy strojového 
prekladu založené na pravidlách patrí Systran, PROMT, 
Lucy Software, IBM Websphere, Toshiba (špeciálne pre 
japonský jazyk) a CCID (pre čínsky jazyk). 

Ku komerčným systémom existuje aj alternatíva, 
napríklad voľne šíriteľný systém Apertium. Vyvinuli ho 
vedci univerzity v Alicante v Španielsku. Umožňuje 
používateľom vytvárať vlastné prekladače pre 
ľubovoľnú kombináciu jazykov. Je to veľká príležitosť 
pre minoritné jazyky, keďže komerčné firmy nemajú až 
taký veľký záujem investovať do vývoja prekladačov pre 
jazyky, ktoré nie sú veľmi rozšírené (napríklad 
slovenský alebo český jazyk). 

Strojový preklad založený na príkladoch (Example-
Based Machime Translation, ďalej len EBMT) bol 
navrhnutý v roku 1984 japonským vedcom Makotom 
Nagaom. Možno povedať, že išlo o prevrat v spôsobe 
prekladania počítačom. Základom tohto prístupu nie sú 
pravidlá a gramatika, ale usporiadaný dvojjazyčný 
korpus (Gough, 2005), t. j. využívanie už existujúcich 
prekladov ako hlavného zdroja strojového prekladu. 
Vytvára nové preklady pomocou sady 
predchádzajúcich preložených príkladov – viet (párov 
prekladov z korpusu). Preto je jednou z podmienok 
uplatnenia EBMT bilingválny korpus. Tieto korpusy 
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textov (príkladov) obsahujú opakované preklady viet, 
ktoré môžu byť znova použité v plnej forme alebo môžu 
byť systémom rozdelené do niekoľkých fragmentov 
(segmentov) a neskôr rôznym spôsobom kombinované  
a použité v nových prekladoch. 

Systémy strojového prekladu založeného na 
príkladoch neboli veľmi komerčne rozšírené. 
Spomenieme iba jeden Traslán (Groves, 2008), ktorý 
bol komerčne používaný na preklad medzi anglickým 
jazykom a írskym. Medzi voľne šíriteľne systémy patrí 
Cunei, ktorý umožňuje integrovať vlastné príklady do 
korpusu pomocou prekladača (podobný platforme 
Apertium). 

Myšlienka štatistického strojového prekladu (SMT) 
vznikla na konci 80. rokov v laboratóriách výskumného 
centra IBM v nadväznosti na úspech štatistických 
metód v rozpoznávaní reči. Prvýkrát bol predstavený 
verejnosti v roku 1988 počas konferencie na univerzite 
Carnegie Mellon, na ktorej Peter Brown z výskumného 
centra spoločnosti IBM prezentoval prístup strojového 
prekladu ako štatistický problém hľadania 
optimalizácie pri modelovaní prekladateľskej úlohy, 
pričom strojový preklad výhradne postavil na 
matematických základoch (Brown a kol., 1990). Bol to 
„čisto“ štatistický, jazykovo nezávislý prístup k 
strojovému prekladu, ktorý používal vysoko rozvinutú 
matematickú teóriu rozdelenia pravdepodobnosti a 
odhadu pravdepodobnosti (Carl a Way, 2003). 

V súčasnosti sa systémy štatistického strojového 
prekladu vyvíjajú vo veľkej miere nielen v univerzitných 
laboratóriách (Karlova univerzita, Univerzita Johnsa 
Hopkinsa alebo Univerzita v Cambridge, či Edingurghu 
a pod.), ale aj v laboratóriách komerčných firiem (IBM, 
Microsoft, Google, BeGlobal (SDL) a iné). Medzi 
najznámejšie systémy štatistického strojového 
prekladu patrí systém Moses. Je voľne dostupný na 
stránke http://www.statmt.org/moses/.  

Systémy štatistického strojového prekladu 
mnohých spoločností, ako napr. Google, pochádzajú 
práve z Mosesu. Moses ponúka vlastný prekladač, ktorý 
je pripravený na stiahnutie a je adaptabilný pre 
akúkoľvek jazykovú mutáciu, čo zároveň znamená, že 
umožňuje vytvárať vlastné prekladače.   

Myšlienka hybridného prístupu k strojovému 
prekladu vstúpila do povedomia odbornej verejnosti už 
v 90. rokoch. Jeho prvými propagátormi boli Frederking 
a Nirenburg, ktorí v roku 1994 predstavili svoj koncept 
strojového prekladu „three heads are better than one“ 
(tri hlavy sú viac ako jedna) a aplikovali ho na 
španielsko-anglických frázových dvojiciach (neskôr 
v tom istom roku aj na prekladoch z japončiny do 

angličtiny). Pod pojmom tri hlavy si predstavovali 
spojenie strojového prekladu založeného na pravidlách 
(RBMT), strojového prekladu založeného na príkladoch 
(EBMT) a lexikálneho transferu štatistického 
strojového prekladu. 

Súčasným trendom rozvoja strojového prekladu sú 
teda hybridné systémy. Nazdávame sa, že je len 
otázkou času, kedy sa vytvoria kvalitne fungujúce 
systémy strojového prekladu na hybridnej platforme. 
Hoci musíme podotknúť, že už existujú prvé pokusy 
vytvoriť hybridné systémy, ako napríklad PROMT alebo 
už spomenutý Systran.  

2 Evalvácia strojového prekladu 
Evalvácii resp. hodnotenie kvality prekladu (TQA) sa 
pripisuje veľký význam nielen v akademickej sfére 
(Housevá, 1997; Nordová, 2005 a pod.), ale aj 
v profesijnej oblasti, kde je pojem kvalita neustálym 
predmetom búrlivých diskusií. Dôvodom, prečo sa stále 
hovorí o kvalite prekladu alebo o hodnotení kvality 
prekladu je samotný zákazník, lepšie povedané 
vzájomný vzťah kvalita - spokojnosť zákazníka. 
Spokojnosť zákazníka zohráva kľúčovú úlohu pri 
určovaní kvality prekladu, pri prístupoch ku kvalite 
prekladu alebo pri nadstavovaní parametrov kvality 
v modeloch TQA.  

Existuje niekoľko prístupov ako evalvovať strojový 
preklad. Jeden z najznámejších pochádza z dielne 
Whitea (2003), ktorý stavia na správe van Slypea 
(1979). White (2003) rozoznáva šesť prístupov resp. 
spôsobov evalvácie strojového prekladu: 

 Evalvácia realizovateľnosti (Feasibility 
evaluation) – evalvácia zameraná na 
posúdenie realizovateľnosti teórií a metód, 
poskytuje výsledky pre ďalší výskum (či systém 
strojového prekladu má potenciál k úspechu 
a k implementovaniu); 

 Vnútorná evalvácia (Internal evaluation) – 
evalvácia, ktorá by sa mala robiť neustále 
alebo pravidelne v určitých intervaloch počas 
vývoja a rozvoja technológie strojového 
prekladu (či jednotlivé komponenty pracujú 
tak ako boli navrhnuté, a ak to tak nie je, aké 
sú príčiny); 

 Deklaratívna evalvácia (Declarative 
evaluation) –  evalvácia schopnosti systému 
strojového prekladu preložiť text pre daného 
prijímateľa (koncového užívateľa); 

 Evalvácia použiteľnosti (Usability evaluation) – 
evalvácia použiteľnosti systému pre 
prijímateľa (koncového používateľa) v zmysle 
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splnenia požiadaviek prijímateľa (či použitím 
systému strojového prekladu naplnil svoje 
očakávania); 

 Prevádzková evalvácia (Operational 
evaluation) – evalvácia nákladov a prínosov 
systému vzhľadom na prevádzkovanie; 

 Porovnávacia evalvácia (Comparison 
evaluation) – evalvácia konkrétnych atribútov 
systému - ako kvalita prekladu – medzi 
dostupnými systémami strojového prekladu 
s cieľom nájsť ten najlepší. 

Druhý známy prístup k evalvácii strojového 
prekladu bol vytvorený pracovnou skupinou EAGLES 
(Expert Advisory Group on Language Engineering 
Standards, ďalej len AEGLES). Rozlišovali nasledovné 
typy evalvácie:  

 Adekvátna evalvácia (Adequacy evaluation) – 
zameraná na adekvátnosť splnenia 
špecifických potrieb; 

 Progresívna evalvácia (Progress evaluation) – 
podobná vnútornej evalvácii, evalvuje pokrok 
k určitým vytýčeným cieľom; 

 Diagnostická evalvácia (Diagnostic evaluation) 
– diagnostikuje či systém zlyhal a ak áno, tak 
potom prečo. 

 
Vzhľadom na realizáciu evalvácie môžeme 

sumarizačne rozlišovať medzi 
subjektívnou/manuálnou/ľudskou evalváciu 
spoliehajúcou sa na posudzovateľov a automatickou 
evalváciou. 

3 Automatická evalvácia strojového prekladu 
Napriek tomu, že manuálna evalvácia sa považuje za 
najreliabilnejšiu, existujú problémy, s ktorými si nevie 
poradiť. Papineni a kol. (2002) poznamenali, že metódy 
a metriky manuálnej evalvácie sú príliš pomalé 
a finančne náročné pre rozvoj systémov strojového 
prekladu, pre ktorý je dôležitá rýchla spätná väzba na 
kvalitu prekladu. 

V snahe o zefektívnenie evalvácie sa začalo 
uvažovať o automatických metódach evalvácie bez 
intervencie ľudského posudzovateľa. Bolo navrhnutých 
niekoľko automatických metrík hodnotenia kvality za 
účelom zníženia „času a pracovnej sily“ počas 
evalvácie. Metriky automatickej evalvácie sa používajú 
na doplnenie ľudskej evalvácie, pričom poskytujú 
vysokú efektívnosť a konzistentnosť pri pomerne 
nízkych nákladoch. Väčšinou sú založené na meraní 
podobnosti medzi prekladom, ktorý sa posudzuje 
a referenčným - humánnym prekladom. Preklad, ktorý 

sa posudzuje sa často nazýva hypotéza alebo 
kandidátny preklad. Metriky automatickej evalvácie 
môžu byť založené na štatistických princípoch (n-gramy 
alebo vzdialenosť editovania) alebo na používaní 
hĺbkových lingvistických štruktúr (morfologické, 
syntaktické alebo sémantické informácie).  
Presnosť a pokrytie slov (Precision and Recall) 

Patria medzi najjednoduchšie miery automatickej 
evalvácie. Často sa využívajú v spracovaní 
prirodzeného jazyka. Sú založené na zhode (spájaní 
rovnakých) slov hypotézy so slovami v referenčnom 
preklade (referencie), bez ohľadu na pozíciu slova vo 
vete. Majú navzájom opačný vzťah, t. j. s rastúcim skóre 
presnosti môže dochádzať k poklesu skóre pokrytia 
a naopak. 

 

presnost =
korektne

dlzka_hypotezy
                      (1) 

 

pokrytie=
korektne

dlzka_ referencie
                      (2) 

 
 

Metrika PER (Position-independent Error Rate, ďalej 
len PER) 

Používa sa príležitostne v evalvácii strojového 
prekladu. Je podobná metrike pokrytie v tom, že 
používa rovnakého menovateľa – dĺžku referenčného 
prekladu resp. počet slov v referencii. Ako samotný 
názov napovedá jedná sa o určitý stupeň chybovosti, 
t. j. nemeria zhodu, ale nezhodu. Berie do úvahy 
nadbytočné slová, ktoré považuje za chybné a treba ich 
odstrániť pri príliš dlhých prekladoch. 

 

PER=1-
korektné-max(0,d_h-d_ r)

d_ r
           (3) 

 
kde d_h je dĺžka hypotézy a d_r je dĺžka referenčného 
prekladu. 
Metrika WER (Word Error Rate, ďalej len WER) 

Metrika WER alebo chybovosť slov bola prvýkrát 
použitá pri evalvácii štatistického strojového prekladu. 
Patrí medzi metriky automatickej evalvácie MT 
systémov prvej generácie. WER miera bola prevzatá 
z oblasti rozoznávania reči, je založená na vzdialenosti 
editovania a berie do úvahy slovosled. Vzdialenosť 
editovania je reprezentovaná Levenshteinovou 
vzdialenosťou, ktorá je definovaná ako minimálny 
počet úprav (vkladania, odstraňovania a substitúcie) 
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potrebných na dosiahnutie zhody dvoch sekvencii 
(viet).  

 

WER(h,r)=
min

eÎE(h,r )
(v(e)+o(e)+n(e))

r
            (4) 

 
kde v (e) – počet vložených slov, o (e) – počet 
odstránených slov a n (e) – počet substitúcií (v 
postupnosti alebo ceste e), r je referenčným 

prekladom hypotézy h a min
eÎE(h,r)

postupnosť 

minimálnych krokov úprav, aby hypotéza dosiahla 
zhodu s referenciou. 
Metrika TER (Translation Error Rate, ďalej len TER) 

Metrika TER bola navrhnutá Snoverom a kol. v roku 
2006 a prvýkrát použitá v projekte GALE (Global 
Autonomous Language Exploitation, ďalej len GALE). 
Patrí do metrík automatickej evalvácie strojového 
prekladu druhej generácie. Podobne ako WER metrika 
aj TER miera je založená na vzdialenosti editovania. 
Rozdiel medzi nimi je ten, že metrika TER popri 
všetkých povolených editovacích úpravách zahrňuje 
v sebe aj posun (presun) blokov slov a fráz v rámci vety 
(niekedy sa tomuto presunu hovorí skok). Je výpočtovo 
náročná. Rieši problém metriky WER pri presune 
blokov vo vete pri editovaní. Metrika WER neumožňuje 
žiaden posun a navyše ho ešte aj penalizuje. Používa 
dynamické programovanie na výpočet počtu 
vkladaných slov, odstránených slov a nahradených slov 
a algoritmus „greedy search“ na nájdenie minimálneho 
počtu posunov t. j. na nájdenie množiny presunov 
blokov ako celku s minimálnym rozsahom korekcii. 
 

TER(h,r)=
min

eÎE(h,r)
(v(e)+o(e)+n(e)+p(e))

r
        (5) 

 
kde v (e) – počet vložených slov, o (e) – počet 
odstránených slov, n (e) – počet substitúcií a p (e) – 
počet presunov blokov (v postupnosti alebo ceste e), r

je referenčným prekladom hypotézy h a min
eÎE(h,r)

postupnosť minimálnych krokov úprav, aby sa 
hypotéza transformovala na referenčný preklad. 
Metrika CDER (Cover Disjoint Error Rate, ďalej len 
CDER) 

Metrika CDER je nadstavbou metriky WER, 
vychádza z Levenshteinovej vzdialenosti. Je výpočtovo 
menej náročná ako TER (nie je až tak striktná pre 
zachovanie podmienok usporiadania). Nepridáva do 

svojho výpočtu presun blokov, ale dlhý krok, čím 
nepenalizuje presun celých blokov. Využíva fakt, že 
počet blokov vo vete je rovnaký ako počet medzier 
medzi nimi plus jedna. „Dlhý skok“ je ekvivalentný 
k presunu blokov, pričom skokom sa myslí skok ponad 
medzeru medzi dvoma blokmi. Tieto dlhé skoky sú 
rovnako hodnotené a čítané v poradí jeden po druhom 
vo vete. Dlhé skoky sa kombinujú s ostatnými krokmi 
úpravy (vloženie, substitúcia, odstránenie) a s nulovou 
operáciou pri identite. Inými slovami povedané, 
dovoľuje preskupenie celých blokov bez penalizácie. 
Vyžaduje si to úplne pokrytie a disjunktnosť 
referenčného prekladu aj hypotézy tzv., že iba slová 
v referencii musia byť pokryté práve iba jedenkrát, 
zatiaľ čo v hypotéze môžu byť pokryté nula-, jeden- 
alebo viackrát. Dôvodom tohto obmedzenia je 
zabránenie vynechania dôležitých informácií 
v referencii a súčasne nebudú obsahovať nepotrebné 
opakovanie sa blokov. Inými slovami povedané, v rámci 
tejto metriky musia byť pokryté všetky slová 
referenčného prekladu, ale nemusia byť pokryté všetky 
slová hypotézy a naopak, niektoré slová hypotézy môžu 
byť pokryté aj viackrát. Dôsledkom toho je, že miera 
bude penalizovať iba slová referenčného prekladu, 
ktoré sa nenachádzajú v hypotéze, ale ak sa nachádzajú 
viackrát, tak to ignoruje. Výsledkom vzdialenosti 
„dlhého kroku“ je minimum potrebných krokov 
v úprave hypotézy, aby korešpondovala s referenčným 
prekladom.  
 

CDER(h,r)=
min

eÎE(h,r )
(v(e)+o(e)+n(e)+d _ s(e))

r
     (6) 

 
kde vkladanie (e) – počet vložených slov, odstránenie 
(e) – počet odstránených slov, nahradenie (e) – počet 
substitúcií a dlhý_skok (e) – počet dlhých skokov (v 
postupnosti alebo ceste e), r je referenčným 

prekladom hypotézy h a min
eÎE(h,r)

postupnosť 

minimálnych krokov úprav, aby sa hypotéza 
transformovala na referenčný preklad. 
Metrika HTER (Human Translation Error Rate, ďalej len 
HTER) 

Nedostatkom oboch metrík - TER aj CDER je 
nezohľadnenie možnosti - keď hypotéza je 
akceptovateľná, avšak odlišná od referencie. Z tohto 
dôvodu sa v súčasnosti preferuje metrika HTER, ktorá 
spočíva v zaangažovaní editora, t. j. požiada sa editor 
o posteditovanie hypotézy a zráta sa koľko 
nevyhnutných minimálnych krokov editor realizoval, 
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aby transformoval hypotézu na akceptovateľný 
preklad. Je to často ďaleko náročnejšia úloha – nájsť 
minimálny počet krokov úpravy ako samotný ľudský 
preklad (komplikovanejšie je skorigovať text do 
štandardnej kvality ako nanovo preložiť). Táto technika 
sa začala využívať aj DARPA evalváciách. 
 

HTER(h,pe)=
min

eÎE(h,r )
(v(e)+o(e)+n(e)+p(e))

r
       (7) 

 
kde r je referenčným prekladom hypotézy h a 

min
eÎE(h,pe)

postupnosť minimálnych krokov úprav 

posteditora, aby bola hypotéza akceptovateľnou. 
Metrika NIST (National Institute of Standards and 
Technology, ďalej len NIST) 

Metrika NIST resp. NIST skórovací systém bol 
vytvorený NISTom a prvýkrát použitý Doddingtonom 
v roku 2002. Stavia na základe BLEU a patrí medzi 
metriky automatickej evalvácie druhej generácie. 
Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že metrika BLEU dáva 
každej premennej rovnakú váhu, pričom NIST dáva 
väčšiu váhu n-gramom, ktoré sa nevyskytujú tak často. 
BLEU počíta s geometrickým priemerom a NIST 
s aritmetickým a nadobúdajú rôzny faktor penalizácie 
za stručnosť hypotézy. Hlavnou ideou tejto metriky je 
vyššie hodnotiť dlhšie n-gramy (komplikovanejšie 
segmenty alebo fragmenty), ktoré systém preloží ako 
tie, ktoré sú krátke (1-gramy).  

V súčastnosti existujú aj iné metriky automatickej 
evalvácie ako METEOR (Metric for Evaluation of 
Translation with Explicit ORdering) alebo iné návrhy 
evalvácie ako GOUGE (Recall-Oriented Understudy for 
Gisting Evaluation), ktoré sú založené na metrike 
pokrytie. Avšak pre potreby nášho výskumu sme sa 
rozhodli upriamiť pozornosť na vyššie spomenuté 
metriky a implementovať ich do nášho nástroja 
evalvácie strojového prekladu. Z tohto dôvodu ostatné 
metriky v predkladanej práci neuvádzame (Munková, 
2013). 

NIST = b ´log
2
min(1,

d_h

d_r
)´ I(w

i
)´p

i
i=1

n

å          (8) 

 
kde d_h je dĺžka hypotézy, d_r je dĺžka referenčného 
prekladu a p je presnosť. 

Záver 
V tomto článku sme sa zamerali na teoretické 

znalosti z oblasti automatickej evalvácie strojového 
prekladu. Popísali sme základné prístupy k strojovému 

prekladu. Tieto prístupy sú - strojový preklad založený 
na pravidlách, strojový preklad založený na príkladoch, 
štatistický strojový preklad a hybridný prístup. Tieto 
v súčasnosti najčastejšie používané prístupy je možné 
rozdeliť do dvoch skupín: prístupy založené na 
pravidlách a prístupy založené na korpusoch (strojový 
preklad založený na príkladoch, štatistický strojový 
preklad a iné). 

Ďalej sme si popísali základné prístupy k evalvácií 
strojového prekladu. Popísali sme prístupy z dielne 
Whitea (2003), ktorými sú evalvácia realizovateľnosti, 
vnútorná evalvácia, deklaratívna evalvácia, evalvácia 
použiteľnosti, prevádzková evalvácia, porovnávacia 
evalvácia a prístupy popísané skupinou EAGLES, 
ktorými sú adekvátna evalvácia, progresívna evalvácia 
a diagnostická evalvácia. 

V poslednej časti sme popísali najčastejšie 
používané metodiky na automatickú evalváciu 
strojového prekladu. Tieto metodiky sú presnosť a 
pokrytie slov, metrika PER, metrika WER, metrika TER, 
metrika CDER, metrika HTER a metrika NIST. 

Výsledky tohto výskumu plánujeme využiť na 
zlepšovanie existujúcich systémov strojového 
prekladu. Praktický výstup nášho výskumu bude 
pozostávať z návrhu a implementácie algoritmov 
automatickej evalvácie strojového prekladu, ktoré 
budú implementáciou metodík popísaných v tomto 
článku a nástroja na automaticú evaluáciu strojového 
prekladu. Tento nástroj bude schopný systematicky 
klasifikovať chyby v prekladoch vygenerovaných 
automatickými nástrojmi. Nástroj budeme testovať na 
prekladoch z nemeckého a anglického jazyka do 
slovenského jazyka ako flektívneho typu jazyka. 
Následne plánujeme analyzovať správnosť klasifikácie 
chýb týmto nástrojom. V prípade veľkej korelácie 
medzi klasifikovanými chybami pomocou vytvoreného 
nástroja a manuálnej evalvácie, bude možné tento 
nástroj využiť na zlepšovanie existujúcich systémov 
strojového prekladu. V našom budúcom výskume 
budeme používať systémy strojového prekladu Google 
translator API a MC@EC, oba založené na SMT, ktoré 
bude možné vylepšiť použitím výstupných dát z nášho 
výskumu. 
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Abstrakt 
Pri práci s Petriho sieťami je vždy výhodné mať nástroj 
na vytváranie modelov Petriho sietí a simuláciu. Takýto 
nástroj by mal byť spoľahlivý, ľahko použiteľný, v 
prípade potreby ľahko rozšíriteľný a použiteľný na 
viaceré druhy Petriho sietí. Táto práca popisuje 
problematiku Petriho sietí a následne sa zaoberá 
vytvorením takéhoto nástroja. Práca popisuje nástroj z 
pohľadu programátora, pričom vysvetľuje algoritmy 
použité pri aktivácií Petriho sietí a algoritmy použité pri 
formalizácií Petriho sietí. Ďalej nástroj sa popisuje aj z 
pohľadu používateľa, pričom vysvetľuje, ako s 
nástrojom pracovať, ako vytvárať modely, ako spúšťať 
simuláciu a ako model formalizovať a čo ktorá 
formalizácia znamená. 
Kľúčové slová: Petriho siete, formalizácia, simulácia 

Abstract 
When working with Petri nets it’s always good to 

have a tool that can create Petri net models and 

simulate them. Such a tool should be reliable, easy to 
use, when needed easily exentible and usable for 
different types of Petri nets. This paper describes the 
theory of Petri nets and then deals with the creation of 
such a tool. Paper describes this tool from the view of 
the programmer, while explaining algorithms used to 
activate and simulate Petri nets and algorithms used to 
formalise Petri nets. Further it describes the tool from 
the view of user, while explaining how to work with this 
tool, how to create models, how to start simulation, 
how to formalise models and what which formalisation 
means. 
Key Words: Petri nets, formalisation, simulation 

Úvod 
Petriho sieť je jedna z viacerých matematických 
modelovacích jazykov na opísanie distribuovaného 
systému. Petriho sieť je diskrétny bipartitný graf, 
ktorého uzly predstavujú miesta (place) a prechody 
(transition). Uzly grafu sú poprepájané orientovanými 
hranami (arc). Značenie alebo stav (marking) priradí 

každému miestu nezáporné celé číslo, ktoré 
predstavuje počet tokenov (token) v danom mieste. 

V okamihu aktivácie prechodu sa zo vstupných miest 
odoberú tokeny a priradia sa výstupným miestam 
prechodu. Vývoj systému je reprezentovaný  presunom 
tokenov v sieti na základe aktivácie prechodov. Každé 
nové značenie predstavuje nový stav [1]. 

Program slúži na grafické vytváranie Petriho sietí, na 
simuláciu vývoja a formalizáciu systému. Hlavným 
využitím by malo okrem iného byť aj modelovanie 
edukačných procesov. 

1 Petriho sieť 
Petriho sieť sa skladá z miest, prechodov, tokenov a 
orientovaných hrán. Každý prechod môže mať 
nezáporný počet vstupných a nezáporný počet 
výstupných miest. Každé miesto môže mať nezáporný 
počet vstupných a nezáporný počet výstupných 
prechodov. Každé miesto obsahuje nezáporný počet 
tokenov a má určenú maximálnu kapacitu tokenov. 
Každá hrana je ohodnotená nezáporným číslom, ktoré 
predstavuje jej váhu. 

Prechod sa môže aktivovať vtedy a len vtedy ak pre 
všetky vstupné miesta platí: počet tokenov vo 
vstupných miestach je väčší nanajvýš rovný váhe hrany 
a zároveň pre všetky výstupné miesta platí: počet 
tokenov v mieste plus váha hrany musí byť menší 
nanajvýš rovný kapacite výstupného miesta [2]. 

 
Obr. 1 Príklad Petriho siete 

 

1.1 Využitie Petriho sietí 
Petriho siete, ako nástroj na modelovanie systémov, sú 
momentálne jedna z najpoužívanejších metód na 
modelovanie a simulovanie systémových procesov 
v rôznych oblastiach [3]. Sú užitočné pri modelovaní 
pretože ľahko pochopiteľným spôsobom kombinujú 
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diskrétne udalosti a spojité udalosti. Na jednej strane, 
sú vhodné na modelovanie diskrétnych častí systémov 
a na poskytovanie diskrétnej abstrakcie spojitého 
správania a na druhej strane, generalizované 
stochastické Petriho siete vedia dynamicky opísať 
systém a majú dobrú detailnú simulovaciu schopnosť 
[4]. 

Formalizmus Petriho sietí so všetkými rozšíreniami 
je tak silný, že sú v ňom zahrnuté skoro všetky ostatné 
formalizmy. Stačí len jeden formalizmus bez ohľadu na 
zvolený modelovací prístup (kvalitatívny - kvantitatívny, 
diskrétny - spojitý, deterministický - stochastický), ktorý 
je vhodný pre sledovaný systém. Navyše formalizácia 
Petriho sietí je ľahko pochopiteľná pre vedcov z rôznych 
oblastí, ktorí spolupracujú na modelovacom procese. 
Takže je to ideálny spôsob na intuitívnu reprezentáciu 
a komunikáciu sledovaného systému. Okrem toho 
Petriho siete umožňujú hierarchické štruktúrovanie 
modelu a umožňujú rôzne detailné pohľady na 
sledovaný model [5]. 

2 Tvorba nástroja Petriho sietí 
Program je napísaný v jazyku C++ a vytvorený v IDE MS 
Visual Studio 2013, čo znamená, že používateľ musí mať 
na počítači nainštalovné MS VS 2013 Redistributable 
package (x86) na to, aby program mohol spustiť. 
Program pre grafické rozhranie využíva DirectX 11 API. 

Základom miest, prechodov aj orientovaných hrán 
v programe je trieda EnviromentObjectBase. Od tejto 
sú odvodené triedy EOArrow, ktorá predstavuje 
orientovanú hranu a trieda EOInteractive, ktorá je 
základom pre miesta a prechody. Od triedy 
EOInteractive je odvodená trieda EOTransition, ktorá 
predstavuje prechod a trieda EOPlace, ktorá 
predstavuje miesto.  

Pri vytváraní miest aj prechodov sa na pozadí 
aktualizuje trieda PetriNetMatrix, v ktorej sú uložené 
údaje o prepojení miest a prechodov. Táto trieda 
obsahuje 2-rozmernú maticu celých čísiel (incidenčnú 
maticu), ktorej stĺpce sú prechody a riadky miesta [1]. 
Hodnoty v matici predstavujú váhy orientovaných hrán, 
ktorými sú miesta a prechody poprepájané. Kladná 
hodnota znamená smer orientovanej hrany z prechodu 
do miesta, záporná hodnota znamená smer 
orientovanej hrany z miesta do prechodu a 0 znamená, 
že miesto a prechod nie sú prepojené, alebo je 
prepojené dvoma orientovanými hranami s rovnakou 
váhou, ktoré smerujú z miesta do prechodu a zároveň 
z prechodu do miesta. 

2.1 Ukladanie modelu do súboru 
Dôležitou funkciou programu je tiež ukladanie modelov 
do súborov a načítavanie modelov zo súborov. Pri tejto 

príležitosti je vhodné uviesť formát tohoto dátového 
súboru. 

Prvým údajom v súbore je reťazec znakov 
„PNDATFILE“ (typ premennej char), vďaka ktorému 
program vie, že sa jedná o správny súbor. Ďalej je 
v súbore uložený počet miest (typ premennej unsigned 
int) a údaje o miestach: 

Dĺžka názvu miesta (typ premennej unsigned int), 
Názov miesta (typ premennej WCHAR*), 
Pozícia miesta x (typ premennej float), 
Pozícia miesta y (typ premennej float), 
Uhol názvu miesta (typ premennej float), 
Vzdialenosť názvu miesta(typ premennej float), 
Index v incidenčnej matici (typ premennej unsigned 

int), 
Kapacita (typ premennej unsigned int), 
Začiatočný počet tokenov (typ premennej unsigned 

int). 
Ako ďaľšie je v súbore uložený počet prechodov (typ 

premennej unsigned int) a údaje o prechodoch: 
Dĺžka názvu prechodu (typ premennej unsigned int), 
Názov prechodu (typ premennej WCHAR*), 
Pozícia prechodu x (typ premennej float), 
Pozícia prechodu y (typ premennej float), 
Uhol názvu prechodu (typ premennej float), 
Vzdialenosť názvu prechodu (typ premennej float), 
Index v incidenčnej matici (typ premennej unsigned 

int), 
Typ času (typ premennej unsigned int). 
Na koniec je v súbore uložená veľkosť matice: 
Počet miest (typ premennej unsigned int), 
Počet prechodov (typ premennej unsigned int), 
2-rozmerné pole váh orientovaných hrán (typ 

premennej int). 

2.2 Algoritmus simulácie 
Simulácia prebieha v krokoch. Pokiaľ sa systém 
nenachádza v stave uviaznutia (deadlock), tak sa po 
každom kroku dostane do nového stavu. Každý krok 
prebieha rovnako a to nasledovne: 

Každý prechod má pomocné polia v_FireToThis, čo 
sú miesta, do ktorých by v tomto kroku mal poslať 
tokeny a v_TakeFromThis, čo sú miesta, z ktorých by 
v tomto kroku mal odobrať tokeny. Tieto polia je na 
začiatku potrebné vyprázdniť. Každé miesto má 
pomocné premenné m_bFiredThisStep, ktorá určuje, či 
miestu v tomto kroku bol odobraný token a 
m_bTakenThisStep, ktorá určuje, či miesto v tomto 
kroku získalo token. Tieto premenné je potrebné na 
začiatku kroku nastaviť na false. 

Ďalej algoritmus kontroluje všetky prechody 
a zisťuje, ktoré je v tomto kroku možné aktivovať. 
Najprv zisťuje, či každé miesto, ktoré smeruje do tohoto 
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prechodu má dostatočný počet tokenov. Ak je táto 
podmienka splnená, zisťuje či má každé miesto, do 
ktorého tento prechod smeruje, dostatočnú kapacitu 
na akceptovanie tokenov z tohoto prechodu. Ak je aj 
táto podmienka splnená, prechod by sa v tomto kroku 
mohol aktivovať, takže je potrebné nastaviť pomocné 
polia v_FireToThis a v_TakeFromThis.  

Okrem toho je potrebné zistiť typ času prechodu. Ak 
je prechod deterministický (deterministic), je nutné 
zapamätať si ho ako deterministický. Deterministické 
prechody sa môžu aktivovať len vtedy, ak sú splnené 
základné podmienky pre aktiváciu prechodu a ak sa 
v danom kroku v systéme neaktivovali žiadne iné 
prechody. Ak je okamžitý (immediate), je nutné si ho 
zapamätat ako okamžitý. Okamžité prechody sa môžu 
aktivovať vždy, keď sú splnené základné podmienky pre 
aktiváciu prechodu. Ak je stochastický (stochastic), je 
nutné sledovať, či jeho čas vypršal. Stochastický 
prechod sa môže aktivovať len vtedy, ak sú splnené 
základné podmienky pre aktiváciu prechodu a ak jeho 
čas padol na 0 [6]. V tom prípade je možné zapamätať 
si ho ako okamžitý a nastaviť pre neho nový náhodný 
čas. 

Následne sa určuje, či majú byť použité 
deterministické prechody. Ak v tomto kroku neboli 
aktivované žiadne okamžité alebo stochastické 
prechody, budú aktivované tie deterministické. 

Aktivácia prechodov neprebieha postupne, pretože 
je možné, že aktivácia jedného prechodu znemožní 
aktiváciu iného prechodu. Aktivovanie prechodov, 
ktoré spĺňajú podmienky aktivácie, prebieha náhodne 
a to tak, že sa vždy vyberie náhodný prechod, ktorý sa 
v tomto kroku môže aktivovať ale sa ešte neaktivoval. 

Podmienka znie, že každé miesto môže v jednom 
kroku odoslať token len jednému prechodu a každé 
miesto môže v jednom kroku akceptovať token len 
z jedného prechodu. Je teda potrebné kontrolovať 
pomocné premenné miest m_bFiredThisStep a 
m_bTakenThisStep. Ak žiadne miesta, ktoré smerujú do 
prechodu v tomto kroku ešte neodovzdávali tokeny 
a žiadne mieste do ktorých prechod smeruje ešte 
v tomto kroku nebrali tokeny, prechod sa 
aktivuje, nastaví premenné m_bFiredThisStep a 
m_bTakenThisStep pre dané miesta a tým znemožní 
prípadnú aktiváciu iných prechodov, ktoré tieto miesta 
využívajú. 

2.3 Algoritmy formalizácií 
Hlavnou časťou formalizácie sú triedy PNStateVector, 
ktorá predstavuje stav systému ako vektor, pričom 
zložky vektora sú počty tokenov v miestach 
a ukazovatele na prechody, ktoré boli v danom kroku 
aktivované. Ďalšou dôležitou triedou je PNStateStep, 

ktorá predstavuje jeden krok simulácie a obsahuje 
všetky, stavy, do ktorých sa môže model v danom kroku 
dostať. 

V programe je v tejto chvíly možné vytvorenie 
piatich typov formalizácií. Tri z týchto typov ako prvé 
použijú metódu CreateSteps, ktorá z aktuálneho stavu 
modelu vytvorí ďalšie možné kroky (stavy, do ktorých sa 
model môže pri simulácií dostať). Metóda najprv 
vytvorí aktuálny stav systému v nultom kroku. Následne 
pomocou cyklu while a metódy AddStep vytvorí všetky 
ďalšie možné kroky. 

Metóda AddStep vytvára všetky možné stavy pre 
nový krok z aktuálneho kroku. Metóda prechádza 
všetky stavy aktuálneho kroku a snaží sa pre každý stav 
nájsť jeho nasledujúce stavy. Používa pri tom 
algoritmus na krokovanie systému zo simulácie ale 
miesto toho aby vytvorila nový stav zavolá metódu 
TryAddStepFromStateAndTrans. Ak sa jej nepodarilo 
v tomto kroku vytvoriť nové stavy, cyklus končí. 

Metóda TryAddStepFromStateAndTrans hľadá 
všetky možné kombinácie nových stavov pre aktuálny 
stav. Pre náročnosť algoritmu, nebude tento rozpísaný 
do detailov. Metóda na koniec zisťuje či nový stav už 
v niektorom kroku neexistuje pomocou metódy 
CheckIfStepExists, pretože ak taký stav už existuje, tak 
nie je pridaný do nového kroku ale sa na neho odkáže 
pomocou indexov. 

3 Práca s nástrojom Petriho sietí 
Program slúži na vytváranie modelov a simuláciu 
Petriho sietí. Hlavnými prvkami Petriho sietí sú miesta 
(place), prechody (transition) a orientované hrany (arc). 
Na vloženie týchto prvkov do modelu stačí stlačiť 
klávesy P pre miesta, T pre prechody a klikunúť myšou 
na miesto, kam prvok chceme vložiť. Ak chceme prvky 
poprepájať, je potrebné stlačiť klávesu A a kliknúť na 
prvok, z ktorého chceme šípku ťahať. Následne 
klikneme na prvok ku ktorému chceme smer šípky 
priradiť (Obrázok č. 2). 
 
Obr. 2 Vytvorenie šípky z miesta do prechodu 

 

Pohľad na model je možné posúvať stlačením kolečka 
na myši. Priblíženie k modelu je možné regulovať tiež 
kolečkom myši.  
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V programe je možné pomocou záložiek View 
a Settings upraviť vzhľad prostredia a modelu. 
Štandardne je pre miesta zapnuté zobrazovanie názvu 
a aktuálneho počtu tokenov ku kapacite. Pre prechody 
je zapnuté zobrazovanie názvu a pre šípky zobrazovanie 
váhy. 

3.1 Vlastnosti prvkov 
Pri kliknutí myšou na konkrétny prvok (miesto, prechod 
alebo orientovaná hrana), sa v pravom hornom rohu 
otvorí okno s vlastnosťami tohoto prvku.  
Pre miesta je to názov, začiatočný počet tokenov, 
aktuálny počet tokenov, kapacita miesta, pozícia miesta 
(x, y) a posuvníky, pomocou ktorých sa nastavuje 
pozícia názvu miesta a vzdialenosť názvu miesta. 

Pre prechody je to názov, typ času, pozícia (x, y) 
a posuvníky, pomocou ktorých sa nastavuje pozícia 
názvu prechodu a vzdialenosť názvu prechodu. Typy 
časovania prechodov určujú, či sa prechod aktivuje, keď 
spĺňa aktivačné podmienky. Okamžitý (immediate) 
prechod sa aktivuje hneď, deterministický 
(deterministic) prechod sa aktivuje len vtedy, ak 
v systéme došlo k uviaznutiu to je, ak sa žiadne iné 
prechody v danom kroku nemôžu aktivovať 
a stochastický (stochastic) prechod sa aktivuje ak jeho 
náhodný čas v danom kroku klesol na nulu. 

Pre orientovanú hranu je to váha, ktorá určuje, 
koľko tokenov šípka miestam pridáva a koľko z nich 
uberá, informácia o tom, ktoré miesto a prechod šípka 
spája a posuvníky, pomocou ktorých sa nastavuje 
pozícia údajov šípky a vzdialenosť údajov šípky. 

Pri označení viacerých prvkov súčasne sa ich 
parametre meniť nedajú.  

3.2 Simulácia 
Pri kliknutí na záložku Simulation sa zobrazí menu 
simulácie. Pri stlačení tlačidla Reset simulation sa 
aktuálny počet tokenov každého miesta nastaví na 
začiatočný počet tokenov. Pri stlačení tlačidla Step 
forward sa vykoná jeden krok simulácie. Pri stlačení 
tlačidla Play sa spustí simulácia. Spustená simulácia je 
zvýraznená červeným okrajom okna. Stlačením tlačidla 
Stop sa simulácia zastaví. Posuvník slúži na nastavenie 
rýchlosti animácie simulácie.  

Pri simulácií sa prechody aktivujú na základe 
podmienok pre aktiváciu vyplývajúcu z definície Petriho 
sietí a na základe nastaveného typu času.  

3.3 Vyhodnocovanie 
V programe je niekoľko možných vyhodnotení. Pri 
kliknutí na záložku Formalisation sa zobrazí ponuka 
možných vyhodnotení.  

Prvá možnosť je Display steps as vectors (zobraz kroky 
ako vektory). Táto možnosť zobrazuje stav modelu ako 
vektor, pričom hodnoty vektora sú počty tokenov 
v miestach. Pri tomto vyhodnocovaní sa zisťuje, do 
akých stavov sa môže model dostať z pôvodného stavu, 
určeného na začiatku vyhodnocovania. Pri každom 
vektore stavu je aj dvojica čísiel určujúca nasledujúce 
stavy. Prvé číslo predstavuje riadok, nasledujúceho 
stavu a druhé číslu určuje miesto stavu v tomto riadku 
(Obrázok č. 3).  
 

Obr. 3 Vyhodnotenie Display steps as vectors 

 

Ďalším vyhodnotením je Vectors with transitions 
(vektory s prechodmi). Toto vyhodnotenie funguje 
podobne ako Display steps as vectors ale okrem vektora 
tokenov zapíše aj to, ktoré prechody boli aktivované pri 
pridávaní tokenov a z ktorých miest tokeny brali. 
Rozdiel medzi týmito formalizáciami spočíva v tom, že 
sa model môže do rovnakých stavov dostať aktiváciou 
rôznych prechodov.  
Obr. 4 Vyhodnotenie Vectors with transitions 

 

Ďalším tlačidlom v záložke Formalisation je Incidence 
matrix. Toto tlačidlo vypíše incidenčnú maticu pre daný 
model tromi spôsobmi. Prvý vypíše názvy prechodov 
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ako stĺpce, názvy miest ako riadky a hodnoty 
orientovaných hrán pre príslušné miesto v matici. Ďalší 
je maticový tvar používaný v programe MatLab. 
Posledný je tvar 2-rozmerného poľa používaný v jazyku 
C++.  
Ďalším vyhodnotením je Display IF THEN stepwise, 
ktorá vypisuje kroky z vyhodnotenia Display steps as 
vectors ako IF-THEN pravidlá s operátormi and a or.  
Poslednou formalizáciou je Display probability table, 
ktorej je najprv potrebné určiť počet krokov. Táto 
vypisuje stavy modelu ako vektory a ku každému stavu 
v kroku vypíše, s akou pravdepodobnosťou tento stav 
v danom kroku nastane (Obrázok č. 5).  
 
Obr. 5 Vyhodnotenie Display probability table 

 

4 Diskusia 
Nástroj bol vytvorený z dôvodu potreby spoľahlivého 
a stabilného nástroja, ktorý by bol schopný 
vyhodnocovať Petriho siete. Nástroje, ktoré sme mali 
doposiaľ k dizpozící nespĺňali ani jednu z týchto 
požiadaviek. Keďže sme nástroj vytvorili, poznáme jeho 
algoritmy, vieme presne, čo od neho môžeme očakávať 
a v prípade potreby ho vieme upraviť alebo rozšíriť. 

V budúcnosti by mal byť nástroj využitý na 
modelovanie výučbových procesov a na vytvorenie 
modelu prechodu študenta cez e-kurzy, čo by malo 
viesť k ich vylepšeniu. 

Záver 
V práci sme sa venovali vytvoreniu nástroja na 
modelovanie, simulovanie a vyhodnocovanie v Petriho 
sieťach. Program spĺňa všetky požiadavky: je spoľahlivý, 
ľahko použiteľný, ľahko rozšíriteľný o nové funkcie 
a použiteľný na viaceré typy Petriho sietí. Nesignalizuje 
zbytočné chybové hlášky, je stabilný, simulácia 
prebieha podľa definície Petriho sietí a podľa zvolených 
typov časov. Pri potrebe nových typov formalizácií sa 
tieto dajú jednoducho doplniť. Program je možné 
využívať na vytváranie modelov Petriho sietí, ich 
simuláciu aj vyhodnocovanie. Program je možné 
využívať na vedecké aj akademické účely. 

Pri písaní projektu boli dodržané zásady objektovo 
orientovaného programovania, takže rozširovanie 
projektu je z programátorského hľadiska jednoduché. 
Projekt by bolo možné rozšíriť o možnosť práce 
s Farebnými Petriho sieťami, keďže tieto v programe 
zatiaľ zakomponované nie sú. Ďalším zaujímavým 
rozšírením by mohlo byť pridanie sieťovej a hardvérovej 
komunikácie, čo by umožnilo nastavovanie tokenov 
priamo zo vstupných počítačov a zariadení [7]. 

V prípade potreby nových spôsobov formalizácií sa 
aj tie dajú veľmi jednoducho pridať, pričom je v pláne 
pridať ešte niekoľko ďalších, ktoré v tejto práci už nie sú 
spomenuté. 
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Abstrakt 
Práca sa zaoberá rozšírenou realitou, ktorá sa 
v posledných rokoch začala využívať na mobilných 
zariadeniach. V teoretickej časti je vysvetlený tento 
pojem, vypracované výhody a nevýhody takéhoto 
riešenia, následne stručne popísané nástroje s ktorými 
sa dá vytvoriť aplikácia alebo hra v rozšírenej realite 
a na to nadväzuje aj popis reálne vytvorenej hry 
v rozšírenej realite. 
Kľúčové slová: rozšírená realita 1, Unity 2, Vuforia 3, 
Mobilné zariadenia 4, 

Abstract 
The work deals with augmented reality, which in recent 
years began to be used on mobile devices. In the 
theoretical section explains the concept, developed by 
the pros and cons of such a solution, then briefly 
describes the tools that will help to create an 
application or game in Augmented Reality and it follows 
the description actually created the game in 
augmented reality. 
Key Words: augmented reality 1, Unity 2, Vuforia 3, 
Mobile devices 4, 

Úvod 
Rozšírená realita, často nesprávne označovaná ako 
augmentovaná realita (z anglického výrazu Augmented 
reality, skr. AR), je oblasť, o ktorú sa postupne zaujíma 
čoraz viac ľudí. Preto sa tejto oblasti začalo venovať 
viacero programátorov a vývojárov. Jedná sa o nový typ 
média, ktorý so sebou prináša nové možnosti pre 
vzdelávanie, zábavu, aj možnosti práce pre 
programátorov v oblastiach ako je architektúra, 
navigácia, hry a podobne. Využíva nové postupy s 
priamou komunikáciu a spätnou väzbu od používateľov. 
Umožnené je to najmä prostredníctvom novoprijatého 
používateľského rozhrania, ktoré vďaka pohybu z 
geolokačných senzorov sa prenášajú informácie do 
zariadenia a to umožňuje okamžitú vizualizáciu dát v 
závislosti na okolí používateľa. Tým sa uľahčuje 
ovládanie mobilných aplikácií a pritom zostávajú 
zachované všetky prvky, ktoré máme možnosť poznať 

zo smart zariadení, ako sú ovládanie dotykom a 
podobne. 

1 Rozšírená realita 

Laikovi, by sme mohli vysvetliť túto tému použitím 
výrazu „hologram, viditeľný len za pomoci mobilných 
technológií, ktoré obsahujú kameru.“ Toto vyjadrenie 
nebolo presné a nepribližuje sa realite. Išlo o to, aby 
bežný človek hneď vedel pochopiť a predstaviť si danú 
problematiku. Chien-Hsu Chen [1] uviedol odbornú 
definíciu tohto výrazu vo svojej publikácií na danú tému 
ako: „Priamy alebo nepriamy pohľad na fyzikálne 
prostredie v reálnom svete. Prostredie je obohatené 
prvkami, vytváranými za pomoci počítača a daného 
programu, ktoré majú za úlohu generovať a ovplyvniť, 
respektíve obohatiť zmyslové vnemy, napríklad 
zvukom, grafikou, textom alebo animáciou.“ 

S pomocou tejto technológie sa informácie o 
okolitom reálnom svete pre používateľa stávajú 
interaktívne a digitálne manipulovateľné a možno ich 
obsah zobrazovania, do určitej miery, upravovať. To 
prináša používateľovi príležitosť zobrazovať len to, čo 
aktuálne potrebuje. Je to obrovská výhoda, napríklad 
oproti videu, kde udalosti nasledujú sekvenčne za 
sebou a obsah nemožno meniť, lebo bol vytvorený pri 
vzniku videa, často nahradzovanými aj animáciami. 
Informácie sú získavané z rôznych informačných 
zdrojov za použitia off-line aplikácií alebo on-line 
prístupu. 

1.1 Ako pracuje rozšírená realita 
Rozšírená realita pracuje na dvoch základných 
princípoch.  

Generovanie na základe GPS polohy signálu. To sa 
využíva pri digitálnych turistických sprievodcoch. 
Používateľ nasníma prostredie a k nemu sa vytvoria 
virtuálne prvky. 

Na základe značky, čo môže byť čokoľvek, čo sa dá 
rozoznať aj voľným okom zariadenie nasníma značku 
a jej polohu a potom generuje virtuálny objekt .Je jedno 
či sa jedná o text alebo obrázkovú formu. Ide o kvalitu 
značky, to vám ukáže až program. Čím lepšia kvalita 
značky tým sa skôr nájde v priestore. 
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Viac praktizovaná forma je najmä pri hrách. Ide o to 
že prvky AR sa vytvoria až po nájdení konkrétnej značky. 
Ak sa nájde značka, prepočíta sa poloha a rotácia 
značky voči zariadeniu a na základe toho sa vytvorí nad 
značkou virtuálny objekt. 

1.2 Výhody rozšírenej reality 
Svet okolo nás sa neustále vyvíja a mení. Dnes je 
problém nájsť človeka, ktorý opustí dom bez toho, aby 
si nezobral so sebou telefón. Technológie a zariadenia 
a všetko s tým späté je už každodennou súčasťou nášho 
života. Vďaka smart zariadeniam nájdeme všetky 
potrebné informácie veľmi rýchlo. Trasu na miesto, 
ktoré nepoznáme, polohu priateľov, informácie 
o všetkom možnom. 

Paradoxom je to, že aj keď sú teraz populárne 
sociálne siete, ľudia sa zabúdajú, alebo už úplne zabudli, 
socializovať. Dnes je problém sa niekomu len tak 
prihovoriť bez toho, aby si nepomyslel hneď niečo zlé. 
Deti trávia viacej času na sociálnych sieťach, namiesto 
toho, aby sa hrali vonku, alebo učili niečo nové.  

Aplikácie v rozšírenej realite prichádzajú v tomto 
smere s inováciami, ktorými sa snaží priblížiť ľuďom 
21.storočia a pomôcť im v rôznych oblastiach. 

Vzdelávanie 
„Tradičné“ učenie je založené na učebniciach a 
v dnešnej dobe už knihy prestávajú mladých ľudí 
zaujímať. Prostredníctvom AR sa vytvárajú nové knihy, 
tiež známe ako „Magic books“ (v preklade magické 
knihy). Sú to v podstate klasické knihy, aj z bežných sa 
dá takýto typ vytvoriť, rozdiel je však v tom, že nad nimi 
sú postavené AR aplikácie, ktoré dokážu jednotlivé 
obrázky alebo text „oživiť“ a to tak, že sa pre jednotlivé 
prvky vytvoria animácie a tým pádom skôr zaujmú 
používateľov, aby si danú knižku, časopis alebo nejakú 
formu tlačenej správy prečítali. Toto dielo v sebe spája 
učebný proces s novou dobou. To umožňuje 
interaktívne a autonómne študovať. Animácia môže 
deti, alebo študentov učiť rovnako, ako keby problém, 
alebo danú vec, riešili s ostatnými vrstovníkmi a bez 
pomoci pedagógov [2]. 

Nákupné katalógy. 
Pri kúpe každého tovaru je, okrem ceny, rozhodujúci 
faktor aj výzor daného tovaru v prostredí kam bude 
umiestnený. Klamlivé môže byť aj prostredie obchodu. 
Pritom priamo u vás v doma daná vec nemusí zapadať 
do okolitého interiéru. Dokonca aj keď ste vyzbrojený 
meracím zariadením a snažíte sa predstaviť si ako bude 
ohromujúco nová vec vyzerať u vás doma, napríklad 
nová sedačka vo vašej obývacej izbe, nie je to ľahká 
úloha. 

Spoločnosť IKEA zistila, že 14 percent zo všetkých ich 
zákazníkov skončí v domácnosti s nábytkom, ktorý má 
zlú veľkosť, farbu alebo štýl pre zamýšľané umiestnenie. 
Vďaka rozšírenej realite si zákazníci švédskeho predajcu 
teraz môžu vyskúšať vybrané produkty vo svojich 
domovoch s pomocou tlačeného katalógu, mobilnej 
aplikácie a smartphone alebo tabletu [3]. 

Socializovanie 
Ak chcete byť v dnešných moderných hrách „najlepší“, 
potrebujete podporu od spoluhráčov. Hry vytvorené v 
AR sa zakladajú na tom, že ak chcete pri nich 
napredovať,  musíte sa s niekým dohodnúť , že sa spolu 
stretnete. Pri tomto stretnutí si môžete vymieňať rôzne 
veci potrebné pre danú hru. Existujú aj rôzne iné 
aplikácie vo svete, ktoré fungujú iba za účelom 
stretnutia. To prebieha tak, že osoba zadá nejaké úlohy 
a ten, kto sa s ňou chce stretnúť, by mal vedieť tie úlohy 
vyriešiť. Týmto sa odfiltrujú nežiadúce stretnutia. 

Na Slovensku sa tomuto najviac približuje aplikácia 
„chyť ma“. Zraz prebieha hromadne. Týmto spôsobom 
majú možnosť sa osamelí ľudia stretnúť s osobou 
opačného pohlavia, ak splnia požiadavky a hlavolamy 
dotyčnej osoby [4]. 

1.3 Nevýhody Rozšírenej reality 
Rozšírená realita je naozaj úžasná a ponúka doteraz 
nepredstaviteľné príležitosti pre všetky sféry, ktoré 
existujú a ako každá technológia, prináša so sebou aj 
nevýhody a isté rizika s tým späté.  

Neustále zapnutá kamera 
Niektoré pamiatky je zakázané fotografovať. Tým, že 
využívate aplikáciu, ktorá má spustenú kameru, aby 
sledovala okolie, sa používateľ môže dopustiť 
priestupku, aj keď fotografiu a ani žiadny záznam 
nevyhotoví. Je to komplikované potom dokazovať, že 
používate aplikáciu na iné účely[5]. 

Vyššia energetická spotreba 
Zariadenia s AR aplikáciami musia mať zapnutú kameru 
a záleží od konkrétnej aplikácie,  či pre svoj správny 
chod vyžadujú zapnuté WIFI, Mobilné dáta, GPS, 
gyroskop alebo iné senzory. Každý zapnutý senzor 
spôsobuje väčšiu spotrebu energiu z batérie a tým 
kratšiu výdrž celého zariadenia. 

1.4 Rozšírená realita vs virtuálna realita 
Veľa používateľov si tieto dve technológie pletie, preto 
je potrebné objasniť rozdiely. Rozšírená realita je 
miešanie virtuálnej reality a reálneho života. Vývojári 
môžu vytvárať 3D modely v aplikáciách, ktoré splývajú s 
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obsahom v reálnom svete. S AR sú používatelia schopní 
komunikovať s virtuálnym obsahom v reálnom svete a 
vedia medzi týmito dvoma rozlišovať jedno od druhého. 

Virtuálna realita je predovšetkým o vytvorení 
virtuálneho sveta, a používatelia do určitej miery 
ovplyvňujú dianie v ňom. Tento virtuálny svet by mal 
byť navrhnutý takým spôsobom, že používatelia majú 
problém rozoznať rozdiel, čo je skutočné a čo nie. 
Okrem toho virtuálna realita potrebuje zariadenia ako 
je helma, alebo okuliare, aby vedela vytvoriť dokonalú 
ilúziu skutočného sveta a oklamala tak zmysly 
používateľa[6]. 

Obr. 1 Porovnanie AR vs. VR 

Zdroj:[7] 

1.5 Budúcnosť AR 
V súčasnej dobe sú to práve hry, kde sa najviac AR 
rozširuje. Očakávania sú také, že do pár rokov by sa 
mala rozšíriť do nášho každodenného života. Táto 
technológia ukazuje, a bude nadobúdať, nové a nové 
možnosti využitia. V predošlých častiach sme si 
predstavili budúce odbory, v ktorých môže pôsobiť 
a byť tak užitočná pre všetkých z nás. Podľa štúdie, 
spoločnosti vynakladajú veľké peniaze do rozšírenej 
reality. Momentálne je táto technológia pre ľudstvo 
stále neznáma, alebo si ani neuvedomujú, že ju už 
využívajú. Existuje už veľa projektov, na ktorých vývojári 
v tejto oblasti pracujú. Microsoft už napríklad zaplatil 
viac ako 150 miliónov dolárov na nákup aktív súvisiacich 
s rozšírenou realitou. 

Ďalšou veľkou nevýhodou je, že existujúce lacnejšie 
mobilné zariadenia nie sú stále dostatočne silné, aby 
mohli spracovať požadované množstvo dát v reálnom 
čase pri zložitejších aplikáciách. Toto všetko sa vyrieši 
do pár rokov nástupom menšej a výkonnejšej techniky, 
ktorá už bude takéto operácie zvládať s využitím 
minima svojej výkonnostnej a pamäťovej kapacity. 
Napriek týmto niekoľkým obmedzeniam sa budúcnosť 
rozšírenej reality zdá naozaj jasná a perspektívna. 
Rovnako, ako akékoľvek iné rozvíjajúce sa technológie, 
AR tiež čelia prekážkam. Týka sa to najmä technických 
otázok, sociálnych, legislatívnych a etických problémov. 
Žiadny z problémov sa nepodceňuje a vývojári myslia 

na to už pri tvorbe. Postupom času budú všetky 
technické problémy riešené a AR technológia sa stane 
známa pre všetkých ľudí [8]. 

2 Vývojové prostredia pre hry s rozšírenou 
realitou 
Unity je jednou z najlepších  možností ako tvoriť niečo v 
rozšírenej realite. Ide o herné vývojové prostredie, 
ktoré sa stáva a už sa dá povedať, že je špičkou v tejto 
oblasti. Unity je stále populárnejšie hlavne u „Indie 
Game Developers“ Ide  hlavne o samotných jedincov, 
alebo menšie skupinky programátorov, ktoré sa živia 
vývojom hier.  

Unity podporuje 2D a 3D tvorbu hier, čo je celkom 
nezvyčajné pre herný engine. Oficiálne podporované 
vývojové jazyky sú: C#, UnityScript (v podstate 
JavaScript typ anotácie). Má multiplatformovú 
podporu, čiže export aplikácie môže byť pre rôzne 
druhy operačných systémov. Na vývojovom prostredí je 
najlepšie to, že sú k dispozícií podrobne popísané 
príklady metód aj s príkladmi  ich použitia. K dispozícií 
je veľké množstvo textových a video tutoriálov . 
Unity samo o sebe ešte nevytvára priamo hry 
v rozšírenej realite, potrebuje rozšírenie, ktoré 
sprístupní kameru a nájde spomínanú značku. 

2.1 Vuforia 
Vuforia je Augmented Reality Software Development 
Kit (SDK) pre mobilné zariadenia, ktorý umožňuje 
vytváranie hier a aplikácií v rozšírenej realite. Používa 
technológiu Computer Vision, vďaka nej vie rozpoznať 
a sledovať značky a jednoduché reálne 3D objekty v 
reálnom čase. Táto registračná schopnosť obrazu 
umožňuje vývojárom sledovať pozíciu a vytvoriť 
virtuálne objekty, ako sú 3D modely, text a podobne. Na 
základe posuvu zariadenia voči polohe značky, sa v 
reálnom čase posúva aj objekt, ktorý sa umelo vytvára, 
takže perspektíva diváka na objekte korešponduje s 
jeho pohľadom.  

Obr. 2 Logo Vuforie 

Zdroj:[9] 

2.2 Značky v rozšírenej realite. 
Pre hry, ako už bolo spomenuté, je dobré vytvoriť si 
značku, ktorú budeme používať. Pojem značka sme si už 
vysvetlili, teraz si predstavíme postup ako ju vytvoriť. 
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Vuforia umožňuje registrovaným používateľom cez ich 
webovú stránku spravovať takéto značky. Ideálne je 
zvoliť niečo, čo má každý pri sebe a tak nemusíte riešiť 
to, ako sa používateľ k značke dostane.  

Obr. 3 Značka, bankovka vo Vuforií 
Zdroj:[10] 
Kvôli tomuto je vhodne zvolené, ako značka, bankovka. 
Žlté body znázorňujú to, čo sa bude hľadať pre následné 
rozoznanie. Po nahraní všetkých bankoviek môžeme 
spraviť export pre Unity.  
Nasleduje proces nastavovania Unity to v skratke 
odnáša: 
 Inštaláciu ovládačov pre mobilné zariadenia, 
 Inštaláciu SDK pre platformy, ktoré chceme vyvíjať, 
 Inštaláciu Vuforie do Unity. 
 Nastavovanie Unity podľa dokumentácie Vuforie. 
 Vytvorenie potrebných komponentov od Vuforie 
 Nahratie značiek, pre kameru. 
 
Po všetkých týchto nastaveniach a inštaláciách by sa 
mal spraviť test a to stlačením tlačidla play. Po 
úspešnom zobrazení obrazu z kamery môže začať vývoj 
vlastnej hry, alebo aplikácie. 

2.3 Spaceship Racing AR GAME  
Pre túto prácu bol zvolený koncept vesmírna 

závodná hra. Základom takejto hry bolo vytvorenie plne 
ovládateľnej vesmírnej lode (ďalej už len hráč), ktorú 
bude používateľ ovládať. Pri vývoji sa ovládala šípkami 
na klávesnici, kvôli testovaniu na počítači a pre mobilné 
zariadenia bol zvolený joystick. Ten sa bude dať ovládať 
dotykom, ak to bude zariadenie umožňovať. 

Následne bolo za potreby vytvoriť hranice, ktoré 
udržia hráča v priestore medzi zariadením, ktoré bude 
snímať značku a značkou samotnou. 

Je to kvôli tomu, že používateľ sa bude podvedome 
snažiť nasledovať hráča so zariadením a tým by mohol 
stratiť kontakt so značkou. To by spôsobilo problém 
a prerušilo hru. Vuforia nemá problém spracovať to, ak 
značka nie je strede a sníma ju len časť kamery (obrázok 
4).  

Obr. 4 Znázornené snímanie značky 

Zdroj:[11] 
Preto treba hráčovi stanoviť hranice tak, aby používateľ 
pri nasledovaní hráča nestratil značku. V hre sa to 
prejavuje ako virtuálne energetické steny, ktoré 
reagujú na hráča a nepustia ho ďalej. Z týchto stien sa 
dá vytvoriť závodný okruh, na ktorom hráč preteká. 

Aby to hráč nemal také ľahké a bola to 
plnohodnotná pretekárska hra, boli pridaní nepriatelia. 
Tí sa snažia dostať do cieľa skôr, ako hráč. Ak budú 
obsadené prvé tri miesta, hra sa skončí. Hráči majú 
nastavený trasovací systém. Ten sa skladá z bodov po 
celej trati. Majú nastavený bod, ktorý majú dosiahnuť. 
Po dosiahnutí daného, nastavia sa na ďalší bod. Toto 
všetko tvorí základ levelu. Samozrejme, súčasťou sú 
štandardné zobrazovacie prvky, menu, a postupne 
pridávané vylepšenia, ktoré hru inovujú.  

Obr. 5 Obrázok z vývoja hry 

Zdroj:[12] 
Predchádzajúci záber bol priamo z vývojového 
prostredia Unity. Obrázok a ani nasledujúce video 
nedokážu zachytiť všetky výhody AR hry. To dokážu až 
mobilné zariadenia, ktoré dodajú AR hre pocit reality. 
Nasledujúci odkaz je video z hry. Pre praktickú ukážku:  
Zdroj: [13] 

Záver 
AR hry a aplikácie sa do pár rokov stanú bežnou 
súčasťou nášho života. Niektoré lacnejšie telefóny majú 

https://www.youtube.com/watch?v=942Rhvve3vM
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ešte problém využiť takýto druh aplikácií, preto treba 
počkať pár rokov pokým technológia pokročí, aby každý 
mohol využívať AR a nemusel si kupovať extrémne 
drahé zariadenia. 
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Abstrakt 
Témou práce je vyhľadať dostupné prvky sieťovej 
infraštruktúry, zistiť informácie, ktoré sme získali pri 
skenovaní a následne vypracovať a implementovať 
riešenie detekcie v sieti. Práca je rozdelená na 
teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sme sa 
zaoberali problematikou bezpečnosti siete, jej 
skenovaním a odhaľovaním jej prvkov, analýzou 
smerovacích protokolov a možnosťami ich 
zabezpečenia. Taktiež môže byť realizovaná napríklad 
šifrovaním informácií prenášaných prostredníctvom 
počítačovej siete. Praktická časť obsahuje nájdené 
sieťové zariadenia a ich získané informácie, ktoré 
poslúžia na analýzu bezpečnosti počítačovej siete.  
 
Kľúčové slová: sieť, bezpečnosť, prvky, informácie. 

Abstract 
The topic of this bachelor thesis is about discovering 
available network devices, analysing information 
acquired during network scanning and finally about a 
solution and implementation of network-related 
detection. The thesis is divided into theoretical and 
practical part. In the theoretical part we dwell on 
network security, it's scanning and device discovering, 
analysing of routing protocols and options of their 
securing, which can also be done by encrypting 
information sent via network. 
The practical part contains found network devices and 
their information, which will serve to do an analysis of 
network security. 
 
Key words: network, security, devices, information. 

Úvod 
Naším nepriateľom už nie je nevzdelanosť, ale 

nepozornosť. [Hacking bez záhad, Stuart McClure, Joel 
Scambray, George Kurtz]. Človek si od nepamäti 
zjednodušuje všetky činnosti a hľadá riešenia, ktoré 
vedú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a to platí vo 
všetkých oblastiach. Inak to nebolo ani pri vývoji 
počítačových sietí. Hlavným dôvodom výstavby  
 

počítačových sietí je možnosť prenosu informácií na 
veľké vzdialenosti. Ich veľké rozšírenie je dobrým 
východiskom  pre rozvoj informačných technológii.  
Pri budovaní siete je preto neoddeliteľnou súčasťou aj 
jej bezpečnosť. Správny návrh počítačových sietí je 
veľmi dôležitý, vzhľadom na ich správu, efektívnu a 
optimálnu činnosť. Snaha o čo najvyššiu efektivitu a 
optimálny návrh, sú kľúčovými  faktormi nevyhnutnými  
pre vytvorenie použiteľnej počítačovej siete. Pod návrh 
počítačovej siete patrí výber z veľkého množstva 
rôznych sieťových zariadení a ich vzájomné funkčné  
poprepájanie veľkým množstvom spôsobov. 
Denne sa môže objaviť niekoľko nových 
bezpečnostných dier, čím je väčšina správcov a  
odborníkov oboznámená. Dozvedieť sa o novej 
bezpečnostnej diere nie je také ťažké, omnoho ťažšie je 
nájsť všetky ohrozené systémy a „zaplatať ich“. Presne 
na tento fakt  väčšina útočníkov spolieha. 

Preto našim cieľom bude popísať dostupné a čo 
najefektívnejšie spôsoby zhodnotenia bezpečnosti 
počítačovej siete a vykonať zhodnotenie vnútornej 
siete UKF, pričom sa zameriame hlavne na aktívne 
sieťové prvky a servery.        

1. Testovanie siete 
Pri testovaní siete UKF sme previedli niekoľko útokov, 
pomocou ktorých, je možné zistiť zraniteľnosti siete. 
Zamerali sme sa na hlavne na tie, ktoré sa často 
vyskytujú na lokálnych sieťach. Útoky sme realizovali na 
operačnom systéme Ubuntu 15.10(Linuxová 
distribúcia).  

1.1 ARP poisoning   
Pri použití ARP poisoningu (ARP spoofing) - ARP 
poisoning patrí do skupiny tzv. MITM útokov - Man in 
the middle, v preklade „človek uprostred.“ Ide o 
zneužívanie slabín protokolu ARP  k získaniu dátovej 
prevádzky, ktorá v skutočnosti nepatrí k útočníkovi. 
Cieľom týchto útokov je umiestniť pri legitímnej 
komunikačnej ceste prostredníka medzi obeť a cieľ. 
Previedli sme útok na sieť. Použili sme nástroj Ettercap, 
ktorý je jedným z najznámejších nástrojov na realizáciu 
jednotlivých útokov v rámci LAN siete. Okrem tejto 
funkcionality pridáva aj filtráciu získavaných dát a 
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mnoho pluginov s ďalšími špeciálnymi možnosťami. 
Ettercap vykoná skenovanie siete a vyhľadá aktívne 
stanice. Začali sme kliknutím na položku Sniff a vybrali 
sme možnosť Unified sniffing.  
Program sa nás opýtal na rozhranie, ktorým sme 
pripojený na sieť. Pre ethernetové pripojenie to bolo 
enp2s0, pre Wifi wlp3s0. Potrebovali sme poznať 
aktívne stanice na  sieti. Ich skenovanie sme previedli 
cez Hosts – Scan for hosts.   
Tento proces vyhľadá aktívne stanice. Potom sme ich 
pridali do Hosts listu(Hosts - Hosts list). 
 
Obr. 1 Zoznam IP adries 

Zdroj: vlastná tvorba 
 
V tomto zozname vidíme nájdené IP adresy spolu s ich 
MAC adresami. Pred samotným zahájením útoku je 
nutné určiť IP adresu brány t.j smerovača. Môžeme ju 
odvodiť od nájdených IP adries, alebo ju zistíme z nášho 
počítača. Zamerali sme sa na konkrétne počítače. 
Stanice, ktorých komunikáciu sme chceli sledovať, sme 
pridali do zoznamu  Target 1 a bránu do Target 2. 
Zobrazili sme ich cez Targets - Current targets. Klikli sme 
na položku  Mitm – Arp poisoning. Zobrazilo sa okno s 
dvomi možnosťami. Kedže náš počítač nebol bránou, 
označili sme možnosť Sniff remote connections a 
spustili proces sniffingu (Start – Start sniffing). 
Informácie o prebiehajúcom útoku sa nám zobrazili v 
dolnej časti okna. Pokračovali sme s  vytvorením 
vlastného certifikátu SSL.  
 
Obr. 2 Generovanie privátneho kľúča   

Zdroj: [2] 
Vytvorili sme kópiu webovej stránky www.ais2.ukf.sk, 
ktorú bolo potrebné pridať do /etc/hosts. Reštartovali 

sme Apache server a zadali do prehliadača adresu kópie 
našej webovej stránky.              
Obrana 
Brániť sa dá pomocou firewallu, ktorý dokáže 
zablokovať podvrhnuté ARP reply pakety. Ďalej je 
možné používať statické záznamy v ARP cache. Útok na 
statické záznamy nemá vplyv. Sú zadané manuálne, ale 
po vypnutí PC sa záznamy stratia. Pri použití niektorých 
smerovačov sa dá brániť pevným pripojením IP a MAC 
adresy  v ARP cache. Zabránime tak odosielaniu rámcov 
zo smerovača na podvrhnuté MAC adresy. 
Najkvalitnejšiu ochranu poskytujú L3 prepínače, ktoré 
umožňujú inšpekciu ARP paketov. Spoločnosť Cisco 
implementovala v rámci bezpečnostných opatrení do 
svojich prepínačov nástroj IP Source Guard. Ide o 
bezpečnostnú funkciu, ktorá nezahadzuje len ARP 
odpovede, ale každú prevádzku s neoprávnenou IP 
adresou odosielateľa.  

1.2 Rogue DHCP server 
Zisťovali  sme, či UKF sieť je odolná voči rogue DHCP 
server – ide o neautorizovaný DHCP server, ktorý je 
pridaný do siete a nie je pod administratívnou 
kontrolou používateľa. Ak hostiteľ sa snaží získať IP 
adresu od DHCP servera , príjme to, čo mu príde ako 
prvé. To znamená, že môže prijať správu aj od rogue 
DHCP servera, ktorý okrem iného môže prideľovať 
napríklad predvolené brány, privátne IP adresy a pod.  
V našom prípade sme použili nasledovný postup :  
- ako rogue DHCP server sme použili udhcpd. 
- nainštalovali sme ho pomocou príkazu aptitude install 
udhcpd.  
- upravili sme konfiguračný súbor /etc/udhcpd.conf.  
- použili sme naše vlastné IP adresy a rozhranie, ktoré    
sme práve používali. 
- po úprave náš konfiguračný súbor vyzeral nasledovne:  
interface enp2s0   
start 192.168.7.75  
end 192.168.7.80     
option router 192.168.7.72 (IP adresa nášho počítača) 
option dns 192.168.7.72           
- spustili sme DHCP službu (ako superuser) príkazom 
/etc/init.d/udhcpd start. 
- skontrolovali sme sieťové rozhranie príkazom ifconfig. 
- sieťové rozhranie nezaznamenalo žiadne zmeny. 
 
Hľadanie rogue DHCP servera 
- inštalácia nástroja nmap (nástroj na skúmanie siete a 
skener bezpečnosti/portov) pomocou príkazu 
sudo apt -get install nmap. 
- zisťovanie IP adresy DHCP servera pomocou príkazu 
sudo grep -R “DHCPOFFER“  /var/log/* . 
- IP adresa DHCP servera 

http://www.ais2.ukf.sk/
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/var/log/syslog.1:Mar 5 13:24:18 ubuntu dhclient: 
DHCPOFFER of 192.168.6.201 from 192.168.4.1.  
Záznam indikuje, že DHCPOFFER obdržal správu z 
adresy 192.168.4.1, čo je IP adresa DHCP servera. 
- skenovanie IP adresy DHCP servera pomocou príkazu 
sudo nmap -O 192.168.4.1.  
Obrana 
Obranou je odpočúvanie protokolu DHCP - DHCP 
snooping. Prepínač skúma správy protokolu DHCP a tie, 
ktoré vyhodnotí ako rizikové, blokuje. Pri odpočúvaní sa 
vytvorí väzobná tabuľka mapujúca IP adresy a porty.  Je 
zostavená  podľa právoplatných DHCP správ. Prepínač 
podľa zadefinovania dôveryhodných portov, kde 
predpokladá existenciu DHCP servera prijíma tomu 
zodpovedajúce správy. Po príchode správy 
pochádzajucej od DHCP servera z portu označeného 
ako nedôveryhodný, prepínač paket zablokuje.  

1.3 Zmena MAC adresy 
Zisťovali sme možnosti pripojenia na sieť zmenou MAC 
adresy, pomocou nasledovných príkazov.  
Prvým krokom bolo vykonanie príkazu v termináli 
ifconfig, ktorý nám poskytol informácie o sieťovom 
rozhraní. Rozhranie bolo enp2s0. Príkazom sudo 
ifconfig enp2s0 down sme vypli sieťové rozhranie. 
Ďalším krokom bol príkaz:  
sudo ifconfig enp2s0 hw ether 00:11:22:33:44:55, 
pomocou ktorého sme zmenili mac adresu sieťového 
rozhrania.  
Príkazom sudo ifconfig enp2s0 up sme zapli sieťové 
rozhranie a pripojili sme sa na sieť. So zmenou mac 
adresy sa nám samozrejme zmenila IP adresa. S určitou 
pravdepodobnosťou možno konštatovať, že zmenou 
MAC adresy a úspešným pripojením na sieť, môže dôjsť 
k MAC floodingu attacku. 
MAC flooding attack je jedným z bežne používaných 
útokov na LAN.  Zahlcuje switch (prepínač) paketmi z 
rôznych MAC adries. Počas útoku sa switch správa ako 
hub(rozbočovač) a posiela dáta na všetky porty.  To 
znamená, že pomocou niektorého nástroja Packet   
sniffer môže  útočník extrahovať citlivé dáta.               
        

2 Výsledky a diskusia 
Na základe použitých metód sme získali tieto výsledky. 
Arp poisoning: 
Ettercap nedokázal zachytiť činnosť používateľa, ktorý 
bol terčom útoku, či sa už jednalo o HTTP alebo HTTPS 
protokoly. Uvedené protokoly nám umožňujú 
zabezpečovať spojenie medzi klientom (napr. webovým 
prehliadačom ) a serverom.  
Použili sme nástroj Wireshark – program, ktorý slúži na 
odchytávanie paketov priamo zo sieťovej karty, dokáže 

sledovať sieťovú prevádzku, komunikáciu medzi 
počítačmi v sieti. Zachytené pakety vie analyzovať a 
vyhodnocovať.  
Wireshark nám zobrazil údaje o napadnutej stanici, ako 
zdroj- IP adresa, používaný protokol, čas a cieľ. Po 
kliknutí na cieľovú adresu sa nám zobrazili informácie, z 
ktorých sme vyčítali napríklad webovú stránku, ktorú 
používateľ navštívil, v súvislosti s protokolom HTTP, 
HTTPS sme nezachytili. Pri snahe používateľa dostať sa 
na stránku s používaným protokolom HTTPS, stránka sa 
nezobrazila. HTTPS síce používa protokol HTTP, pričom 
prenášané dáta sú šifrované pomocou SSL - poskytuje 
zabezpečenú komunikáciu šifrovaním a autentizáciou 
komunikujúcich strán alebo TLS - kryptografický 
protokol, poskytujúci zabezpečenú komunikáciu na 
internete. Výsledkom použitia nášho vlastného 
certifikátu na kópiu stránky www.ais2.ukf.sk bolo 
zobrazenie možnosti v prehliadači „pridanie do 
výnimiek“.  
 
Obr. 4  Nezabezpečené pripojenie     
 

 
Zdroj: vlastná tvorba 
 
Webové prehliadače majú zabezpečenú  ochranu pred 
neautorizovanými certifikátmi.             
 
Rogue DHCP server  
 
Obr. 3  Výsledok skenovania 

Zdroj: vlastná tvorba   
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Ako môžeme vidieť, výstup nmapu obsahuje informácie 
o operačnom systéme vzdialenej IP adresy,  
je tu aj znázornená MAC adresa DHCP servera sieťového 
rozhrania.  Identifikácia operačného systému nie je 
jedinou stopou na to ,aby sme mohli zistiť fyzické 
umiestnenie rogue DHCP servera hľadaním Mac adresy 
v tabuľkách switchu. Z toho sa dozvieme port, kde je 
DHCP server fyzicky pripojený. Ak je  server spustený 
cez niektorý router alebo vo Wifi prístupovom bode, 
predpokladom je , že router má vstavané webové 
administrátorské rozhranie. Môžeme ísť na http://[IP – 
adresa – DHCP servera] a zobrazí sa webová stránka s 
používateľským menom a heslom. Prínosom je 
identifikácia  rogue DHCP servera. 
Po spustení nášho rogue DHCP servera sme 
nezaznamenali žiadne zmeny v sieťovom rozhraní. Zistili 
sme, že sieť UKF je odolná voči rogue DHCP serveru.   
Zmena MAC adresy 
MAC adresa identifikuje sieťovú kartu v počítači a 
zároveň  aj jej výrobcu. Pôvodná Mac adresa vypálená v 
hardveri od výrobcu sa zmeniť nedá, ale sieťová karta 
na softvérovej vrstve asociovaná s takou Mac adresou, 
ako ju cez ovládač naklonujeme. Po preinštalovaní  
ovládača, alebo operačného systému, bude mať sieťová 
karta v ovládači pôvodnú hodnotu.   
Praktický význam je v tom, že napr. niektorí 
poskytovatelia internetu zaregistrujú sieťovú kartu, 
pripojenú v počítači, ktorý je pripojený ku linke 
poskytovateľa. Patrí medzi obranné mechanizmy, ako 
zabrániť k pripojeniu iného PC na našu prípojku, za 
ktorú platíme. 

Záver 
Medzi ďalšie útoky na LAN sieť patria: 
Spanning – Tree Protokol Attack, Multicast Brute Force 
Attack, Private VLAN Attack , VLAN Hopping Attack atď. 
Vo všeobecnosti platí, že útočníci sa snažia najprv 
odhaliť architektúru siete, potom využijú akúkoľvek 
slabinu, ktorú nájdu. Útočník opakuje prieskum siete, 
pokiaľ nedosiahne cieľ útoku. Otázka bezpečnosti 
počítačových sietí je čoraz viacej aktuálna vzhľadom na 
budovanie informačnej spoločnosti zameranej nielen 
na množstvo a komplexnosť  poskytovaných informácii, 
ale aj na ich dôvernosť a kvalitu. Okrem iného záleží 
samozrejme na každom správcovi siete, akým 
spôsobom ju dokáže zabezpečiť. Pri testovaní siete 
pomocou ARP poisoningu, nástroj Ettercap nezachytil 
činnosť používateľa v rámci protokolov uvedených vo 
výsledkoch. Použili sme ďalší nástroj Wireshark, ktorý 
nám zobrazil IP adresu, používaný protokol, čas a cieľ. 
Pri použití vlastného certifikátu, prehliadač zobrazil 
možnosť  “pridanie do výnimiek“, čo môže znamenať 
potencionálne ohrozenie. V prípade použitia Rogue 

DHCP servera sme zistili, že UKF sieť je voči nemu 
odolná. Čo sa týka zmeny MAC adresy v dnešnej dobe 
je pomerne jednoduché zmeniť resp. klonovať MAC 
adresy a to priamo aj v operačných systémoch bez 
použitia ďalšej aplikácie. Na druhej strane je horšie zistiť 
pravosť MAC adresy, komu patrí.        
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Abstrakt 
V súčasnej dobe existuje veľké množstvo verziovacích 
systémov. Všetky z bežne používaných systémov, 
vyžadujú od používateľov, aby sa naučili kompletne 
novú terminológiu a implementovali nový druh 
zdieľania súborov do ich už existujúcej infraštruktúry. 
To má za následok, že veľká skupina ľudí nepoužíva 
žiadne verziovacie systémy. Cieľom tejto práce bolo 
vytvoriť softwarové riešenie, ktoré by zabezpečovalo 
základné funkcie verziovacích systémov v rámci 
existujúcej infraštruktúry a bolo pre koncového 
používateľa rovnako prívetivé a jednoduché, ako je pre 
všetkých známe a jednoduché zdieľanie súborov. 

Kľúčové slová: verziovací systém, zdieľanie súborov, 
tímová spolupráca 

Abstract 
Nowadays exists many versioning systems. But all of the 
common ones require from users to learn complex new 
terminology and implement yet another way to share 
what is essentially files in their existing networks. This 
is the main reason why big group of people don't use 
versioning system. Goal of this work was to create 
software solution that would implement basic 
functions of versioning systems, be able to use any 
network file sharing protocol and was simple to use 
even for most basic computer users. 

Keywords: versioning system, file sharing, team 
collaboration 

Úvod 
Primárna úloha verziovacích systémov je umožniť 
skupine ľudí bezpečne pracovať na rovnakých 
projektoch a uchovávať histórie týchto projektov.  

V súčasnosti na trhu existuje veľké množstvo 
takýchto systémov, no každý z nich sa zameriava hlavne 
na funkcionalitu a výkon. Ich obsluha a nastavenie si 
vyžaduje značné zručnosti, čo je  z pohľadu  používateľa 
diskonfort, preto existuje veľká skupina ľudí, ktorí  
radšej  nepoužívajú žiaden verziovací systém. Medzi 
nich patria napríklad programátori, ktorí pracujú na 
malých projektoch a i keď by bolo pre nich výhodné 
takýto systém použiť, tak komplexnosť nasadenia 

servera pre každý projekt, im jednoducho za to nestojí. 
Z verziovacích systémov môže profitovať každý projekt, 
nie len softwarový. Na to, aby sa verziovací systém dal 
použiť aj na iný typ projektu, musí klásť na svoju 
obsluhu minimálne požiadavky, aby jeho samotná 
inštalácia a obsluha neodradila používateľov v jeho 
používaní. Toto bola hlavná myšlienka tejto práce, teda, 
vytvorenie verziovacieho systému, ktorý bude rovnako 
jednoduchý na použitie, ako je jednoduché vytvorenie 
adresára a súboru v systéme. Týmto spôsobom umožniť 
širokej škále ľudí využívať silu verziovacieho systému, 
bez ohľadu na ich technické zručnosti, alebo druh 
projektu. 

Cieľom tohto projektu je navrhnúť a implementovať 
systém, ktorý bude pre koncového používateľa čo 
najjednoduchší, používateľ sa bude musieť naučiť len 
minimum nových vecí a systém bude možné 
jednoducho zdieľať s ostatnými používateľmi 
prostredníctvom už existujúcich metód zdieľania 
súborov, ako napríklad CIFS/SMB alebo NFS. Týmto sa 
vytvorí priestor pre jednoduché zdieľanie a spoluprácu  
na projektoch medzi viacerými používateľmi s minimom 
nutnej konfigurácie. 

1 Verziovací systém 
Pri návrhu tohto systému bolo treba zodpovedať 
otázku: „ Čo  používajú ľudia, ktorých odrádza od  
používania verziovacích systémov ich komplikovanosť 
a náročnosť na IT zručnosti, miesto nich?“ Odpoveďou  
bolo - len jednoduché zdieľanie súborov a občasné 
manuálne zálohy, čo prináša v praxi možnosť chybných 
publikácií a zdĺhavé vracanie sa k predošlým verziám. 

Toto zistenie bolo impulzom pre vytvorenie 
systému, ktorý by staval na jednoduchej obsluhe, 
inštalácii a vyžadoval len tri hlavné kroky pre svoju 
aplikáciu: 

1. spustenie systému, 
2. vytvorenie projektových adresárov,  
3. zadávanie jednoduchých príkazov systému 

prostredníctvom vytvorenia špeciálne 
pomenovaných súborov. 

Pre väčší komfort a škálovateľnosť bol vytvorený aj  
voliteľný štvrtý krok, ktorý pozostáva zo zdieľania 
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adresárov vytvorených v druhom kroku medzi 
používateľmi. 

1.1 Detaily implementácie 
Projekt je implementovaný v programovacom jazyku 
JAVA verzie 8. Na rozdiel od konkurenčných technológii 
tento projekt pozostáva len zo serverovej časti, lebo na 
komunikáciu používateľ - systém, sa využíva súborový 
systém, respektíve systém zdieľania súborov. Z tohto 
dôvodu nie je nutná implementácia špeciálneho 
softwaru na strane klienta. Ak je používateľ schopný 
vytvoriť súbory v daných adresároch, tak má všetko čo 
ako klient potrebuje pre využívanie takéhoto 
verziovacieho systému.  Toto je jedna z veľkých výhod 
tohto systému oproti konkurenčným systémom. 

Systém ako taký je viac vláknový a je teda schopný 
využiť moderné viacjadrové procesory. Systém je tiež 
možné použiť aj v prípade, že jeho dáta sa 
nenachádzajú na hosťovskom stroji, ale sú umiestnené 
na nejakom zdieľanom médiu. 

Podmienkou pre použitie systému je, aby súborový 
systém podporoval symbolické a aj tvrdé odkazy. Túto 
podmienku spĺňajú všetky moderné Linuxové súborové 
systémy ako aj NTFS od verzie OS Windows Vista a 
vyššie. Klienti však nemusia podporovať tieto 
technológie a stále môžu používať  verziovací systém.  

1.2 Spôsob ukladania verzií 
V rámci každého projektu je automaticky vytvorený 
adresár, ktorý bude obsahovať všetky verzie projektov 
nahratých do systému. 

Vyššie menované verzie projektov sú v tomto 
adresári roztriedené podľa dátumu do jednotlivých 
adresároch a následne v týchto adresároch sú 
vytvorené podadresáre, v ktorých sa nachádzajú 
samotné verzie pomenované podľa času, kedy boli do 
systému nahrané. Vytvorenie týchto adresárov je plne 
automatické a aj v nepravdepodobnom prípade, kedy 
by došlo ku kolízii názvov adresárov, nehrozí 
poškodenie dát. Jednoducho sa k času pridá unikátne 
poradové číslo. 

Okrem vyššie menovaných adresárov tento adresár 
obsahuje aj symbolické odkazy na najnovšiu verziu, ako 
aj na zostavy, ktorým sa používatelia rozhodli prideliť 
špeciálne názvy – tagy. 

Ak je to požadované, tak používatelia môžu mať 
prístup k týmto adresárom. Tieto adresáre predstavujú 
plnohodnotnú verziu, s ktorou môžu pracovať. Avšak 
nikto okrem systému, by nemal do týchto adresárov 
zapisovať. 

Jednotlivé súbory ktoré sa nachádzajú v týchto 
verziách a neboli menené, nie sú kopírované, ale 

namiesto toho sú použité tvrdé odkazy. Týmto pádom 
sa šetrí miesto s maximálnou účinnosťou. 

Systém tiež uchováva základné doplnkové 
informácie o súboroch, napríklad - časové známky a 
nastavenia práv na čítanie, zápis a vykonávanie. 

1.3 Podporované príkazy 
Používateľ komunikuje so systémom prostredníctvom 
vytvorenia špeciálne pomenovaných príkazových 
súborov v používateľskom adresári v rámci projektu. 

Medzi základné podporované príkazy patrí načítanie 
uloženej zostavy zo systému, či už najnovšej alebo 
konkrétne pomenovanej, alebo pomocou konkrétneho 
názvu, či na základe  časovej identifikácii. Nahratie 
novej zostavy do systému s možnosťou vloženia vlastnej 
správy do projektového logu, vrátane kontroly integrity 
novej verzii voči pôvodným verziám. Disponuje 
možnosťou označiť nahratú verziu konkrétnym názvom, 
takzvaným tagom. 

V prípade, že používateľ sa pokúsi nahrať novú 
verziu, ktorá však pochádza zo staršej zostavy než je 
momentálne najnovšia, tak táto operácie bude úspešná 
len vtedy, ak medzi najnovšou a pôvodnou zostavou 
nedošlo k zmene rovnakých súborov, a zároveň sa 
používateľ nepokúsil vytvoriť, respektíve zmazať 
súbory. Touto podmienok je zaručená integrita a 
maximálna možná automatizácia. 

Len v prípade nahratia zostavy vychádzajúcej z 
momentálne najnovšej zostavy môže používateľ mazať, 
respektíve vytvárať nové súbory. 

Ak došlo ku kolíznym zmenám, alebo k iným 
problémom, bude o tom používateľ informovaný 
prostredníctvom logu. 

1.4 Príklad vytvorenia nového projektu 
Používateľ spustí systém s voliteľným argumentom, 
ktorý špecifikuje kde sa nachádzajú projekty, ak ho 
neuvedie, tak systém použije prednastavenú cestu. 

Následne v tejto ceste používateľ vytvorí nový 
adresár s menom projektu (obr. 1, obr. 2.). V tomto 
adresári vytvorí nové adresáre jednotlivých 
používateľov tohto projektu (obr. 3, obr. 4) a umožní 
týmto používateľom prístup na čítanie a zápis k ich 
prislúchajúcim adresárom. 
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Obr. 1 Koreňový adresár projektov 

 
 
Obr. 2 Vytvorenie nového projektu 

 
 
Obr. 3 Vytvorenie používateľského adresára 

 

Obr. 4 Počiatočný obsah používateľského adresára 

 

1.5 Príklad zadávania príkazu serveru 
Používateľ vytvorí požadovaný príkazový súbor 
v svojom adresári a systém následne vykoná 
požadovaný príkaz. Detaily vykonania ako aj história 
projektu a zmeny ostatných používateľov sú 
sprístupnené 
pomocou textového súboru - logu, ktorý je s každým 
spracovaným príkazom automaticky vytvorený. 
Príkazy sú integrované pre systém Windows priamo do 
prehliadača súborov (obr. 5) a používateľ ich má pri 
aktivovaní pravého tlačidla na myši automaticky 
k dispozícii. 
 
Obr. 5 Integrovanie príkazov v rámci prehliadača  
súborov systému Windows 

 
Ich množina je malá a zahŕňa v sebe len základné 
operácie, ktoré sú intuitívne a nekladú veľké nároky na 
ich osvojenie, čiže sa dajú ľahko používať bez zdĺhavej 
teórie (obr. 7). Detaily vykonania  ako aj história 
projektu a zmeny ostatných používateľov sú 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   INFORMATIKA 

403 

 

sprístupnené pomocou textového súboru - logu, ktorý 
je s každým spracovaným príkazom automaticky 
vytvorený (obr. 7, obr. 8). 
 
Obr. 6 Vykonanie príkazu vybratie najnovšej verzie 

 
 
Obr. 7 Zobrazenie prvotného logu 

 
 
Obr. 8 Zobrazenie logu po operáciách 

 

1.6 Rozdiely 
Rozdiely medzi už existujúcimi systémami a touto 
implementáciou spočívajú hlavne v spôsobe, akým 

komunikujú s používateľmi a akým spôsobom sa 
integrujú do existujúcich systémov. 

Navrhnutý systém na komunikáciu používa 
súborový systém a len súborový systém. Z toho vyplýva, 
že všetky existujúce technológie, ktoré nejakým 
spôsobom riadia, respektíve sprostredkovávajú prístup 
k súborovému systému, ako napríklad protokoly na 
šírenie dát alebo rôzne systémy ochrany dát, môžu bez 
nutnosti špeciálnej konfigurácie spolupracovať s týmto 
systémom. Toto je aj hlavný rozdiel oproti ostatným 
systém, ktoré si vyžadujú špeciálne moduly, respektíve 
nastavovanie existujúcich systémov, aby s nimi mohli 
spolupracovať. Fakt, že väčšina z nich používa na 
ukladanie verzií databázu, komplikuje nasadenie 
zabezpečovacích systémov, ktoré nie sú priamo v nich 
integrované. 

Používatelia stávajúcich riešení sú taktiež donútení 
spustiť v ich sieti ďalšiu sieťovú službu, čo predstavuje 
nie len zbytočné komplikácie, ale navyše aj možné 
bezpečnostné riziko. V každej už existujúcej 
infraštruktúre existuje spôsob zdieľania súborov 
a tento nový  systém ho vie využiť priamo bez nutnosti 
ďalšej sieťovej služby. 

Ostatné verziovacie  systémy taktiež vyžadujú 
nasadenie softvéru na strane klienta, čo môže v 
niektorých prípadoch znamenať problém. Toto nové 
riešenie požaduje od klienta len to, aby bol nejakým 
spôsobom schopný zapisovať do zdieľaných adresárov. 

Čo sa týka používateľskej prívetivosti, tak tento 
systém stavia na čo najjednoduchšom spôsobe 
používania. Vytváranie súborov, respektíve adresárov 
na konkrétnych miestach je oveľa prívetivejšie, ako 
učenie sa terminálových príkazov a ovládanie systému. 
Grafické frontendy ostatných verziovacích systémov 
nepovažujem nie je výhoda, lebo používateľ stále musí 
rozumieť kompletnej problematike verziovacieho 
systému, vrátane preňho nepodstatných detailov, aby 
ho mohol úspešne použiť. V tomto verziovacom 
systéme sú všetky operácie intuitívne založené len na 
kopírovaní súborov a pristupovať k verziám, ako k 
adresárom zo súbormi, je podporované a správa sa tak, 
ako by bežný používateľ očakával. Systém plne 
zabezpečí požadovaný komfort pre používateľa 
a postará sa o správne verziovanie vyvíjaných verzií.  

1.7 Kategorizácia 
Verziovacie systémy sa dajú rozdeliť do dvoch kategórii, 
na centralizované a decentralizované. 

Tento systém je primárne koncipovaný ako 
centralizovaný systém, avšak vďaka svojim 
prirodzeným vlastnostiam, môže byť jednoducho 
použitý aj ako decentralizovaný, prípadne ako hybrid 
medzi nimi. Všetko je len o práci so súbormi, neexistuje 
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tu žiadny špeciálny konfiguračný súbor alebo databáza, 
ktorá by zamedzovala takéto použitie. Používateľ má 
možnosť vybrať si cestu podľa svojich predstáv a podľa 
vlastných potrieb. 

2 Výsledky a diskusia 
Používanie verziovacieho systému vo vývoji projektu sa 
považuje za jednu zo základných vecí, hlavne ak sa 
pracuje v tíme, alebo vo viacerých tímoch. Jeho 
používanie má veľa výhod, ako napríklad: dohodnuté 
miesto s aktuálnymi zdrojovými kódmi, jednoduchý 
mechanizmus na zdieľanie zdrojových kódov medzi 
vývojármi a samozrejme jednoduchý a spoľahlivý 
spôsob, ktorý umožní v prípade potreby vrátenie sa do 
minulosti a to nie sú uvedené všetky jeho výhody. 
Každý, kto pracoval v tíme bez použitia verziovania, vie, 
že najťažšie je ustriehnuť prepisovanie súborov. Takáto 
práca je neefektívna. Pri verziovaní tieto problémy 
neexistujú, lebo každý člen tímu má svoju verziu, na 
ktorej pracuje a zmeny sa neskôr automaticky spoja do 
jedného celku. 

Verziovací systém SSC bol navrhnutý tak, ako by to 
od neho používateľ očakával, inak povedané systém je 
plne intuitívny.  

Napríklad na mazanie alebo premenovanie 
projektov stačí len zmazať, respektíve premenovať ich 
adresáre. Na zálohu celého projektu, respektíve jeho 
konkrétnej verzie, stačí nakopírovať požadované 
adresáre.  

Celá komunikácia medzi používateľom a systémom 
prebieha prostredníctvom súborového systému a 
používateľ si vôbec nemusí osvojiť novú metodiku. 

Čo sa týka zdieľania projektov prostredníctvom sieti, 
tak to je tiež docielené len jednoduchým zdieľaním 
konkrétnych adresárov prostredníctvom ľubovoľnej 
technológie na zdieľanie súborov, ako napríklad SMB 
alebo NFS. Z tohto dôvodu je triviálne implementovať 
tento systém do už existujúcej firemnej architektúry. 

Je nesporne výhodné používať aspoň nejaký 
verziovací systém, ktorý jednoducho poskytne prehľad 
medzi verziami, dá prehľad o tom, kto kedy čo pridal do 
projektu a umožní jednoducho a rýchlo vrátiť predošlú 
verziu, pokiaľ vznikne takáto potreba.   

Záver 
Projekt bol úspešne dokončený a na jeho výstupe je 
JAVA aplikácia, ktorá spĺňa stanovené ciele. 

Úlohou projektu bolo osloviť  používateľov, ktorým 
súčasné verziovacie systémy nevyhovujú kvôli svojej 
náročnosti na obsluhu a nasadenie. Tento veziovací 
systém chce zaplniť medzeru medzi len jednoduchým 
zdieľaním súborov a komplexnými verziovacími 
systémami. 

Je vhodný hlavne na nasadenia v rámci intranetu, 
avšak prostredníctvom vhodnej sieťovej technológie, je 
možné ho použiť aj na zdieľanie projektov 
prostredníctvom internetu. 
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Abstrakt 
Arduino predstavuje open-source platformu fungujúcu 
za pomoci mikrokontroléra a grafického vývojového 
prostredia. Môže byť použité k vytváraniu 
samostatných interaktívnych zapojení alebo pripojené 
k softvéru na počítač. V príspevku sa zameriavame na 
konštrukciu a ovládanie robotického zariadenia, 
ktorého základ tvorí mikrokontrolér Arduino, pričom 
komunikácia sa uskutočňuje pomocou Bluetooth.  
V úvode  príspevku analyzujeme robotické stavebnice, 
ktoré sa používajú v súčasnosti. Tiež sú uvedené rôzne 
spôsoby vytvárania aplikácii Android, zostava 
a funkcionalita robota. Taktiež sme popísali postup 
programovania Arduina a aplikácii Android. Použité 
technológie sa často používajú a preto praktické 
využitie nepredstavuje problém.  Môže sa používať ako 
na zábavu tak i na edukáciu.  
 
Kľúčové slová: Robot, Arduino, open-source, Android, 
Bluetooth. 

Abstract 
Arduino is an open source platform which functions 
with help of a micro controller and graphic 
development environment. It can be used in order to 
create standalone interactive connections or it can be 
connected to software on the computer. In the thesis 
we are focusing on construction and control of robotic 
equipment which base is Arduino while communication 
takes place via Bluetooth. The introduction contains 
analysis of robotic kits which are used in the present. It 
also includes description of various ways of creating 
Android applications, composition and functionality of 
the robot. There is also mentioned the method of 
programming the Arduino and Android application. The 
technology behind this project is used frequently, 
therefore we do not see any obstacles for 
implementation and practical use. It can be used for fun 
as well as for the educational purposes. 
 
Key Words: Robot, Arduino, open-source, Android, 
Bluetooth. 

Úvod 
Robotika sa v súčasnosti stáva populárnym 
vzdelávacím nástrojom najmä v oblastiach vedy a 
techniky pre všetky stupne škôl (základné, stredné i 
vysoké) ako metóda aktívneho učenia, ktorá umožňuje 
podporu a rozvoj rôznych predmetov, ako je 
matematika, informatika, mechanika, informačné 
technológie, elektronika, programovanie, umelá 
inteligencia [3], [5], [7]. Zároveň jej zavedenie v podobe 
riešenia určitého problému, zvyšuje možnosti 
vytvárania tzv. projektových skupín, ich vzájomnú 
spoluprácu a v neposlednom rade rozvoj  zručnosti 
a schopností, ktoré sú v tomto prípade založené na 
praktických postupoch [4],[6]. Možnosti implementácie 
a využívania robotiky vo vzdelávacom procese boli 
umožnené vďaka vývoju jednoduchých vzdelávacích 
robotických súprav. Existuje široká škála robotických 
stavebníc (pre prehľad  pozri [1] a [3]).Edukačnú 
stavebnicu zvyčajne môžeme charakterizovať ako 
hračku rozvíjajúcu intelektuálne a kognitívne procesy 
jedinca, ktorá je zložená zo skupiny dielov. Tieto diely 
je možné zostavovať do trojrozmerných zostáv a 
vytvárať modely. Rozširovaním klasických stavebníc 
(napr. Merkur) o  elektronické súčiastky vznikla nová 
kategória stavebníc, tzv. elektronické stavebnice. 
Jadrom elektronickej stavebnice môže byť 
mikrokontrolér alebo mikroprocesor. Používajú sa 
v automaticky riadených systémoch, ako sú riadenie 
automobilového motora, lekárske prístroje, 
dochádzkový systém, elektronický zámok či 
automatické otváranie a zatváranie dverí. Arduino je 
typický predstaviteľ  elektronických stavebníc, ktoré 
využívajú ako svoj základ mikrokontrolér. Tiež 
poskytuje grafické vývojové prostredie v ktorom na 
nachádzajú aj príklady programov ktoré pomáhajú 
začiatočníkom s programovaním. Na programovanie 
a sa používa jazyk veľmi podobný jazyku C a na hlavnej 
stránke projektu sa nachádza podrobná dokumentácia 
a knižnice ktoré urýchľujú písanie kódu. Projekt 
Arduino presadzuje open-source  filozofiu, vďaka ktorej 
má pomerne veľkú komunitu. Existuje množstvo 
projektov, ktorými sa môžeme inšpirovať pri tvorení 
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vlastných projektoch a následne ich môžeme zverejniť 
pre všetkých.  
S podobným príkladom ako je stavebnica Arduino je 
Raspberry Pi.  Na rozdiel od Arduina ako základ používa 
mikroprocesor. Keď naň pripojíme klávesnicu, 
počítačovú myš a monitor, je to úplne funkčný 
minipočítač veľkosti platobnej karty, ktorý beží na 
operačnom systéme Linux. Obsahuje aj sieťovú kartu 
na káblové pripojenie a existuje možnosť pridania usb 
WiFi modulu na bezdrôtové pripojenie k domácej sieti 
a internetu. Na pridávanie modulov máme k dispozícii 
26 GPIO pinov. Ako základný jazyk na RPi platforme bol 
zvolený skriptovací jazyk Python. Výhodou používania 
skriptovacích jazykov je, že nepotrebujeme kompilovať 
zdrojový kód, čo urýchľuje proces programovania. 
Treba spomenúť, že už niekoľko rokov dozadu sa 
Python nachádzal medzi prvými piatimi 
najpoužívanejšími jazykmi na svete [9].  
Podľa tabuľky 1 je Raspberry Pi z pohľadu parametrov 
jednoznačne víťazom, ale pre niektoré projekty je 
Arduino lepšia voľba.  
 
Tabuľka 9 Porovnanie základných parametrov medzi 
Arduino a Raspberry Pi 

 Arduino Uno Raspberry Pi 3 

Základ Mikrokontrolér Mikroprocesor 

Frekvencia 16MHz 1.2Ghz 

Šírka registru 8-bit 64-bit 

RAM 2KB 1024MB 

GPIO 20 40 

Maximálny prúd 40mA 5-10mA 

Zdroj 175mW 700mW 

Operačný systém N/A Linux 

 
Ak máme za úlohu kontrolovať stav senzorov a zároveň 
meniť rýchlosť otáčania motora, Arduino bude tá 
správna voľba, v prípade že pracujeme v grafickom 
prostredí a spracúvame veľké množstvo údajov tak si 
zvolíme Raspberry Pi. No tie najlepšie výsledky 
dosiahneme kombináciou  týchto zariadení.  Napr. pri 
výstavbe kolkárni Arduino použijeme na ovládanie 
mechanických častí kolkárne a RPi zase na výpočet 
bodov a zobrazenie výsledkov na obrazovke [6]. 
Keď k najznámejšej stavebnici na svete Lego, pridáme 
elektronické súčiastky, dostaneme edukačnú robotickú 
stavebnicu Lego Mindstorm NXT. Na jej používanie sa 
nemusíme vyznať v elektronike, dokonca nemusíme 
vedieť ani jeden programovací jazyk. To je dôvod prečo 
sa touto stavebnicu často stretáme na základných 
a stredných školách. Na pridanie nového modulu stačí 
pripojiť jeden kábel a na programovanie sa používa tzv. 

bloková štruktúra, v ktorej každý blok predstavuje 
súvislú logickú časť.  
V roku 1898 Nikola Tesla predstavil diaľkové ovládanie, 
pomocou malej krabičky na vysielanie rádiových vĺn, 
dokázal manévrovať malú loď v bazéne s vodou 
a dokonca aj zapínať a vypínať svetielka na lodi, všetko 
bez akéhokoľvek káblového spojenia medzi loďou 
a ovládačom [9].  
V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia 
komponenty na diaľkové ovládanie pomocou rádiových 
vĺn sa stávajú široko dostupné a používajú sa na 
ovládanie menších modelov. Začiatkom 21. storočia na 
trh prichádzajú lacné hračky (autíčka, lode, vrtuľníky) 
s diaľkovým ovládaním. Prevrat v diaľkovom ovládaní 
priniesla PWM (impulzová šírková modulácia), ktorá 
umožnila kontrolovať rýchlosť otáčok motora 
(pomocou uhla, o ktorý sa má  servomotor otočiť) [8].  
Neskôr sa vyvinuli ďalšie technológie na bezdrôtovú 
komunikáciu, ako sú WiFi a Bluetooth, ktoré sú 
v dnešných smartfónoch prakticky nevyhnutné.  
Bluetooth je bezdrôtová technológia, štandard pre 
výmenu dát na krátke vzdialenosti. Bol vytvorený v roku 
1994 spoločnosťou Ericsson ako bezdrôtová náhrada za 
sériové drôtové rozhranie RS232. Jednotlivé zariadenia 
sú identifikované pomocou svojej adresy Bluetooth 
Device Address (BD_ADDR) podobne, ako je MAC 
adresa v sieti Ethernet. Technológia Bluetooth je 
definovaná štandardom IEEE 802.15.1. Spadá do 
kategórie osobných počítačových sietí, tzv. Personal 
Area Network (PAN). Vyskytuje sa v niekoľkých 
verziách, poslednou (marec 2014) je aktuálne verzia 4.0 
alebo 4.1, ktorou je vybavená väčšina predávaných 
zariadení ako sú napr. mobilné telefóny, notebooky, 
tablety, ale aj televízia [2].  
WiFi je súbor štandardov pre bezdrôtové lokálne siete 
LAN (WLAN) v súčasnosti založených na špecifikácii IEEE 
802.11. WiFi bolo navrhnuté pre bezdrôtové zariadenia 
a lokálne siete, ale dnes sa často používa na pripojenie 
k internetu. Umožňuje osobe so zariadením s 
bezdrôtovým adaptérom (PC, notebook, smartfón) 
pripojenie k internetu v blízkosti prístupového bodu 
(access point). Geografická oblasť pokrytá jedným 
alebo niekoľkými prístupovými bodmi sa nazýva 
hotspot [2]. Výhodou oproti Bluetooth je, že môžeme 
pripojiť viacero zariadení a taktiež vyššia prenosová 
rýchlosť. Nevýhodou je zložitejšie programovanie 
aplikácii, a väčšia spotreba v prípade napájania cez 
batérie.  
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1 Ciele práce 
Cieľom práce bola konštrukcia robotického zariadenia 
a následne možnosť jeho diaľkového ovládania 
pomocou OS Android. 
Medzi podciele sme zaradili: 

1. Konštrukcia robotického zariadenia.  
2. Pripojenie Bluetoothu k robotickému 

zariadeniu. 
3. Otestovať funkčnosť Bluetoothu. 
4. Naprogramovať, aby robot zareagoval na 

určité príkazy. 
5. Naprogramovať robota, aby mohol 

komunikovať cez Bluetoothom.  
6. Vytvoriť aplikáciu pre Android, ktorá 

umožňuje odosielanie príkazov cez Bluetooth. 
7. Prepojiť Android zariadenie s robotom cez 

Bluetooth a otestovať funkčnosť diaľkového 
ovládania. 

2 Realizácia ArduBota 
Na zostavenie robotického zariadenia sme použili 
nasledovné elektronické súčiastky: 

 Arduino Nano 3.0 (ATmega328), 
 Adaptér Board for the Arduino Nano V3.0, 
 HC-06 Bluetooth, 
 HG7881 Dual DC Motor Board, 
 Podvozok stavebnice tanku a dva motory, 
 2 x 9V Batéria. 

Podvozok s dvoma motormi bol objednaný ako 
základná časť stavebnice z Aliexpress. Je to časť 
stavebnice, ktorú ju možné použiť ľubovoľne 
ako Arduino, tak i k Rasbery Pi. 
Na začiatku práce sme mali iba podvozok tanku 
s dvoma motormi. Na poháňanie motorov sme pridali 
ovládač  HG7881, ktorý však nemôže fungovať 
samostatne. Pre jeho spustenie je potrebný 
mikrokontrolér. Použili sme Arduino Nano 3.0, kvôli 
malým rozmerom a jednoduchej implementácii.  
Ďalším krokom bolo prepojenie mikrokontroléra 
s ovládačom, pridanie batérii a následné nahranie 
testovacieho programu. Bluetooth modul sme pridali, 
aby bolo možné ovládať modul tanku diaľkovo. 
Program pre robota bol napísaný v grafickom prostredí 
Arduino IDE a následne implementovaný do 
mikrokontroléra Arduina. Výhodou Arduuino IDE je 
možnosť simulovania posielania dát na Bluetooth. 
Úlohou softvéru je odchytiť údaje z Bluetooth, na 
základe ktorých vieme ovládať jednotlivé motory 
robota (tanku).   
 
 

Obr. 1 Schéma zapojenia 

 
Zdroj: vlastná tvorba 
 
Obr. 2 Robot - tank (hardvérová časť) 
 

 
Zdroj: vlastná tvorba 

 
3 Programovanie mobilnej aplikácie  
Aplikáciu sme vyvíjali pre Android platformu 
vo frameworku Apache Cordova. Bluetooth na 
používanie vyžadoval pridanie dvoch pluginov a to 
BluetoothSerial a BluetoothStatus. Tieto pluginy 
umožňujú posielanie a čítanie údajov a taktiež možnosť 
priebežnej kontroly stavu Bluetoothu. Priebeh 
používania je nasledovný: Aplikáciu spustime na 
smartphone, zvolíme si na ktoré zariadenie sa chceme 
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pripojiť. Po úspešnom pripojení sa zobrazia tlačidlá, na 
ovládanie pomocou ktorých môžeme  hýbať s robotom.  
 
Obr. 3 Obrazovka aplikácie na ovládanie robota 
(softvérová časť) 
 

 
Zdroj: vlastná tvorba 

4 Výsledky a diskusia 
Podarilo sa nám skonštruovať robotické zariadenie, 

ktoré je jednoducho rozšíriteľné, preto je vhodné ako 
základ pre podobné projekty. Vďaka aplikácii, ktorá je 
spustiteľná pod OS Android, na ovládanie robota 
potrebujeme iba smartfón alebo tablet s týmto 
operačným systémom. Navrhnutá je tak, aby bola 
ľahko použiteľná na iných projektoch, ktoré sú 
zamerané na diaľkové ovládanie. Počas testovania 
(aplikácia bola poskytnutá cez GitHub) sme spozorovali 
veľký záujem ľudí o aplikáciu, ktorú sme 
naprogramovali pre ovládanie robota (tanku). Preto 
môžeme konštatovať, že jedným z prínosov je 
spopularizovanie robotiky. Softvér pre robota, schéma 
pripojenia a aplikácia pre Android sú naďalej voľne 
dostupné online,  čo v konečnom dôsledku môže 
umožniť ďalší vývoj. 

Záver 
V tomto príspevku sme popísali možnosť vytvorenia 
jednoduchého robota – tanku, ktorého stavebnica 
nepresiahne cenu 50€. V súčasnosti sa na trhu objavujú 
podobné riešenia ako medzi amatérmi (pozri [4]), tak 
i profesionálmi (pozri [10]). 
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Abstrakt 
V článku sa zaoberáme zefektívnením 
a zautomatizovaním procesov v manažérstve kvality 
v podnikoch vybranej spoločnosti pričom využívame 
informačné technológie a podnikové informačné 
systémy. Popisujeme manažérstvo kvality a jeho 
význam, uvádzame prípadovú štúdiu manažérstva 
kvality v konkrétnom podniku a následne vývoj 
podnikového informačného systému pre podporu 
procesov prebiehajúcich v tomto odvetví. Vývoj 
prebiehal na platforme Java EE. V článku opisujeme aj 
výkonnostné testy vyvíjaného systému a spôsob 
pripojenia na SAP ERP. Vyvinutý podnikový informačný 
systém sme následne nasadili do prevádzky. 
Kľúčové slová: podnikové informačné systémy, 
manažérstvo kvality, softvérová podpora procesov 

Abstract 
The article deals with automation and also looks at how 
to increase efficiency of business processes in quality 
management using information technologies and 
enterprise information systems in enterprises of 
specific company. We describe quality management 
and its importance, we present a case study of quality 
management in specific enterprise and subsequently 
we mention the development of enterprise 
information system to support processes of this sector. 
Java EE platform was used for development. The article 
also describes the performance testing of developed 
system and how to connect developed system to SAP 
ERP. Developed enterprise information system is 
included in the processes of the company. 
Key Words: enterprise information systems, quality 
management, software support of processes. 

Úvod 
Podniky sa v dnešných dňoch nachádzajú v globálnom 
a rýchlo sa meniacom prostredí. Musia reagovať na 
nové príležitosti a trhy, premenlivé ekonomické 
podmienky a vznik konkurenčných produktov a služieb 
[1]. Zabezpečenie konkurencieschopnosti a trvalo 

udržateľného rozvoja podnikov, či už na národnom 
alebo medzinárodnom trhu, si v súčasných 
podmienkach vyžaduje riešenie nových otázok, nové 
prístupy, nové nástroje, nové myslenie a nové 
informácie. Kvalita výrobkov a služieb je tiež 
v súčasnom konkurenčnom boji na trhu 
nevyhnutnosťou pre získanie, resp. udržanie si podielu 
na trhu. Ako uvádza Harausová [2], kvalitný produkt 
môže vzniknúť len v dobre riadenom a organizovanom 
podniku. Vzhľadom na zvyšujúci sa dôraz kladený na 
kvalitu sa manažérstvo kvality a jej zabezpečovanie 
stáva nevyhnutnou súčasťou dnešných podnikov. 
Úspešnosť fungovania každého z nich vo veľkej miere 
závisí aj od rýchlosti a schopnosti prispôsobiť sa 
požiadavkám a prianiam jednotlivých zákazníkov. 
V silnom konkurenčnom prostredí je pre zabezpečenie 
dlhodobej prosperity potrebné v procese riadenia 
sledovať značné množstvo aspektov, čo sa nezaobíde 
bez informatizácie a aplikácie informačných systémov 
[3, 4]. 

Z uvedených dôvodov sa aj vedenie nami vybranej 
medzinárodnej spoločnosti rozhodlo pre zavedenie 
podnikového informačného systému v jej podnikoch. 
Vyvíjaný informačný systém by mal teda poslúžiť 
účelom automatizácie, organizácie, sprehľadnenia 
a zefektívnenia vykonávaných procesov na oddelení 
zabezpečovania kvality. V nasledujúcich kapitolách 
uvádzame prípadovú štúdiu manažérstva kvality 
podniku vybranej spoločnosti a vývoj podnikového 
informačného systému pre podporu procesov 
manažérstva kvality v tomto podniku. 

1 Manažérstvo kvality vo vybranom podniku 
(prípadová štúdia) 
Aby sme vedeniu a aj pracovníkom oddelenia 
zabezpečovania kvality podniku mohli sprehľadniť 
prácu s dátami, dokumentmi, súbormi, pomôcť pri 
organizácii a plánovaní, či zautomatizovať a zefektívniť 
ich pracovné procesy, museli sme spoznať a pochopiť 
súčasné fungovanie procesov a jednotlivých činností 
pracovníkov v danom podniku. 
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V odbore manažérstva kvality sa používa odborná 
terminológia, ktorú sme sa museli naučiť. Tým sme 
predchádzali nedorozumeniam a nepresnostiam 
v komunikácii s pracovníkmi oddelenia. Za týmto 
účelom sme si aj vytvorili doménový slovník. Podľa 
medzinárodnej normy organizácie ISO [5] je kvalita 
definovaná ako miera s akou súbor vlastných 
charakteristík spĺňa požiadavky. Manažérstvo kvality je 
v [5] charakterizované ako „koordinované činnosti 
zamerané na riadenie a usmerňovanie organizácie 
vzhľadom na kvalitu“. V niektorých zdrojoch sa 
môžeme stretnúť aj s termínom „manažment kvality“, 
ale keďže v slovenskej technickej norme [6] je tento 
termín definovaný ako „manažérstvo kvality“, rozhodli 
sme sa ho aj my v tomto znení používať. 

Mnohé termíny používané na oddelení 
zabezpečovania kvality vychádzajú z pomenovaní, 
ktoré sú použité v systéme SAP ERP. Práve SAP ERP je 
zároveň hlavným celopodnikovým systémom 
používaným v nami vybranej spoločnosti a jej 
podnikoch. Združuje dáta o všetkých zákazkách, 
produktoch, zákazníkoch, výkresoch a iné. Práve tieto 
dáta nás budú pri vývoji nášho softvéru zaujímať. 

Začiatkom celého procesu výroby a kontroly kvality 
je prijatie zákazky od zákazníka, alebo určenie novej 
série výroby na základe sťažnosti z oddelenia 
zabezpečovania kvality (náprava chybných výrobkov). 
Zákazka je reprezentovaná dokumentom 
Fertigungsauftrag. Každý takýto dokument 
jednoznačne určujú dva údaje a to identifikačné číslo 
(auftragsnummer) a verzia výkresu (indexstand). 
Výkres popisuje produkt, ktorý je požadovaný v rámci 
zákazky. Na základe týchto dvoch údajov sa bude môcť 
vytvoriť zákazka v nami vyvíjanom informačnom 
systéme Quality Assurance Management (IS QAM). 
Následne pracovník definuje, aké merania majú byť 
uskutočnené a aj hodnoty tolerancií. V ďalšom kroku 
prebieha produkcia výrobkov, ktorá je realizovaná 
mimo oddelenia zabezpečovania kvality. Po ukončení 
výroby začína proces kontroly kvality. Ako uvádza 
Hrubec [3], vo výrobnom procese nedokážeme nikdy 
vyrobiť dva rovnaké výrobky. Rozdiely, ktoré zistíme pri 
sledovaní určitého znaku (rozmer, drsnosť, tvrdosť,...) 
sa nazývajú rozptyl. Pri získavaní presného prehľadu 
o rozptyle by bolo potrebné zmerať každý výrobok 
z daného procesu. Tento postup je však časovo náročný 
a príliš drahý. Preto sa robí kontrola vybraných vzoriek 
a získané výsledky umožňujú na základe štatistických 
postupov urobiť predpovede pre celý súbor. Metódami 
vykonávania kontroly sa zaoberá [7]. Ak z kontroly 
kvality vyplynulo, že kontrolované výrobky spĺňajú 

zadané tolerancie, zákazka môže byť na oddelení 
zabezpečovania kvality uzavretá a výrobky môžu byť 
doručené zákazníkovi. Ak sa ale zistilo, že výrobky 
nespĺňajú požadovanú kvalitu, musí byť vytvorená nová 
zákazka a cyklus sa opakuje. 

2 Vývoj podnikového informačného systému 
Vyspelosť systému riadenia podniku je daná tým, ako 
tento podnik dokáže využívať a zavádzať informačné 
technológie do svojho systému riadenia [8]. 
Rozhodujúcim výrobným faktorom sa stávajú 
informácie a čas [2]. Za úspešný bude možné považovať 
taký podnik, ktorý bude mať svoje podnikateľské 
(riadiace, výkonné a správne) činnosti a procesy 
podporované informačnými technológiami, t.j. takými 
riadiacimi a výkonnými postupmi a metódami, ktoré 
vyžadujú počítačovú podporu na úrovni príslušnej 
doby. Súčasťou systému manažérstva kvality by mal byť 
preto kvalitný informačný systém [9]. 

Informačný systém je komplex informácií, ľudí, 
použitých informačných technológií, organizácie práce, 
riadenia podniku a technických prostriedkov a metód 
slúžiacich k zberu, prenosu, uchovávaniu a ďalšiemu 
spracovaniu dát za účelom tvorby a prezentácie 
informácií [10]. Podobné definície sú uvedené aj v [11] 
a [12]. Informačný systém sa skladá z viacerých 
komponentov, ako sú technické prostriedky (hardvér), 
programové prostriedky (softvér), dátové zdroje, 
organizačné prostriedky (orgware), ľudská zložka 
(peopleware) a reálny svet (informačné zdroje, 
legislatíva, normy). Aplikačný softvér alebo počítačovú 
aplikáciu následne definujeme ako softvér, ktorého 
cieľom je počítačová podpora častí informačných 
systémov. Často sa tento pojem zamieňa s celým 
integrovaným informačným systémom [10]. 

V tejto kapitole budeme informačný systém 
pokladať práve za softvérový produkt. Zameriame sa na 
celkový vývoj aplikačného softvéru informačného 
systému a to najmä jeho backendovej časti. 

Z dôvodu umožnenia agilného a inkrementálneho 
vývoja sme si za metodiku vývoja zvolili Scrum. V rámci 
projektového manažmentu sme používali Redmine. Za 
verzionovací systém sme si zvolili GitBlit. Vývoj 
prebiehal vo vývojovom prostredí Eclipse Luna 4.4.0 
a aplikácia bola nasadzovaná a spúšťaná na aplikačnom 
serveri WildFly 8.2. 

2.1 Návrh IS QAM 
Požiadavky na IS QAM sme rozdelili do viacerých 
šprintov, v rámci ktorých boli požiadavky 
vypracovávané a dodávané ako verzie celého IS QAM. 
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Rozdelenie požiadaviek prebiehalo podľa ich rozdielnej 
priority. Priorita požiadaviek bola určená aj na základe 
žiadostí vedenia oddelenia zabezpečovania kvality. 
Požiadavky sa usporiadali podľa toho, čo je pre 
oddelenie najdôležitejšie a tiež najnevyhnutnejšie, aby 
mohli aj prvú verziu IS QAM zapojiť do ich pracovných 
procesov a začať ju používať. 

Na vývoj IS QAM sme sa rozhodli použiť platformu 
Java Enterprise Edition (EE), ktorá je vhodná pre vývoj 
rozsiahlych podnikových aplikácií. IS QAM sme 
implementovali ako webovú aplikáciu. Vďaka tomu ho 
môžeme nasadiť na server, na ktorý majú prístup 
všetky počítače v podniku v rámci intranetu. Nie je 
potrebné ho inštalovať na množstvo počítačov, ako by 
to bolo v prípade standalone aplikácie. 

Pre ukladanie dát sme sa rozhodli použiť 
databázový systém Microsoft SQL Server 2012. 

2.2 Architektúra IS QAM 
Dôležitou súčasťou každého softvéru je jeho 
architektúra, ktorá tvorí základný skelet celého 
softvéru. 

Využili sme vrstvenú architektúru. IS QAM je 
rozdelený na tri vrstvy: GUI, obchodná logika, vrstva 
perzistencie. 

Vzhľadom na rozsiahlosť IS QAM, a teda aj 
samotných vrstiev, bola každá vrstva implementovaná 
ako samostatný modul. Okrem spomínaných troch 
modulov, sme vytvorili aj ďalšie. Modul core nám 
poskytuje všeobecné funkcionality využívané pozdĺž 
všetkých vrstiev (napr. logovanie). Samostatný modul 
sme vytvorili aj pre zabezpečenie komunikácie so SAP 
ERP. Za účelom verzionovania aktuálnej verzie 
štruktúry databázy v podobe skriptu na jednom mieste 
spolu s IS QAM sme vytvorili aj modul database. Pre 
zjednotenie týchto modulov do jedného celistvého 
systému sme využili nástroj Apache Maven. 

Prístup k IS QAM je následne realizovaný na 
princípe architektúry klient – server. Používateľ 
pristupuje k IS QAM cez klienta, ktorým je v tomto 
prípade webový prehliadač a využíva funkcie na serveri 
nasadeného IS QAM. 
 

Obr. 1 Architektúra IS QAM 

 

2.3 Implementácia vrstvy perzistencie 
V rámci spoznávania procesov vykonávaných na 
oddelení bolo dôležité identifikovať jednotlivé objekty 
danej domény, ako je zákazka, protokol, výkres, 
produkt, atď. Aby sme s týmito objektmi mohli 
pracovať v IS QAM, vytvorili sme triedy reprezentujúce 
objekty domény. Dáta o objektoch budeme uchovávať 
v databáze. 

Práca s dátami pri databáze ale nie je totožná 
s prácou, ktorá sa používa pri objektovo-orientovaných 
programovacích jazykoch, akým je aj Java. Zosúladenie 
týchto dvoch technológií zabezpečuje objektovo-
relačné mapovanie (ORM). Za účelom ORM sme použili 
Java Persistence API (JPA). JPA nám umožňuje ukladať 
entity do databázy, upravovať ich, vymazávať, ale aj sa 
na ne rôzne dotazovať pomocou Java Persistence 
Query Language (JPQL). Triedy, ktorých inštancie 
ukladáme do databázy, sú označené anotáciou 
@Entity. Aby mohla byť do databázy uložená inštancia 
triedy, musí byť táto trieda namapovaná na databázovú 
tabuľku, do ktorej budeme zapisovať alebo z nej čítať. 
Využívajú sa na to mapovacie anotácie, ako napríklad 
@Table, @Column, @Id, @NotNull, @Size, @Basic, 
@ManyToOne a iné. Na takto vytvorenej JPA entite sú 
definované aj NamedQueries, čo sú pomenované JPQL 
dotazy, ktorými sa dotazujeme na danú entitu 
v databáze. 

Prístup k dátam realizujeme s využitím návrhového 
vzoru Data Access Object (DAO). DAO slúži na 
zovšeobecnenie a zapuzdrenie všetkých prístupov 
k dátovým zdrojom. DAO zároveň riadi pripojenie na 
dátové zdroje (databázu) za účelom získavania, ale aj 
ukladania dát [13]. Vykonanie akejkoľvek databázovej 
operácie nám zabezpečuje EntityManager. 
EntityManager je hlavnou časťou JPA [14]. 

Pri realizácii prepojenia frontendovej časti IS QAM 
s backendovou sme sa museli vysporiadať aj 
s prenosom dát medzi vrstvami. V niektorých 
prípadoch sme potrebovali na jednej obrazovke GUI 
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zobraziť viac dát než len tie, ktoré boli obsiahnuté 
v rámci jednej JPA entity. Rozhodli sme sa použiť 
návrhový vzor Data Transfer Object (DTO). DTO nám 
umožňuje zapuzdriť všetky potrebné dáta do jedného 
objektu, a tak sme spomínaný prenos dát nemuseli 
realizovať viacerými volaniami metód naprieč všetkými 
vrstvami. Navyše celkový počet volaní by závisel aj od 
množstva dát [15]. 

2.4 Prehľad zákaziek 
Základnou funkcionalitou, ktorú IS QAM poskytuje, je 
sprehľadnenie a zefektívnenie práce so zákazkami. 

Zákazka počas jej životného cyklu putuje rôznymi 
oddeleniami podniku a môže sa tak nachádzať 
v rôznych stavoch. Podľa aktuálneho stavu sú zákazky 
prehľadne zobrazené v jednotlivých tabuľkách. 
V tabuľke Plánované zákazky sa nachádzajú zákazky, pri 
ktorých je plánované, že sa v budúcnosti dostanú aj na 
oddelenie zabezpečovania kvality. Keď príde zákazka na 
oddelenie, pracovník terminálom načíta čiarový kód 
z dokumentu o zákazke. Ak bol čiarový kód načítaný 
pracovníkom oddelenia zabezpečovania kvality, 
zákazka sa zobrazí v tabuľke Zákazky na QS. V tabuľke 
Sperrlager sú zákazky, ktoré sú na oddelení 
zabezpečovania kvality, ale boli pri nich zistené nejaké 
nedostatky. Ak kontrola kvality pre danú zákazku 
prebehla úspešne, používateľ môže danú zákazku 
ukončiť a zákazka sa presunie do tabuľky Manuálne 
ukončené zákazky na QS. Následne zákazka putuje na 
iné oddelenia podniku, prípadne sa môže aj znovu 
vrátiť na to isté oddelenie kvality alebo aj na oddelenie 
kvality inej dcérskej pobočky spoločnosti. IS QAM 
v spomenutých tabuľkách zobrazuje vždy iba tie 
zákazky, ktoré sú určené pre oddelenie kvality podniku, 
v ktorom je IS QAM nasadený. 

V prvej verzii IS QAM umožňoval aj manuálne 
vytvorenie zákazky, no neskôr bola táto funkcionalita 
z IS QAM odstránená kvôli jej časovej náročnosti pre 
vykonanie používateľom. Proces vytvárania zákaziek 
sme zautomatizovali automatickým preberaním dát zo 
SAP ERP. IS QAM umožňuje používateľovi aj zobrazenie 
detailu zákazky, kde sú k dispozícii všetky potrebné 
informácie o danej zákazke. Používateľovi je umožnené 
aj manuálne editovanie niektorých dát v detaile 
zákazky. 

Snažili sme sa do najväčšej miery zabezpečiť, aby 
hodnoty atribútov zákazky boli získavané a editované 
automatizovane. Týka sa to aj atribútu overenia revízie, 
ktorého hodnota sa následne mení na základe biznis 
logiky. Overenie revízie je dôležitou súčasťou 
pracovných procesov, preto sú pracovníci na túto časť 

ich procesov v používateľskom rozhraní IS QAM 
upozornení osobitným grafickým prvkom. Ikona 
reprezentujúca svietiacu diódu mení farbu v závislosti 
od hodnoty príslušného atribútu zákazky. Keď „dióda“ 
nesvieti (má šedú farbu), to znamená, že overenie 
revízie nie je potrebné, červená upozorňuje na 
potrebné vykonanie overenia revízie a zelená 
znamená, že overenie revízie bolo už vykonané. Toto je 
dôležitá informácia, lebo kým táto podmienka nie je 
splnená, pracovníci nemôžu uzavrieť zákazku, a teda 
nemôže byť zatiaľ ani doručená zákazníkovi. Pred 
vytvorením IS QAM si pracovníci oddelenia 
zabezpečovania kvality overovali tento fakt tým 
spôsobom, že museli manuálne prehľadávať súbory 
v systéme súborov a hľadať potrebné dokumenty. 
Pritom mohlo dochádzať aj k chybám spôsobeným 
nepozornosťou pracovníka. Nami vytvorený spôsob im 
zjednodušuje a sprehľadňuje túto záležitosť a tým aj 
šetrí čas. 

2.5 Protokoly 
Dôležitou súčasťou procesov oddelenia 
zabezpečovania kvality sú protokoly. Sú to rôzne 
meracie protokoly alebo osvedčenia, ktorých je 
niekoľko typov. Pred zavedením IS QAM ich museli 
pracovníci zakaždým manuálne vytvárať a vypĺňať 
v nich všetky údaje, pričom každá zákazka si môže 
vyžadovať hneď aj niekoľko rôznych protokolov. 
Nehovoriac o tom, že takto vytvorené protokoly mohli 
byť rôzne pozakladané alebo uložené v počítači, čím sa 
v nich strácal prehľad. 

IS QAM dokáže vytvoriť všetky protokoly a zároveň 
v nich aj automaticky vyplní potrebné údaje týkajúce sa 
daného protokolu (informácie o firme, zákazníkovi, 
produkte, meraniach). Týmto sa proces tvorby 
protokolov nielen značne urýchlil, ale aj všetky 
protokoly sú uložené na jednom mieste – v IS QAM, kde 
si ich vie pracovník ľahko nájsť a aj stiahnuť, či prípadne 
upraviť a upravený protokol naspäť nahrať do IS QAM. 

Informácie o tom, aké merania majú byť 
uskutočnené pre daný produkt a aké tolerancie sú pri 
nich povolené, získava IS QAM zo súboru z programu 
Yocton. Používateľ musí Yocton súbor do IS QAM 
nahrať. Následne IS QAM dokáže z neho získať 
a uchovať dáta o potrebných meraniach konkrétneho 
produktu a aj automaticky ich vypísať do protokolu. 
Takýmto automatizovaným vytváraním protokolov sa 
zvyšuje rýchlosť vykonania administratívnych úloh 
zamestnancov oddelenia kvality, o zavedení poriadku 
a systému do procesu nehovoriac. 
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Používateľovi je umožnené zaznačiť aké protokoly 
je potrebné urobiť pre konkrétnu zákazku. Nutnosť 
vytvorenia špecifických protokolov sa môže opakovať 
pre zákazky, ktoré sú zamerané na rovnaký produkt. 
Preto je používateľovi umožnené zaznačiť aj protokoly, 
ktoré sú vždy potrebné pre zákazku týkajúcu sa daného 
produktu a v každej ďalšej takejto zákazke budú tieto 
protokoly automaticky zaznačené ako potrebné. 

Niektorí zákazníci majú špeciálne požiadavky nielen 
na výrobky, ale aj na protokoly. Pri zákazkách takéhoto 
zákazníka je umožnené vytvorenie okrem 
štandardných protokolov aj špeciálnych zákazníckych 
protokolov. 

Pracovníci oddelenia zabezpečovania kvality si tiež 
musia dávať pozor na to, že ani jedna zákazka, ktorá sa 
týka špecifického produktu určeného špecifickým 
výkresom, nemôže byť odovzdaná na odoslanie 
zákazníkovi, kým oddelenie nedisponuje tzv. krycím 
listom k takémuto produktu. Používateľ musí byť na 
tento fakt upozornený. Podobne ako pri overení 
revízie, aj v tomto prípade kvôli jasnej výstižnosti 
a zachovaniu jednotnosti dizajnu sme použili ikonu 
reprezentujúcu svietiacu diódu. Krycí list úzko súvisí 
s protokolom o vykonaní kontroly prvej vzorky (FAI). 
Dióda nesvieti, ak FAI protokol nie je potrebný, a teda 
ani krycí list. Červená farba diódy upozorňuje, že FAI je 
vytvorený, ale chýba ešte krycí list. Ak oddelenie 
disponuje aj krycím listom a bol nahratý do IS QAM, 
dióda svieti na zeleno. 

2.6 Zaznamenávanie vykonaných akcií 
Jednou z funkcií, ktorú IS QAM podporuje, je aj 
zaznamenávanie vykonaných akcií alebo udalostí, čiže 
tzv. logovanie. Logovanie je dôležité a užitočné nielen 
pre používateľa, ale tiež pre systémového 
administrátora. Podľa toho, pre koho je určená 
zaznamenaná informácia o vykonaní akcie, je aj 
rozdielne implementované jej zaznamenávanie. 

Záznamy o rôznych vykonaných akciách, či 
vyskytnutých sa udalostiach, sa zaznamenávajú 
v súboroch, tzv. logoch. Systémový administrátor tak 
v prípade výskytu nejakého problému alebo chyby, 
môže overiť v týchto logoch, v čom je problém, čo ho 
spôsobilo, prípadne čo mu predchádzalo. 

Význam zaznamenávania zmien pre používateľa je 
v tom, že používateľ môže vďaka zaznamenávaniu 
vykonaných akcií vidieť v GUI na vybraných objektoch, 
aké akcie boli s nimi vykonané. Týka sa to najmä príloh 
pridaných používateľom a protokolov vygenerovaných 
IS QAM na podnet používateľa. Používateľ tak môže 
vidieť, či je daný fyzický súbor protokolu alebo prílohy 

v pôvodnom stave, alebo či si ho niekto iný už stiahol, 
prezeral, či upravoval. Tieto akcie sú ukladané do 
databázy. 

2.7 Test výkonnosti a optimalizácia 
Pred pripojením IS QAM na SAP ERP sme sa museli 
hlbšie zamerať na otázku výkonnosti IS QAM. 
Pripojenie na SAP ERP môže spôsobiť značné zaťaženie 
IS QAM z dôvodu spracovávania veľkého množstva dát. 
Mohlo by to spôsobiť spomalenie IS QAM, čo by bolo 
nežiadúce. Preto sme do prípravy pripojenia IS QAM na 
SAP ERP zahrnuli testovanie výkonnosti. Testovanie 
prebiehalo na počítači s procesorom Intel Pentium CPU 
G2030 3.00GHz, 4 GB RAM a 64-bitovým operačným 
systémom Windows 7 Professional. 

Na testovanie výkonnosti existujú nástroje na to 
určené. Tieto sú ale platené a vyžadujú si zakúpenie 
licencie. Preto sme sa rozhodli testovanie výkonnosti 
uskutočniť iným spôsobom a to vytvorením vlastného 
interceptora, pomocou ktorého sme merali čas 
vykonávania jednotlivých metód. Po zistení najdlhšie 
trvajúcich metód sme sa zamerali práve na ich 
optimalizáciu. 

Aby sme mohli odsimulovať približne skutočné 
zaťaženie IS QAM, ktoré nastane po pripojení na SAP 
ERP, a tak dostali aj relevantné výsledky z merania času 
vykonávania metód, museli sme databázu naplniť 
dostatočným množstvom dát. 

Napísali sme skript v jazyku T-SQL na naplnenie 
databázy, ktorý nám vytvorí entity pre všetky tabuľky 
s náhodne vygenerovanými hodnotami stĺpcov. 
Hodnoty sú síce vygenerované náhodne, ale s ohľadom 
na dátový typ stĺpca a obmedzenia, ktoré sú stanovené 
na danom stĺpci ako napríklad veľkosť, či rozsah. 

Po naplnení databázy dátami sme okrem časovej 
dĺžky vykonávania jednotlivých metód v Java kóde 
sledovali aj zaťaženie databázy. Keďže dotazy pre 
získavanie, vytváranie, úpravu, ale aj mazanie dát sú 
vykonávané priamo na databáze, je dôležité mať aj 
databázu správne optimalizovanú. Pre zachytávanie 
udalostí, sledovanie vykonávaných príkazov a teda aj 
zaťaženia SQL Servera sme použili nástroj SQL Server 
Profiler. S využitím tohto nástroja sme vykonali 
trasovanie a výsledok sme analyzovali nástrojom 
Database Engine Tuning Advisor. 

Pri prvom teste výkonnosti a aj ďalších testoch bola 
testovaná celá aplikácia a všetky jej funkcie. Zistili sme, 
že najdlhšie trvajúce metódy boli práve tie, ktoré sa 
týkali získavania zákaziek z databázy. Na základe 
výsledkov testov sme upravili metódy na získavanie 
entít z databázy konkrétnejšou špecifikáciou 
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potrebných entít. Upravili sme aj načítavanie veľkých 
atribútov objektov na lazy loading. Optimalizáciu 
databázy sme uskutočnili na základe podkladov 
z analýzy vykonanej nástrojom Database Engine Tuning 
Advisor. Vytvorili sme tak niekoľko indexov a aj 
štatistík. Opätovne sme zvážili aj stanovené rozsahy 
a veľkosti stĺpcov, ktoré sme sa tiež snažili upraviť na čo 
najmenšie možné hodnoty. 

Po vykonaní týchto úprav sa čas získavania zákaziek 
z databázy značne znížil, čím sme problém vyriešili. 

2.8 Prepojenie so SAP ERP 
Počet zákaziek, s ktorými sa v IS QAM má pracovať, sa 
pohybuje v tisíckach. Aby so zákazkou bolo možné 
v rámci IS QAM pracovať, je nutné ju v IS QAM vytvoriť. 
Avšak pri takomto množstve zákaziek je manuálne 
vytváranie zákaziek náročné, najmä časovo 
z dlhodobého hľadiska. Keďže všetky zákazky vybranej 
spoločnosti sú evidované aj v SAP ERP, rozhodli sme sa 
naň pripojiť IS QAM za účelom automatického 
získavania zákaziek. Používateľ tak nemusí manuálne 
vytvárať zákazky v IS QAM. Zákazky v IS QAM sú na 
základe dát zo SAP ERP automaticky vytvorené alebo 
aktualizované podľa toho, či už v IS QAM daná zákazka 
existuje alebo nie. 

Pre vytvorenie pripojenia z IS QAM na SAP ERP sme 
použili SAP Java Connector (SAP JCo). SAP JCo je 
middleware komponent, ktorý vývojárom umožňuje 
vyvíjať komponenty kompatibilné s ABAP alebo 
aplikácie v Jave [16]. Dáta zo SAP ERP získavame 
volaním funkčných modulov, ktoré boli vytvorené ABAP 
programátormi na našu žiadosť. Museli sme dôkladne 
premyslieť, aké dáta potrebujeme zo SAP ERP 
a pomocou koľkých funkčných modulov ich budeme 
získavať. Museli sme brať do úvahy aj to, že získavanie 
veľkého množstva dát, ako je napríklad aj získanie 
všetkých zákaziek, je výpočtovo náročná operácia, 
ktorá môže zaťažiť SAP ERP. Preto sme v niektorých 
prípadoch, kedy potrebujeme funkčný modul volať 
každých niekoľko minút, obmedzili množstvo dát, ktoré 
žiadame zo SAP ERP, len na nevyhnutné (napr. len na 
id, podľa ktorého následne vieme identifikovať zákazku 
a aktualizovať jej stav). 

Keďže funkčné moduly vracajú dáta v kontajneri 
JCoTable, museli sme ešte dáta z tohto kontajnera 
vybrať a skonvertovať na objekty a atribúty dátových 
typov bežne používaných v Jave. Je to z toho dôvodu, 
aby sme mohli komfortne pracovať so získanými 
dátami ako s bežnými objektmi v Jave. 

Aby dáta v IS QAM boli čo najaktuálnejšie, je 
ideálne, aby funkčné moduly boli volané pravidelne 

v určitých časových intervaloch. Rozhodli sme sa preto 
využiť tzv. plánované joby bežiace na pozadí (scheduled 
background jobs), ktoré nám umožňujú pravidelné 
spúšťanie nami zvolených úloh v určitých časových 
intervaloch. 

2.9 Jazykové mutácie 
IS QAM je vyvíjaný pre medzinárodnú spoločnosť za 
účelom jeho používania najmä v štátoch Nemecko 
a Slovensko. Kvôli tomu IS QAM podporuje tri jazykové 
mutácie a to slovenskú, nemeckú a anglickú. 

Preklady textov zobrazených v GUI uchovávame 
v properties súboroch. Takto máme všetky preklady na 
jednom mieste, vieme ich ľahko vyhľadať, upraviť, 
alebo doplniť a aj pridať novú jazykovú mutáciu. Pre 
každú jazykovú mutáciu máme samostatný properties 
súbor. V prístupe k prekladom nám pomáha 
ResourceBundle, ktorý je bežne používaný 
v súvislostiach s jazykovými špecifikami. 

Predvolený jazyk pre IS QAM je určený na základe 
jazyka štátu, v ktorom je IS QAM nasadený. 
Samozrejme je ale aj umožnené, aby si používateľ 
prostredníctvom GUI zvolil jemu vyhovujúcu jazykovú 
mutáciu. 

2.10 Dokumentovanie IS QAM 
Z IS QAM sa inkrementálnym vývojom za účelom 
splnenia požiadaviek stal rozsiahly systém, ktorého 
naštudovanie si samotnej implementácie si môže pre 
programátorov vyžadovať čas väčší než len pár minút. 
Z tohto, ale aj iných dôvodov je dôležité, aby bol IS 
QAM správne dokumentovaný. 

Pri dokumentovaní kódu sme využívali Javadoc. Ide 
o dokumentačné komentáre začínajúce trojicou 
znakou /**, v rámci ktorých môžeme využívať rôzne 
značky  
ako napríklad @author, @param, @returns. 
Programátorovi sú tieto dokumentačné komentáre 
k dispozícii nielen priamo v kóde, ale je možné z nich 
vygenerovať aj html dokument [17]. 

Súčasťou dokumentácie IS QAM sú aj UML 
diagramy. Prvé verzie diagramov vznikli počas návrhu 
IS QAM. S vývojom IS QAM sa menili Java triedy, ale aj 
databáza, čím sa pôvodný diagram tried a ERD diagram 
stali neaktuálnymi. Niekoľko krát sme ich preto počas 
vývoja aktualizovali. ERD diagram bolo možné bez 
väčších problémov upraviť aj manuálne, no o diagrame 
tried sa to už povedať nedá. Vzhľadom na veľkosť IS 
QAM by bolo náročné prehľadávať celý kód, 
porovnávať ho s existujúcim diagramom a zmeny 
zaznamenávať. Riešenie sme našli v reverznom 
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inžinierstve, ktoré je poskytované aj nástrojom 
Enterprise Architect 10. 

3 Výsledky a diskusia 
V priebehu vývoja IS QAM sme sa stretli s rýchlo sa 
meniacim prostredím v podniku. Nestálosť prostredia 
a aj zmeny požiadaviek sme predpokladali, preto sa 
zvolenie si agilnej vývojovej metodiky Scrum prejavilo 
ako správne rozhodnutie. 

Nepresnosti v požiadavkách boli spôsobené aj 
miernymi rozdielmi v procesoch jednotlivých podnikov 
vybranej spoločnosti. Zavedením IS QAM do prevádzky 
sa systém vykonávania procesov štandardizuje 
a zosúladí pre všetky podniky danej spoločnosti. 

Systém sa zaviedol aj do práce s dokumentmi 
a protokolmi. Pracovníci ich majú všetky uložené na 
jednom mieste – v IS QAM, kde sú ľahko dostupné 
a vyhľadateľné. Tým sa šetrí čas a značné šetrenie času 
prináša aj tvorba protokolov IS QAM, čím sú pracovníci 
od tejto činnosti odbremenení. 

IS QAM uľahčuje pracovníkom nielen 
administratívne činnosti, ale aj ich informuje, či varuje 
o potrebnosti vykonania niektorých činností v rámci ich 
procesov (napr. vytvorenie protokolov, overenie 
revízie). 

Výhodou pre pracovníkov je aj sprehľadnenie 
a zorganizovanie práce so zákazkami. Vďaka tomu aj 
vedenie oddelenia zabezpečovania kvality dokáže 
lepšie plánovať a riadiť vykonávanie úloh. Všetky 
zákazky sú spoločne zobrazené a roztriedené podľa ich 
stavov. Nie je tak nutné vyhľadávať rôzne informácie 
o zákazke v SAP ERP, kde to je o niečo zložitejšie. 

IS QAM v prvej verzii podporoval manuálne 
vytvorenie zákazky. Toto sa ukázalo ako nevýhodné 
vzhľadom na množstvo dát, ktoré bolo potrebné 
vyplniť. Vyžadovalo si to neprípustnú časovú náročnosť 
najmä z dlhodobého hľadiska. Vyriešili sme to 
automatizovaným získavaním dát, a teda aj zákaziek, 
z celopodnikového systému SAP ERP. 

Okrem popisu spôsobu pripojenia sa na SAP ERP 
a získavania z neho dát, sme vykonali aj výkonnostné 
testovanie, kde sme poukázali na dôležitosť správnej 
optimalizácie dotazov a aj databázy. 

V rámci dokumentovania IS QAM sa nám reverzné 
inžinierstvo osvedčilo ako riešenie pri tvorbe diagramu 
tried. Reverzné inžinierstvo a nástroj Enterprise 
Architect 10 nám uľahčilo prácu pri aktualizovávaní 
diagramu tried. Takto získaný diagram tried ale bolo 
potrebné ešte upraviť kvôli prehľadnosti. 

Testovanie sme vykonali po implementácii každej 
novej funkcionality. Pred nasadením na produkčný 

server sme IS QAM najskôr nasadili na testovací server, 
kde bol IS QAM otestovaný. Až následne bol IS QAM 
nasadený na produkčný server a zavedený do 
prevádzky. IS QAM bol takto úspešne zavedený do 
prevádzky v dvoch podnikoch vybranej spoločnosti 
v Nemecku a v jednom podniku na Slovensku. 

Záver 
V článku sme uviedli význam manažérstva kvality 
v podnikoch pri riadení a zabezpečovaní kvality výroby. 
Zamerali sme sa na procesy manažérstva kvality 
prebiehajúce v konkrétnych podnikoch vybranej 
spoločnosti. Pre procesy sme vytvorili softvérovú 
podporu v podobe IS QAM. IS QAM je konkrétny výstup 
úspešne overený v praxi v prevádzke podnikov. Prispel 
pre zefektívnenie, sprehľadnenie, automatizáciu, lepšie 
plánovanie a organizáciu práce pracovníkov oddelenia 
zabezpečovania kvality. IS QAM prehľadne zobrazuje 
zákazky a všetky potrebné informácie pre pracovníkov, 
ktoré sú automatizovane získavané aj na základe 
pripojenia IS QAM na SAP ERP. IS QAM dokáže nielen 
automatizovane vytvárať protokoly, čím odbremeňuje 
pracovníkov od tejto činnosti, ale dokáže pracovníkov 
aj informovať, či varovať na potrebné záležitosti, ktoré 
je ešte nevyhnutné spraviť, aby mohla byť zákazka 
uzavretá a odoslaná zákazníkovi. 

Za prínos tejto práce možno označiť aj názorné 
priblíženie procesu vývoja nového, špecializovaného 
informačného systému, ktorého vznik si vyžiadala 
nevyhovujúca situácia v konkrétnej spoločnosti. 
Predstavili sme hlavné pracovné postupy, kľúčové 
myšlienky vlastného riešenia, zhrnuli sme skúsenosti 
získané pri optimalizácii implementácie a práci so 
zvolenými nástrojmi a technológiami. 

IS QAM je úspešne nasadený v troch podnikoch 
vybranej spoločnosti v Nemecku aj na Slovensku, kde je 
zavedený do prevádzky. 
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Abstrakt 
Demografické ukazovatele, akými sú trvale bývajúce 
obyvateľstvo, počet narodených a zomretých, 
prirodzený prírastok, počet prisťahovaných a 
odsťahovaných, migračné saldo, celkový prírastok 
obyvateľstva, sobášnosť, rozvodovosť a potratovosť 
poskytujú základný obraz o vývoji obyvateľstva. 
Dôležitým nástrojom v analýze demografických 
ukazovateľov je zhluková analýza, ktorá umožňuje nájsť 
skupiny podobných objektov. Naším prvým cieľom bolo 
nájsť pomocou zhlukovej analýzy skupiny podobných 
krajov Slovenska vzhľadom na uvedené ukazovatele. 
Následne sme zrealizovali zhlukovú analýzu pre okresy 
Slovenska a porovnali výsledky. Neporovnávali sme iba 
výsledky pre kraje a okresy, ale použitím rôznych 
zhlukovacích metód a vzdialeností sme zistili, ako sa 
jednotlivé zhluky zmenia. 
Kľúčové slová: demografia, zhluková analýza, 
demografické ukazovatele.  
 

Abstract 
Demographic factors like permanently living 
population, natality, mortality, natural increase, 
number of immigrants and emigrants, net migration, 
total increase of population, nuptiality, divorce rate, 
number of abortions provide us an idea how is the 
concrete population developing. Cluster analysis is one 
of the many important methods used in demography. 
With using this method we can find groups of similar 
subjects. Our first task was to find similar regions of 
Slovakia by means of cluster analysis. After that we 
realized the cluster analysis for the districts of Slovakia.  
We used different methods for each levels of clustering 
and different distances. At the end we compared the 
results.  
Key words: demography, cluster analysis, demographic 
factors. 

Úvod 
Pozorovaniu a skúmaniu vlastností populácie sa 
venovali ľudia už dávno v minulosti a nie je tomu inak 
ani v súčasnosti. Demografia dokáže zodpovedať 
množstvo otázok nielen o minulom vývoji obyvateľstva, 
ale na základe minulých udalostí umožňuje často veľmi 
úspešne predpovedať budúci vývoj. Demografia je 
spoločenská vedná disciplína, ktorá sa zaoberá 
obyvateľstvom. Obyvateľstvo nadobúda viacero 
stavov, pohybuje sa, mení štruktúru a reprodukuje sa. 
Úlohou demografie je skúmať počet, zloženie, vývoj a 
zákonitosti štruktúry a vývoja obyvateľstva. [1] 

Zhluková analýza je mnohorozmerná štatistická 
metóda, ktorá sa používa na vyhľadávanie a určovanie 
podobných podskupín pozorovaného súboru. Cieľom je 
zaradiť odlišné prvky súboru do skupín s najväčšou 
mierou podobnosti objektov tej istej skupiny a 
najmenšou mierou podobnosti medzi rôznymi 
skupinami. Úlohou je rozložiť množinu objektov 
charakterizovaných množinou premenných na 
podmnožiny, ktoré nazývame zhluky. Toto sa realizuje 
tak, aby objekty v zhluku boli čo najviac podobné a tie, 
ktoré sa nenachádzajú v jednom zhluku boli čo najviac 
odlišné. Počet zhlukov musí byť menší ako počet 
objektov. Zhluková analýza je veľmi často využívaná 
metóda v rôznych vedeckých oblastiach, napr. v 
biológii, geológii, archeológii, demografii, ekonómii, 
medicíne, geografii, pedagogike a v mnohých ďalších. 
[2] 

1 Základné predpoklady a princíp zhlukovej 
analýzy 
O tom, ktorú zo zhlukovacích metód využijeme, sa 
rozhodujeme podľa vlastností pozorovaného súboru. V 
súbore dát by sa nemali vyskytovať chýbajúce hodnoty 
ani odľahlé pozorovania. Kvôli vylúčeniu vplyvu 
merných jednotiek sa premenné zvyčajne 
štandardizujú. Negatívny vplyv na výstup zhlukovej 
analýzy môže mať závislosť medzi sledovanými znakmi. 
Použitím metódy hlavných komponentov vieme túto 
závislosť odstrániť. Metóda hlavných komponentov 
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zabezpečí zmenu pôvodných premenných na nové, už 
nezávislé premenné, ktoré nazývame hlavné 
komponenty. Negatívny vplyv korelácie premenných 
môžeme odstrániť aj použitím Mahalanobisovej 
vzdialenosti.  

Výsledky zhlukovej analýzy najčastejšie 
zobrazujeme dendrogramom. Dendrogram 
usporiadava objekty tak, aby sa dali pozorovať 
jednotlivé spájania objektov do zhlukov. Na jednu os sa 
znázorňujú zhlukované objekty, druhá os označuje 
zhlukovaciu hladinu. [3] 

1.1 Výber najvhodnejšej metódy zhlukovania 
Nakoľko máme na výber z niekoľkých zhlukovacích 
metód, pričom každá z nich zväčša poskytuje rozdielne 
výsledky, je potrebné určiť vhodnú metódu 
zhlukovania. Takými kritériami sú kofonetický 
korelačný koeficient CC a kritérium delta ∆.   

Kofonetický korelačný koeficient je definovaný ako 
Pearsonov koeficient korelácie medzi skutočnou a 
predpovedanou vzdialenosťou. Za najvhodnejšiu 
zhlukovaciu metódu potom volíme tú, pre ktorú je 
kofonetický koeficient korelácie maximálny. 

Kritérium delta je dané vzťahom  

∆𝐴= [
∑ |𝑑𝑖𝑗 − 𝑑𝑖𝑗

∗ |
1
𝐴𝑁

𝑖<𝑗

∑ (𝑑𝑖𝑗
∗ )
1
𝐴𝑁

𝑖<𝑗

]

𝐴

, 

  
kde 𝐴 = 0,5 alebo 𝐴 = 1,0 a vzdialenosti 𝑑𝑖𝑗

∗   získame 

z dendrogramu. Hľadáme hodnotu ∆ blízku nule. [4] 

1.2 Výber vhodného počtu zhlukov 
Pri hierarchickom zhlukovaní môžeme zvoliť vhodný 
počet zhlukov g z dendrogramu rezaním cez jeho vetvy 
na zvolenej hladine vzdialeností, na príslušnej osi.  
Hľadáme také číslo g, ktoré najlepšie zodpovedá 
vstupným údajom. Vhodným postupom je hľadať veľké 
zmeny vzdialeností, pri ktorých zhluky vznikajú. V roku 
1977 Mojena navrhol postup na určenie vhodného 
počtu zhlukov. [5] Podľa tohto postupu sa za vhodný 
počet zhlukov má vybrať taký počet skupín, pre ktoré 
prvýkrát v dendrograme platí: 
 

𝛼𝑗 > �̅� + 𝑘𝑠𝛼 ,    𝑗 = 1,2, … , 𝑛, 

 
kde α1 , 𝛼2,..., 𝛼𝑛 sú vzdialenosti pre kroky zhlukovania 
𝑛, 𝑛 − 1,… ,1, α̅ a 𝑠𝛼  sú priemer a smerodajná odchýlka 
vzdialeností α a k je konštanta. Mojena túto konštantu 
navrhol zvoliť z intervalu 2,75 až 3,5. V roku 1985 však 

Mulligan a Cooper na základe štúdie odporučili zvoliť 
k=1,25. [6] 

2 Výsledky a diskusia 
Analýzu demografických činiteľov sme vykonali na 
základe údajov získaných z internetovej stránky 
Štatistického úradu Slovenskej republiky z databázy 
Datacube [7]. Zhlukovú analýzu sme použili na základné 
demografické ukazovatele: trvale bývajúce 
obyvateľstvo, počet narodených a zomretých, 
prirodzený prírastok, počet prisťahovaných a 
odsťahovaných, migračné saldo, celkový prírastok 
obyvateľstva, sobášnosť, rozvodovosť a potratovosť 
pre kraje a okresy Slovenska.  

Keďže premenné sú rôzneho typu a veľkosti, je 
dôležité upraviť si ich tak, aby boli porovnateľné. Toto 
dosiahneme pomocou štandardizácie údajov. Tú je 
v rôznych softvéroch možné realizovať automaticky 
viacerými metódami. V práci sme použili najznámejšiu 
metódu nazývanú Z scores. Pomocou nej sa všetky 
premenné transformujú tak, že sú z intervalu od -3 do 
+3. Po jej použití majú štandardizované hodnoty 
strednú hodnotu rovnú nule a smerodajnú odchýlku 
rovnú jednej. 
 

2.1 Zhluková analýza krajov na základe výberu 
vhodnej zhlukovacej metódy 
Najskôr sme zhlukovú analýzu realizovali pre kraje 
Slovenska. Naším cieľom bolo nájsť skupiny podobných 
krajov vzhľadom na tieto ukazovatele 

Keďže premenné prirodzený prírastok, migračné 
saldo a celkový prírastok silno korelujú, z našej analýzy 
sme ich vynechali a použili sme premenné, na základe 
ktorých sú definované. Prirodzený prírastok je 
definovaný ako rozdiel medzi počtom narodených 
a zomretých. Ďalej migračné saldo je definované ako 
rozdiel medzi počtom prisťahovaných a počtom 
odsťahovaných. Celkový prírastok je definovaný ako 
súčet prirodzeného prírastku a migračného salda.  

Pri analýze sme použili hierarchické zhlukovanie, 
ktoré je vhodné použiť v prípade súborov s menším 
počtom objektov. Vhodnú metódu zhlukovania sme 
vybrali pomocou kofonetického koeficientu korelácie 
CC a kritéria delta, ktoré sme postupne vypočítali 
v softvéri NCSS pre všetky zhlukovacie metódy pri 
euklidovskej vzdialenosti. Vypočítané hodnoty sa 
nachádzajú v Tab. 1. 
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Tab. 1 Výber vhodnej zhlukovacej metódy 

 
 

V uvedenej tabuľke ľahko nahliadneme, že 
najvhodnejšia metóda na zhlukovanie krajov Slovenska 
podľa uvedených demografických ukazovateľov pri 
euklidovskej vzdialenosti je metóda priemernej väzby. 
Následne sa realizovala samotná zhluková analýza, 
ktorú sme vykonali v softvéri Statistica. 

 

 
Obr. 1 Metóda priemernej väzby pre kraje, 

euklidovská vzdialenosť 
 
Obr. 1 znázorňuje dendrogram, ktorý je grafickou 

interpretáciou zhlukovania. Vertikálna os dendrogramu 
predstavuje vzdialenosti udávané v mierke, v akej sa 
zhluky spájajú. Dendrogram nám umožňuje 
sformulovať tieto výsledky: Zhluk tvorený Trnavským a 
Trenčianskym krajom a zhluk obsahujúci Nitriansky a 
Banskobystrický kraj sú zhluky s relatívne malou 
vzdialenosťou. Z toho vyplýva, že sú tieto zhluky 
relatívne homogénne. Ako prvé sa spojili Trenčiansky 
kraj a Trnavský kraj s najmenšou vzdialenosťou. O niečo 
väčšia vzdialenosť je pri zhlukovaní Banskobystrického 
kraja s Nitrianskym krajom. Najpočetnejšiu skupinu 
tvorí Trenčiansky, Trnavský, Nitriansky, 

Banskobystrický, Košický, Žilinský a Bratislavský kraj. 
Druhá skupina je tvorená len jedným krajom a to 
Prešovským krajom. Ten sa od ostatných líši počtom 
trvale bývajúceho obyvateľstva, počtom narodených, 
počtom vysťahovaných, sobášnosťou a vyznačuje sa 
najnižšou rozvodovosťou. Kraje v prvom zhluku majú 
približne rovnaké hodnoty parametrov. Pritom najviac 
podobné sú si Trenčiansky s Trnavským krajom. 
Bratislavský kraj sa pripája k zhlukom až v 
predposlednom kroku, no je stále podobnejší ostatným 
krajom než Prešovský kraj.  

 

 
Obr. 2 Výsledky zhlukovej analýzy 

 
Analýzou jednotlivých krajov Slovenska vzhľadom na 

demografické ukazovatele sme našli tie kraje, ktoré sú 
si najviac podobné. Je to Trenčiansky kraj a Trnavský 
kraj. Zaujímavé je, že sú to susediace kraje. Ako 
najpodobnejší k nim sa ukázal Žilinský kraj, geograficky 
pomerne blízky k týmto krajom. Podobne je to aj s 
Nitrianskym krajom a Banskobystrickým krajom, tie sú 
si v mnohých ukazovateľoch veľmi podobné. K nim je 
vzhľadom na uvedené demografické ukazovatele 
najviac podobný Košický kraj. Bratislavský kraj sa od 
týchto krajov výrazne odlišuje. Dôvodom čoho môže 
byť, že ide o ekonomicky vyspelejší kraj, a že ide o kraj 
s najmenšou rozlohou. Atypický je Prešovský kraj na 
severovýchode krajiny, s relatívne veľkou rozlohou a 
najvyšším počtom obyvateľov. Na obr. 2 sú si navzájom 
podobné kraje vyznačené rovnakou farbou. 
 

2.2 Zhluková analýza krajov Wardovou metódou 
pri Mahalanobisovej vzdialenosti 
V ďalšom sme zhlukovú analýzu pre kraje Slovenska 
realizovali pre všetky demografické ukazovatele- trvale 
bývajúce obyvateľstvo, počet narodených a zomretých, 
prirodzený prírastok, počet prisťahovaných a 
odsťahovaných, migračné saldo, celkový prírastok 
obyvateľstva, sobášnosť, rozvodovosť a potratovosť . 
Použili sme pritom Mahalanobisovu vzdialenosť, ktorú 
je vhodné použiť, ak sa v pozorovaní vyskytujú závislé 
premenné, ktoré sú v našom prípade prirodzený 

Metóda CC δ (0,5) δ (1,0)

najbližšieho suseda 0,640 0,300 0,420

najvzdialenejšieho suseda 0,760 0,180 0,240

vnútornej väzby 0,710 0,160 0,200

Wardova 0,550 0,480 0,560

priemernej väzby 0,790 0,140 0,180

mediánová 0,730 0,410 0,530

centroidov 0,730 0,440 0,560

najbližšieho suseda 0,738 1,484 1,744

najvzdialenejšieho suseda 0,779 0,471 0,514

vnútornej väzby 0,783 0,259 0,317

Wardova 0,671 0,951 0,957

priemernej väzby 0,772 0,267 0,342

mediánová 0,303 0,812 0,845

centroidov 0,654 0,760 1,059

Kraje

Okresy
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prírastok, migračné saldo a celkový prírastok 
obyvateľstva. Použitie Mahalanobisovej vzdialenosti 
túto závislosť odstráni. Ako metódu zhlukovania sme 
zvolili Wardovu metódu, pretože sa jedná o jednu 
z najčastejšie používaných metód. Výhodou tejto 
metódy je, že objekty pripojí k už existujúcim zhlukom 
a nevytvára sa veľký počet zhlukov. Na obr. 3 je 
dendrogram pre zhlukovú analýzu krajov, Wardovou 
metódou pri Mahalanobisovej vzdialenosti.   

 

 
Obr. 3  Wardova metóda pre kraje, Mahalanobisova 

vzdialenosť 
 

Na základe tohto dendrogramu vidíme, že vzdialenosť 
medzi Prešovským a Banskobystrickým krajom je 
najmenšia, sú to kraje, ktoré sú si najviac podobné. 
Ďalšiu skupinu podobných krajov tvorí skupina Košický, 
Nitriansky a Žilinský kraj. Pričom medzi Košickým 
a Nitrianskym krajom sú vzdialenosti relatívne malé. 
V ďalšom kroku sa spája Bratislavský kraj 
s Trenčianskym krajom. V nasledujúcom kroku sa k 
Nitrianskemu a Košickému kraju pripája Žilinský kraj. K 
Bratislavskému a Trenčianskemu kraju sa následne 
pripojil Trnavský kraj. V ďalšom kroku sa vytvoril zhluk 
tvorený zhlukom z Prešovského a Banskobystrického 
kraja a zhluku tvoreným Žilinským krajom, Košickým 
krajom a Nitrianskym krajom. Na záver sa všetky kraje 
spoja do jedného zhluku.  Tieto výsledky sú graficky 
znázornené na Obr. 4. 

 

 
Obr. 4 Výsledky zhlukovej analýzy 

 

Banskobystrický kraj s Prešovským krajom sa vyznačujú 
najmä relatívne podobným počtom prisťahovaných, 
počtom zomretých, približne rovnakou zápornou 
úrovňou migračného salda, rozvodovosťou 
a potratovosťou. Opäť sa spojili do jedného zhluku 
susediace kraje- Bratislavský kraj, Trnavský kraj 
a Trenčiansky kraj. Podobné sú si Žilinský kraj, 
Nitriansky kraj, Košický kraj. Tie sú si v ukazovateľoch 
počet zomretých, počet odsťahovaných, rozvodovosť, 
potratovosť relatívne podobné, aj keď Bratislavský kraj 
sa odlišuje vo väčšine ukazovateľov. To, že sa 
Bratislavský kraj pripojil k týmto krajom môže byť 
dôsledkom toho, že Wardova metóda pripája objekty k 
už existujúcim zhlukom. Zhluk tvorený Žilinským 
krajom, Košickým krajom a Nitrianskym krajom spája 
hlavne podobná úroveň sobášnosti a rozvodovosti. 
Ďalej je to negatívne migračné saldo, ktoré je vzhľadom 
na súčasný trend na Slovensku záporný okrem 
Bratislavského kraja a Trnavského kraja v každom 
z ostatných krajov. V prípade Nitrianskeho kraja 
a Košického kraja ide o kraje, ktoré sa výrazne odlišujú 
iba v počte trvalo bývajúceho obyvateľstva 
a v celkovom prírastku obyvateľstva. 

 

2.3 Zhluková analýza pre okresy Slovenska 
pomocou výberu vhodnej zhlukovacej metódy 
Podobne ako pre kraje Slovenska sme realizovali aj 
zhlukovú analýzu pre okresy Slovenska. Naším cieľom 
bolo porovnať výsledky medzi zhlukovaním krajov 
a zhlukovaním okresov. Zhlukovanie okresov sme opäť 
realizovali dvoma spôsobmi. Najprv sme pri 
euklidovskej vzdialenosti na základe kofonetického 
koeficientu CC a delta kritéria určili najvhodnejšiu 
zhlukovaciu metódu. Výsledky sú zhrnuté v Tab. 1. 
Z tejto tabuľky vyplýva, že za najvhodnejšiu metódu pri 
euklidovskej vzdialenosti pre zhlukovanie okresov je 
metóda vnútornej väzby. Opäť ako pri zhlukovaní 
krajov, sme závislé činitele vynechali. Výsledky tohto 
zhlukovania zahŕňa dendrogram na Obr. 5.  

Keďže na Slovensku je 79 okresov, pre takýto počet 
vstupných údajov sme vypočítali vhodný počet zhlukov 
na základe kritéria αj, ktorého hodnota je uvedená v 

Tab. 2, kde sú tiež uvedené aritmetický priemer 
zhlukovacích vzdialeností, ich smerodajná odchýlka, 
pomocou nich určená hladina αj a vhodný počet 

zhlukov, ktorý sa rovná 9. Na Obr. 5 je zaznačená 
vhodná hladina alfa. 
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Obr. 5 Metóda vnútornej väzby pre okresy, 

Mahalanobisova vzdialenosť 
 

Tab. 2 Výber vhodného počtu zhlukov 

 
 
Výsledky zhlukovania okresov sú znázornené aj na 

obr. 6. Ako vidíme, väčšina okresov, ktoré patria do 
jednotlivých krajov sú si pomerne podobné. Vo väčšine 
prípadov sa v jednotlivých krajoch odlišujú najmä tie 
okresy, ktoré sú v rámci kraja zároveň aj krajským 
mestom. Zaujímavé je, že najviac navzájom odlišných 
okresov sa nachádza v Nitrianskom kraji, kde sa ako 
úplne odlišný javí Levický okres. Od ostatných okresov 
sa odlišuje najmä v potratovosti, ktorá je tu najvyššia na 
celom Slovensku. V Levickom okrese je počet potratov 
515 za rok, čo zodpovedá takmer štvornásobku 
priemernej potratovosti za okresy.  Nadpriemerné 
hodnoty dosahuje aj v počte narodených a zomretých, 
sobášnosti aj rozvodovosti. Ďalším okresom, ktorý sa 
významne odlišuje od ostatných je okres Senec. Počet 
odsťahovaných je pre tento okres štvornásobkom 
priemerného počtu odsťahovaných za jednotlivé 
okresy, nadpriemerný je aj v počte narodených. 
Podobné sú si okresy Prešov, Žilina a Nitra, ktoré sú 
zároveň aj krajskými mestami. Veľmi podobné sa javia 
aj okresy Bratislava II, IV a V. Ďalej vidíme, že navzájom 
podobné sú si tie okresy, ktoré sú susedné.   

 
Obr. 6 Výsledky zhlukovej analýzy 

 

2.4 Zhluková analýza pre okresy Slovenska 
Wardovou metódou pri Mahalanobisovej 
vzdialenosti 
Wardovou metódou pri Mahalanobisovej vzdialenosti 
sme opäť vykonali zhlukovú analýzu pre všetky 
demografické činitele. Určili sme vhodný počet 
zhlukov, ktorý je uvedený v tab.2. Ako vidíme, vhodný 
počet zhlukov je 8. Spolu s výsledkami zhlukovej 
analýzy je hladina αj graficky znázornená na obr.7.  

 

 
Obr. 7 Wardova metóda pre okresy, Mahalanobisova 

vzdialenosť 
 
 

Na obr. 8 sa nachádzajú výsledky zhlukovej analýzy 
Wardovou metódou. Na základe obrázka vidíme, že 
okresy zlúčené v jednotlivých zhlukov sú podobné 
podľa toho, v ktorých krajoch sa nachádzajú. Napríklad 
okresy tvoriace Banskobystrický kraj patria do dvoch 
zhlukov, výraznejšie sa od nich odlišuje iba okres 
Banská Bystrica, ktorý je zároveň aj krajským mestom. 
Podobné sú si ďalej okresy na severozápade Slovenska, 
ktoré sú si geograficky blízke. Na východe Slovenska 
vidíme tri hlavné zhluky od ktorých sa odlišuje najmä 
Prešovský okres. Príčinou toho môže byť, že ide o okres 

Metóda Počet zhlukov

Vnútornej väzby 1,46 1,17 2,93 9

Wardova 16 26,05 48,57 8

𝛼 𝑠𝛼 𝛼𝑗
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s krajským mestom. Samostatný zhluk tvoria okresy 
Bratislava III, Bratislava II a Senec, ktoré sú susediace 
okresy. Ostatné bratislavské okresy sa od seba odlišujú. 
Košice I a Košice II sú podobné s okresmi Nitrianskeho 
kraja. Ďalšími podobnými okresmi sú okres Prešov, 
Banská Bystrica, Bratislava V a Poprad. Z toho tri okresy 
sú okresy, do ktorých patria aj krajské mestá. 

 

 
Obr.8 Výsledky zhlukovej analýzy 

Záver 
Zhlukovú analýzu v práci sme realizovali na dvoch 
úrovniach - na úrovni krajov Slovenska a na úrovni 
okresov. Na každej úrovni sme zhlukovú analýzu 
vykonali dvoma spôsobmi. Prvý spôsob v oboch 
prípadoch bol podľa najvhodnejšej metódy, ktorú sme 
vybrali príslušnými kritériami pre euklidovskú 
vzdialenosť. Druhá metóda bola pre obe úrovne 
Wardovou metódou pri Mahalanobisovej vzdialenosti. 
Analýza si vyžadovala prácu v rôznych softvéroch.  
Použité boli STATISTICA na realizáciu zhlukovej analýzy, 
NCSS na výpočet vhodného počtu zhlukov, Microsoft 
Excel na výpočet vhodnej hladiny αj, Wolfram 

Mathematica 9 na výpočet Mahalanobisových 
vzdialeností a grafický editor na vyznačenie podobných 
objektov.  
Výsledky ukazujú, že pre zhlukovanie krajov je 
najvhodnejšia metóda priemernej väzby. Keďže je 
počet krajov malé číslo, Wardova metóda nie je 
potrebná na pripájanie objektov do existujúcich 
zhlukov. Naopak, pre okresy, kde je počet objektov 
väčšie číslo, sa však javí Wardova metóda ako 
vhodnejšia. Okresy sa pritom zhlukujú približne podľa 
toho, do ktorého kraja patria.  
Pri zhlukovaní krajov Slovenska, sa do zhlukov zlúčili 
kraje, ktoré sú si geograficky blízke. Zaujímavé je, že pri 
zhlukovaní okresov sa významne líšili okresy, do 
ktorých patria krajské mestá. 
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Regular polygons and their occurrence around us 

Veronika Bočková1 
Školiteľ: Lucia Rumanová2 

1,2Katedra matematiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
1veronika.bockova@student.ukf.sk, 2lrumanova@ukf.sk 

 

Abstrakt 
V príspevku popíšeme rôzne pravidelné 
mnohouholníky, ktoré sa najčastejšie vyskytujú 
v školskej praxi. Sústredíme sa na ich najdôležitejšie 
vlastnosti a uvedieme niekoľko návrhov didaktických 
aktivít vhodných pre vyučovací proces. Tieto didaktické 
aktivity budú zamerané na prácu s popísanými 
pravidelnými mnohouholníkmi. 
Kľúčové slová: geometria, pravidelný mnohouholník, 
vyučovací proces, didaktické aktivity 

Abstract 
In this contribution we will describe different regular 
polygons which are the most often at school practice. 
We will focus on their most important qualities and 
gibe some suggestions of didactic activities appropriate 
for educational process. These didactic activities will be 
focused on work with described regular polygons.  
Key Words: geometry, regular polygon, education 
process, didactic activities 

Úvod 
Geometria je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. 
Geometrické tvary nachádzame v prírode, 
v domácnostiach či v umení. Na žiakov pôsobí 
motivačne,  ak zadanie úlohy je prepojené s reálnou 
situáciou zo života a s útvarmi, ktoré si žiaci vedia 
predstaviť. V príspevku sa budeme venovať základným 
vlastnostiam pravidelných mnohouholníkov, s ktorými 
sa žiaci počas svojho štúdia stretávajú. Navrhneme 
taktiež didaktické aktivity z popísanej problematiky, 
ktoré spestria vyučovací proces a vzbudia záujem 
žiakov.  

1 Definícia pravidelného mnohouholníka  
V školskej praxi sa z mnohouholníkov najčastejšie 
používajú pravidelné mnohouholníky. V tejto kapitole 
uvedieme definíciu pravidelného mnohouholníka 
a následne aj jeho základné vlastnosti.  

Definícia: Nech je daná kružnica k (S ,r) a n rôznych 
polpriamok SX1, SX2, ... SXn (n ∈ N, n > 2), pričom pre 

dané polpriamky platí |∢X1SX2| = |∢X2 SX3| = ... = 

=|∢XnSX1| =
 360°

𝑛
= 𝜔. Označme body A1, A2, .... , An-1, 

An ako priesečníky daných polpriamok s kružnicou k. 
Pravidelný mnohouholník A1A2 .... An-1An (Obr. 1) je 
zjednotením všetkých trojuholníkov SA1A2, SA2A3, ... , 
SAnA1. Tieto trojuholníky sú všetky rovnoramenné 
a nemajú žiadny vnútorný bod spoločný [1]. 

 
Obr. 1 Pravidelný mnohouholník – definícia  

 

 
Zdroj: [1] 
 

Vrcholmi pravidelného mnohouholníka nazývame 
body A1, A2, .... An-1, An. Úsečky, ktoré spájajú susedné 
vrcholy (k vrcholu Ai sú susedné vrcholy body Ai-1 a Ai+1) 
sa nazývajú strany pravidelného mnohouholníka. 
Vnútorné uhly sú uhly, ktoré zvierajú susedné strany 
pravidelného mnohouholníka. Všetky vnútorné uhly sú 
v pravidelnom mnohouholníku zhodné a veľkosť týchto 
uhlov 𝛼 vieme vypočítať podľa vzťahu (1): 

 

n

n )2( °.180 
                            (1) 

 
Zo vzťahu (1) vyplýva, že pre súčet vnútorných uhlov 

pravidelného mnohouholníka s n vrcholmi platí: (𝑛 −
2). 180°. Vonkajším uhlom 𝛽 pravidelného 
mnohouholníka nazývame susedný uhol k vnútornému 
uhlu. Stredový uhol 𝝎 je uhol, ktorý zvierajú úsečky 
spájajúce dva susedné vrcholy so stredom S [2]. 
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Uvedené pojmy ako vrcholy mnohouholníka, 
vnútorný uhol 𝛼, vonkajší uhol 𝛽 a stredový uhol 𝜔 sú 
znázornené na obrázku (Obr.2). 

 
Obr. 2 Vnútorné, vonkajšie a stredové uhly 
v pravidelnom mnohouholníku 
 

 

 

2 Vlastnosti pravidelných mnohouholníkov 
Medzi najpoužívanejšie pravidelné mnohouholníky 
patrí hlavne rovnostranný trojuholník, štvorec, 
pravidelný päťuholník či šesťuholník. Popíšeme teraz 
najdôležitejšie vlastnosti uvedených mnohouholníkov, 
s ktorými sa žiaci počas štúdia pravidelne stretávajú. 

 
2.1 Rovnostranný trojuholník 
Definícia: Trojuholník ABC tvorí množina všetkých 

bodov roviny, ktoré súčasne ležia v polrovinách 𝐴𝐵𝐶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , 

𝐵𝐶𝐴,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝐶𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   a body A, B, C neležia na jednej priamke. [3] 
Body  A, B, C nazývame vrcholmi trojuholníka ABC. 

Strany trojuholníka ABC označujeme nasledovne:  
a = |𝐵𝐶|, b = |𝐶𝐴|, c = |𝐴𝐵|. Vnútorné uhly trojuholníka 
ABC označíme písmenami gréckej abecedy, zvyčajne 𝛼 
=|∢𝐶𝐴𝐵|, 𝛽=|∢𝐴𝐵𝐶|,  
𝛾 = |∢𝐴𝐶𝐵|. 

Rovnostranný trojuholník má dĺžky strán a veľkosti 
vnútorných uhlov zhodné, pričom veľkosť každého 
vnútorného uhla je 60  ͦ. Vrcholy, strany a vnútorné uhly 
rovnostranného trojuholníka označujeme vyššie 
uvedeným spôsobom značenia všeobecného 
trojuholníka.   

V každom trojuholníku, nevynímajúc pravidelný 
trojuholník, platí trojuholníková nerovnosť (2) 

 

bacba                                     (2) 

 

Výška trojuholníka je priamka prechádzajúca 
vrcholom trojuholníka a je kolmá na protiľahlú stranu 
k danému vrcholu. V každom rovnostrannom 
trojuholníku platí, že jeho výšky majú rovnakú dĺžku. 
Výšky trojuholníka sa pretínajú v bode V, ktorý 
nazývame priesečník výšok tzv. ortocentrum. 
V rovnostrannom trojuholníku je vždy bod 
V vnútorným bodom trojuholníka (Obr. 3). 

 
Obr.3 Výšky trojuholníka 
 

 
 

Ťažnica trojuholníka je priamka, ktorá prechádza 
vrcholom trojuholníka a stredom protiľahlej strany. 
V každom rovnostrannom trojuholníku platí, že jeho 
ťažnice sú rovnako dlhé úsečky aj totožné s príslušnými 
výškami. Ťažnice sa pretínajú v jednom bode T, ktorý 
nazývame ťažisko. Ťažisko T rovnostranného 
trojuholníka je totožné s  
ortocentrom V. Ťažnice trojuholníka rozdeľujú 
rovnostranný trojuholník na šesť pravouhlých 
trojuholníkov s rovnakým obsahom (Obr. 4). 

 
Obr. 4 Ťažnice trojuholníka 
 

 
Stredná priečka je úsečka spájajúca stredy dvoch 

strán trojuholníka a súčasne je rovnobežná s treťou 
stranou. Stredné priečky rovnostranného trojuholníka 
majú rovnaké dĺžky a rozdeľujú trojuholník na štyri 
zhodné rovnostranné trojuholníky. Dĺžka strednej 
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priečky je rovná jednej polovici dĺžky strany 
trojuholníka, s ktorou je rovnobežná. (Obr. 5) 
 
Obr.5 Stredné priečky trojuholníka 
 

 
 

Osi strán trojuholníka sa pretínajú v jednom bode – 
priesečníku S, ktorý je stredom opísanej kružnice 
trojuholníka. Polomer r opísanej kružnice 
rovnostranného trojuholníka so stranou a (Obr. 6) 
vypočítame zo vzťahu (3) 

 

ar
2

3
                                      (3) 

 
Obr. 6 Kružnica opísaná trojuholníku 

 
 

Polomer ρ vpísanej kružnice do rovnostranného 
trojuholníka so stranou a (Obr. 7) vypočítame zo vzťahu 
(4) 

6

32a
                                       (4) 

 

Obr. 7 Kružnica vpísaná do trojuholníka 

 
V rovnostrannom trojuholníku splynú do jedného 

bodu stred opísanej kružnice, stred vpísanej kružnice 
(priesečník osí uhlov), ťažisko a ortocentrum 
(Obr. 8). 

 
Obr. 8 Poloha významných bodov v rovnostrannom 
trojuholníku 

 

2.2 Pravidelný štvoruholník – štvorec 
Štvoruholník je mnohouholník, ktorý má štyri vrcholy, 
strany a vnútorné uhly. Body A, B, C, D sú vrcholy 
štvoruholníka ABCD, úsečky |𝐴𝐵| = a, |𝐵𝐶| = b,  
|𝐶𝐷| = c, |𝐷𝐴 |= d sú strany štvoruholníka ABCD a uhly 
|∢DAB| = 𝛼, |∢ABC| = 𝛽, |∢BCD| = 𝛾, |∢CDA| = 𝛿 sú 
vnútorné uhly štvoruholníka ABCD. Dve strany so 
spoločným vrcholom sa nazývajú susedné a dve strany, 
ktoré nemajú spoločný vrchol, sa nazývajú protiľahlé 
[4]. 

Štvorec je pravidelný štvoruholník, ktorého strany 
sú zhodné a všetky jeho vnútorné uhly sú pravé. 
Vrcholy, strany a vnútorné uhly štvorca označujeme 
vyššie uvedeným spôsobom značenia štvoruholníka.  

Uhlopriečky, úsečky spájajúce protiľahlé vrcholy 
štvoruholníka sú vo štvorci zhodné, navzájom sa 
rozpoľujú a sú navzájom kolmé. Uhlopriečky 
najčastejšie označujeme |𝐴𝐶 |= e, |𝐵𝐷| = f. Ich dĺžku 
u vo štvorci so stranou a vieme vypočítať podľa (5): 
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au .2                                    (5) 

 
Priesečník S uhlopriečok je stredom opísanej 

i vpísanej kružnice. Štvorec je „dvojstredový“ 
štvoruholník (Obr. 9) nakoľko mu možno vpísať i opísať 
kružnicu – je súčasne dotyčnicový aj tetivový 
štvoruholník. Pre polomer r kružnice opísanej štvorcu 

so stranou a platí vzťah (6) a pre polomer ρ kružnice 
vpísanej do štvorca platí zase vzťah (7): 

22

2 u
ar                                (6) 

2

a
                                                  (7) 

 
Obr. 9 Dvojstredový štvoruholník 
 

 
 

Každá uhlopriečka štvorca rozdelí daný štvorec na 
dva rovnoramenné trojuholníky, ktorých základňou je 
uhlopriečka. Dve uhlopriečky rozdeľujú štvorec na štyri 
zhodné rovnoramenné, pravouhlé trojuholníky. 

Štvorec má štyri osi súmernosti (Obr. 10), ktorými sú 
dve uhlopriečky a dve stredné priečky. Stredná priečka 
štvorca je úsečka  spájajúca stredy protiľahlých strán 
a je zhodná so stranami štvorca. 
 
Obr. 10 Osi súmernosti štvorca 

 

 

 
Nakoľko je štvorec tetivový štvoruholník, platí preň 

Ptolemaiova veta: Ak je štvoruholník ABCD tetivový, tak 
súčet súčinov dĺžok protiľahlých strán sa rovná súčinu 
dĺžok uhlopriečok (8) 

 

fedbca ...                                      (8) 

 

2.3 Pravidelný päťuholník – pentagón 
Pravidelný päťuholník je mnohouholník s piatimi 
vrcholmi a zhodnými stranami, ktorého každý vnútorný 
uhol má veľkosť 108 ͦ. Skladá sa z piatich 
rovnoramenných trojuholníkov.  Pentagón ako jediný 
pravidelný mnohouholník má rovnaký počet strán 
a uhlopriečok. Uhlopriečky pravidelného päťuholníka 
vymedzujú v jeho vnútri oblasť, ktorá má taktiež tvar 
pravidelného päťuholníka (Obr.11). 

 
Obr. 11 Pravidelný päťuholník a jeho uhlopriečky 
 

 
Pravidelný päťuholník v sebe niekoľkokrát ukrýva 

pomer zlatého rezu a predpokladá sa, že vďaka tejto 
jeho vlastnosti sa stal znakom Pytagorejskej školy 
a symbolom múdrosti. V pomere zlatého rezu sa 
pretínajú uhlopriečky päťuholníka ako i dĺžka 
uhlopriečky a strany päťuholníka. Ak v pravidelnom 
päťuholníka ABCDE zostrojíme trojuholník ABD  
(Obr. 12), tak v tomto trojuholníku sú dĺžky ramien DA 
a BD v zlatom pomere so základňou AB a trojuholník 
ABD nazývame zlatým [5]. 
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Obr. 12 Zlatý trojuholník 
 

 
 

2.4 Pravidelný šesťuholník –hexagón 
Pravidelný šesťuholník je mnohouholník tvorený 
šiestimi zhodnými stranami, ktorého vnútorné strany 
zvierajú uhol 120°. Hexagón môže byť daný dĺžkou 
strany a alebo polomerom kružnice vpísanej 𝑟𝑣. 
Polomer kružnice opísanej pravidelnému 
mnohouholníku 𝑟𝑜  je zhodný s dĺžkou strany a. 
Akékoľvek dva susedné vrcholy a stred kružnice 
opísanej resp. stred kružnice vpísanej tvoria vrcholy 
rovnostranného trojuholníka (Obr.13).  

 
Obr. 13 Pravidelný šesťuholník 

 
 

Pravidelné šesťuholníky sa dajú vedľa seba ukladať 
bez medzery a tak úplne vypĺňajú rovinu bezo zvyšku 
podobne ako rovnostranné trojuholníky a štvorce. 
V prírode sa pravidelné šesťuholníky často vyskytujú, 
nakoľko pri danom obvode majú spomedzi 
pravidelného trojuholníka a štvoruholníka najväčší 
obsah. 

 

3 Aktivizujúce metódy vo vyučovaní pravidelných 
mnohouholníkov 
Súčasná pedagogika uprednostňuje využívanie 
aktivizujúcich metód, ktoré odstraňujú formalizáciu 
školstva a kladú dôraz na aktívnu prácu žiakov  počas 

vyučovacieho procesu. Našu pozornosť zameriame na 
rôzne didaktické aktivity, ktoré zatraktívnia hodiny 
matematiky a sústredíme sa na pravidelné 
mnohouholníky. 

3.1 Definícia pojmu aktivizujúca metóda 
Dôležitou úlohou aktivizujúcich metód je motivovať 
žiakov k záujmu o získanie nových poznatkov 
a vedomostí. Z metodického hľadiska aktivizujúce 
metódy zlepšujú vyučovací proces a robia ho 
efektívnejším. Taktiež podporujú intenzívne prežívanie, 
myslenie a konanie žiakov ako aj ich poznávacie 
procesy.  Hlavným východiskom k zavedeniu 
aktivizujúcich metód do vyučovania je aby sa zo žiaka, 
ktorý je len pasívnym poslucháčom, stal partner 
vyučujúceho. Žiaci by mali vnímať učenie ako aktivitu, 
ktorú uskutočňujú prevažne sami, avšak učiteľ sa 
nevzdáva svojej dominantnej role v triede a organizuje 
aktivity žiakov.  

V literatúre sa pod pojmom aktivizujúca metóda 
myslí postup, ktorý vedie výučbu tak, aby sa výchovno 
– vzdelávací cieľ dosiahlo hlavne na základe vlastnej 
učebnej práce žiakov, pričom sa dôraz kladie na 
myslenie a riešenie problémov [6]. Kolektív autorov 
Jankovcová, Průcha a Koudela chápe aktivizujúce 
metódy ako metódy vyučovania, ktorých podstata je 
plánovať, organizovať a riadiť vyučovanie tak, aby 
dochádzalo k plneniu výchovno-vzdelávacích cieľov 
prevažne vďaka vlastnej poznávacej činnosti žiakov [7]. 

Vo vyučovaní geometrie, ako i každého tematického 
celku v matematike, je možné využívať aktivizujúce 
metódy. Medzi najpoužívanejšie aktivizujúce metódy 
v matematike patria didaktické hry a súťaže, metódy 
objavovania a riadeného objavovania, motivačné 
rozprávanie s dôrazom na historické poznámky 
týkajúce sa matematiky, ako i úlohy prepojené 
s realitou, prípadne úlohy, s ktorých kontextom majú 
žiaci reálne skúsenosti. 

 

3.2 Návrhy didaktických aktivít 
Pravidelné mnohouholníky sa vyskytujú v rôznych 
podobách všade okolo nás. Rovnostranný trojuholník, 
štvorec, pravidelný päťuholník či šesťuholník ukrýva 
v sebe príroda či umenie. Je motivujúce pre žiakov riešiť 
úlohy, ktoré sú formulované ako opis reálnej situácie zo 
života s prepojením na realitu a matematiku. 
V nasledujúcich ukážkach sme sa zamerali na úlohy, 
ktoré ukážu ako vie byť geometria zaujímavá a kde 
všade sa geometrické útvary „skrývajú“ okolo nás.  
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Aktivita: Myš a syr 
Ročník: piaty ZŠ 
Cieľ: rozoznať štvorec medzi rôznymi geometrickými 
útvarmi 
Pomôcky: pracovný list, farbičky 
Metodický postup: Úlohou žiakov je vyfarbiť všetky 
štvorce v danom pracovnom liste. Pri správnom 
vyriešení úlohy sa žiakom vytvorí cestička, po ktorej 
môže myška prejsť za obľúbeným syrom. 
 
Aktivita: Štvorcová sieť 
Ročník: piaty ZŠ 
Cieľ: rysovať mnohouholník (propedeutika v štvorcovej 
sieti), vypočítať obvod mnohouholníkov, rozoznať 
trojuholníky a štvoruholníky, ktoré majú rovnakú dĺžku 
strán 
Pomôcky: pracovný list, rysovacie pomôcky, písacie 
potreby 
Metodický postup: Žiaci v pracovnom liste dorysujú 
chýbajúce strany v danom mnohouholníku a vypočítajú 
jeho obvod. Do pripravenej štvorcovej sieti následne 
prerysujú daný mnohouholník. Potom v ďalších 
obrázkoch nájdu konkrétne predmety, ktoré majú tvar 
narysovaného mnohouholníka. 
Obrázky, napríklad: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Aktivita: Dopravné značky 
Ročník: ôsmy ZŠ 
Cieľ: rozoznať, pomenovať a narysovať pravidelné 
mnohouholníky 
Pomôcky: obrázky dopravných značiek, rysovacie 
pomôcky 
Metodický postup: Žiaci dostanú obrázky dopravných 
značiek, uvedú ich názov a vyberú tie, ktoré majú tvar 
pravidelného mnohouholníka. Následne si žiaci do 
zošitov narysujú tvary dopravných značiek, ktorých 
dĺžku strany si ľubovoľne zvolia a popíšu ich aj  
s vlastnosťami.   
Obrázky, napríklad:  
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Aktivita: Biliard 
Ročník: šiesty ZŠ 
Cieľ:  poznať vlastnosti trojuholníka 
Pomôcky: pracovný list s dvoma obrázkami, na prvom 
obrázku je do tvaru rovnostranného trojuholníka 
uložených 10 biliardových gúľ a druhý obrázok je 
rovnaký ako prvý, len otočený o 180° 
Metodický postup: Žiakom porozprávame krátky 
príbeh o tom, ako sa hráči biliardu rozhodli rozohrávať 
hru  na opačnú stranu stola, ako mali pôvodne 
rozostavené gule pred rozstrelom. Avšak nemajú 
k dispozícii trojuholník pomocou ktorého by gule 
presunuli (z obrázka 1 vytvoriť obrázok 2). Jeden 
z hráčov však našiel možnosť ako daný trojuholník 
otočiť a to tak, že premiestnil len 3 biliardové gule. Ako 
to urobil?  
Obrázok, napríklad: 

 

 
 

Aktivita: Šachovnica 
Ročník: šiesty ZŠ 
Cieľ: vypočítať obsah štvorca, premeniť základné 
jednotky obsahu 
Pomôcky: obrázok šachovnice, písacie potreby 
Metodický postup: Žiaci dostanú obrázok šachovnice 
s vypočítaným obsahom jedného políčka na šachovnici 
vyjadrený v jednotkách mm2. Úlohou žiakov je zistiť 
dĺžku všetkých čiar na šachovnici v centimetroch. 
V druhej časti majú žiaci za úlohu nájsť cestičku 
z políčka 1A po tmavých políčkach k políčku 8H tak, aby 
na každé tmavé políčko vstúpili práve raz.  
Obrázok, napríklad: 

 

Aktivita: Tajnička 
Ročník: šiesty ZŠ 
Cieľ: overenie zavedených pojmov  
Pomôcky: pracovný list s krížovkou 
Metodický postup: Žiaci majú za úlohu vyriešiť 
tajničku, ktorej riešením je meno známeho 
matematika, o ktorom si po vyriešení tajničky žiaci 
prečítajú zaujímavé informácie. 
 
3.3 Vzory pracovných listov 
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Záver 
V príspevku sme sa venovali základným vlastnostiam 
pravidelných mnohouholníkov ako aj ich výskytu okolo 
nás. Mnohouholníky, ktoré nás obklopujú, sú vhodným 
motivačným prostriedkom, pričom obrázky využité pri 
práci na hodine si učiteľ môže vytvoriť podľa vlastnej 
potreby.  

V príspevku sme uviedli len vlastnosti a návrhy 
didaktických aktivít vhodných pri vyučovaní 
pravidelných mnohouholníkov. V budúcnosti sa však 
problematike pravidelných mnohouholníkov chceme 
ďalej venovať a nami navrhnuté aktivity overiť 
vo vyučovacom procese.  
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Abstrakt 
Rozdielne prístupy, ktoré využívajú obchodné 
akadémie a stredné odborné školy vo výučbe 
ekonomických predmetov sa v konečnom dôsledku 
odrážajú na uplatniteľnosti absolventov týchto škôl 
v praxi. Tradičné vyučovanie založené 
na encyklopedickom vzdelávaní je v súčasnosti 
prekonané a nedostačujúce. Súčasné vyučovanie je 
zameraná na rozvoj poznávacej činnosti žiakov, 
emocionálny a motivačný rozvoj, ako aj rozvoj 
tvorivých schopností. Cieľom príspevku je zhodnotiť 
spôsoby a metódy výučby ekonomických predmetov na 
hotelovej akadémii z pohľadu jej študentov. 
Kľúčové slová: regionálne školstvo, ekonomické 
predmety, výučbové metódy  

Abstract 
Different approaches, that use Business Academy and 
vocational schools in teaching economic subjects are 
ultimately reflected in the employment of graduates of 
these schools in practice. Traditional teaching based on 
encyclopedic education is now obsolete and 
inadequate. The current teaching is focused on the 
development of cognitive activities of students, 
motivational and emotional development, as well as 
the development of creative abilities. The aim of this 
paper is to evaluate the process and methods of 
teaching economics subjects in chosen hotel academy 
in term of students. 
Key Words: regional education, economics subjects, 
teaching methods  

Úvod 
Školstvo ako blok rozvoja človeka patrí medzi zmiešané 
statky, a to vzhľadom na to, že okrem verejných škôl 
(štátnych) je poskytované aj vzdelanie v neštátnych 
(súkromných a cirkevných) školách. Vzdelanie patrí 
medzi základné priority každého človeka. Popri rodine 

práve škola vytvára osobnosť každého člena našej 
spoločnosti. Úlohou školy je vychovávať deti 
k samostatnosti, zodpovednosti a tvorivosti, pri 
rešpektovaní národných a občianskych hodnôt. [1].  

Úlohou školy je podnecovať nielen kognitívny, ale aj 
sociálny, emocionálny  a psychomotorický rozvoj, 
podieľať sa na utváraní individuálneho ľudského bytia 
každého dieťaťa. Aj keď má pre rozvoj dieťaťa 
rozhodujúci význam výchova v rodine, učiteľ má 
dôležitú úlohu identifikovať eventuálne nedostatky 
v jeho vývine a pomôcť mu, aby bolo v škole úspešné 
v oblasti školského výkonu aj v sociálnych vzťahoch. 
Z tohto dôvodu zohrávajú významnú úlohu ciele 
výchovy, ktoré pomáhajú učiteľovi pri plánovaní 
pedagogického procesu. [2].  

Školský systém v Slovenskej republike prešiel od 
roku 1993 viacerými reformnými zmenami. Do roku 
2001 boli zmeny uskutočňované prevažne spontánne, 
bez hlbšej analýzy priebehu ako aj dopadov zmien. V 
roku 2001 vláda SR schválila Národný program výchovy 
a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 
20 rokov – Milénium. Dokument pomenoval základné 
východiská a princípy zmien vo výchove a vzdelávaní. V 
nadväznosti na Milénium sa v roku 2003 zahájila 
decentralizácia v oblasti školstva a zároveň sa 
významne zmenilo financovanie regionálneho školstva. 
Zaviedlo sa tzv. normatívne financovanie, pričom 
niektoré výdavky sa naďalej ponechali na financovanie 
prostredníctvom nenormatívnych výdavkov. 
Organizáciu školského systému na území Slovenskej 
republiky určuje zákon o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. 
mája 2008 a zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.  
a i [3]. 

Úspech reformy vzdelávania závisí od postupnosti 
krokov, od kvality odbornej a verejnej diskusie a 
diskusie medzi učiteľmi, rodičmi a samosprávou, cez 
prípravu a preskúšanie experimentálnych programov 
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na jednotlivých školách, až po zavedenie reformy na 
všetky typy škôl. [4].  

Organizáciu školskej sústavy upravuje zákon č. 
245/2008, Z.z. o výchove a vzdelávaní. V zmysle 
uvedeného školského zákona rozlišujeme štyri 
základné stupne vzdelania, ktoré sa členia na 

 predprimárne vzdelanie – materské školy, 

 základné vzdelanie (primárne a nižšie stredné 
vzdelanie ) – základné školy, 

 stredné vzdelanie (nižšie sekundárne, 
sekundárne a vyššie  sekundárne vzdelanie) – 
stredné školy, 

 vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne 
alebo terciárne). 
 

1.1 Regionálne školstvo 
Hlavnou  úlohou regionálneho školstva je umožniť 
občanom SR získanie nižších stupňov vzdelania, ktorými 
rozumieme všetky stupne vzdelania okrem 
vysokoškolského. Ide konkrétne o predprimárny 
stupeň vzdelania, primárny stupeň vzdelania a niekoľko 
druhov nižšieho stredného (sekundárneho) a vyššieho 
stredného (sekundárneho) stupňa vzdelania [5]. 

Systém financovania regionálneho školstva 
vychádza z decentralizácie verejnej správy a je založený 
na viac zdrojovom financovaní (školy sa financujú  
podľa počtu  žiakov podľa personálnej a ekonomickej 
náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu). 
Financovanie štátnych (verejných) škôl je založené na 
normatívnom princípe. Ide o normatívny príspevok pre 
školu na kalendárny rok, keď je určený počtom jej 
žiakov a normatívnym objemom finančných 
prostriedkov patriacim na jedného žiaka školy na bežný 
kalendárny rok (tzv. normatív). Pri prideľovaní 
finančných prostriedkov dostane zriaďovateľ finančné 
prostriedky najmenej vo výške garantovaného minima 
[6]. 

Pri výpočte normatívov na rok 2016 Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu určilo, v súlade s §3 
ods. 2 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku 
prevádzkovým nákladom nasledovne:  84,66%: 
15,34%. [7]. 

 

1.2 Stredné školy ako súčasť regionálneho 
školstva 

 
Stredné školy sú momentálne v klesajúcej fáze, ktorá sa 
bude prehlbovať. Počet žiakov v gymnáziách by mal do 
konca dekády poklesnúť ešte o 11 % a v stredných 
odborných školách o takmer 15 %. Populačný ročník 15- 

ročných tvorí referenčný rámec novoprijatých na 
stredné odborné školy. Od roku 2000 klesol z 87,5 tisíc 
na súčasných 58,5 tisíc, rozdiel o jednu tretinu tvoril 
takmer 30 tisíc osôb. Populácia bude klesať do roku 
2017. Priemerným -3 % tempom by mala dosiahnuť 
stav 50,9 tisíc. V ďalšom období nastúpi rastová fáza. 
Populačný ročník sa v nej zvýši na približne 58 tisíc 
osôb. [8]. 
Graf 1 Prognóza vývoja referenčnej populácie žiakov 
stredných odborných škôl 

 
Zdroj: Herich, J. 2014. Prognóza vývoja ukazovateľov 
stredných odborných škôl do roku 2025 
 

Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa 
uskutočňuje na stredných odborných školách. Žiaci sa v 
nich pripravujú predovšetkým na výkon odborných 
činností, resp.  aj vysokoškolské štúdium..  

Nový školský zákon uložil základným a stredným 
školám vytvoriť svoj vlastný školský vzdelávací 
program, v ktorom sa má odzrkadliť ich vlastný profil. 
Tento program má byť výsledkom tímovej práce 
pedagogického zboru a partnerov školy, berúc do 
úvahy podmienky školy a jej prostredia. Je to jeden z 
dôležitých krokov v školskej reforme na Slovensku, 
očakávaný už dlho. [9]. 

Školský vzdelávací program je v súlade so štátnou 
stratégiou koncepcie vzdelávania a je to komplexný 
program riadenia školy, plánovania, rozhodovania, 
organizovania, vedenia, kontrolovania a hodnotenia 
procesov na úrovni školy a triedy. Je vypracovaný na 
základe príslušného štátneho vzdelávacieho programu, 
riadi sa jeho požiadavkami. Vzniká doplnením štátneho 
vzdelávacieho programu o špecifické požiadavky na 
základe návrhov a potrieb regiónov, podnikov, rodičov, 
žiakov a ďalších zainteresovaných. [10]. 

2. Materiál a metódy 
Pre hodnotenie spôsobu vyučovania ekonomických 
predmetov na Hotelovej akadémii v Nitre sme použili 
dotazníkový prieskum medzi študentmi 4. a  5. ročníkov 
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hotelovej akadémie. Študenti hodnotili vybrané 
aspekty výučby ekonomických predmetov.  

Dotazníkový prieskum sa uskutočnil v období 
november – december 2015 samotný dotazník bol 
rozdelení na 2 základné časti. V prvej časti dotazníka 
študenti hodnotili celkový vyučovací proces  
a materiálno - technické zabezpečenie vyučovacej 
hodiny ekonomických predmetov a v druhej časti mali 
uvádzať pozitíva a prípadne negatíva vyučovacích 
hodín z ekonomických predmetov. 

2.1  Výskumná vzorka 
Z celkového počtu študentov 4. a  5. ročníka sa 
dotazníkového prieskumu zúčastnilo 24 študentov, čo 
predstavuje 14,20.%. 
 
Graf 1 Pohlavná štruktúra respondentov (v %) 

 
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 
 

Z hľadiska pohlavnej štruktúry sa dotazníkového 
prieskumu zúčastnilo 10 študentov, čo predstavuje 
41,7% z celkového počtu respondentov a 14 
študentiek, čo predstavuje 58,3% z celkového počtu 
respondentov. 

  
Graf 2 Ročníky štúdia na hotelovej akadémii (v%) 

 
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 
 
Z celkového počtu respondentov 45,8% študentov, 

čo predstavovalo 11 študentov navštevovalo 4. ročník 
a 54,2% študentov, čo predstavovalo 13 študentov 
navštevovalo 5. ročník. 

3 Výsledky a diskusia 
Odbornú spôsobilosť pedagóga študenti v rámci 
dotazníkového prieskumu ohodnotili priemernou 
známkou 2,26 a rovnakou známkou ohodnotili aj 
spôsob vedenia vyučovacej hodiny. Z uvedeného 
hodnotenia vyplýva, že z pohľadu študentov majú 
pedagógovia v rámci výučby ekonomických predmetov 
mierne nedostatky, ktoré môžu výrazným spôsobom 
ovplyvňovať aj používané metódy v rámci vyučovacej 
hodiny ako aj celková skladba vyučovacej hodiny. 
 
Graf 3 Hodnotenie odbornej spôsobilosti pedagóga 
a vyučovacieho procesu  

 
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 
 

Študenti ohodnotili vyučovací proces známkou 2, 
pričom uvedené hodnotenie môže vyplývať aj zo 
skutočnosti, že až 21 respondovaných študentov 
uviedlo, že na hodinách pedagógovia využívajú 
predovšetkým klasické výučbové metódy. Podstatou 
týchto metód je predovšetkým rozprávanie, opis, 
vysvetľovanie, čiže v podstate prednáška 
predovšetkým zo strany pedagóga. Keďže sme 
nesledovali pri akých tematických celkoch bola 
využívaná táto metóda, je vysoko pravdepodobné, že ju 
pedagógovia využívajú predovšetkým pri vysvetľovaní 
teoretickej podstaty jednotlivých vyučovacích tém.  
Diskusie a uvádzanie konkrétnych príkladov z praxe je 
súčasťou aktivizujúcich metód, ktoré výrazným 
spôsobom prispievajú k zatraktívneniu vyučovacieho 
procesu. Podľa 16 študentov práve túto metódu 
využívajú na hodinách ekonomických predmetov. 
V súčasnom období nielen základné školy, ale aj 
stredné školy preferujú problémové resp. projektové 
vyučovanie. Tento typ vyučovacej hodiny dáva priestor 
študentom aby mohli nielen prostredníctvom 
spracovaného projektu prezentovať získané 
vedomosti, ale zároveň získavajú aj tzv. soft – skills, 
ktoré sú v posledných rokoch významným atribútom 
pri výberových konaniach. Z hľadiska dotazníkového 
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prieskumu 5 študentov uviedlo, že pedagóg využíval 
práve tento spôsob výučby. 
 
Graf 4 Výučbové metódy využívané na hodinách 
ekonomických predmetov (počet) 

 
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 
 

Niektoré predmety vyučované na hotelovej 
akadémii si vyžadujú pre výučbu špeciálne cvičebne. 
Ide predovšetkým o predmety zamerané na 
účtovníctvo, resp. fiktívnu firmu. Pozitívne je možné 
hodnotiť, že hotelová akadémia využíva takéto 
možnosti a snaží sa študentom priamo na praktických 
príkladoch priblížiť fungovanie účtovníckych softvérov, 
resp. fungovanie firmy v reálnych podmienkach. 
Potvrdzuje to aj 14 študentov (čo predstavuje 58,3% 
z celkového počtu respondentov), že v procese 
vyučovania využívajú v rámci výučby ekonomických 
predmetov aj špecializované cvičebne. 

. 
Graf 5 Realizácia výučby ekonomických predmetov 
v špecializovaných cvičebniach (v%) 

Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 
 

Učebnice tvoria jeden zo základných predpokladov 
zabezpečenia vzdelávania na stredných školách. 
Problém ich nedostatku a kvality, ktorý sa vyhrotil 
v posledných rokoch, bol a stále je vo verejnosti a v 
médiách jedným z najčastejšie preberaných problémov 
v oblasti regionálneho školstva. Keďže štúdium 

ekonomických predmetov je veľmi dynamické 
v kontexte rýchlo meniacich sa podmienok prostredia, 
zaujímalo nás, ako študenti hodnotia učebnice 
z ekonomických predmetov z hľadiska ich 
zrozumiteľnosti a obsahu. Až 41,7% študentov 
z celkového počtu respondovaných ohodnotilo 
učebnice z ekonomických predmetov známkou 5 a iba 
4,2% študentov uviedlo, že učebnice z ekonomických 
predmetov by si zaslúžili hodnotenie 1. Takéto výrazne 
negatívne hodnotenie podľa nášho názoru vyplýva 
predovšetkým z časového nesúladu medzi meniacimi 
sa podmienkami v ekonomike a vydávaním učebníc. Do 
budúcnosti by bolo vhodné uvažovať, akým spôsobom 
zlepšiť túto stránku vyučovacieho procesu. 
 
Graf 6 Hodnotenie učebníc z ekonomických predmetov 
(v %) 

 
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 

Záver 
Z pohľadu študentov hotelovej akadémie najhoršie boli 
hodnotené učebnice z ekonomických predmetov. 
Pozitívne je však možné hodnotiť to, že študenti 
vnímajú snahy pedagógov zaujať ich v rámci 
vyučovacieho procesu využívaním aktivizujúcich resp. 
komplexných vyučovacích metód. Napriek tomu, že 
najviac pedagógov vo výučbe ekonomických 
predmetov podľa študentov uplatňuje klasický výklad 
učebnej látky, snažia sa pedagógovia aj túto formu 
výučby zlepšiť uvádzaním praktických vecí zo života.  

Stredná škola je dôležitou súčasťou života mladých 
ľudí, keďže vzdelávacie programy stredných škôl sú 
zamerané predovšetkým na výkon povolaní a 
odborných činností v jednotlivých oblastiach verejnej 
správy, ale aj súkromného sektora, preto by mala 
zabezpečovať pre svojich študentov čo najviac 
možných praktických aplikácii vedomostí už počas 
samotného štúdia, ktoré získavajú v rámci teoretických 
hodín výučby. 
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Abstrakt 
Článok sa zaoberá problematikou využívania 
aktivizujúcich metód učiteľmi pri výučbe  predmetu 
ekonomika na vybranej strednej škole ekonomického 
zamerania. Na základe dotazníkového prieskumu 
realizovaného u žiakov sme sa snažili zistiť, do akej 
miery a ktoré aktivizujúce metódy učitelia počas 
vyučovacieho procesu využívajú. Súčasťou výskumu 
bolo tiež zistiť, ktoré metódy považujú žiaci za 
najefektívnejšie z pohľadu väčšieho sústredenia sa, 
tvorivosti, aktivity, samostatnosti a zapamätania si 
nového učiva. 
Kľúčové slová: aktivizujúce metódy, ekonomika, 
učitelia, vyučovanie 

Abstract 
The article deals with the usage of activating methods 
by teachers during the teaching subject of economy  at 
selected secondary school  with economic 
specialization. Based on questionnaires done among 
students, we tried to find out, which activating 
methods are used by teachers during the teaching 
process. The part of the research was also to find out 
which methods are the most effective for students 
when it comes to creativity, concentration, activity, 
self-reliance and ability to remember a new curriculum 
.  
Key Words: activating methods, economy, teachers,  
teaching 

Úvod 
Pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce je v súčasnosti 
veľmi dôležité, aby absolventi škôl boli schopní sa 
prispôsobovať neustále sa meniacim podmienkam, aby 
boli schopní reagovať na nové podnety a boli pripravení 
na nepretržité vzdelávanie. Z pohľadu vzdelávania je 
potrebné a dôležité, aby sa na tento druh zmeny 
reagovalo. Je potrebné, aby sa u žiakov vo väčšej miere 
podporovala a rozvíjala samostatnosť pri riešení 

problémov, logické myslenie, komunikácia, tvorivosť, 
praktické využitie a mnoho iných schopností. To je 
možné dosiahnuť využívaním v procese výučby nielen 
klasických vyučovacích metód ako napríklad prednáška 
a vysvetľovanie, ale aj tzv. aktivizujúcich metód, pri 
ktorých dochádza k rozvoju vyššie uvedených 
schopností.  

1 Aktivizujúce metódy 
V dnešnej dobe je vzdelávanie postavené na istom 
množstve vhodne prepojených poznatkov. Veľký dôraz 
sa kladie na vedomosti, ktoré majú nadčasový význam 
a ktoré umožňujú rýchle sa prispôsobiť potrebám 
ďalšieho vzdelávania neskoršieho zamestnania. 
K týmto  zručnostiam patrí vedieť sa učiť, byť tvorivý, 
vedieť riešiť problémy, účinne komunikovať s ľuďmi, 
zaobchádzať s technikou, vedieť spolupracovať, 
poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti. Dnes je 
nepochybne preukázané, že človek si najviac zapamätá 
to, čo sám vyvodil, prakticky vyskúšal, o čom 
diskutoval, čo iným vysvetľoval, teda učil sa aktívne[1]. 
Pod aktívnym učením rozumieme postupy a procesy, 
pomocou ktorých žiak prijíma s aktívnym pričinením 
informácie a na ich základe si vytvára svoje vlastné 
úsudky. Tieto informácie spracúva a potom začleňuje 
do systému svojich znalostí, vedomostí a postojov. 
Tento analyticko-syntetický proces je charakteristický 
vlastným objavovaním, posudzovaním, porovnávaním 
a začleňovaním nových informácií do už existujúceho 
znalostného systému[2].  
Je preto vhodné zaradiť do výučby také spôsoby, ktoré 
nie sú iba obyčajným odovzdávaním hotových 
poznatkov, ale vychádzajú z aktívnej práce žiakov. 
Podporujú záujem žiakov o učenie, intenzívne 
prežívanie, myslenie a konanie. Tiež využívajú už 
získané skúseností, vedomosti a spôsobilosti žiakov, 
rozvíjajú ich samostatnosť a tvorivosť a zvyšujú 
účinnosť výučby tým, že pozitívne menia postoj 
k učeniu [3]. 
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Na rozdiel od výhradnej aplikácie tradičných 
vyučovacích metód sa v prípade aspoň čiastočného 
a občasného uplatnenia aktivizujúcich metód posilňuje 
samostatnosť žiakov v procese učenia a pri riešení 
problémov. Proces konštruovania vedomostí totiž 
vyžaduje kooperatívne vzťahy, odlišný spôsob 
pedagogickej komunikácie. Statické a nemenné 
metodické postupy učiteľov vo výučbe by mali byť 
nahradené postupmi dynamickými, prejavujúce sa 
rastúcou aktivitou, iniciatívou, samostatnosťou 
a zodpovednosťou žiakov. Veľkou prednosťou  
aktivizujúcich metód je tiež skutočnosť, že žiak získava 
príležitosť pre vlastný rozvoj, sebautváranie 
a sebahodnotenie [4]. 

1.1 Aktivizujúce metódy v ekonomickom 
vzdelávaní 

Základom aktivizujúcich metód je spojenie 
problémového a slovno-názorného vyučovania [5]. 
Ich cieľom je podporenie tvorivosti, samostatnosti, 
motivácie žiakov, získavanie nových vedomostí a 
nadobúdanie rôznych zručností vlastnou aktívnou 
činnosťou[6]. 
K najčastejším aktivizujúcim metódam využívaných pri 
ekonomickom vzdelávaní patria: 

 Problémové vyučovanie  

 Inscenačné hry 

 Didaktické hry 

 Brainstorming 

 Projektové vyučovanie 

 Metóda Phillips 66 

 HOBO metóda 

 Prípadové štúdie 

 Elektronické vzdelávanie 
Všetky tieto metódy zabezpečujú aktivitu, iniciatívu, 
vynaliezavosť, schopnosť učiť sa niečo nové a zaujať 
vlastný postoj k veci. Vďaka týmto metódam si žiaci 
začnú zvykať na spôsob práce, ktorý bude neskôr 
v praxi od nich požadovaný a očakávaný[7]. 

2 Využívanie aktivizujúcich metód vo výučbe  
predmetu ekonomika 

 
Cieľom článku je predstaviť výsledky vlastného 
prieskumu zameraného na využívanie aktivizujúcich 
metód vo výučbe predmetu ekonomika na vybranej 
strednej škole ekonomického zamerania. Zisťovali sme 
aké aktivizujúce metódy, ako často a či vôbec učitelia v 
priebehu vyučovacieho procesu používajú. Účelom 
skúmania bolo aj získanie informácií o tom, ktoré 
vyučovacie metódy považujú žiaci za najefektívnejšie 

z pohľadu väčšieho sústredenia sa, tvorivosti, aktivity, 
samostatnosti a zapamätania si nového učiva. Súčasťou 
článku je aj poukázať na problémové oblasti z tejto 
problematiky.   

2.1     Výskumná metóda a realizácia 
Na získanie potrebných údajov sme použili formu 
dotazníka. Výskum bol realizovaný na strednej škole 
ekonomického zamerania a zúčastnilo sa ho celkovo 
104 žiakov, z toho 25 prvákov, 31 druhákov, 22 
tretiakov  a 26 štvrtákov. Početnosť žiakov podľa 
pohlavia znázorňuje nasledujúci graf 1. 
 
Graf 1:  Účastníci výskumu    

 
Zdroj: výsledky vlastného dotazníkového výskumu 
 
Stanovili sme si nasledovné výskumné otázky: 
Výskumná otázka č. 1: Učitelia často aktívne zapájajú 
žiakov do vyučovacieho procesu. 
Výskumná otázka č. 2: Očakávame, že učitelia 
nevyužívajú zábavné a tvorivé cvičenia počas 
vyučovacieho procesu. 
Výskumná otázka č. 3: Predpokladáme, že žiaci 
nevyužívajú často počítače počas vyučovacieho 
procesu. V prípade ich využitia sú použité na tvorbu 
prezentácií a získavanie nových informácií. 
Výskumná otázka č. 4: Nazdávame sa, že žiaci budú 
chcieť prichádzať do kontaktu s väčším množstvom 
metód, ktoré podporujú ich tvorivosť a  aktivitu. 
Výskumná otázka č. 5: Učitelia uprednostňujú počas 
vyučovacieho procesu tradičné vyučovacie metódy 
pred aktivizujúcimi metódami. 
Výskumná otázka č. 6: Predpokladáme, že aktivizujúce 
metódy pomáhajú žiakom si najviac zapamätať nové 
učivo.  
Výskumná otázka č. 7: Očakávame, že vyučovacie 
metódy ako  
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napríklad: hranie rolí, problémové vyučovanie 
a brainstorming napomáhajú k rozvoju samostatnosti a  
tvorivosti žiakov. 
Výskumná otázka č. 8: Predpokladáme, že žiaci chcú 
zaradiť do vyučovacieho procesu viac aktivizujúcich 
metód ako napríklad: ekonomické počítačové hry  
a hranie rolí.  
 
 

2.2      Výsledky vlastného výskumu 
 
Výskumná otázka č. 1: Učitelia často aktívne zapájajú 
žiakov do vyučovacieho procesu.   
Našim cieľom bolo zistiť do akej miery sú žiaci aktívne 
zapájaní do vyučovacieho procesu. O zistených 
výsledkoch nás informuje nasledujúci graf 2.  
 
Graf 2: Aktívne zapájanie žiakov počas vyučovania 

 
Zdroj: výsledky vlastného dotazníkového výskumu 
 
Na grafe vidíme, že učiteľ aktívne zapája žiakov do 
vyučovacieho procesu pomerne často. Viac ako 
polovica žiakov, teda 63,46%, čo predstavuje  66 žiakov 
si myslí, že učiteľ im venuje dostatočné množstvo času 
na aktívne zapájanie sa do vyučovacieho procesu. 
19,23% (20) žiakov uviedlo, že ich  učiteľ zapája do 
procesu výučby každú hodinu. Najviac žiakov je do 
vyučovania aktívne zapojených práve z 2. ročníka. Len 
slabé 3% žiakov tvrdí, že učiteľ vôbec nerozvíja ich 
aktivitu počas vyučovacieho procesu. 14,42% (15) 
účastníkov výskumu tvrdí, že sú len zriedka  vyzvaní 
k aktivite počas vyučovania. To, že sú žiaci aktívne 

zapájaní do vyučovacieho procesu často znamená, že 
učitelia chcú zefektívniť ich sústredenie a zapamätanie 
si vysvetľovaného učiva. Žiaci majú možnosť vyjadriť 
svoj názor. Tí, ktorí sú učiteľom zapájaní do 
vyučovacieho procesu len zriedka, alebo nikdy, 
nemusia dosiahnuť také výsledky počas hodiny ako 
žiaci s častejšou frekvenciou aktívneho zapájania. Môže 
to byť ovplyvnené nezáujmom a neochotou zo strany 
učiteľa venovať sa  všetkým žiakom v rovnakej 
miere,  klásť otázky alebo pripravovať obohacujúcejšie 
materiály, ktoré by aktívne zapojili žiakov. Tiež to môže 
byť spôsobené aj nezáujmom zo strany žiakov  
o vysvetľované učivo alebo ich neochotou s vyučujúcim 
spolupracovať. Na základe výsledkov môžeme tvrdiť, že 
vopred stanovený predpoklad sa potvrdil. 
 
Výskumná otázka č. 2: Očakávame, že učitelia 
nevyužívajú zábavné a tvorivé cvičenia počas 
vyučovacieho procesu. 
Zisťovali sme, či učitelia využívajú počas vyučovacieho 
procesu zábavné a tvorivé cvičenia   ako sú napríklad 
hádanky, krížovky, osemsmerovky, doplňovačky apod. 
Cieľom zistenia bolo aj preskúmať, v ktorých fázach 
vyučovacieho procesu učitelia používajú spomenuté 
cvičenia. Nasledujúci graf 3 znázorňuje 
frekventovanosť využívania  zábavných a tvorivých 
cvičení.  
 
Graf 3:Frekvencia zábavných a tvorivých cvičení 

 
Zdroj: výsledky vlastného dotazníkového výskumu 
 
Na základe získaných údajov môžeme povedať, že 
zábavné a tvorivé cvičenia učitelia zaraďujú len veľmi 
zriedka do vyučovacieho procesu. Tvrdí to 67,30% (70) 
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žiakov. Dôvodom môže byť dlhšia príprava materiálov, 
žiaci to berú až príliš zábavne a môžu stratiť sústredenie 
na nasledovné vysvetľovanie nového učiva. Práve 
z týchto dôvodov  niektorí učitelia tento typ 
aktivizujúcich metód vôbec nezaraďujú do procesu 
výučby.  14,40% (15) žiakov tvrdí, že učitelia im často 
poskytujú zábavné cvičenia počas vyučovania. Väčšina 
z týchto 15-ich žiakov boli žiaci z 1. ročníka. Podnetom 
môže byť snaha učiteľa prispôsobiť vyučovacie metódy 
takému typu procesu výučby, ktorý bol využívaný  alebo 
aspoň podobný procesu výučby na základnej škole. Na 
základe získaných informácií z dotazníkového 
prieskumu tvorivé a zábavné cvičenia sa v najväčšej 
miere objavujú na začiatku vyučovacieho procesu a to 
pri opakovaní predchádzajúceho učiva. Učiteľ si 
zábavnou formou zistí, ktorí žiaci venovali pozornosť 
predchádzajúcemu výkladu. Počas hodiny a na konci 
vyučovacieho procesu sa nekladie dôraz na tvorivé 
a zábavné cvičenia. Učitelia dávajú prednosť vlastnému 
spôsobu výkladu a zopakovania. Príčinou môže byť 
nedostatok času a tiež téma vyučovacej hodiny. Na 
základe zistení vieme skonštatovať, že náš predpoklad 
sa nepotvrdil. 
 
Výskumná otázka č. 3: Predpokladáme, že žiaci 
nevyužívajú často počítače počas vyučovacieho 
procesu. V prípade ich využitia sú použité na tvorbu 
prezentácií a získavanie nových informácií. 
Predmetom zistenia bola použiteľnosť počítačov počas 
vyučovacieho procesu predmetu ekonomika. V prípade 
využívania počítačov počas procesu výučby sme 
následne zisťovali, na aké účely sa počítač používa. 
Zistené údaje nám zobrazuje nasledujúci graf 4. 
 

Graf 4: Účely využívania PC 

  
Zdroj: výsledky vlastného dotazníkového výskumu 
 
Na základe dotazníkov, ktoré žiaci vyplnili, vieme 
skonštatovať, že žiaci pomerne často využívajú počítače 
počas vyučovania. Možnosť, že počítače nepoužívajú 
vôbec zostala nulová. Najväčšiu hodnotu, 86,54% (90 
žiakov) tvorí praktické znázornenie nového učiva. 
Učiteľ sa snaží žiakom priblížiť učivo pomocou rôznych 
videí, obrázkov, noriem, zákonov, programov a článkov. 
Druhú rozľahlú časť, ktorá predstavuje 80,47% (84 
žiakov),  tvorí tvorba prezentácií. Žiaci plnia rôzne 
domáce úlohy a projekty pomocou prezentácií, taktiež 
aj nové učivo je im vysvetľované pomocou tejto formy. 
Takýto typ domácich úloh je pre žiakov zaujímavejší. 
Prezentovanie napomáha k vystupovaniu a obhájeniu 
svojich vlastných názorov. Tretiu najrozľahlejšiu časť 
presne 76,00% (79 žiakov) tvorí vyhľadanie nových 
poznatkov. Táto časť je spojená tiež s tvorením 
prezentácií. Počas tvorenia žiaci pracujú s internetom, 
čo je najrýchlejší spôsob  vyhľadania doteraz 
nepoznaných informácií. Medzi ďalšie účely použitia 
patrí aj overenie poznatkov a hranie ekonomických 
počítačových hier, ktoré podporujú ekonomické 
myslenie. aj správu financií. Na báze zistení vieme 
povedať, že náš predpoklad sa len z časti potvrdil. 
 
Výskumná otázka č. 4: Nazdávame sa, že žiaci budú 
chcieť prichádzať do kontaktu s väčším množstvom 
metód, ktoré podporujú ich tvorivosť a  aktivitu. 
Účelom bolo preskúmať, či by žiaci chceli, aby sa vo 
vyučovacom procese objavovalo viac metód 
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zameraných na rozvoj ich aktivity a tvorivosti. 
Nasledujúci graf 5 objasňuje názor žiakov na metódy  
zamerané na aktivitu a tvorivosť. 
 
Graf 5: Frekventovanosť metód zameraných na 
aktivitu a tvorivosť 

 
Zdroj: výsledky vlastného dotazníkového výskumu 

 
Podľa žiakov by sa mali metódy, ktoré rozvíjajú ich 
tvorivosť a aktivitu vo vyučovacom procese vyskytovať 
vo väčšom množstve. Až 68,30%  respondentov, teda 
presne 71 žiakov zo strednej školy by prijalo viac 
aktivizujúcich metód  na hodine. Pre žiakov je to 
efektívnejší spôsob výučby. Tento typ vyučovacích 
metód je pre žiakov zaujímavejší,  podporuje ich 
sústredenie, vnímanie, myslenie, kreativitu a aktivitu. 
Žiak si najviac zapamätá učivo práve vtedy, keď si to 
sám vyskúša  a vlastným úsilím príde na správne 
riešenie. Aktivizujúce metódy, teda metódy rozvíjajúce 
ich aktivitu a tvorivosť im poskytujú presne takýto 
spôsob výučby. 33 žiakov, ktorí predstavujú 31,70% sú 
spokojní s množstvom aj frekvenciou používania 
aktivizujúcich metód. Príčinou tvrdení môže byť, že sú 
žiaci nesmelí pri vyjadrovaní svojich názorov 
a postrehov. Niektorí žiaci majú obavy z novej 
skúsenosti. Takí žiaci, ktorí by zvolili možnosť menej 
alebo aby sa vôbec nevyužívali tieto metódy sa nenašli. 
Tieto možnosti mali nulové ohodnotenie. Z toho 
vyplýva, že žiaci sú spokojní a radi, ak prichádzajú do 
styku aj s takýmto typom výučby. Vzhľadom 
k výslednému grafu vieme povedať, že náš predpoklad 
sa potvrdil. 
 

Výskumná otázka č. 5: Učitelia uprednostňujú počas 
vyučovacieho procesu tradičné vyučovacie metódy 
pred aktivizujúcimi metódami. 
Cieľom bolo preskúmať, ktoré vyučovacie metódy 
učitelia využívajú a ako často sú aplikované počas 
vyučovacieho procesu.  Medzi uvedené metódy boli 
zaradené: vysvetľovanie učiva,  prednáška, diskusia, 
brainstorming, samostatné riešenie projektov, 
skupinové riešenie projektov, hranie rolí, ekonomické 
PC hry, kladenie otázok, problémové vyučovanie, e-
learning a prípadové štúdie. Najčastejšie názory 
a postrehy žiakov sú zachytené na nasledujúcom grafe 
6. 
Graf 6: Najčastejšie používané vyučovacie metódy

 
 
 
Zdroj: výsledky vlastného dotazníkového výskumu 
 
Podľa vyplnených dotazníkov sme zistili, že učitelia 
uprednostňujú tradičné (klasické) vyučovacie metódy 
pred aktivizujúcimi. Najväčšiu škálu tvrdení 84,60% (88) 
žiakov, predstavuje fakt, že učitelia počas výkladu 
nového učiva používajú metódu vysvetľovania učiva. 
Táto metóda je používaná každú hodinu. Je to 
najbežnejší spôsob výučby. Učitelia volia túto možnosť 
z dôvodu časovej obmedzenosti, dosiahnuteľnosti cieľa 
a jednoduchšej príprave. Počas vysvetľovania sú žiaci 
schopní počúvať a zároveň si zapisovať poznámky. 
81,70% (85) žiakov tvrdí, že počas vyučovacieho 
procesu učitelia každú hodinu využívajú aj kladenie 
otázok. Učiteľ si pomocou tohto typu overuje, či žiaci sú 
sústredení, počúvajú a premýšľajú o novom učive. Táto 
metóda sa používa tiež dosť často pri opakovaní 
predošlého učiva alebo na zistenie zapamätania si 
práve vysvetľovaného učiva, čiže na konci vyučovacej 
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hodiny. Podľa 60,60% (63) žiakov učitelia  často 
využívajú metódu „samostatné riešenie projektov“. To 
znamená, že žiaci sú vyzývaní  k samostatnému riešeniu 
projektov počas procesu výučby. Učitelia chcú 
dosiahnuť, aby žiaci pracovali  samostatne 
a nespoliehali sa na spolužiakov. Žiaci väčšinu projektov 
dokončujú doma ako domácu úlohu. Dôvodom je aj 
zistenie, či žiaci pochopili vysvetľované učivo. Podľa 
žiakov medzi často využívané metódy patria aj 
problémové vyučovanie a prednáška. Problémové 
vyučovanie malo 52,90% ohodnotenie (55 žiakov) 
a prednáška 48% ohodnotenie (50 žiakov). Žiaci zaradili 
vyučovacie metódy ako diskusia, E-learning, skupinové 
riešenie projektov a prípadové štúdie za metódy, ktoré 
učitelia využívajú počas vyučovacieho procesu len 
veľmi zriedka. Dôvodom môže byť cieľ vyučovacej 
hodiny a téma vyučovacej hodiny. To znamená, že dané 
metódy nie je vhodné použiť pri každej téme. Metódy, 
ktoré sa využívajú len veľmi málo až nikdy zahrňujú 
hranie rolí, brainstorming a hranie ekonomických 
počítačových hier. Učitelia nevolia tieto metódy 
z dôvodu časového hľadiska a prípravy materiálov. Na 
základe zistených informácií sa náš predpoklad 
potvrdil. 
 

Výskumná otázka č. 6: Predpokladáme, že pomocou 
aktivizujúcich metód si žiaci najviac zapamätajú nové 
učivo. 
Zámerom nášho dotazníkového výskumu bolo tiež 
zistiť, ktoré vyučovacie metódy prispievajú 
k sústredeniu žiakov a pomocou ktorých metód si žiaci 
najviac zapamätajú nové učivo. Vyjadrenia žiakov nám 
znázorňuje nasledujúci graf 7. 
 

Graf 7: Vyučovacie metódy prispievajúce 
k zapamätaniu učiva a sústredeniu žiakov 

 
 
 

Zdroj: výsledky vlastného dotazníkového výskumu 
 
Na základe vypísaných dotazníkov vieme povedať, že 
76% (79) žiakov tvrdí, že problémové vyučovanie 
najviac vplýva na zapamätanie si nového učiva 
a sústredenie počas vyučovacieho procesu.  Príčinou 
voľby tejto možnosti môže byť, že žiaci počas riešenia 
zadaného problému narazia na veľa prekážok a na 
základe samostatnosti, sústredenosti, efektívneho 
myslenia a snaženia sa dopracujú k správnemu 
riešeniu. To znamená, že keď prídu na správnu 
odpoveď sami, tak sa im to vryje do pamäte ako niečo, 
na čo prišli vlastným úsilím a svojimi vedomosťami. 
Druhou najčastejšie vybranou možnosťou bolo 
vysvetľovanie učiva. 70,20% (73) žiakov je názoru, že 
k sústredeniu a zapamätaniu si nového učiva 
napomáha vo veľkej miere aj vysvetľovanie učiva. Žiaci 
sú na tento typ výučby zvyknutí, pretože sami tvrdia, že 
spomínaná metóda je počas vyučovacieho procesu 
využívaná najčastejšie - každú hodinu. Dôvodom môže 
byť zrozumiteľné a pútavé vysvetľovanie učiva. 65,4% 
(68) žiakov tvrdí, že kladenie otázok zo strany učiteľa im 
napomáha k zapamätaniu a sústredeniu počas procesu 
výučby. Cieľom učiteľa je udržať žiakov v strehu a plnej 
sústredenosti počas kladenia otázok, aby vedeli  
pohotovo odpovedať. Úlohou učiteľa je aj pomocou 
správne kladených otázok prinútiť žiaka premýšľať 
a priviesť ho k správnej odpovedi. Samostatné riešenie 
projektov považuje 64,40% (67)  žiakov tiež za spôsob 
efektívneho zapamätania si učiva. Žiaci sú nútení 
pracovať samostatne a naplánovať si potrebné kroky 
k dosiahnutiu cieľa. Sami si musia potrebné informácie 
vyhľadať, preformulovať, pochopiť a naučiť sa, aby  
vedeli svoj projekt pred triedou presvedčene obhájiť. 
Pomocou týchto zistených tvrdení vieme skonštatovať, 
že náš predpoklad sa z časti potvrdil.   
 
Výskumná otázka č. 7: Očakávame, že vyučovacie 
metódy ako  
napríklad: hranie rolí, problémové vyučovanie 
a brainstorming napomáhajú k rozvoju samostatnosti 
a  tvorivosti žiakov. 
Naším cieľom bolo preskúmať, ktoré vyučovacie 
metódy podľa žiakov najviac prispievajú k rozvoju ich 
tvorivosti. Nasledujúci graf 8 znázorňuje tvrdenia 
žiakov. 
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Graf 8: Metódy rozvíjajúce tvorivosť a samostatnosť 
žiakov  

 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: výsledky vlastného dotazníkového výskumu 
 
V závislosti od tvrdení v dotazníku sme zistili, že 
samostatné riešenie projektov podľa žiakov najviac 
rozvíja ich schopnosť tvoriť a pracovať samostatne. 
Tento názor zdieľa až 81,70%, čo predstavuje 85 žiakov 
strednej školy. Žiaci pri vytváraní vlastných projektov 
využívajú svoju kreativitu (tvorivosť). Používajú vopred 
nadobudnuté vedomosti a kombinujú ich 
s novozistenými poznatkami, vymýšľajú rôzne nápady 
k stanovenej téme a prichádzajú s niečím vlastným a 
novým. Pre 61,54% (64) žiakov je problémové 
vyučovanie ďalšou formou rozvoja ich samostatnosti a 
tvorivosti. Žiaci na základe zadaného problému 
vymýšľajú nápady na jeho riešenie. Každý žiak 
predstavuje svoje vlastné nápady. 50,96% (53) žiakov 
ohodnotilo prípadové štúdie za metódy, ktoré sa 
umiestnili na treťom mieste z pohľadu väčšej tvorivosti 
a samostatnosti. Na základe zistených tvrdení vieme 
posúdiť, že žiaci neriešia reálne situácie skupinovo, ale 
samostatne počas procesu vyučovania.  46,20 (48) 
žiakov tvrdí, že aj hranie rolí prispieva k rozvoju 
tvorivosti. Pri týchto metódach žiaci rozvíjajú 
medzipredmetové vzťahy, kreatívne vymýšľajú 
návrhy,  aktívne sa zapájajú do simulovaných či 
reálnych situácií a sami si tieto situácie môžu aj 

vyskúšať. Na základe zistených tvrdení, vieme povedať, 
že náš predpoklad bol pravdivý. 
 
Výskumná otázka č. 8: Predpokladáme, že žiaci chcú 
zaradiť do vyučovacieho procesu viac aktivizujúcich 
metód ako napríklad: ekonomické počítačové hry  
a hranie rolí.  
Našim cieľom bolo zistiť aké metódy by žiaci privítali vo 
väčšom rozsahu v procese výučby. Nasledujúci graf 10 
informuje o zistených výsledkoch. 
 
Graf 9: Záujem žiakov o väčšiu frekventovanosť 
aktivizujúcich metód vo vyučovacom procese 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: výsledky vlastného dotazníkového výskumu 
 
Podľa 89,40% (93) žiakov by mali učitelia zaradiť viac 
vyučovacích hodín s využitím praktického cvičenia a 
znázornenia. Žiaci chcú mať prehľad z praktického 
hľadiska o tom,  čo sa učia, chcú vedieť ako to vyzerá 
v bežnom živote a s čím sa môžu v budúcnosti stretnúť. 
Druhé najväčšie ohodnotenie získalo hranie rolí.  
69,20% (72) žiakov zvolilo túto možnosť. Predmetom 
môže byť, že na základe simulovanej situácie sa naučia 
správne reagovať,  názorne si ukážu ako to funguje 
v reálnom živote a okrem toho sa pri tom aj zabavia aj 
niečo naučia. Presne polovica respondentov 50%  (52 
žiakov) by boli radi, keby učitelia zaradili do 
vyučovacieho procesu viac vyučovacích hodín 
s využitím počítača a to na hranie ekonomických 
počítačových hier. V dnešnej dobe sú žiaci dennodenne 
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v kontakte s počítačmi, a preto je normálne, že medzi 
najviac zvolené možnosti patrila práve táto možnosť. 
Tento typ procesu by bol pre žiakov atraktívnejší, 
zaujímavejší a ekonomické prostredie v počítačovej 
hre by ich mohlo pripraviť na praktické využitie. Naučili 
by sa riadiť podniky a spravovať svoje financie a akcie. 
Na základe analýzy vieme skonštatovať, že náš 
predpoklad sa potvrdil.  

 
Záver 
Cieľom článku bolo zistiť využívanie aktivizujúcich 
metód vo výučbe predmetu ekonomika. V teoretickej 
časti sme v krátkosti vysvetlili čo to aktivizujúce metódy 
vôbec sú a aký je ich význam v súčasnosti. Väčšiu časť 
článku sme venovali vlastnému prieskumu. Účelom 
prieskumnej časti bolo zistiť, či učitelia počas 
vyučovacieho procesu využívajú aktivizujúce metódy 
alebo stále uprednostňujú tradičné (klasické) 
vyučovacie metódy, či sú žiaci aktívne zapájaní do 
procesu výučby a v ktorej fáze vyučovacej hodiny 
dochádza k najväčšej aktivite žiakov. Neodmysliteľnou 
súčasťou prieskumu bolo aj zistenie, ktoré 
z vyučujúcich metód najviac pôsobia na rozvoj 
tvorivosti, samostatnosti, zapamätania si učiva 
a sústredenia žiakov. Počas dotazníkového prieskumu 
sme zisťovali návrhy, postrehy, pocity a tvrdenia žiakov 
na využívanie aktivizujúcich metód vo výučbe 
predmetu ekonomika.  
Globálnym zistením prieskumu bolo, že učitelia dávajú 
stále prednosť tradičným metódam pred aktivizujúcimi 
metódami. Príčinou môže byť nedostatočné poznatky 
o aktivizujúcich metódach, väčšia časová náročnosť 
alebo neochota aplikácie niečoho nového 
a príťažlivejšieho do procesu výučby. Na základe 
prieskumu vieme povedať, že žiaci sú aj napriek tomu 
aktívne zapájaní do vyučovacieho procesu dosť často. 
Reakcia žiakov na aktivizujúce metódy bola kladná. 
Väčšina žiakov by bola rada, keby sa aktivizujúce 
metódy objavovali vo väčšom množstve počas 
vyučovacieho procesu. Konečným výsledkom vlastného 
prieskumu je fakt, že žiaci sami potvrdili že aktivizujúce 
metódy prispievajú k rozvoju tvorivosti, sústredenia, 
samostatnosti, aktivity, dlhodobého  a efektívnejšieho 
zapamätania si učiva zaujímavejšou formu 
a napomáhajú im k rozvoju komunikácie, myslenia, 
objavovania a samotnej prípravy do praxe.  
Na základe všetkých týchto zistení sa stotožňujeme 
s myšlienkou Sitnej [2], že učitelia, ktorí chcú učiť 
modernými postupmi musia poznať rôzne spôsoby 
práce s triedou, musia mať prehľad o existujúcich 

metódach výučby, musia chápať ich význam a prínos 
a hlavne ich musia vedieť  a chcieť používať. 
Na záver je možné plne zdieľať aj názor Kotrby a Laciny  
[1], že je dôležité si uvedomiť, že aktivizujúce metódy 
nemôžu nikdy plne nahradiť tradičné (klasické) metódy 
výučby. Môžu ich len doplniť, oživiť, vylepšiť 
a zatraktívniť pre žiakov.  
Prioritou aktivizujúcich metód by mal byť okrem 
podpory osvojovania a upevňovania odborných 
znalostí, okrem podpory pri získavaní zručností 
a žiaducich návykov žiakov tiež rozvoj kľúčových 
kompetencií. Bez začlenenia aktivizujúcich metód do 
metodiky výučby v ekonomických predmetoch  je 
nemysliteľné v ekonomickom vzdelávaní vyvážene 
rozvíjať odborné a kľúčové kompetencie žiakov. 
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Abstrakt 
V príspevku sa zameriavame na tri úlohy z práce 
výskumníkov Marileny Pantziara a Georgea Phillipou, 
ktorý zostavili špeciálne vyvinutý test zameraný na 
zlomky. Vybrané tri úlohy sa zameriavajú na  vnímanie 
zlomku ako  miery. Úlohy sú rozdelené do troch 
hierarchických štádií, ktoré súvisia s tromi úrovňami 
konceptualizácie poznatkov, ktorými sú štádium  
interiorizácie, kondenzácie a reifikácie. Toto delenie je 
známe ako Sfardovej teória reifikácie.  
Kľúčové slová: zlomky, miera, interiorizácia, 
kondenzácia, reifikácia 

Abstract 
In our article we are focused on three tasks of work of 
Marilena Pantziara and George Phillipou who used the 
specially developed fraction test. These three tasks are 
focusing on students´ perception of fractions as a 
measure. They distinguish three hierarchical stages of 
students´ conception of fractions, which correspond to 
three degrees of structuralization: interiorization, 
condensation and reification stage. It could be known 
like Sfards´ theory of reification.  
Key Words: fractions, measure, interiorization, 
condensation, reification  

Úvod 
V článku sa venujeme tematike zlomkov, ktoré patria 
k jednej z najproblematickejších oblastí matematiky.   
Dôkazom sú mnohé štúdie, ktoré sa danou 
problematikou zaoberajú. Z českých a slovenských 
štúdií môžeme spomenúť napríklad publikáciu 
Hejného, ktorý sa venuje nasledovným otázkam: „Aké 
sú príčiny nízkeho porozumenia zlomkom žiakmi a ako 
je možné daný stav zmeniť k lepšiemu?“ Pre žiakov je 
často veľmi náročné si v rámci svojho myslenia vytvoriť 
správnu predstavu o zlomku. [1]  

Príčiny môžu byť rôzne. Tichá a Macháčková 
uvádzajú, že jedným zo zdrojov neporozumenia 
zlomkom môže byť fakt, že zlomok možno 
interpretovať rôznymi spôsobmi – ako časť celku, 
operátor, podiel, pomer a miera. [2]  

V našom článku sa budeme zaoberať iba vnímaním 
zlomku ako miery, a to na troch úrovniach 
konceptualizácie poznatkov podľa Sfardovej teórie 
reifikácie. Prvou úrovňou je štádium interiorizácie, kde 
ide o vykonávanie matematických úkonov na nižšej 
úrovni, čo umožňuje spomenúť si na matematické 
úkony aj bez ich aktuálneho pôsobenia. Druhým 
štádiom je štádium kondenzácie, v ktorom ide 
o využívanie komplikovanejších postupov, 
utvrdzovanie učiva ako celku, žiaci majú vytvorené 
vlastné schémy a myšlienkové postupy, majú nejakú 
predstavu o koncepte. Posledným je štádium reifikácie 
(zhmotnenia), ktoré odzrkadľuje schopnosť vytvoriť si 
plnohodnotnú predstavu. Ide o porozumenie na 
základe vlastných možností a spozorovanie vzťahov 
medzi reprezentáciami. [3] 

Sfardová tiež tvrdí, že v teórii reifikácie jednotlivé 
štádiá na seba nadväzujú, t.j. bez predchádzajúceho 
dosiahnutia nižšieho štádia nie je možné dosiahnuť 
vyššie štádium. [4] 

1 Teoretické východiská 
V polovici sedemdesiatych rokov Kieren navrhol štyri 
rôzne možnosti interpretácie vnímania zlomku, medzi 
ktorými existuje určitý vzťah. Zlomok teda môžeme 
vnímať ako mieru, podiel, pomer a operátor. V každej 
z týchto možností sa objavuje význam zlomku aj ako 
časti celku. Preto časť celku môžeme považovať za 
piatu možnosť interpretácie vnímania zlomku. [5] 

1.1 Zlomok ako miera 
V interpretácii vnímania zlomku ako miery je zlomok 
spojený s dvomi úzko prepojenými a vzájomne 
závislými pojmami. Prvým pojmom je číslo, ktoré 
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vyjadruje kvantitatívnu stránku zlomku, a teda, aký 
veľký je daný zlomok. Druhým pojmom je miera, ktorá 
zobrazuje nejaký interval. [5] 

Preto sa toto vnímanie zlomku systematicky spája 
s číselnou osou alebo napr. s pravítkom. Ide o zistenie 
vzdialenosti od jedného bodu k druhému 

v podmienkach 
1

𝑎
 jednotiek. [5] 

Študenti by mali byť schopní používať daný 
jednotkový interval na zmeranie ľubovoľnej 
vzdialenosti od začiatku. To znamená, že by mali byť 
schopní umiestniť číslo na číselnú os, ale aj naopak, 
mali by tiež vedieť identifikovať číslo zaznačené na 
číselnej osi. [5] 

Mnohé výskumy dokázali, že študenti majú problém 
s vyznačením čísel na číselnej osi, aj napriek tomu, že 
číselná os je považovaná za vhodný nástroj na 
hodnotenie, do akej miery študenti ovládajú predstavu 
o zlomku ako miere. [5] 

2 Metodológia 
V článku sa zameriavame na zistenie úrovne 
porozumenia zlomku ako miery s prepojením na 
Sfardovej teóriu reifikácie. Na základe toho sme 
sformulovali nasledovnú výskumnú otázku: Akú úroveň 
porozumenia zlomku ako miery dosiahli študenti na 
základe Sfardovej teórie reifikácie? 

Na zodpovedanie výskumnej otázky sme sa 
inšpirovali tromi gradovanými úlohami z testu, ktorý 
navrhli cyperskí výskumníci Marilena  Pantziara a 
George Philippou.  

Test bol vytvorený v súlade so Sfardovej teóriou 
reifikácie, ktorá hovorí o troch úrovniach 
konceptualizácie poznatkov. Týmito štádiami sú 
štádium  interiorizácie, kondenzácie a reifikácie. 
 
Úloha č.1 (viď Obr. 1) je charakteristická pre úroveň 
interiorizácie. Študenti mali na číselnej osi zaznačiť 

zlomok 
3

5
. Ide o vykonávanie matematických úkonov na 

nižšej úrovni. 
 
Obr. 8 Úloha č.1 

 
 

Úloha č.2 je zameraná na zistenie  schopnosti 
študentov kombinovať rôzne myšlienkové procesy 
a prechádzať z jednej reprezentácie zlomku do inej, čo 
je typické pre štádium kondenzácie. [3] 
Úlohou študentov bolo na číselnej osi zaznačiť zlomok, 
ktorý je znázornený na obrázku (viď Obr. 2).  
 
Obr. 9 Úloha č. 2 

 
 
V úlohe č.3 (viď Obr. 3) mali študenti doplniť správne 
číslo do okienka na číselnej osi.  

Úspešnosť v riešení tejto úlohy závisí od toho, či 
študenti vnímajú zlomok ako objekt, t.j. statickú 
štruktúru, ktorú vedia oddeliť od ostatných procesov 
a súčasne majú osvojené vlastnosti rovnosť, hustota, 
usporiadanie a veľkosť zlomkov. Ide o štádium 
reifikácie. [3] 
 
Obr. 10 Úloha č.3 

 
 

3 Zistenia a interpretácia výsledkov 
Skupinu respondentov tvorilo 113 študentov prvého 
ročníka študijného programu Predškolská 
a elementárna pedagogika v rámci vyučovacieho 
predmetu Vzťahy a operácie s číslami. Predpokladá sa, 
že študenti sa na základných školách stretli 
s tematickým celkom zlomky všetci v rovnakom 
rozsahu. Nakoľko však študenti pochádzajú z rôznych 
stredných škôl, časové dotácie hodín matematiky, ako 
aj osnovy predmetu matematika na stredných školách 
sa mohli líšiť. Všetci študenti sa so zlomkami stretli 
s odstupom času, a tak možno testom zistiť, do akej 
miery študenti pochopili a osvojili si daný tematický 
celok počas predchádzajúceho štúdia. 

Dáta boli zozbierané vo februári 2016.  
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Prvá úloha reprezentuje štádium interiorizácie. Zadanie 

úlohy znelo: Zaznačte 
3

5
 na číselnej osi. Úspešne túto 

úlohu vyriešilo spolu 71 študentov, čo tvorí 63% .  Úlohu 
riešili dvojakým spôsobom. Prvý spôsob bol zaznačenie 
zlomku na číselnej osi ako číslo (viď Obr. 4). Druhým 
spôsobom bolo vyznačenie zlomku na číselnej osi 
prostredníctvom intervalu (viď Obr. 5). 
 
Obr.4 Zaznačenie zlomku ako čísla 

 
 
Obr. 5 Zaznačenie zlomku ako intervalu 

 
 
Druhá úloha reprezentuje štádium kondenzácie. Úloha 
znela: Zaznačte na číselnej osi zlomok, ktorý je 
znázornený na tomto obrázku. Študenti museli najskôr 
zistiť z modelu zlomku o aký zlomok ide. Táto úloha 
mala dve správne riešenia. Prvé správne riešenie bolo, 

ak určili zlomok 
3

4
, druhým správnym riešením bol 

zlomok 
1

4
 , keďže nebola určené, ktorá časť, šedá alebo 

biela, reprezentuje zlomok.  Následne na to museli 
študenti zaznačiť tento zlomok na predtlačenej číselnej 
osi. V tejto úlohe tiež vyznačovali daný zlomok aj ako 
číslo, aj ako interval (viď Obr. 6 a Obr. 7). Úlohu správne 
vyriešilo spolu 63 žiakov, čo je 56%.  
 

Obr. 6 Ukážka riešení - zaznačenia zlomku ako čísla 

 
 
Obr. 7 Ukážka riešení - zaznačenie zlomku ako intervalu 

 
 
Posledná, tretia úloha reprezentuje štádium reifikácie. 
Študenti mali zadanú úlohu: Doplňte správne číslo do 
okienka na číselnej osi. Číselná os bola predtlačená 

a jediným riešením tejto úlohy je 
1

6
.  Študenti riešili 

danú úlohu dvomi spôsobmi. Prvým spôsobom bolo, že 

si uvedomili, rovnosť 
1

2
=
3

6
. Druhým spôsobom bola 

úvaha, že daný interval rozdelili na tri časti a vykonali 

nasledovnú úpravu: 
1

2
 : 3 = 

1

6
. Túto úlohu správne 

vyriešilo 24 študentov, čo tvorí 21%.  
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Z pohľadu Sfardovej teórie reifikácie sú pre nás 
zaujímavejšie nasledovné výsledky. 
Iba prvú úlohu vyriešilo 17 študentov, čo je 15% počtu 
respondentov. Títo študenti majú nejakú predstavu 
o zlomku ako miere a vedia s týmito poznatkami 
pracovať na úrovni štádia interiorizácie. 

Prvú a súčasne druhú úlohu vyriešilo spolu 35 
študentov (31%), a tak možno konštatovať, že podľa 
Sfardovej teórie reifikácie je ich úroveň porozumenia 
zlomku ako miery na úrovni štádia kondenzácie. 

Všetky tri úlohy správne vyriešilo 17 študentov 
(15%), a preto podľa spomínanej teórie možno 
konštatovať, že ich úroveň porozumenia zlomku ako 
miery je na úrovni štádia reifikácie. 

Ďalej sme zistili, že niektoré riešenia sa odkláňajú od 
vyššie spomenutej teórie. Ide o pomerne malú skupinu 
študentov, ktorí vyriešili iba jednu alebo dve úlohy a 
„preskočili“ pri tom niektoré štádiá. Išlo o prípady, kedy 
študenti vyriešili iba druhú úlohu (6 študentov) a iba 
tretiu úlohu (3 študenti). Alebo prípady, kedy iba prvú 
a tretiu úlohu vyriešil 1 študent a iba druhú a tretiu 
úlohu spolu vyriešili 3 študenti. Môžeme predpokladať, 
že táto skutočnosť bola spôsobená nepozornosťou 
alebo odpisovaním. Potvrdenie nášho predpokladu si 
však vyžaduje hlbšiu analýzu výsledkov. 

Nakoniec musíme podotknúť, že 31 študentov 
(27%) nevyriešilo žiadnu z daných troch úloh.  Znamená 
to, že vôbec nevedia interpretovať zlomok ako mieru. 

Záver 
Vo vyhodnotení testov sa ukázalo, že okrem 17 
študentov, ktorí vyriešili správne všetky tri úlohy malo 
zvyšok študentov problémy vyriešiť niektorú z daných 
troch úloh. Dokonca značná časť študentov nevyriešila 
ani jednu z úloh.  

Lamon in [3] tvrdí, že problémy s vnímaním zlomku 
ako miery môžu byť spojené s nedostatkom venovania 
pozornosti tomuto spôsobu vnímania zlomku na 
hodinách matematiky. Môže to byť spôsobené tým, že 
učitelia sa na vyučovaní zameriavajú na niektoré 
interpretácie vnímania zlomkov viac a na niektoré 
menej.  Učitelia by sa však mali zamerať na každú 
z interpretácií vnímania zlomku.  

Naše zistenia teda potvrdili teóriu, že zlomky patria 
k jedným z najproblematickejších oblastí matematiky 
a je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť.  
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Abstrakt 
Práca prináša pohľad na predmet cvičná firma na 
obchodných akadémiách a na jeho výhody. 
Prostredníctvom výučby tohto predmetu sa prepájajú 
teoretické vedomosti žiakov z odborných 
ekonomických predmetov do praxe. Venovali sme sa 
cvičnej firme ProFolkTrade, ktorá vznikla na Obchodnej 
akadémii v Leviciach. Metódy použité pri práci sú 
pozorovanie a rozhovor. Žiaci hodnotia tento predmet 
ako veľmi užitočný pri získavaní praktických zručností. 
Pomohol im získať konkrétnu predstavu ako uplatniť 
ich teoretické vedomosti z rôznych odborných 
ekonomických predmetov. Vyučovanie 
prostredníctvom simulácie bolo pre nich prínosom. 
Kľúčové slová: cvičná firma, simulácia, ProFolkTrade 
s.r.o. 

Abstract 
The work provides insight into the subject of training 
company at Business Academy and its benefits. 
Through teaching this subject, theoretical knowledge 
of students of economic courses are interconnected 
into practice. We look to ProFolkTrade training firm, 
which was established at the Business Academy in 
Levice. The methods used at work are observation and 
interview. Students evaluate this subject to be very 
useful in gaining practical skills. Helped them get a 
specific idea how to apply their theoretical knowledge 
of various economic courses. Teaching through the 
simulation was favourable for them. 
Key Words: training company, simulation, 
ProFolkTrades.r.o. 
 

Úvod 
Cieľom tejto práce je charakterizovať cvičnú firmu (CF) 
na vybranej strednej škole. Za isto nie všetci ste sa 
stretli s pojmom cvičná firma. Cvičná firma  je vlastne 
predmet, ktorý je súčasťou vyučovania hlavne na 
Obchodnej akadémii. Je to miesto, kde sa vykonávajú 
činnosti prebiehajúce v takej podobe ako v každej 

reálnej firme. V prvom rade zaujme novým pracovným 
miestom, ktoré sa podobá pracovisku reálnej firmy. Vo 
väčšine prípadov sa vyučuje v 3. až 4. ročníku, aby bolo 
možné, čo najlepšie využiť nadobudnuté vedomosti 
a zručnosti z  iných odborných ekonomických 
predmetov ako sú napríklad podniková ekonomika, 
účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, 
bankovníctvo, aplikovaná informatika. Žiaci tak majú 
možnosť overiť si, v ktorých smeroch majú ešte 
nedostatky a naopak, čo im z uvedeného ide najlepšie. 
Následne sa žiaci rozdelia do jednotlivých pracovných 
oddelení, ktoré sú podobné oddeleniam v skutočnej 
firme. V cvičnej firme si žiak dokonca môže nájsť 
pracovnú pozíciu, v ktorej by chcel pôsobiť aj po 
absolvovaní štúdia. Hlavným cieľom cvičnej firmy teda 
je upevniť, precvičiť a spojiť s praxou základné 
teoretické poznatky, ktoré získali počas štúdia na 
strednej škole. Je to možnosť ako sa pripraviť na reálny 
pracovný život respektíve na podnikanie.  Touto cestou 
žiaci zlepšujú svoju odbornú kvalifikáciu  a rozvíjajú 
svoje mnohoodborové zručnosti, ktoré dnes vyžaduje 
väčšina zamestnávateľov. 

1 Metódy a ciele 
Metóda, ktorá je použitá v tejto  práci je pozorovanie a 
rozhovor. Pozorovanie sa uskutočnilo na Obchodnej 
akadémii v Leviciach v triede 3. A na predmete cvičná 
firma, pri zakladaní cvičnej firmy ProFolkTrade, s. r. o.  
Trieda bola rozdelená na dve skupiny a každá skupina 
obsahovala 11 žiakov. Rozhovor sa uskutočnil so 
všetkými žiakmi po absolvovaní predmetu. Predmet 
cvičná firma sa na Obchodnej akadémii v Leviciach 
vyučuje v rozsahu 2 hodín týždenne, čo predstavuje 
približne 66 hodín za školský rok.  

Cieľom takejto výučby je prepojiť teoretické 
vedomosti z odborných ekonomických predmetov do 
praxe. Tým majú žiaci možnosť preniknúť do 
problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až 
po prípadnú likvidáciu. Vo väčšine prípadov sa však 
likvidácia neuskutočňuje aby mali v ďalších rokoch 
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možnosť v danej cvičnej firme pokračovať následníci, 
teda žiaci, ktorí prídu o rok neskôr. 

2 Cvičná firma ProFolkTrade, s. r. o. na OA v LV 
Cvičná firma ProFolkTrade, s. r. o. vznikla v roku 2010 
na Obchodnej akadémii v Leviciach žiakmi 3. A triedy, 
súčasťou, ktorej bola aj autorka tejto práce. Tento 
názov v preklade znamená produkty remeselníckej 
alebo ľudovej výroby. Založenie tejto cvičnej firmy 
spočíva v podpore pracovníkov so zdravotným 
postihnutím. Predmetom podnikania spoločnosti je 
výroba a predaj tradičných remeselníckych predmetov, 
ktoré sú výhradne ručne spracované. 

 Žiaci v tejto firme simulujú zamestnancov 
s rôznymi zdravotnými postihmi, a tak v   cvičnej firme 
ProFolkTrade, s. r. o. zriadili chránenú dielňu, kde 
vykonávajú výrobu ľudových remeselných produktov 
s pomocou vedúcich zamestnancov. Vzniku chránenej 
dielne predchádzalo najmä to, že zamestnávateľ je, 
v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov pri zamestnávaní 
občanov so zdravotným postihnutím, povinný 
zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím 
alebo má právo plniť povinný podiel zamestnávania 
občanov so zdravotným postihnutím náhradnými 
spôsobmi. Jedným z týchto náhradných spôsobov je 
zadať zákazku chránenej dielni, alebo chránenému 
pracovisku, ktoré zriadil občan so zdravotným 
postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva 
samostatnú zárobkovú činnosť. 

Chránená dielňa vytvára pre zamestnancov so 
zdravotným postihnutím vhodné pracovné podmienky 
a súčasne i zaškoľovanie a prípravu na pracovný výkon. 
Vyprodukovaný zisk je cielene určený na finančnú 
podporu vzdelávania v chránenej dielni. 

2.1 Založenie cvičnej firmy ProFolkTrade, s. r. o. 
V našej cvičnej firme sme sa rozhodli pre právnu 
stránku, spoločnosť s ručením obmedzeným. S tým sú 
spojené rôzne vonkajšie náležitosti, ktoré sme museli 
vykonať. Medzi tieto vonkajšie náležitosti patrí: 
spísanie spoločenskej zmluvy, ohlásenie cvičnej firmy 
na živnostenský úrad, návrh na zápis do obchodného 
registra, žiadosť o otvorenie podnikateľského účtu, 
žiadosť o registráciu na daňovom úrade, výberové 
konania zamestnancov, prihlásenie zamestnancov do 
Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne. 

Medzi prvé úlohy riaditeľa a právnika cvičnej firmy 
bolo spísanie spoločenskej zmluvy, v ktorej bolo 
potrebné vyplniť určité náležitosti ako napríklad: 

obchodné meno a sídlo cvičnej firmy, predmet 
podnikania, spoločníkov, základné imanie, atď. 

Živnostenský list nám vydali na meno 
fyzickej osoby, ktorá spĺňala príslušné požiadavky danej 
živnosti, potom ako sme splnili registračné podmienky 
na webovej stránke Slovenského centra cvičných firiem 
(SCCF). V prípade CF ProFolkTrade, s. r. o. to bola 
učiteľka Ing. Daniela Skladanová, keďže žiaci v 3. 
ročníku zväčša ešte nedosahujú plnoletosť. Pre cvičné 
firmy výpis z registra trestov a doklad o odbornej 
spôsobilosti a praxi Živnostenský úrad SCCF 
nevyžaduje. Vydanie osvedčenia o živnostenskom 
oprávnení, v našom prípade na remeselnú živnosť, je 
spoplatnené sumou 15 €. 

Návrh na zápis do obchodného registra sme tiež 
vykonali pri registrácii cvičnej firmy. Podrobný priebeh 
budeme mať možnosť ešte vidieť v tejto kapitole. 

Žiadosť o otvorenie podnikateľského účtu prebehlo 
automaticky systémom SCCF po úspešnej registrácii 
cvičnej firmy. 

Neskôr vykonáme nasledovné náležitosti ako sú: 
žiadosť o registráciu na daňovom úrade, prihlásenie 
zamestnancov do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej 
poisťovne.  Medzi povinnosti voči daňovému úradu pri 
SCCF, prípadne Colnému úradu je potrebná prihláška 
k registrácii daňovníka za platiteľa daní a registrácia za 
platiteľa dane z pridanej hodnoty. Povinnosťou voči 
Sociálnej poisťovni je registračný list Sociálnej 
poisťovne a voči Zdravotnej poisťovni je to prihláška do 
zdravotnej poisťovne. Všetky tieto náležitosti je však 
možné splniť od dátumu 02. 09. 2013 pri registrácii 
novej CF na webovej stránke SCCF, kde je vidieť na 
obrázku č. 11 registráciu voči sociálnej, poisťovni, 
daňovému úradu a potvrdenie platcu DPH, atď.. 

Cvičné firmy nie je možné registrovať v reálnych 
orgánoch štátnej správy. Z toho dôvodu všetky 
uvedené inštitúcie simuluje Slovenské centrum 
cvičných firiem. Názvy úradov, ktoré pracujú v SCCF, sú 
čiastočne zjednodušené (obrázok č. 1). 
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Obr. 14 Orgány štátnej správy v CF 

 
Zdroj: [Horáčková a kol., 2006] 

 
Aj keď by sa pre predmet podnikania mali žiaci 

rozhodovať sami, v tomto prípade s nápadom 
chránenej dielne prišiel ich učiteľ. Žiakom sa tento 
nápad veľmi zapáčil a hneď začali vymýšľať názov, ktorý 
by bol dostatočne výstižný pre činnosť v ich firme.  Ako 
je už vyššie spomínané firme dali názov ProFolkTrade, 
s. r. o. pretože tieto skrátené spojenia slov anglického 
pôvodu najlepšie vystihujú predmet podnikania 
a navyše pôsobí moderne a svetovo. Na tej istej hodine 
žiaci spoločne začali pracovať na logu firmy (obrázok č. 
2).  

 
Obr. 15 Logo cvičnej firmy 

 
 

Počet zamestnancov v tejto CF je jedenásť. V súlade  
s organizačným poriadkom si žiaci zvolili líniovú 
organizačnú štruktúru, v ktorej sa nachádzajú 
jednotlivé oddelenia: riaditeľ, právne oddelenie, 
sekretariát, chránená dielňa, marketing, personálne 
oddelenie, oddelenie výroby, odbyt a finančné 
oddelenie (obrázok č. 3). 

 
 

 

 

 

 

Obr. 16 Líniová organizačná štruktúra CF 

 
 

Pre obsadenie jednotlivých oddelení v cvičnej firme 
bolo potrebné vykonať výberové konanie, o ktoré sa 
postarala Ing. Daniela Skladanová (učiteľ). Aby bolo 
výberové konanie spravodlivé každý zo žiakov si musel 
vypracovať životopis a motivačný list, a následne sa 
uchádzal o svoje miesto. A však tieto pozície sa počas 
roka menili aby si každý zo žiakov vyskúšal prácu na 
každom z oddelení. 
Na jednotlivých oddeleniach firmy  ProFolkTrade, s.r.o. 
boli vytvorené tieto oddelenia a pozície:  
Riaditeľ, sekretariát riaditeľa, právne oddelenie, 
chránená dielňa – tvorili ju žiaci, ktorí simulovali 
zamestnancov s postihnutím v CF, oddelenie 
marketingu, personálne oddelenie, oddelenie výroby, 
odbyt, finančné oddelenie. 

Keďže cvičná firma ProFolkTrade, s. r. o. vznikla 
v roku 2010 a online systém SCCF až v roku 2013 je 
logické, že povinné náležitosti pri ProFolkTrade, s. r. o. 
vyplývajúce zo založenia podniku prebiehali klasickou 
poštovou formou. Táto forma zakladania cvičných 
firiem však príchodom online systému zanikla, a tak by 
bolo bezpredmetné tento spôsob opisovať, a preto 
sme sa rozhodli, že v tejto práci opíšeme online 
registráciu aj keď v skutočnosti pri firme ProFolkTrade, 
s. r. o. neprebiehala. 

V prvom rade aby žiaci ohlásili cvičnú firmu na 
živnostenský úrad, potrebovali na webovej stránke 
www.sccf.sk zhotoviť online registráciu (obrázok č. 4).  
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Obr.17 Žiadosť o registráciu 

 
 

Zdroj: [www.sccf.sk] 
 

Po kliknutí na rozbaľovaciu šípku pri nápise „online 
služby“ sa vám zobrazí okienko „prihlásenie.“ Cez to sa 
prihlasujú už existujúce firmy, ale keď si firmu 
potrebujeme ešte len vytvoriť musíme prejsť na 
„žiadosť o registráciu.“ 

 
Nová CF si pri prvozápise vyberá z dvoch možností 

(obrázok č. 5): 
1. Ohlásenie živnosti – FO (fyzickej osoby). U fyzickej 

osoby je zápis do obchodného registra dobrovoľný. 
2. Ohlásenie živnosti – PO (právnickej osoby: s.r.o. 

alebo a.s.) 
V prípade cvičnej firmy ProFolkTrade, s. r. o. je to 

druhá možnosť. 
 

Obr. 5 Prvozápis – Žiadosť o registráciu 

 
Zdroj: [www.sccf.sk] 
 

Keď si žiaci vybrali možnosť, ktorá im prislúchala 
mohli kliknúť na tlačidlo „pokračovať“ a zobrazil sa 
formulár pre vyplnenie. V úvode sa dočítate základné 
pokyny, ktoré je potrebné dodržať pre plynulý priebeh 
registrácie, to znamená že políčka označené 
hviezdičkou je povinné správne vyplniť a nie je možné 
tam zanechať prázdne miesto. Následne po pozornom 
prečítaní môžete prejsť nižšie na samotný formulár. 
V prípade firmy ProFolkTrade, s. r. o. vypisujeme údaje 
vo formulári, ktoré sú orámované červenou farbou a je 
pri nich hviezdička, to znamená, že tieto políčka je 
povinné vypísať. 

V časti A. 1 Podnikateľský subjekt vypíšeme 
obchodné meno, to jest ProFolkTrade, s. r. o. ďalej si 
vyberieme právnu formu spoločnosť s ručením 

obmedzeným. Prejdeme na sídlo právnickej osoby, kde 
napíšeme názov školy Obchodná akadémia; Kálmána 
Kittenbergera 2; Levice – po zadaní  začiatočných 
písmen dostaneme ponuku existujúcich škôl  
a nemusíme vypisovať celý názov školy. Vypíšeme aj 
zvyšné políčka:  

Ulica: Kálmána Kittenbergera 
Číslo: 2 
Obec: Levice 
PSČ: 934 01 

V časti A 2 Údaje o štatutárnom orgáne 1 
uvedie fyzická osoba so štátnou príslušnosťou 
niektorého zo štátov EÚ. V prípade firmy ProFolkTrade, 
s. r. o. tieto údaje vypísala ich konzultantka (učiteľ) Ing. 
Daniela Skladanová, uviedla:  

Priezvisko 
Meno 
Dátum narodenia 
Ulica 
Obec 
PSČ 
 
V časti B. Predmety podnikania v kolonke označenej 

ako povinná sme vypísali náš predmet podnikania, a to 
„výroba a predaj tradičných remeselníckych 
predmetov“ ako môžete vidieť na obrázku č. 6. 

 
Obr. 6 Registrácia PO – predmet podnikania 

 
      Zdroj: [www.sccf.sk] 

 
Pri nasledujúcej časti B. 1 Súhlas zodpovedného 

zástupcu nič nevypisujeme len nám automaticky 
v spodnej ľavej časti vygeneruje dátum a v spodnej 
pravej časti zase podpisy zodpovedných zástupcov, 
ktoré sme uvádzali v časti A 3. ostatné údaje. V časti D. 
Prihláška k registrácii daňovníka k dani z príjmu 
právnickej osoby vyznačíme registráciu na daňovom 
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úrade pre našu firmu ProFolkTrade, s. r. o. a jej názov 
sa automaticky vygeneruje do políčka s názvom 
obchodné meno. Vyznačíme možnosť, že chceme byť 
platcom dani z pridanej hodnoty a otvoriť účty za 
podnikateľským, mzdovým a sociálnym účelom 
(obrázok č. 7). Potom ako nám vygeneruje miesto, 
dátum a podpisy oprávnených osôb môžeme prejsť 
k registrácii, tým že klikneme na tlačidlo „registrovať“.  
 
Obr. 7 Registrácia PO - DzP, DPH 

 
Zdroj: [www.sccf.sk] 
 

Keď už sme teda vypísali všetky potrebné 
údaje klikneme na tlačidlo „registrovať,“ a potom sa 
nám zobrazí vypísaný formulár na ukončenie, ktorý si 
môžeme vytlačiť alebo pokračovať do obchodného 
registra. Prejdeme do obchodného registra a musíme 
ešte vyplniť formulár s názvom „Návrh na zápis 
spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného 
registra“ (obrázok č. 8).  
 
Obr. 8 Návrh na zápis do OR 

 
Zdroj: [www.sccf.sk] 
 

Navrhovateľom je osoba, ktorá daný formulár 
vypisuje, a teda navrhuje spoločnú firmu s ostatnými 
žiakmi na zápis do obchodného registra. Vypíšu sa sem 
základné údaje o navrhovateľovi. Ďalšie základné 
informácie o firme ProFolkTrade, s. r. o. ako sú 
obchodné meno, názov a ulica školy a obce, právnu 
formu a predmet podnikania vygeneruje automaticky 
už z predošlého formuláru „Registrácia právnickej 
osoby.“  

Štatutárne orgány riadia spoločnosť a jednajú v jej 
mene. Povinnosť ich ustanoviť vyplýva priamo 
z obchodného zákonníku, a teda aj vzťah medzi 
konateľom a spoločnosťou sa riadi výhradne 
obchodným zákonníkom. (www.podnikajte.sk) Preto aj 
v tomto formulári je nutné vypísať základné údaje 
o konateľovi alebo konateľoch spoločnosti. 

V ProFolkTrade, s. r. o. máme dvoch konateľov – 
študentov. 
Medzi tieto základné údaje patrí meno a priezvisko, 
dátum narodenia a adresa konateľa. Môžeme ale 
nemusíme využiť aj kolónku, v ktorej sa udáva spôsob 
konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti. Vo 
formulári je možné pridať ďalšiu položku ak nastane 
náš prípad, že máme zo spoločenskej zmluvy 
dohodnutých dvoch konateľov.Je možnosť vypísať 
údaje aj o prokúre to však žiaci spoločnosti 
ProFolkTrade, s. r. o. nevykonávali. 

Spoločníkmi našej opisovanej spoločnosti sú Ing. 
Daniela Skladanová – učiteľ a jeden zo žiakov. Základné 
imanie spoločnosti nemôže byť menej ako 5 000 €, to 
sme sa však už dozvedeli v teoretickej časti tejto práce. 
V spoločenskej zmluve sa dohodla výška základného 
imania na hodnotu 15 000 €, pričom výška jednotlivých 
spoločníkov je nasledovná: 

Ing. Daniela Skladanová - učiteľ: 10 000 €. 
žiak: 5 000 €. 
V ďalšej časti formuláru, ktorú môžeme vidieť na 

obrázku č. 17 je dôležité vyplniť údaje o spoločníkoch 
firmy, výšku ich vkladu a taktiež rozsah už splateného 
vkladu. Rozsah splateného vkladu bude, zatiaľ kým 
nevytvoríme účet v Centrobanke, nulový. 
Údaje o členoch dozornej rady tiež môžeme ale 
nemusíme v tomto formulári uvádzať. Žiaci tejto 
spoločnosti usúdili, že to pre nich nie je dôležité, a tak 
tieto údaje neuviedli. Na konci tohto formuláru sa už 
len automaticky vygeneruje miesto a dátum registrácie 
a samozrejme podpisy zodpovedných osôb a prejdeme 
na tlačidlo „registrovať“ pre konečné potvrdenie 
registrácie spoločnosti ProFolkTrade, s. r. o. do 
obchodného registra (obrázok č. 9). 
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Obr. 9 Formulár - dozorná rada a registrácia 

 
Zdroj: [www.sccf.sk] 
 

Registrácia CF podlieha procesu schvaľovania a 
bude zrealizovaná do dvoch pracovných dní. Po 
schválení registrácie nám príde potvrdzujúci e-mail s 
Vašimi novými identifikačnými údajmi (IČO, DIČ)a 
číslami podnikateľských účtov. V prílohe e-mailu 
nájdeme sprievodný list, zmluvy a osvedčenia. 
Súčasťou e-mailu sú aj prihlasovacie údaje do online 
služieb ako sú meno a heslo.  

Po registrácii si môžeme prezrieť aktuálne 
informácie o našej cvičnej firme. Máme možnosť 
využívať internet banking, prezerať alebo vytlačiť si 
doklady a tlačivá a ostatné ďalšie možnosti. 

Následne nato sa už vieme prihlásiť na stránke SCCF 
a účty v Centrobanke boli vytvorené automaticky. Tu sú 
však všetky finančné prostriedky čisto fiktívne. Účty 
bolo nevyhnuté vytvoriť, čo najskôr aby žiaci mohli 
uhradiť poplatky spojené s nasledovnými 
náležitosťami, ktoré sú nevyhnutné pre založenie 
cvičnej firmy. V tejto časti sa budeme bližšie venovať 
založeniu bankového účtu v Centrobanke na webovej 
adrese www.sccf.sk. Po registrácii na živnostenskom 
úrade a zápise do obchodného registra máme možnosť 
sa pomocou údajov, ktoré nám prišli v e-maili prihlásiť 
na účet spoločnosti ProFolkTrade, s. r. o. Prejdeme do 
ponuky úrady SCCF a odtiaľ na Centrobanku a objavia 
sa nám informácie o tom aké činnosti táto banka 
simuluje. Základný podnikateľský, mzdový a sociálny 
účet bol vytvorený automaticky Slovenským centrom 
cvičných firiem, avšak okrem týchto účtov si vieme 
otvoriť aj ďalšie účty. Tento úkon je veľmi jednoduchý, 
len prejdeme do časti Internet banking a vyberieme si 
z možností nastavenia a moje účty. Pre otvorenie 
ďalšieho účtu prejdeme na položku nastavenia, kde sa 
nám zobrazia dostupné účty a pokiaľ nie sú aktívne tak 
klikneme na tlačidlo na pravej strane 
„Aktivovať“ (obrázok č. 10).Po aktivácii 

podnikateľského účtu je nutné vložiť prvý vklad aby 
sme mali z čoho hradiť prípadné poplatky a záväzky. Zo 
spoločenskej zmluvy sme si určili výšku základného 
imania 15 000 €, ktorú vložíme na účet v Centrobanke. 
 
Obr. 10 Internet banking – aktivácia účtov 

 

 

 
Zdroj: [www.sccf.sk] 
 

Zmluvy k podnikateľským účtom nájdete v online 
službách – „Doklady a tlačivá“, čo môžete vidieť na 
obrázku č. 22. Pri kliknutí na Doklady a tlačivá sa vám 
zobrazia:  

1. Potvrdenia o podnikaní (živnostenský list, 

výpis z obchodného registra a osvedčenie 

o registrácii pre daň z pridanej hodnoty). 

2. Dokumenty a zmluvy k účtom v Centrobanke 

(sprievodný list k zmluve o účte, zmluva 

o podnikateľskom, mzdovom, rezervnom 

a sociálnom účte). 

Tieto doklady a tlačivá si žiaci majú v rámci potreby 
možnosť stiahnuť a následne vytlačiť. 

Zostatky na podnikateľských účtoch nájdete v časti 
„Moje účty“. Prevody uskutočníte kliknutím na daný 
účet. Pohyby na účtoch získate kliknutím na odkaz 
„História operácií“ vždy pod konkrétnym účtom. 

Pohyby na účtoch si zobrazíte aj podľa Vami 
zadaných kritérií vyhľadávania, kde máte k dispozícii 
druh operácie, výšku sumy a dátum. Keď si tieto 
jednotlivé kritériá zvolíte musíte ich schváliť kliknutím 
na tlačidlo „Potvrdiť.“ Každá takáto transakcia sa vám 
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uloží medzi vykonané operácie aby ste medzi nimi mali 
prehľad. Ak si chcete pre účtovné potreby vytlačiť 
mesačný výpis z účtu zadáte v „Dátume od“ prvý deň v 
mesiaci a v časti „Dátum do“ posledný deň v danom 
mesiaci. Po potvrdení kritérií klikáte na tlačidlo 
„Vytlačiť“(obrázok č. 11). 

 
Obr. 11 História prevodov na účte CF 

 
Zdroj: [www.sccf.sk] 
 

Ďalšou dôležitou náležitosťou je splniť povinnosti 
voči Registrovému súdu. Vyžaduje návrh na zápis 
spoločnosti, spoločenskú zmluvu a vyhlásenie správcu 
vkladu. V tabuľke č. 3 môžete vidieť ako vyzerá list pre 
vyhlásenie správcu vkladu. Návrh na prvý zápis do 
obchodného registra je spoplatnený sumou 331,50 € 
pre spoločnosť s ručením obmedzeným. Na základe 
návrhu spoločnosti na zápis do obchodného registra 
a spoločenskej zmluvy, registrový súd vydá uznesenie 
o zápise spoločnosti do obchodného registra a ďalej 
môže vydávať výpisy z obchodného registra. Uznesenie 
o zápise spoločnosti do OR máme možnosť vidieť na 
tabuľke č. 3. Registrový súd prideľuje právnickým 
osobám identifikačné číslo organizácie (obrázok č. 12). 
 

Obr. 12 Osvedčenie o registrácii a pridelení IČO

 

2.2 Pôsobenie žiakov v cvičnej firme 
ProFolkTrade, s. r. o. 

Žiaci následne po založení cvičnej firmy začali s prácou 
a podnikaním. Na stránke www.sccf.sk si riaditeľ firmy 
vykonal prieskum o firmách, ktoré by mohli byť ich 
potencionálnym partnerom. Personálnemu oddeleniu 
dal za úlohu tieto firmy osloviť so spoluprácou. Na 
tento podnet sa ohlásilo hneď viacero firiem. Boli nimi 
7.NEBO, s.r.o., A&C Travel, s.r.o., A-Z REALITY, 
s.r.o.S týmito firmami žiaci z personálneho oddelenia 
uzatvorili prvé obchody. 

V novembri sa žiaci začali spoločne pripravovať na 
veľtrh cvičných firiem, ktorý sa uskutočnil v marci roku 
2011 v Žiari nad Hronom. Vyrábali rôzne remeselné 
výrobky rôznymi technikami. Keďže sa tento veľtrh 
uskutočňoval v marci, čiže v predveľkonočnom období, 
tak nesmeli chýbať ani rôzne veľkonočné výrobky 
(obrázok č. 13).  
 
Obr. 13 Remeselné výrobky 
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Žiaci si museli rezervovať miesto pre svoj stánok na 
veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spoplatnený sumou 
100€. Finančné prostriedky hradilo rodičovské 
združenie a dopravu si žiaci hradili sami. Na obrázku č. 
14 môžete vidieť stánok cvičnej firmy ProFolkTrade, s. 
r. o. 
 
Obr. 14 Stánok ProFolkTrade, s. r. o. 

 
 
 

Na tomto veľtrhu získali žiaci ďalšie zaujímavé 
obchodné kontakty s nasledovnými cvičnými firmami: 
ADORE LUXURY, s. r. o.,GoFashionGmbH, s. r. 
o a mnohými ďalšími.  

Na záver veľtrhu žiaci vyhrali postup do 
celoslovenského veľtrhu 14. MVCF 2011, čo bolo pre 
našu cvičnú firmu veľkým úspechom. 

Po absolvovaní predmetu, na konci školského roka, 
sa uskutočnil rozhovor so žiakmi zapojenými do práce 
vo firme ProFolkTrade, s.r.o. Všetci žiaci zhodne 
uvádzali, že došlo k prepojeniu ich teoretických 
vedomostí s reálnymi úkonmi v praxi. Žiaci majú 
konkrétnu predstavu ako firmu založiť a pracovať v nej. 
Za výhodu označili, že počas roka sa uskutočnila rotácia 
pracovných miest vo firme. Ako pozitívum hodnotili 
účasť na veľtrhu, kde mali možnosť vidieť práce iných 
žiakov a porovnať úroveň svojej práce s ich. Vyučovanie 
prostredníctvom simulácie hodnotili všetci ako 
atraktívne a prospešné. 

Záver 
Jednou z najdôležitejších úloh tejto práce bolo 

prepojiť odborné ekonomické skúsenosti žiakov 
s praxou. Žiaci sa naučili založiť cvičnú firmu a pracovať 
v nej, uzatvárať obchody ako v reálnej firme.  

Na rôznych oddeleniach využili zručnosti, ktoré 
nadobudli v nižších ročníkoch alebo aj počas toho 
istého roku. V personálnom oddelení si žiaci precvičili 

prácu v ekonomickom softvéri OMEGA, vytváraním 
vyšlých a došlých faktúr a mnohé iné účtovné činnosti. 
Takto by sme mohli pokračovať pri každom oddelení 
cvičnej firmy.  

Simulácia praktickej činnosti na predmete cvičná 
firma učí žiakov komunikovať, tvorivo myslieť, 
spolupracovať pri riešení problémov pod vedením 
učiteľa. Je to možnosť vyskúšať si prvé reálne 
podnikanie v cvičnej firme bez rizika strát. 
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Abstrakt 
Dôchodkový systém predstavuje nástroj, 
prostredníctvom ktorého štát zabezpečuje príjem 
obyvateľstva v poproduktívnom veku. Vzhľadom na 
demografický vývoj však tento systém zápasí 
s problémom dlhodobého a vysokého deficitu. Práca 
analyzuje faktory ovplyvňujúce súčasný dôchodkový 
systém SR , čo je momentálne veľmi aktuálna téma. 
Skúma, ako môže vek odchodu do dôchodku a výška 
dôchodkov vplývať na funkčnosť mechanizmu 
vyplácania dôchodkov. Na základe štatistických údajov 
a predikcíí ukazujeme, ako demografický vývoj 
Slovenska ovplyvňuje výšku dôchodkov a  výšku sadzby 
poistného na dôchodkové poistenie. Na základe tejto 
analýzy sme navrhli možné riešenia. 
Kľúčové slová: starobný dôchodok, dôchodkový 
systém, dôchodkový vek, sadzba poistného 

Abstract 
Pension system represents the instrument, through 
which the state ensures the income of its post-
productive population. Considering the demographic 
development, this system, however, fights with the 
problem of long-lasting and high deficit. The Bachelor 
thesis analyses the factors affecting the current 
pension system of the Slovak Republic, which is 
presently really current topic. It is researching how the 
retirement age and the amount of the pension could 
affect the functionality of the mechanism of pension 
payments. Based on statistics and predictions we are 
demonstrating, how the demographic development of 
the Slovak Republic influences the amount of pensions 
and the rate of pension insurance. Based on the 
analysis we suggest possible solutions. 
Key words: old age pension,pension system, retirement 
age, insurance rate 

Úvod 
Na Slovensku bola v roku 2004 spustená dôchodková 
reforma. Išlo o zásadný zásah do dôchodkového 
systému. Dovtedy išlo iba o tzv. dôchodkové 

zabezpečenie, ktoré bolo vopred dávkovo definované 
štátom a bolo financované priebežne. Fungovalo na 
princípe medzigeneračného prerozdeľovania. To 
znamená, že ekonomicky aktívni ľudia, zamestnávatelia 
a štát prispievali do základného fondu dôchodkového 
zabezpečenia Sociálnej poisťovne, z ktorého sa hneď 
potom vyplácali dôchodky. Po reforme bol zavedený 
pojem dôchodkové sporenie a jednopilierový systém sa 
zmenil na systém postavený na troch samostatných 
pilieroch.  

Prvý pilier zahŕňa dôchodkové poistenie, je to 
priebežne financovaný a dávkovo definovaný systém. 
Takzvaný II. pilier dôchodkového systému je 
príspevkovo definovaný. To znamená, že výška 
dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených 
príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Finančné 
prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové 
správcovské spoločnosti (DSS). V januári 2005 vznikol aj 
tretí dôchodkový pilier. Je to forma dobrovoľného 
sporenia. Podľa svojho rozhodnutia odvádzate zo mzdy 
istú čiastku a obvykle môže určitou sumou alebo 
percentom zo mzdy  prispievať aj zamestnávateľ. [1]   

Reforma mala zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť 
verejných financií a posilniť zásluhovosť dôchodkového 
systému. Čiže očakávaný dôchodok by mal odrážať 
výšku odvedených príspevkov, čím by sa mala zvýšiť 
motivácia sporiť dlhodobo. 

1 Faktory ovplyvňujúce dôchodkový systém SR 
Súčasný, trojpilierový dôchodkový systém SR bude mať 
v budúcnosti vážne problémy s finančnou 
udržateľnosťou. Medzi najdôležitejšie faktory 
v dôsledku ktorých by sa mohol systém zrútiť patria 
predlžujúca sa priemerná dĺžka dožitia, vek odchodu do 
dôchodku a výška dôchodkov. Je preto potrebné už 
dnes reagovať a čím skôr zaviesť zmeny vrátane 
zavedenia mechanizmov, ktoré by na demografický 
vývoj reagovali automaticky, čím by sa v prípade 
negatívneho vývoja v budúcnosti predišlo nárazovým 
zmenám a  zvyšovaniu napätia v spoločnosti.  

 

http://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/ii-pilier-starobne-dochodkove-sporenie/dochodkove-spravcovske-spolocnosti.html
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1.1 Vek odchodu do dôchodku 
Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti dôchodkového 
systému, predovšetkým v dávkovo definovaných 
priebežných pilieroch, kde výška dôchodku nezávisí od 
predpokladanej doby poberania dávky, je nastavenie 
veku odchodu do dôchodku jedným z kľúčových 
parametrov. [2]  V súčasnosti je zákonom stanovený 
dôchodkový vek 62 rokov u mužov aj žien. Začne sa 
však uplatňovať až u mužov narodených v období od 
1946 vrátane a u žien narodených v období od 1962 
vrátane (u niektorých žien aj skôr, závisí to od počtu 
vychovaných detí). 

 
Graf 1 Vývoj dôchodkového veku v SR 

 
Zdroj: [3]  Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 

 
Z grafu 1 vyplýva, že do roku 2024 bude dôchodkový 

vek žien postupne dobiehať dôchodkový vek mužov. Po 
skončení tohto prechodného obdobia sa bude spoločný 
dôchodkový vek zvyšovať v závislosti od vývoja 
priemernej dĺžky dožitia, čo pri dnešných 
predpokladoch znamená tempo približne 30-60 dní za 
rok. Pri minimálnom odhade, t.j. 30 dní by to 
znamenalo že každých 12 rokov sa dôchodkový vek 
zvýši o jednej rok. Pri maximálnom odhade by sa 
dôchodkový vek zvýšil o jeden rok už každých 6 rokov. 
Predpokladá sa teda, že v roku 2060 bude dôchodkový 
vek pri minimálnom odhade 65 rokov a pri 
maximálnom to bude 68 rokov. [4]   

  Je možné očakávať trvalý efekt zvyšovania 
dôchodkového veku, ktorý bude mať pozitívny vplyv na 
počet ekonomicky aktívnych ľudí. 

Rozhodujúcim faktorom však nie je samotný vek 
odchodu do dôchodku, ale doba poberania dôchodku, 
ktorá závisí od priemernej dĺžky života. Štatistický úrad 
SR uvádza, že v roku 2014 stredná dĺžka života muža 
dosiahla 72,90 roka, dĺžka života ženy 79,61 roka. 
Odtiaľ vyplýva, že muži poberajú dôchodok od štátu 
v priemere 10,9 rokov a ženy 17,6 rokov. Práve pre 

tento dôvod sa predpokladá, že sa vek odchodu do 
dôchodku bude musieť posúvať smerom na hor. 

 
Graf 2 Vývoj priemernej dĺžky dožitia u 62-ročného 

človeka 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov VDC 

infostat 
 

Graf 2 nám zobrazuje predpokladaný vek dožitia 
u človeka, ktorý v danom roku dosiahne vek 62 rokov. 
Človek, ktorý dosiahol 62 rokov v roku 2014 by sa mal 
dožiť ešte skoro 19,25 roka, čiže predpokladáme že 
zomrie v roku 2033 ako 81 ročný. Inak povedané, 
predpokladáme, že v roku 2033 bude priemerný vek 
dožitia 81 rokov. 

Podľa demografických prognóz bude populácia 
prechádzajúca do poproduktívneho veku systematicky 
početnejšia ako mladšie vekové skupiny, ktoré by ju 
mali nahrádzať. Výsledný pokles populácie v 
produktívnom veku bude teda zároveň sprevádzaný aj 
nárastom počtu ľudí starších ako 65 rokov. Kým na 
Slovensku v roku 2014 pripadalo na jedného seniora 5 
ľudí v produktívnom veku, v roku 2030 sa očakáva, že 
to budú už len traja. Tu je potrebné položiť si otázku kto 
bude v budúcnosti na dôchodky robiť, aby sa mohli 
v nejakej sume aj vyplácať.  

 
Graf 3 Počet pracujúcich ľudí na jedného dôchodcu 
 

 
Zdroj: [3]   Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 
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Toto by mohol byť zásadný problém pri budúcich 
výplatách dôchodku. Všetko závisí od toho, či 
Slovensko bude mať dostatočne výkonnú ekonomiku 
a dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa 
v budúcnosti dokázali vyplácať dôchodky. V súčasnosti 
je deficit dôchodkového systému 3% HDP a v roku 
2060 už to bude skoro 5% HDP. 

 
Tabuľka 1 Projekcia výdavkov a príjmov 

dôchodkového systému SR (% HDP) 

  2010 2020 2030 2040 2050 2060 

výdavky na dôchodky 8,0 8,0 8,1 8,5 9,5 10,6 

z toho:  

starobné dôchodky 6,1 6,0 5,8 6,1 7,0 8,0 

invalidné dôchodky 1,0 1,1 1,3 1,5 1,4 1,5 

pozostalostné dôchodky 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 

príjmy 4,9 5,5 5,5 5,7 5,9 5,9 

Deficit 3,1 2,5 2,6 2,8 3,6 4,7 

   Zdroj: [5]  Ministerstvo financií SR 

1.1 Výška dôchodkov 
Ďalší faktor ktorý výrazne ovplyvňuje náš penzijný 
systém je výška dôchodkových dávok. Je potrebné 
zamerať sa na podiel priemerného dôchodku všetkých 
dôchodcov voči priemernej mzde (takzvaná miera 
náhrady). Systém by mal byť v funkčný, keď výška 
zdrojov od platiteľov postačuje na výplatu dôchodkov. 
Matematicky to vieme vyjadriť ako  

 

pdPDcpmPP ***                     

(1) 

 
PP- počet pracujúcich prispievateľov 
pm- priemerná mzda 
c- sadzba poistného na dôchodkové poistenie 
PD- počet poberateľov dôchodku 
pd- priemerný dôchodok 

 
   V súčasnosti je pomer priemerného dôchodku 
k priemernej mzde na úrovni necelých 50% a pomer 
počtu dôchodcov k počtu pracujúcich je taktiež 
necelých 50%.  
 

                            pm

pd

PP

PD
c *  (2)

 

 
Z uvedeného vzorca vidíme že už dnes by mala byť 

sadzba poistného na dôchodkové poistenie vo výške 
25%  aby prvý pilier nebol v deficite. 

 
Tabuľka 1 Priemerná relatívna výška dôchodku 

ROK 

Priemerný 
starobný 
dôchodok 

(pd) 

Priemerná 
mzda 
(pm) 

pd/pm 
vyjadrené v % 

2004 234 € 525 € 44,5% 

2005 256 € 573 € 44,7% 

2006 273 € 623 € 43,8% 

2007 295 € 669 € 44,1% 

2008 313 € 723 € 43,3% 

2009 337 € 745 € 45,3% 

2010 352 € 769 € 45,8% 

2011 362 € 786 € 46,1% 

2012 375 € 805 € 46,7% 

2013 390 € 824 € 47,4% 

2014 400 € 858 € 46,6% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Sociálnej 
poisťovne 
 

Tabuľka 2 Pomer počtu dôchodcov k počtu 
pracujúcich 

ROK 
Počet 

pracujúcich 
(tis.) 

Počet 
dôchodcov 

(tis) 

Pomer počtu 
dôchodcov k 

počtu 
pracujúcich 

2004 2170,4 812 37,4% 

2005 2216,2 924 41,7% 

2006 2301,4 916 39,8% 

2007 2357,3 917 38,9% 

2008 2433,8 924 38,0% 

2009 2365,8 932 39,4% 

2010 2317,5 955 41,2% 

2011 2315,3 958 41,4% 

2012 2329,0 981 42,1% 

2013 2329,3 988 42,4% 

2014 2363,0 1118 47,3% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov 
štatistického úradu SR 

 
Graf 4 Pomer priemerného dôchodku k priemernej 

mzde a pomer počtu dôchodcov k počtu pracujúcich 
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Sociálne 

poisťovne 
 

Už vieme, že ak chceme udržať rovnováhu systému, 
sadzba poistného na dôchodkové poistenie by mala 
závisieť na pomere priemerného dôchodku k 

priemernej mzdy
pm

pd
  tzv. benefit ratio, a na pomere 

dôchodcov a prispievajúcich platiteľov 
PP

PD
  tzv. 

dependency ratio. 
 
 Na modelovom príklade si znázorníme prognózy do 

budúcnosti. Použili sme údaje z  poslednej oficiálnej 
správy o starnutí, ktorú každý tretí rok vydáva Európska 
komisia (EK). [6] 

 Najprv budeme uvažovať, že pomer priemerného 
dôchodku k priemernej mzde bude rovný 50%.  
To znamená, že budeme predpokladať, že priemerný 
dôchodok sa rovná polovici priemernej mzdy. 
Vypočítané hodnoty sadzby poistného  

                5,0*
PP

PD
c           (3) 

 
  je vypočítané v tabuľke 3. 
 
Tabuľka 3 Prognóza vývoja sadzby poistného na 

dôchodkové poistenie 

ROK 
Počet 

pracujúcich 
(mil.) 

Počet 
dôchodcov 

(mil.) 

Pomer 
počtu 

dôchodcov 
k počtu 

pracujúcich 

Sadzba 
poistného na 
dôchodkové 

poistenie 

2025 2,2 1,5 69,9% 35,0% 

2030 2,2 1,6 72,3% 36,2% 

2035 2,1 1,6 77,7% 38,9% 

2040 2,1 1,7 80,9% 40,5% 

2045 1,9 1,7 91,5% 45,8% 

2050 1,8 1,8 98,1% 49,0% 

2055 1,7 1,8 103,9% 52,0% 

2060 1,6 1,7 108,6% 54,3% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov EK 
 

V druhom prípade budeme fixovať sadzbu 
poistného na dôchodkové poistenie na súčasných 18%. 
Vypočítame pomer priemerného dôchodku 
k priemernej mzde  

 

            
PD

PP

pm

pd
*18,0   (4) 

 
Výsledky sú zobrazené v tabuľke 4 
 
Tabuľka 4 Prognóza vývoja benefit ratio 

ROK 
Počet 

pracujúcich 
(mil.) 

Počet 
dôchodco

v (mil.) 

Pomer 
počtu 

dôchodcov k 
počtu 

pracujúcich 

Pomer 
priemer. 

dôchodku k 
priemer. 

mzde 

2025 2,2 1,5 69,9% 25,7% 

2030 2,2 1,6 72,3% 24,9% 

2035 2,1 1,6 77,7% 23,2% 

2040 2,1 1,7 80,9% 22,2% 

2045 1,9 1,7 91,5% 19,7% 

2050 1,8 1,8 98,1% 18,4% 

2055 1,7 1,8 103,9% 17,3% 

2060 1,6 1,7 108,6% 16,6% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov EK 

2 Výsledky a diskusia 
V práci sme sa zamerali na analýzu súčasného 
dôchodkového systému Slovenska, ktorý by mal 
zabezpečiť budúcim dôchodcom dostačujúcu životnú 
úroveň. Skúmali sme, aký vplyv bude mať na tento 
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systém starnutie obyvateľstva. Zamerali sme sa na 
prvý, takzvaný pribežne financovaný pilier a modelovali 
sme rôzne prognózy do budúcnosti. Ak by sme chceli 
zachovať rovnováhu systému pri súčasných 
podmienkach, t.j. sadzba poistného na dôchodkové 
poistenie 18% a pomer priemerného dôchodku k 
priemernej mzde 50%, musel by byť pomer dôchodcov 
a platiteľov rovný 36%. Avšak už dnes je tento pomer 
vyšší, skoro 50%, a dôchodkový systém vykazuje deficit. 
Zistili sme, že ak by sme chceli zachovať súčasnú 
hodnotu benefit ratio, musela by sa sadzba poistného 
na dôchodkové poistenie postupne do roku 2060 
zvyšovať skoro až na  55%, čo znamená, že v roku 2060 
by museli pracujúci prispievatelia v priemere na 
dôchodky odvádzať viac ako polovicu svojej mzdy. Ak 
by sme ale chceli zachovať súčasnú sadzbu poistného, 
t.j. 18%, benefit ratio by postupne klesalo a do roku 
2060 by bolo iba necelých 17%. To by znamenalo, že 
priemerný starobný dôchodok by bol menší ako jedna 
pätina z priemernej mzdy. Prvý aj druhý prípad je 
neprípustný, ak chceme zachovať životnú úroveň 
pracujúcich aj dôchodcov. Jediným možným riešením je 
postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. 
Zvýšením veku odchodu do dôchodku by sa znížil počet 
poberateľov dôchodku a zvýšil počet pracujúcich, teda 
prispievateľov do dôchodkového systému.  

Záver 
Poistenie je stabilnou zložkou tvorby HDP. Vo vyspelých 
ekonomikách je využité ako aktívny prvok sociálnej 
politiky štátu.[7] Avšak na Slovensku sa dôchodkový 
systém dostal do deficitu. Cieľom našej práce bola 
analýza súčasného trojpilierového dôchodkového 
systému ktorý by mal byť spravodlivý, funkčný a 
predovšetkým stabilný do budúcna. Skúmali sme vplyv 
priemernej dĺžky života, dôchodkového veku a výšky 
dôchodkov na udržateľnosť tohto systému. Zistili sme, 
že pri ponechaní súčasných podmienok, a to sadzbe 
poistného 18% a miere náhrady niečo okolo 50%, by 
súčasný systém stratil na efektivite a jeho deficit by sa 
len zvyšoval. Jedným z možných riešení je zvýšiť počet 
prispievateľov na dôchodky a to zvýšením veku 
odchodu do dôchodku.  Avšak toto zvýšenie by malo 
byť plynulé, aby sa nevytváralo zbytočné napätie v 
spoločnosti. 
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Abstrakt 
 Prvky, ktorými môžeme opísať typického žiaka prvého 
ročníka strednej odbornej školy s ekonomickým 
zameraním a matematické kompetencie  možno 
považovať za základné faktory, ktoré ovplyvňujú 
úspešnosť stredoškolského štúdia matematiky. Medzi  
prvky charakteristiky žiaka možno zahrnúť pôvod 
(mesto – obec), pohlavie, počet žiakov v poslednom 

ročníku na základnej škole[3]. Matematické 

kompetencie žiakov môžu byť  charakterizované 
priemernou známkou z matematiky na základnej škole 
a úspešnosťou riešenia vstupného testu z matematiky 
na strednej škole. Štruktúra vybraných prvkov 
charakteristiky žiaka a  matematické kompetencie sú 
analyzované formou komparácie bilingválneho 
(vyučovanie matematiky metódou integrácie 

anglického jazyka [1]) a všeobecného vzdelávania  

(vyučovanie matematiky po slovensky) na strednej 
odbornej škole s ekonomickým zameraním. Táto 
analýza by mala byť začiatočným zdrojom informácií 
pre komparatívny výskum o bilingválnom vzdelávaní 

matematiky na strednej odbornej škole[4] 

a očakávaných výsledkov žiakov v štúdiu matematiky.    
Kľúčové slová: bilingválne a všeobecné vzdelávanie 
matematiky, prvky charakteristiky žiaka, matematické 
kompetencie 

Abstract 
Pupils´ background and their mathematical 
competences could be considered as basic factors that 
influence their high school study success. Based on 
previous teaching experience, characteristics of pupils´ 
background include origin (town or village), gender and 
number of pupils in their last class at the elementary 
school. Pupils´ mathematical competences could be 
characterized by their results of the entry exam in 
mathematics and by their math grade point average at 
the elementary school. The structure of pupils´ 
background and their mathematical competences will 
be analysed at the general and bilingual section of high 

school of business. This analysis should be initial 
resource of the experiment focused to bilingual English 
- Slovak mathematics education at high school of 
business and expected pupils´ results in mathematics.  
Key Words: Bilingual and general mathematical 
education, pupils´ background, mathematical 
competences  

Úvod 
Tvrdenie, že na zvládnutie stredoškolskej matematiky 
treba mať nejaké zvláštne až magické schopnosti  či 
osobité nadanie, sa nezakladá na pravde. Za faktory, 
ktoré ovplyvňujú úspešnosť stredoškolského štúdia 
matematiky, možno považovať vybrané charakteristiky  
žiakov a ich matematické kompetencie 
z predchádzajúceho štúdia. Na základe 
predchádzajúcej pedagogickej praxe za prvky 
charakteristiky žiaka možno považovať  pôvod (mesto – 
obec), pohlavie, počet žiakov v poslednom ročníku na 
základnej škole. Matematické kompetencie žiakov 
môžu byť charakterizované priemernou známkou 
z matematiky na základnej škole a úspešnosťou 
riešenia vstupného testu z matematiky na strednej 
škole. Štruktúra vybraných prvkov charakteristiky žiaka 
a matematické kompetencie sú analyzované formou 
komparácie bilingválneho a všeobecného 

vzdelávania[4] na strednej odbornej škole 

s ekonomickým zameraním. 

1 Prehľad vybraných prvkov charakteristiky žiaka  
Medzi prvky charakteristiky  žiaka možno vybrať pôvod 
(mesto – obec), pohlavie, počet žiakov v poslednom 

ročníku na základnej škole[3]. Tieto údaje sme 

zisťovali jednoduchým dotazníkom na začiatku 
stredoškolského štúdia a vyhodnotili sme osobitne 
žiakov so všeobecným a bilingválnym zameraním 
štúdia. Následne sme údaje porovnali vo forme 
samostatných grafov. 
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1.1 Pohlavie – chlapci alebo dievčatá 
Prvé grafy ilustrujú pomer chlapcov a dievčat na 
strednej odbornej škole so všeobecným a bilingválnym 
zameraním. Chlapcov je menej ako štvrtina všetkých 
študentov, dievčat je väčšina. Možno vidieť približne 
rovnaké rozdelenie v bilingválnej i všeobecnej sekcii. 
 
  

 
 

 
 

1.2. Pôvod – mesto alebo obec 
Druhou charakteristikou je pôvod žiakov strednej 
odbornej školy. Pôvodom rozumieme, či navštevovali 
základnú školu v obci alebo v meste. V tejto kategórii 
znova možno hovoriť o zhode sekcií, pretože 60 % 
žiakov  bilingválnej a 65 % žiakov všeobecnej sekcie  
navštevovali obecnú základnú školu. 
 

  

 
 

1.3. Počet žiakov v poslednom ročníku na 
základnej škole 
Tretia otázka analýzy je: Koľko žiakov bolo vo vašom 
poslednom ročníku na základnej škole? 
Počet žiakov v triede bol stanovený štyrmi intervalmi. 
Bilingválni žiaci boli priemerne v triede s 23 žiakmi, žiaci 
všeobecnej sekcie v triede s 18 žiakmi. Táto 
charakteristika poukazuje na výhodu žiakov všeobecnej 
sekcie, pretože predpokladáme, že v triedach menším 
počtom žiakov je možný častejší individuálny prístup 

učiteľa k žiakovi[4]. 

 

 
 

   

2. Matematické kompetencie 
Matematické kompetencie žiakov sú 

charakterizované priemernou známkou z matematiky 
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na základnej škole a úspešnosťou riešenia vstupného 
testu z matematiky.  

2.1. Priemerná známka z matematiky na 
základnej škole 
Väčšina žiakov v skúmanej vzorke dosiahla na základnej 
škole priemernú známku chválitebný. Priemerný 
prospech z matematiky žiakov bilingválnej sekcie je 
2,30 a žiakov všeobecnej sekcie je 2,49. Možno vidieť, 
že rozdiel je minimálny, matematické kompetencie 
možno očakávať na rovnakej úrovni. 
 

 
 

 
 

2.2. Vstupný test z matematiky 
Matematické kompetencie žiakov možno ďalej 
charakterizovať výsledkami riešenia vstupného testu 
z matematiky. Test obsahoval 10 štandardných úloh 
z obsahu matematiky základnej školy. 

Vstupný test z matematiky: 
 1)  Vypočítaj :    3 416 : 8 =                                            

2)  Večer sme namerali 4 °C . Do rána teplota klesla 

o 12 °C. Akú teplotu sme namerali ráno ?                                      

3)  Hodina má 60 minút . Koľko minút sú dve pätiny        

hodiny ? 

4)  Rieš rovnicu :   3x + 70 = 220                      

5)  Jožko mal 35 € . Z tejto sumy dal 20 % sestre. Koľko 

€ dal sestre ?                         

6)  Vypočítaj :  1 436 – 693 + 72 =                                              

7)  Desať maliarov vymaľuje budovu za 20 dní. Za koľko 

dní ju vymaľuje 8 maliarov ?                                      

8)  Premeň na cm: 

      0,3m a 600mm                                                  

9)  Ktoré číslo je 12 krát menšie ako číslo 864 ?            

10) Vypočítaj súčin čísel 3 a 5 zmenšený o súčet čísel 3 
a 5 . 
Hodnotenie testu: Za každú úlohu mohol žiak získať 0, 

1 alebo 2 body. Percentuálne sme vyhodnotili 

úspešnosť riešenia vstupného testu. (Výborný 100 – 

90,1 %, Chválitebný  90 – 75,1 %, Dobrý 75 – 50,1 %, 

Dostatočný  50 – 25,1 %, Nedostatočný  25 – 0 %). Žiaci 

boli klasifikovaní od výborný až po nedostatočný. 

Väčšina žiakov všeobecnej aj bilingválnej sekcie 

dosiahla stupeň chválitebný. Úspešnosť riešenia 

vstupného testu je veľmi podobná v obidvoch sekciách, 

68,59% dosiahli žiaci všeobecnej sekcie, 72,14% 

bilingválne vzdelávaní žiaci. 

 

3. Vzťah žiak – matematika 
Súčasťou anonymného dotazníka  bolo aj napísať 
krátku esej o svojom vzťahu k matematike. Cieľom bolo 
zistiť  subjektívny prvok charakteristiky žiaka pre 
štúdium matematiky. 
Tieto pocity žiakov sme exaktne nevyhodnocovali, 
citujeme pár reprezentatívnych príkladov pre utvorenie 
si predstavy, s akými pocitmi prichádzajú žiaci na 
strednú školu. 
„nebaví ma , nuda, ale niečo sa zíde.“ 
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„matika – strach a hrôza“  
„matiku mám rada, využijem ju v bežnom živote, aj keď 
niekedy je ťažšia.“ 
„matika je strata času, nemám rada rozmýšľanie“ 
„matematika je dôležitá, ale ťažká, moc ma nebaví“ 
„ V pohode“   
„ Zo začiatku pohodička, ale teraz fuuuuuu...“ 
„ matematika je ako väzenie, peklo!“ 
„Matematiku mám rada, aj keď nie každý príklad viem 
vyriešiť, treba jej viac“ 
„ Mne je to jedno..“ 
Väčšina žiakov má negatívny vzťah k matematike, málo 
je takých, ktorých baví a vidia v nej niečo pozitívne. 

Záver 
Táto analýza nám dáva profil žiaka na začiatku 
stredoškolského štúdia matematiky na strednej 
odbornej škole so všeobecným zameraním (dievča 
s obecnej základnej školy, kde v poslednom ročníku 
bolo 18 žiakov v triede, jej priemerná známka 
z matematiky bola chválitebný a vstupný test napísala 
na 68,59%) alebo profil bilingválneho žiaka (dievča 
s obecnej základnej školy, kde v poslednom ročníku 
bolo 23 žiakov v triede, jej priemerná známka 
z matematiky bola chválitebný a vstupný test napísala 
na 72,14%).  

Tieto charakteristiky jednoznačne ukazujú na zhodu 
medzi všeobecne – vzdelávanými študentami 
a bilingválnymi študentami, charakteristiky žiaka pred 
štúdiom matematiky na strednej odbornej škole 
v obidvoch sekciách sú totožné.   

Pridanou hodnotou bilingválneho štúdia 
matematiky by mal byť anglický jazyk, na bilingválnej 
strednej odbornej škole zaraďovaný do vyučovania 

matematiky metódou CLIL[2]. 

Aké budú výsledky štúdia matematiky na obchodnej 
akadémii bilingválnej v porovnaní so všeobecnou 
sekciou?  Bude anglický jazyk pridanou hodnotou 
štúdia či skôr problémovou? Zmení sa vzťah 

k matematike integráciou anglického jazyka[5]? 

To sú otázky, na ktoré dá odpoveď  nadväzujúci 
komparatívny výskum zameraný na bilingválne 
Anglicko -slovenské vzdelávanie matematiky na 
strednej odbornej škole s ekonomickým zameraním. 
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Abstrakt 
V predloženom príspevku sa zameriavame obsahu 
vyučovania matematiky analytickej geometrie na 
stredných školách. Zároveň pozorujeme, akým 
spôsobom sa menili cieľové požiadavky pre maturantov 
v uvedenej oblasti. 
V tematickom celku Analytická geometria sa v prvom 
rade zameriavame na obsah vyučovania kvadratických 
útvarov v rovine, t. j. kužeľosečiek. K pozorovaniu 
a následnému porovnaniu využívame dokumenty, 
ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR ako záväzné materiály pre školy na 
jednotlivé obdobia. 
Kľúčové slová: ISCED 3A, učebné osnovy, cieľové 
požiadavky, kužeľosečky. 

Abstract 
In submitted contribution we are focused on 
curriculum of Analytic geometry at grammar schools. 
We observe how target requirements was changed, as 
well. 
In the thematic unit of Analytic geometry a first we are 
focused on curriculum of quadratics in plane, i.e. 
conics. To observation and subsequent comparison we 
use official documents Ministry of Education, Science, 
Research and Sport of the Slovak Republic as binding 
materials for schools, which were issued in different 
periods. 
Key Words: ISCED 3A, curriculum, target requirements, 
conics 

Úvod 
V príspevku sa venujeme obsahu vzdelávania 
matematiky na gymnáziách v období posledných 10 
rokov. Počas tohto obdobia nastalo v obsahu 
vzdelávania niekoľko zmien. Najvýraznejšou premenou 
bolo zmena v obsahu vzdelávania, ktorú priniesol nový 
školský zákon. 

Slovenské školstvo prechádza od 1.9.2008 veľkou 
zmenou postupnej aplikácie dvojúrovňového 
participačného  modelu obsahu vzdelávania ISCED 0 – 

3. Štátny vzdelávací program dáva školám možnosť 
vytvoriť si vlastné školské programy, v ktorých sa 
zohľadnia špecifické lokálne a regionálne podmienky 
a potreby. [1] 

Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, 
ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové 
kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. 
Ciele vzdelávania sú postavené tak, aby sa zabezpečil 
vyvážený rozvoj osobnosti žiakov. Štátny vzdelávací 
program vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania. Je 
východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho 
programu, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické 
podmienky a potreby regiónu. Štátny vzdelávací 
program vydáva a zverejňuje pre jednotlivé stupne 
vzdelania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. [2] 

Nový štátny vzdelávací program sa u širokej 
verejnosti, ale aj medzi odborníkmi, stretol 
s negatívnym ohlasom. Za najväčšie mínus, ktoré 
vzdelávací program priniesol, bolo podľa niektorých 
upravenie obsahu vzdelávania.  

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli porovnať obsah 
vzdelávania na stredných školách v predmete 
Matematika, konkrétne v tematickom celku Analytická 
geometria v priebehu posledných 10 rokov. 
Z uvedeného celku upriamime našu pozornosť hlavne 
na obsah vyučovania kvadratických útvarov v rovine, 
resp. v priestore.  

Keďže obdobie 10 rokov v sebe zahŕňa aj roky 
schválenia a implementácie nového školského zákona 
a adekvátnych príslušných dokumentov, porovnáme 
obsah vzdelávania pred, a aj po spomínanej reforme, 
ktorá bola v roku 2008. 

Od školského roka 2015/2016 sa začína so 
zavádzaním inovovaného Štátneho vzdelávacieho 
programu. Keďže ide len o pilotné zavádzania 
a testovanie, nebudeme ho v predloženom príspevku 
analyzovať. 
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1 Teoretické východiská 
Učebné osnovy sú charakterizované ako školský 

dokument vydaný ministerstvom školstva. Obsahujú 
rozpracovanie učiva príslušných predmetov 
v ročníkoch na jednotlivé tematické celky. Vyjadrujú 
cieľ predmetu, obsah a rozsah vedomostí, zručností, 
spôsobilostí a návykov. [3] 

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý 
definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti 
maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej 
skúšky. [4] 

Matematika na gymnáziách má v sústave 
vyučovacích predmetov významné miesto. Vyučovanie 
matematiky na gymnáziu má ciele a úlohy, ktoré sú 
preň špecifické, i ciele, ktoré ako súčasť systému 
pomáha dosiahnuť. [5] 

Učebný predmet Matematika na gymnáziách je 
zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, 
ako ju formuloval Európsky parlament. Zahŕňa v sebe 
rámec: matematické poznatky a zručnosti a činnosti s 
matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie, 
ktoré sú potrebné v životnej praxi, rozvoj presného 
myslenia a formovanie argumentácie v rôznych 
prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia, súhrn 
matematickej gramotnosti, ktorá patrí k všeobecnému 
vzdelaniu kultúrneho človeka, informácie 
dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť. 
[6] 

Absolventi gymnázia by si mali počas štúdia utvoriť 
obraz o matematike ako celku, ako aj o jej vybraných 
oblastiach. Z rôznych oblastí si osvoja pojmový aparát, 
vzťahy súvislosti, postupy a činnosti potrebné na 
riešenie problémov. Naučia sa prezentovať svoje 
myšlienky s použitím matematickej terminológie 
a symboliky, tvoriť hypotézy riešení, hľadať argumenty 
a dôkazy na podporu svojich tvrdení, logicky uvažovať 
a riešiť matematické problémy. Naučia sa efektívne 
získavať a spracovávať informácie, využívať kalkulačky 
a výpočtovú techniku. [7] 

Úroveň dosiahnutia cieľov vyučovania matematiky 
na gymnáziu je objektívne podmienená obsahom 
vyučovania, subjektívne ju určuje predovšetkým 
osobnosť žiaka a učiteľa.  

Geometria v rovine a v priestore je zastúpená 
predovšetkým afinnou a metrickou geometriou. 
S vyšetrovaním polohových a metrických vlastností sú 
spojené aj základy vektorovej algebry. Dôraz sa kladie 
na pochopenie a objasnenie súvislosti lineárnej algebry 
a geometrie. [7] 

V tematickom okruhu Geometria a meranie žiaci 
skúmajú a objavujú rovinné  a priestorové útvary a ich 

vlastnosti. Odhadom, meraním i výpočtom určujú 
obsahy, povrchy a objemy. Riešia polohové a metrické 
úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj 
priestorovej predstavivosti. [8] 

1.1 Obdobie do 1. septembra 2008 
V roku 1997 ministerstvo školstva schválilo učebné 
osnovy gymnázia pre osemročné, ale aj štvorročné 
štúdium. Do platnosti vstúpili 1. 9. 1997. 
Východiskovým dokumentom boli až do prijatia nového 
školského programu v roku 2008. V úvode dokumentu 
[7] sa odporúča žiakom, ktorí chcú ísť z matematiky 
maturovať, zvoliť si aj predmet Seminár z matematiky, 
resp. predmet Cvičenia z matematiky. Učebné osnovy 
pre spomínané dva predmety schválilo ministerstvo 
školstva v roku 1999 a do platnosti vstúpili od 1. 
septembra uvedeného roku. Učebné osnovy v tomto 
období určovali počet hodín vyučovania matematiky 
v jednotlivých ročníkoch. Pre oba spomínané typy 
gymnázií to boli 3 hodiny týždenne, čo predstavovalo 
99 hodín ročne. Učiteľom na gymnáziách so štyrmi 
rokmi štúdia sa odporúčalo jednu hodinu týždenne 
vyučovať s delenou triedou. 

Na gymnáziách so štvorročným štúdiom sa žiaci 
stretávali s analytickou geometriou v 3. ročníku.  
Gymnáziá s osemročným štúdiom začali analytickú 
geometri vyučovať v poslednom, ôsmom ročníku. 
Dokument [9] definuje cieľ predmetu Seminár 
z matematiky nasledovne: Seminár z matematiky 
prehlbuje a dopĺňa povinné vyučovanie matematiky 
alebo upevňuje, opakuje a systematizuje prebrané 
učivo v rámci prípravy na maturitné a prijímacie skúšky. 
Obsah seminára určuje učiteľ a môže doň zaradiť aj 
niektoré témy, ktoré mu odporúča tento dokument.  

1.2 Obdobie po 1. septembri 2008 
V roku 2008 NR SR schválila nový školský zákon, ktorý 
sa začal do vyučovacieho procesu implementovať od 1. 
9. 2008. 

Pre vypracovanie Štátneho vzdelávacieho 
programu a obsahu vzdelávania podľa jednotlivých 
stupňov vzdelávania používame klasifikáciu ISCED 
(International Standard Classification of Education), 
podľa ktorej sa postupuje v Európe a je akceptovaná aj 
inými medzinárodnými organizáciami. [6] 

Štátny vzdelávací program je východiskom 
a záväzným dokumentom pre vytvorenie 
individuálneho školského vzdelávacieho programu 
školy, kde sa zohľadňujú špecifické lokálne a regionálne 
podmienky a potreby. [6] 
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V Štátnom vzdelávacom programe sa kladie dôraz 
na formulovanie požiadaviek na výstup z témy, 
z ročníka alebo celého stupňa podľa charakteru 
predmetu. Požiadavky na výstup sú sformulované 
v časti programu s názvom „vzdelávací štandard“. 
Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí: obsahový 
štandard a výkonový štandard. Obsahová časť 
vzdelávacieho štandardu určuje minimálny obsah 
vzdelávania. Výkonová časť je formulácia výkonov, 
ktorá určuje, na akej úrovni má žiak dané minimálne 
učivo ovládať a čo má vykonať. [6] 

Pre predmet Matematika, je v štátnom 
vzdelávacom programe v rámci tematického okruhu 
Geometria a merania zaradený obsah, ktorý integruje 
nasledujúce oblasti vzdelávania: Základné rovinné 
útvary, Meranie, Znázorňovanie do roviny, rovnobežné 
premietanie, Hranaté telesá, ich povrch a objem, 
Geometria a meranie Rezy, Oblé telesá, ich povrch 
a objem, myšlienka odvodenia pomocou Cavalieriho 
princípu, Základné rovinné geometrické útvary, 
Geometrické miesta bodov, konštrukcie, Meranie, 
odhady, Goniometria ostrého uhla, Zhodnosť a 
podobnosť.  [8] 

Najaktuálnejšie cieľové požiadavky na vedomosti 
a zručnosti maturantov z matematiky vstúpili do 
platnosti od školského roku 2013/2014. Od prijatia 
nového školského zákona sú však už druhými. Keďže ich 
platnosť je obmedzená na prechodné obdobie 
2012/2016, nové cieľové požiadavky by mali byť 
aktuálne od školského roku 2016/2017. 

2 Výsledky a diskusia 
V prehľadných tabuľkách prinášame obsah vzdelávania 
a cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti 
maturantov z matematiky z analytickej geometrie za 
obdobie rokov 2006-2016.  

Tab. 1 uvádza obsah vzdelávania, Tab. 2 popisuje 
cieľové požiadavky pre maturantov. Obe tabuľky majú 
rovnakú štruktúru. Prvý stĺpec tvoria jednotlivé témy 
spomínaného celku. 

Zvyšné stĺpce reprezentujú jednotlivé časti, na ktoré 
sme si obdobie rokov 2006-2016 rozdelili. Pre obdobie 
pred 1. septembrom 2008 sme zvolili dva stĺpce. Odlíšili 
sme gymnáziá s 8-ročným štúdiom a gymnáziá s 4-
ročným štúdiom, keďže v tomto období boli učebné 
osnovy vydávané samostatne pre spomínané typy 
gymnázií. Pre obdobie po 1. septembri 2008 sme 
vytvorili jeden stĺpec, pretože štátny vzdelávací 
program pre matematiku je určený pre oba typy 
gymnázií.  

V riadkoch pre jednotlivé témy skúmaného obsahu 
vzdelávania sme vyznačili či príslušná téma bola 
aktuálna (fajka) alebo nie (pomlčka). 

 
Tab. 1: Obsah vzdelávania 

Obsah 
vzdelávania 

Obdobie 
pred 1.9.2008 

Obdobie 
po 

1.9.2008 
8-ročné 

gymnáziá 
4-ročné 

gymnáziá 

Karteziánska 
sústava súradníc. 
Bod, stred úsečky, 
vzdialenosť dvoch 
bodov. 
 

      

Vektor, operácie 
s vektormi. 
 

      

Skalárny súčin 
vektorov, 
odchýlka 
vektorov, kolmosť 
vektorov. 

      

Analytické 
vyjadrenie 
priamky, smerový 
a normálový 
vektor priamky, 
smernica a 
smerový uhol 
priamky.  
 

      

Analytické 
vyjadrenie roviny, 
normálový vektor 
roviny. 
 

      

Analytické 
vyjadrenie úsečky, 
polpriamky, 
polroviny 
a polpriestoru, 
vzájomná poloha 
priamok a rovín, 
vzdialeností a 
odchýlky 
lineárnych 
útvarov.  

      

Vektorový a 
zmiešaný súčin 
vektorov, obsahy 
a objemy 
geometrických 
útvarov. 

    - 
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Rovnica kružnice, 
vzájomná poloha 
kružnice a 
priamky, 
dotyčnica 
kružnice. 

      

Guľa a guľová 
plocha, parabola, 
elipsa, hyperbola, 
vzájomná poloha 
priamky a 
kužeľosečky, 
dotyčnice ku 
kužeľosečkám. 

    - 

Riešenie 
geometrických 
úloh metódami 
analytickej 
geometrie. 

      

 
 
Z uvedenej tabuľky pre učebný obsah predmetu 

Matematika vyplýva, že v období pred prijatím 
aktuálneho školského zákona sa vyučovali témy, ktoré 
nie sú v súčasnom Štátnom vzdelávacom programe 
uvedené medzi základným učivom. Medzi spomínané 
témy patrí téma: Guľa a guľová plocha, parabola, elipsa, 
hyperbola, vzájomná poloha priamky a kužeľosečky, 
dotyčnice ku kužeľosečkám. Avšak môžeme 
predpokladať, že sa z uvedených tém stala téma 
doplnková alebo bola z obsahu vzdelávania vylúčená.  

 

Tab. 2: Cieľové požiadavky 

Cieľové 
požiadavky 

Obdobie pred 1.9.2008 Obdobie 
po 

1.9.2008 
8-ročné 

gymnáziá 
4-ročné 

gymnáziá 

Zostrojiť  obrazy 
bodov v danej 
súr. sústave 
 

      

Vypočítať súr. 
stredu, bodu, 
ktorý úsečku 
rozdeľuje v 
pomere 

      

Napísať 
analytické 
vyjadrenie 
priamky  

      

Určiť vzájomnú 
polohu dvoch 
priamok a nájsť 
súradnice ich 
priesečníka, 

      

Vypočítať: 
 - vzdialenosť 2 
bodov, 
 - vzdialenosť 
bodu od priamky, 
- vzdialenosť 
dvoch 
rovnobežných 
priamok,  
- obsah 
trojuholníka 
určeného jeho 
vrcholmi,  
- uhol dvoch 
priamok. 

      

Napísať rovnicu 
kružnice. 

      

Určiť z rovnice 
kružnice jej stred 
a polomer. 

      

Opísať v 
súradnicovej 
sústave pomocou 
rovníc a nerovníc 
úsečku, kružnicu 
a jej časti, 
polrovinu a kruh. 

    - 

Rozhodnúť o 
vzájomnej 
polohe priamky a 
kružnice, dvoch 
kružníc. 
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Napísať rovnicu 
dotyčníc kružnice 
z daného bodu. 

    - 

Pri riešení 
planimetrických 
úloh používať 
analytickú 
metódu. 

    - 

 
 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že z pôvodných 

cieľových požiadaviek boli vypustené 3 časti: Opísať v 
súradnicovej sústave pomocou rovníc a nerovníc 
úsečku, kružnicu a jej časti, polrovinu a kruh, Napísať 
rovnicu dotyčníc kružnice z daného bodu, Pri riešení 
planimetrických úloh používať analytickú metódu. 

V úvode dokumentu [10], je vysvetlené, že tieto tri 
oblasti sa v prechodnom období 2012-2016 nebudú 
testovať v externej časti maturitnej skúšky. Otázkou 
však zostáva, či sa tieto témy budú testovať 
v nadchádzajúcom roku 2016/2017, pre ktorý ešte 
Cieľové požiadavky vedomostí a zručností pre 
maturantov z matematiky nie sú schválené 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 

V období pred prijatím nového školského zákona sa 
maturantom odporúčalo zvoliť predmet Seminár 
z matematiky. Obsahovú náplň stanovil učiteľ na 
základe odporúčaných tém z učebných osnov daného 
predmetu, alebo aj nejakou inou témou. Odporúčanou 
témou bola aj téma: Kužeľosečky, rotačné telesá, ktorá 
v sebe zahŕňala nasledovný obsah [11]: Pojem 
regulárnej kužeľosečky ako rezu kužeľovej plochy 
nevrcholovou rovinou, Ohniskové definície a bodové 
konštrukcie kužeľosečiek, Osové rovnice kužeľosečiek a 
ich posunuté tvary, Vzájomná poloha priamky 
a kužeľosečky, Dotyčnice ku kužeľosečkám (v bode a z 
bodu), Valcová a guľová plocha, valec, guľa, Dotyková 
rovina guľovej plochy, Vyšetrovanie množín bodov 
danej vlastnosti. 

Z uvedeného môžeme vidieť, že v období pred 
prijatím nového školského roka sa kládol väčší dôraz na 
vyučovanie tém o kvadratických útvaroch na 
gymnáziách. 

Záver 
Cieľom nášho článku bolo analyzovať obsah 
vzdelávania analytickej geometrie na gymnáziách 
v rokoch 2006-2016. Keďže v rozsahu spomínaných 
rokoch sa uskutočnila reforma vzdelávania, rozdelili 
sme si rozsah spomínaných rokov na dve obdobia – 
pred a po prijatí nového školského zákona, ktorý do 
platnosti vstúpil 1. septembra 2009. 

Z obsahu vzdelávania analytickej geometrie sa 
vytratila téma: Guľa a guľová plocha, parabola, elipsa, 
hyperbola, vzájomná poloha priamky a kužeľosečky, 
dotyčnice ku kužeľosečkám, ktorá je zameraná na 
skúmanú oblasť. 

Z časti cieľových požiadaviek boli na prechodné 
obdobie 2012-2016 vylúčené tri témy, ktoré sa nebudú 
v týchto rokoch testovať v externej časti maturity. 
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Abstrakt 
V tomto článku sa venujeme diofantickej rovnici, 

ktorá hovorí o existencií trojici za sebou idúcich 
prirodzených čísel, pre ktoré platí, že súčet ich tretích 
mocnín je rovný tretej mocnine prirodzeného čísla.  

(𝑥 − 1)3 + 𝑥3 + (𝑥 + 1)3 = 𝑦3 
 
Kľúčové slová: diofantická rovnica, uzlový bod, 
dotyková priamka 

Abstract 
In this article we are focused to diophantine equations, 
which speaks of the existence of three consecutive 
integers where each number is enhanced when the 
third and adds them, we get a number that we are able 
to register as a third pital natural number. 

(𝑥 − 1)3 + 𝑥3 + (𝑥 + 1)3 = 𝑦3 
 
 Key Words: diophantine equation, grid’s point , 
tangent line, inverse vector  

Úvod 
Pri skúmaní vlastností čísel môžeme si všimnúť že pre 
niektoré za sebou idúce čísla umocnené na druhú je 
rovný druhej mocnine iného prirodzeného čísla. 32 +
42 = 52. Takisto vieme nájsť aj trojicu čísel, ktoré idú za 
sebou a umocníme ich na tretiu, dostávame Číslo , 
ktoré je možné zapísať ako iné prirodzené číslo na 
tretiu: 33 + 43 + 53 = 63. Následne bola položená 
otázka, či vieme nájsť aj inú trojicu čísel, za sebou 
idúcich, pre ktoré bude platiť táto zaujímavá vlastnosť.  

1 Geometrická interpretácia diofantických rovníc 
Diofantická rovnica je polynomiálna rovnica aspoň 
o dvoch neznámych, pričom jej riešenia sa nachádzajú 
v množine 𝑍. Vo všeobecnosti môžeme diofantickú 

rovnicu zapísať v tvare 𝑓(𝑥1, … 𝑥𝑗 , … 𝑥𝑛) = 0 a riešenie 

je usporiadaná n-tica celých čísel v tvare 

[𝑎1, … , 𝑎𝑗 , … , 𝑎𝑛]. Ak využijeme inverzný postup ako 

Descartes v eseji Geometria, kde zavedením priamok 
ako súradnicového systému interpretoval geometrické 
krivky ako algebrické rovnice, tak my môžeme 
interpretovať algebrické rovnice ako geometrické 
krivky, poprípade geometrické plochy. A celočíselné 
riešenia budú v tejto interpretácií uzlové body mreže, 
ktorá rovnomerne vypĺňa priestor. V našom postupe 
budeme brať riešenia z množiny 𝑁. 

1.1 Priesečník mrežový bodu a krivky 
Pre uzlový bod mreže nám platí úvaha o obdĺžnikoch, 
ktoré vieme v tejto mreži určiť. To znamená, ak 
poznáme uhlopriečku a hodnotu súradnice 𝑥, ktorá 
nám určuje veľkosť protiľahlej strany v pravouhlom 
trojuholníku, môžeme napísať rovnicu: 
 𝑦 = 𝑡𝑔𝜑 ∙ 𝑥   (1) 
Dotykovú priamku v bode 𝐹(𝐴) určíme nasledovne: 
𝒏 = 𝑮𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨])  
(𝑶 − 𝑿) ∙ 𝒏 = 𝟎  
Uzlový bod vyberáme podľa dotykovej priamky ku 
krivke definovanej rovnicou 𝑓(𝑥, 𝑦) = 0  a tak i 𝑡𝑔𝜑 
závisí od  dotykovej priamky a preto pomocou nej 
určíme 𝑡𝑔𝜑. 

tan𝜑 =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
  (2) 

  Toto ale platí, pre meranie veľkosti uhla ak dotyková 
priamka prechádza počiatkom súradnicového systému, 
vtedy je podmienka  
(𝑶 − 𝑨). 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨]) = 0. 
Problém nastáva ak tento predpoklad nie je pravdivý,  
potom nastáva rovnosť 
 (𝑶 − 𝑨). 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨]) = 𝑏, 𝑏 ≠ 0.  
V tom prípade je nutné započítať posun, ktorý nastáva. 
K tomu sa dopracujeme nasledovne: 
𝑦 − 𝑠𝑦 = 𝑥. 𝑡𝑔𝜑   (3) 

Uvažujme všeobecne: 
(𝑶 − 𝑨). 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨]) = 𝑏 

Využitím podmienky posunutí roviny:  
𝒔. 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨]) = 0 



Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016   MATEMATIKA A EKONÓMIA 

473 

 

Následne určíme: 
−𝒔. 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨]) + (𝑨 − 𝑶). 𝑮𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨]) = 𝑏 

(𝒔 + (𝑨 − 𝑶)). 𝑮𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨]) = 𝑏 

−(𝑨 − 𝑿𝒋 + 𝑶− 𝑨) = 𝑏. 𝑮𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨])
−𝟏 

Získavame všeobecné posunutie dotykovej priamky 
vzhľadom na začiatok súradnicového systému. Vo 
vzorci nám ale posunutie predstavuje skalár pri 𝑦-ovej 
súradnici. Ten získame skalárnym násobením 
jednotkovým vektorom o 𝑦-ovej súradnici. 

−(𝑶 − 𝑿𝒋). 𝟏𝒋 =  𝑏. 𝟏𝒋. 𝑮𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨])
−𝟏  

−𝑠𝑦 = 𝑏. 𝟏𝒋. 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨])
−𝟏   (4) 

Vlastnosti označení: 
* 𝟏𝒚 je jednotkový vektor v y-ovom smere. 

* 𝑮𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨])−𝟏 =
𝑮𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨])𝑻

√𝑮𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨]).𝑮𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨])
   

O konštrukcii inverzného vektora a konštrukcii 
inverzných pseudomatíc je možné dočítať sa v [4]. 
V geometrickej interpretácií tento posun je totožný 
s posunom počiatku súradnicového systému do bodu, 
v ktorom dotyková priamka pretína os ktorú 
vyjadrujeme. Preto môžeme hovoriť aj o transformácii 
súradnicového systému pomocou posunutia. 
 
Obr. 1 Princíp určenia uzlového bodu pomocou 
dotykovej priamky. Ilustrácia pomocou programu 
Geogebra. 

 
Algebrická krivka určená rovnicou 𝟑𝒙𝟑 + 𝟔𝒙 − 𝒚𝟑 = 𝟎. 

V  bode A je naznačená dotyková priamka(modrou farbou). Mrežový  

bod sme charakterizovali vzhľadom na počiatok súradnicového 

systému 𝑶 = [𝟎, 𝟎].To znamená že na určenie uzlového bodu 

použijeme rovnobežnú priamku posunutú o vektor  𝒔𝒚(𝟎, 𝒃) (na 

obrázku znázornený červenou farbou) a pod uhlom rovnakým ako má 

dotyková priamka .  

2 Možnosti určenia podmienok riešiteľnosti 
pomocou mrežových bodov 

Rovnicu  (𝑥 − 1)3 + 𝑥3 + (𝑥 + 1)3 = 𝑦3 upravíme 
do tvaru: 

3𝑥3 + 6𝑥 = 𝑦3 
Táto rovnica nám predstavuje algebrickú krivku, 

ktorú následne budeme skúmať pomocou uzlových 
bodov a dotykovej priamky. 
  Počítame : 

𝑮𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨]) = (𝟗𝑥0
2 + 𝟔,−𝟑𝒚𝟎

𝟐) 
Následne určíme posun ku ktorému dochádza: 

(𝑶 − 𝑿). 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨]) = 𝑏 

(𝑶 − 𝑿). 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝑭[𝑨])

=  −3(3𝑥0
3 + 6𝑥0 − 𝑦0

3) + 12𝑥0 

𝑏 = 12𝑥0 

−𝑠𝑦 = −
12𝑥0

3𝑦0
2  

Následne dosadíme pre určenie existencie riešenia: 

𝑦0 −
12𝑥0

3𝑦0
2 =

3𝑥0
2 + 6

3𝑦0
2 𝑥0 

3𝑦0
3 + 12𝑥0 = 3𝑥0

3 + 6𝑥0 
3𝑦0

3 = 3𝑥0
3 + 18𝑥0 

0 = 0 
Existencia riešenia je dokázaná ale s tým sa 

predpokladalo, keďže jedno riešenie sme už poznali, 
otázne je , či existuje i iné. K iným riešeniam je možné 
dopátrať sa pomocou posunu, ku ktorému dochádza 

a to 
12𝑥0

3𝑦0
2 = 𝑘 , 𝑘 ∈ 𝑄

+ ,  

12𝑥0

3𝑦0
2 = 𝑘 

𝑥0 =
𝑘

4
𝑦0
2 

Môžeme dosadiť do rovnice, ktorá je už len o jednej 
neznámej, ale obsahuje parameter: 

3 (
𝑘

4
)
3

𝑦0
6 +

6𝑘

4
𝑦0
2 = 𝑦0

3 

𝑦0
2 (3 (

𝑘

4
)
3

𝑦0
4 +

6𝑘

4
− 𝑦0) = 0 

(3(
𝑘

4
)
3

𝑦0
4 +

6𝑘

4
− 𝑦0) = 0 

𝑦0
4 − 𝑦0

64

3
(
1

𝑘
)
3

+ 32 (
1

𝑘
)
2

= 0 

Použitím existencie prvého riešenia 𝑦0 = 6 pre 

reálne riešenie 𝑘 =
4

9
 , čím máme parameter 𝑘 pevne 

určený, ak sa vrátime do pôvodnej rovnice dostávame: 

𝑦0
4 − 𝑦0

64

3
(
9

4
)
3

+ 32 (
9

4
)
2

= 0 

𝑦0
4 − 243𝑦0 + 162 = 0 

Riešenia máme 4, pričom 2 sú komplexne združené, 
jedno je iracionálne a vyhovujúce celočíselné riešenie 
je  𝑦0 = 6. 
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3 Výsledky a diskusia 
Použitím geometrickej interpretácie rovnice ako 

algebrickej krivky sme v prvom kroku overili 
riešiteľnosť, ale neodhalili sme žiadne vlastnosti, ktoré 
by nám pomohli zodpovedať na početnosť riešení 
vyhovujúcich rovnici. Využitím posunu ku ktorému 
dochádza sme dostali rovnicu s parametrom a vyjadrili 

𝑥0 =
𝑘

4
𝑦0
2 , čim sme dostali rovnicu štvrtého stupňa 

o jednej neznámej s parametrom. Pri využití znalosti 
jedného riešenia sme vypočítali parameter, ktorý 
v rovnici vystupoval v kubickej podobe, preto existovali 
tri riešenia, ale len jedno riešenie vyhovovalo 
podmienke, že parameter patrí do množiny kladných 
racionálnych čísel. , následným spätným dosadením 
parametru do rovnice sme mohli určiť všetky riešenia 
rovnice, pričom zo stupňa rovnice sme poznali horné 
ohraničenie počtu riešení. Následne ako jediné 
vyhovujúce riešenie sa objavilo známe riešenie 𝑦0 = 6, 
dve riešenia boli komplexne združené a jedno riešenie 
bolo iracionálne. 

Záver 
Metóda použitia priesečníka algebrickej plochy 
a mrežových bodov  je vhodná na ilustráciu a následne 
lepši predstavivosť k riešeniu diofantických rovníc. 
Touto metódou nezískame riešenia, ale pri rovniciach 
o dvoch neznámych sme schopní určiť existenciu 
riešenia, poprípade vlastnosti riešenia. Ako bolo 
ukázané i pri teraz riešenej rovnici. Pri rovniciach 
o troch neznámych je vhodné uvažovanú úsečku 
charakterizovať ako priesečník dvoch rovín. 
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