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Predslov 
 

Prezentácia a publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej práce predstavujú dôležitú súčasť prípravy študentov 

na našich fakultách. Nielen získanie nových výsledkov, ale aj správna forma ich prezentácie patrí k nevyhnutným 

atribútom budúceho absolventa a je žiadaná zo strany zamestnávateľov. Aj z uvedených dôvodov Fakulty 

prírodných vied UKF v Nitre a UMB v Banskej Bystrici organizujú spoločné Študentské vedecké konferencie, ktoré 

ponúkajú jedinečnú príležitosť pre študentov prezentovať výsledky svojej  vedecko-výskumnej  práce,  vyskúšať  si  

a zažiť  jedinečnú  atmosféru  vedeckej   konferencie  a v neposlednej miere aj publikovať výsledky vo forme 

príspevku v zborníku.  

Tretí ročník spoločnej Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) sa uskutočnil 9. apríla 2019 na Fakulte prírodných 

vied UMB v Banskej Bystrici. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia 

prezentovali výsledky svojho výskumu v 8 sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Geografia 

a geológia; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Chémia a fyzika; Odborová didaktika I.; Odborová didaktika 

II. Zborník ŠVK 2019 obsahuje 69 prezentovaných vedeckých a odborných prác, ktoré prešli recenzným konaním. 

Podujatie malo aj súťažný charakter - komisie zložené z pedagógov oboch fakúlt navrhli tri najlepšie práce z každej 

sekcie na ocenenie.  

Dovoľujeme si poďakovať všetkým garantom sekcií, recenzentom, školiteľom zúčastnených študentov ako aj  

členom organizačného výboru za energiu a čas, ktorý venovali v prospech tohto podujatia. Autorom ocenených prác 

srdečne blahoželáme a všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili na tohtoročnej ŠVK želáme veľa úspechov do ďalšej 

tvorivej, vedeckej práce. 

 

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.  
dekanka FPV UMB v Banskej Bystrici 
 
prof. RNDr. František Petrovič, PhD.  
dekan FPV UKF v Nitre 
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Faktory ovplyvňujúce obsah fotosyntetických pigmentov 
v listoch pšenice letnej 

Factors Influencing the Content of Photosynthetic Pigments in Leaves 
of Common Wheat 

Veronika Kubová1 
Školiteľ: Beáta Piršelová2 

1,2Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra 
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Abstrakt 
V našej práci upriamujeme pozornosť na skúmanie 
účinku použitej metódy, genotypu a alelopatie u dvoch 
odrôd pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum 
cv. IS Mandala a IS Spirella) z hľadiska obsahu 
fotosyntetických pigmentov v asimilačných listoch. Po 
10 dňoch pestovania pšenice v pôdnom substráte 
obohatenom o sušinu repy cukrovej (10 a 20 g/kg pôdy) 
bol v listoch stanovený obsah chlorofylu a, chlorofylu b 
a karotenoidov. Naše výsledky poukázali na 
genotypové rozdiely v reakcii rastlín na sledované 
faktory prostredia (aplikácia repy do pôdy). Sledované 
genotypy sa líšili najmä v obsahu karotenoidov. Vyšší 
obsah fotosyntetických pigmentov vplyvom aplikácie 
sušiny repy sme zaznamenali iba v prípade odrody IS 
Mandala. Stanovením obsahu pigmentov v čerstvých 
listoch sme zaznamenali v prípade každého variantu 
experimentu vyšší obsah pigmentov. 

Kľúčové slová: fotosyntetické pigmenty, pšenica, 
alelopatia 

Abstract 
In our work we rived attention to the examination of 
the effects of the applied method, genotype and 
allelopathy on two varieties of common wheat 
(Triticum aestivum cv. IS Mandala and IS Spirella) from 
the aspect of photosynthetic pigment content in 
assimilative leaves. After 10 days of growing the wheat 
in a soil substrate enriched with sugar beet solids (10 
and 20 g/kg of soil), the leaves were determined to 
contain chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids. 
Our findings point to genotypical differences in the 
reaction of the plants to monitored factors of the 
environmental factors (the adding of beet to the soil). 
The monitored genotypes differed mostly in 
carotenoids content. A higher content of 
photosynthetic pigments, as impacted by the 
application of the sugar beet solids, have been 

recorded only in the IS Mandala variety. By specifying 
the content of pigments in fresh leaves, we recorded in 
every variant of the experiment a higher content of 
pigments.  

Key Words: photosynthetic pigments, wheat, 
allelopathy  

Úvod 
Využitie rôznych metodík pri práci s rastlinným 
biologickým materiálom má preukázateľný vplyv na 
jeho integritu či skladbu [1]. 

Jednotlivé odrody určitého druhu rastlín môžu 
rozdielne reagovať na pozmenené podmienky 
vonkajšieho prostredia, či už prirodzené alebo zámerne 
indukované, čo je spôsobené ich odlišným genetickým 
základom [2].  

Alelopatia je pojem, ktorým sa označuje vzájomná 
interakcia účinkov jedného druhu rastlín na rast, 
klíčenie a vývoj iného druhu rastlín. Vplyv 
alelochemikálií na fotosyntetickú aktivitu sa môže 
meniť v závislosti od druhu a množstva aplikovaného 
extraktu. Alelochemikálie repy cukrovej sú zatiaľ málo 
preskúmané, venuje sa im preto čoraz väčšia pozornosť 
[3,4]. 

Zefektívnenie podmienok, metód pestovania, 
odolnosť a tolerancia odrôd či vzájomná kooperácia 
rastlín spadajú do záujmu nielen vedcov ale 
i samotných pestovateľov [4,5]. 
Fotosyntetické pigmenty ako kompartmenty 
membránových organel vyšších rastlín predstavujú 
štruktúry zachytávajúce kvantá slnečného žiarenia, 
ktoré následne plastidy pretransformujú a vzniknutú 
energiu zabudujú do chemických väzieb. Proces 
asimilácie a jeho samotný priebeh je možný len 
v určitých podmienkach, či už vonkajšieho alebo 
vnútorného prostredia, naladenia organizmu. 
Jednotlivé faktory, ktorých vplyv je viazaný práve na 
funkčnosť tejto premeny, pôsobia na fotosyntézu 
a asimilačné farbivá i za vzájomnej spoluúčasti.  
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Poznanie ako dané činitele vplývajú na obsah 
jednotlivých pigmentov je potrebné pre možné 
vylepšenie pestovania, šľachtenia a produkčnú aktivitu 
rastlín. 

V našej práci sa venujeme optimalizácii metód 
stanovenia obsahu fotosyntetických pigmentov 
v listoch pšenice ozimnej ako aj posúdeniu vplyvu 
vybraných faktorov na obsah týchto pigmentov. 

1 Materiál a metódy 
Experiment bol koncipovaný ako nádobový. Semená 
(30 semien/ nádoba) dvoch odrôd pšenice letnej formy 
ozimnej (Triricum aestivum, cvs. IS Mandala a IS 
Spirella) boli zasiate do univerzálneho pôdneho 
substrátu obohateného o sušinu repy cukrovej (Beta 
vulgaris, cv. Tatry) podľa nasledovných parametrov: 
kontrola (K) - bez aplikácie výhonkov sušiny repy 
cukrovej, variant 10 - aplikovaná sušina výhonkov repy 
cukrovej v dávke 10 g/kg pôdy, variant 20 - aplikovaná 
sušina výhonkov repy cukrovej v dávke 20 g/kg pôdy. 

Rastliny boli pestované v rastovej komore pri 
nasledovných podmienkach:  22 °C, 12 h tma/svetlo, 

60% vlhkosť, osvetlenie 400 mol/m2s1. Po 10 dňoch 
rastu boli výhonky oddelené od koreňov a bol 
stanovený obsah chlorofylu a (CHL a), chlorofylu b (CHL 
b) a karotenoidov v 80 mg čerstvého a zamrazeného 
biologického materiálu [6].  

Listová hmota bola zhomogenizovaná s morským 
pieskom (špička lyžičky) a 5 ml 80% acetónu v trecej 
miske. Acetónový extrakt bol prenesený na sklený 
pórovitý filter S-3 (napojený na vodnú vývevu) 
a následne premývaný 80% acetónom do výsledných 
10 ml roztoku (kvantitatívne prenesenie chlorofylu do 
kalibrovanej skúmavky). Získaný extrakt bol prenesený 
do sklenej kyvety a bola zmeraná absorbancia vzorky 
pri vlnovej dĺžke 470 nm, 646 nm a 663 nm v 
spektrofotometri. Obsah (koncentrácia - c) pigmentov 
(mg/l) sme vypočítali podľa vzorcov:  

 

A646 x 2,81 - A663 x 12,21 = cCHLa   
(1), [6] 

 

A663 x 5,03 - A646 x 20,13 = cCHLb (2), 

[6]
  

 9cCHLb))/22 x 104 - cCHLa     x           

 3,27 - A470 x 000 (1 (   = dovcKarotenoi
(3), [6] 

 
Následne bol obsah farbív prepočítaný na mg/g 

čerstvej hmotnosti (FW). Pre každý variant pokusu boli 
nadstavené tri opakovania. Vplyv genotypu a sušiny 
výhonkov repy cukrovej na obsah fotosyntetických 

pigmentov sme hodnotili iba pre čerstvý biologický 
materiál. 

Štatistické spracovanie výsledkov 
Údaje získane v rámci pokusov boli vyhodnotené 
pomocou programu MS EXEL, kde boli určené základné 
štatistické profily, t.j. aritmetický priemer a smerodajná 
odchýlka. Významnosť rozdielov medzi súbormi dát 
bola hodnotená Studentovým t-TESTOM pri štatistickej 
hladine p<0,05.  

2 Výsledky a diskusia 

Vplyv použitej metódy na obsah fotosyntetických 
pigmentov pšenice 

Obsah fotosyntetických pigmentov bol stanovený v 80 
mg čerstvých a zamrazených listov (po dobu dvanásť 
mesiacov) dvoch odrôd pšenice ozimnej vystavenej 
pôsobeniu rôznych dávok sušiny repy cukrovej. Vo 
všetkých variantoch experimentu sme zaznamenali 
vyššiu výťažnosť fotosyntetických pigmentov 
v čerstvých listoch (Grafy 1-3A).  
 

 
Graf 1: Porovnanie obsahu chlorofylu a v mrazených 
a čerstvých listoch pšenice ozimnej medzi dvoma 
odrodami (M – IS Mandala, S – IS Spirella) po aplikácii 
sušiny výhonkov repy cukrovej. * - štatisticky významné 
rozdiely medzi čerstvými a zamrazenými vzorkami pri 
p<0,05. 
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Graf 2: Obsah chlorofylu b v mrazených a čerstvých 
listoch dvoch odrôd pšenice ozimnej (M – IS Mandala, 
S – IS Spirella)  po aplikácii sušiny výhonkov repy 
cukrovej. * - štatisticky významné rozdiely medzi 
čerstvými a zamrazenými vzorkami pri p<0,05. 
 

 
Graf 3: Obsah karotenoidov v mrazených a čerstvých 
listoch dvoch odrôd pšenice ozimnej (M – IS Mandala, 
S – IS Spirella)  po aplikácii sušiny výhonkov repy 
cukrovej. * - štatisticky významné rozdiely medzi 
čerstvými a zamrazenými vzorkami pri p<0,05. 

 
Napriek zisteným rozdielom v obsahu 

fotosyntetických pigmentov v čerstvom a zamrazenom 
materiáli tendencia zmien v ich obsahu zostala viac 
menej zachovaná (Grafy 1-3B). Zníženie obsahu 
pigmentov v zamrazených vzorkách je zrejme 
dôsledkom deštrukcie pigmentov vplyvom chladu. 

Naše výsledky sú v súlade s výsledkami Korus [1], 
ktorá porovnávala obsah chlorofylov a karotenoidov v 
čerstvom a mrazenom materiáli v kapuste obyčajnej 
(Brassica oleracea L. var. Acephala). Čerstvé listy 
obsahovali 121 mg chlorofylov a 28,1 mg karotenoidov 
v 100 g čerstvých listov. Po 12-mesačnom zamrazení 
obsahovali vzorky priemerne 100 mg chlorofylov a 26,3 
mg karotenoidov v 100 g FW, z čoho vyplýva, že vplyv 
chladu znižuje hladiny obsahu pigmentov. 
 

Vplyv genotypu na obsah fotosyntetických 
pigmentov v listoch pšenice 

Genotyp ako jeden z vnútorných faktorov má 
preukázateľne vplyv na obsah fotosyntetických 
pigmentov. Vplyv genotypu sa najviac prejavil v obsahu 
karotenoidov (Graf 4C), v rámci jednotlivých variantov 
experimentu to boli rozdiely v rozmedzí 1,43-38,1%. 
Vplyv odrody sa však neprejavil v prípade CHL b (Graf 
4B). V prípade CHL a sme zaznamenali štatisticky 
významný rozdiel v obsahu pigmentov iba v prípade 
aplikácie 10 g/kg pôdy sušiny repy (Graf 4A). Z Grafu 4 
je tiež zrejmé, že obsah chlorofylu a (kontrolná vzorka) 
je nižší pri odrode IS Mandala, rovnako ako i obsah 
chlorofylu b a aj obsah karotenoidov.  

Vplyv extraktov repy cukrovej na obsah 
fotosyntetických pigmentov (FW) pšenice 

V ďalšej fáze experimentov sme skúmali vplyv sušiny 
výhonkov repy cukrovej na obsah fotosyntetických 
farbív v listoch dvoch odrôd pšenice. Vzájomné 
interakčné vzťahy medzi rastlinami sa označujú 
pojmom alelopatia. Vo všeobecnosti ide o vplyv 
jedného druhu na klíčenie, rast a vývoj iného druhu tzv. 
alelochemikáliami – prírodné herbicídy [4]. Vplyv 
alelochemikálií na fotosyntetickú aktivitu sa môže 
meniť v závislosti od koncentrácie extraktu a od druhu 
rastliny, z ktorej bol extrakt získaný.  

V rámci našich experimentov sme zaznamenali 
štatisticky významný rozdiel v obsahu fotosyntetických 
pigmentov (CHL a, CHL b, karotenoidy) medzi kontrolou 
a repou ošetrených rastlín iba v prípade odrody IS 
Mandala (Graf 4). Obsah CHL a sa zvýšil o 39,67 % 
v prípade variantu 10 mg/kg a o 44,63 % vo variante 20 
mg/kg pôdy, obsah CHL b o 29,41 % (variant 10), 
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o 41,18 % (variant 20) a obsah karotenoidov o 26,19 % 
(variant 10) a o 38,10 % (variant 20) oproti kontrole. 
 

 
Graf 4: Vplyv genotypu a aplikácie sušiny výhonkov 
repy cukrovej (10 a 20 g/kg pôdy) na obsah chlorofylu 
a (A), chlorofylu b (B) a karotenoidov (C) v listoch dvoch 
odrôd pšenice ozimnej (M – cv. Mandala, S – cv. 
Spirella). * - štatisticky významné rozdiely medzi 
odrodami v rámci každého variantu experimentu pri 
p<0,05. a - štatisticky významné rozdiely medzi 
kontrolou a repou ošetrených rastlín pri p<0,05. 
 

Znížený obsah fotosyntetických pigmentov bol napr. 
preukázaný v listoch cícera a hrachu vplyvom mrlíka 

múrového (Chenopodium murale), 25 % a 50 % vodné 
roztoky tejto buriny však pôsobia stimulačne na 
fotosyntetickú aktivitu listov jačmeňa. Na druhej strane 
fotosyntetická aktivita listov jačmeňa je inhibovaná 
vodnými extraktmi (25 % a 50 %) slezu (Malva 
parviflora) [7]. 

Niektoré štúdie poukázali tiež na výrazný inhibičný 
vplyv extraktov cukrovej repy na klíčivosť a rast 
divokého jačmeňa (Hordeum spontaneum). 
Alelochemikálie repy cukrovej sú zatiaľ málo 
preskúmané [3]. Kamal a Bano [8] rozmnožili sadenice 
pšeničných cvs. Margalla 99 a Chakwall 97, ktoré 
následne ošetrili vodou zmiešanou s extraktmi listov, 
stoniek a koreňov slnečnice po 20 dňoch vyklíčenia 
semien. Vo všetkých ošetrených vzorkách zaznamenali 
vyšší obsah chlorofylu oproti kontrole. Alelopatický 
účinok niektorých rastlín (Piper methysticum L.) na rast 
a metabolizmus iných rastlín bol pozorovaný už po 24 
hodinách aplikácie do pôdneho substrátu [9]. 

Záver 
Vzhľadom na naše výsledky možno skonštatovať, že 
použitá metóda pri práci s biologických materiálom 
rastlín má vplyv na obsah fotosyntetických pigmentov. 
Extrakciou pigmentov z čerstvých listov možno 
dosiahnuť vyššiu výťažnosť pigmentov.   

Na základe zistení z našich experimentov môžeme 
tiež tvrdiť, že na množstvo asimilačných farbív má 
výrazný vplyv genotyp, ale tiež alelopatické pôsobenie 
iných rastlín. 

Adekvátnou optimalizáciou podmienok pestovania 
rastlín by sme mohli v budúcnosti zvýšiť ich výnosnosť, 
úrodnosť, príp. odolnosť voči rôznorodým typom 
faktorov vnútorného či vonkajšieho prostredia.   
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Abstrakt 
Cytogenetika umožňuje komplexné vyšetrenie 
kmeňových buniek na chromozómovej úrovni. Medzi 
často sa vyskytujúce anomálie patria aneuploidie. Naša 
práca bola zameraná na analýzu mezenchymálnych 
kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene králikov 
Novozélandskej bielej línie. Kmeňové bunky boli 
izolované pomocou Ficoll PaqueTM gradientu, 
kultivované v troch pasážach, následne ošetrené 
kolcemidom a zastavené v metafáze. Z každej pasáže 
boli zhotovené chromozómové preparáty, v ktorých 
sme hodnotili výskyt aneuploidií.  Ich  početnosť sme 
porovnávali samostatne aj medzi sebou vo všetkých 
troch pasážach. Výsledky poukazujú na zvýšený 
percentuálny výskyt aneuploidií v pasáži P3, ktorý býva 
často krát spôsobený adaptáciou buniek na kultivačné 
podmienky. V pasážach P1 a P2 sme nezaznamenali 
zvýšený výskyt aneuploidií. Pri porovnávaní výskytu 
normálnych a abnormálnych buniek medzi pasážami 
sme štatisticky signifikantný (P< 0,05) výsledok 
zaznamenali len pri porovnaní pasáží P2 a P3. Na záver 
môžeme konštatovať, že pasážovanie buniek nemá 
výraznejší vplyv na výskyt aneuploidných kmeňových 
buniek izolovaných z kostnej drene králikov. 
Kľúčové slová: králik, kostná dreň, chromozóm, 
aneuploidia, kmeňové bunky  

Abstract 
Cytogenetics allows a complex examination of stem 
cells at the chromosome level. The most common 
abnormality in chromosomes is aneuploidy. Our thesis 
focused on the analysis of mesenchymal stem cells 
isolated from rabbit bone marrow. Stem cells were 
isolated by Ficoll PaqueTM gradient, cultivated in three 
passages, treated with colcemide and stopped in 
metaphase. We prepared several chromosome slides 
from each passage and analysed aneuploidies. Our 
results indicate an increase in the percentage of 

aneuploidies in the P3 passage, which may be caused 
by adapting cells to the culture conditions. In passages 
P1 and P2 no increased incidence of aneuploidies was 
found. When comparing the occurence of normal and 
abnormal cells between passages, a statistically 
significant (P< 0,05) result only between passage P2 
and P3 was found. We may conclude that the passaging 
has no significant effect on the occurence of 
aneuploidies in stem cells isolated from rabbit bone 
marrow.  
Key Words: rabbit, bone marrow, chromosome, 
aneuploidy, stem cells  

Úvod 
Využívanie kmeňových buniek v bunkovej terapii 
a výskume širokého spektra ochorení, je v súčasnosti 
čoraz rozšírenejšie. Kostná dreň je zdrojom 
mezenchymálnych kmeňových buniek (mezenchymal 
stem cells – MSCs), ktoré sú charakteristické vysokým 
stupňom diferenciácie a sebaobnovy [1].  
    Pri možnom využívaní kmeňových buniek v oblasti 
medicíny je nutné ich dôkladné vyšetrenie 
a zhodnotenie, či sú vhodné pre ďalšie použitie. Ideálny 
pohľad aj na štruktúry ľudským okom neviditeľné nám 
ponúka cytogenetika. Cytogenetická analýza týchto 
buniek je nám schopná odhaliť abnormality kmeňových 
buniek na chromozómovej úrovni [2]. Procesy 
spracovávania kmeňových buniek, ktoré zahŕňajú ich 
odber, izoláciu, kultiváciu a pasážovanie, môžu 
spoločne s inými faktormi ako sú zdravie jedinca alebo 
prípadná kontaminácia, vplývať na výskyt 
chromozómových abnormalít. Medzi často 
identifikované anomálie patrí práve aneuploidia, kedy 
dochádza k zmene počtu chromozómov. Jednou 
z hlavných príčin vzniku aneuploidií je nepravidelné 
rozdelenie homologických chromozómov medzi dve 
dcérske bunky počas mitotického delenia [3]. Analýza 
kmeňových buniek nám pomáha odhaliť rôzne 
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numerické alebo štrukturálne zmeny na 
chromozómoch. 
     Ako vhodný modelový organizmus sa používa králik 
(Oryctolagus cuniculus),  práve vďaka tomu, že 
morfológia kmeňových buniek získaných z kostnej 
drene králikov má mnohé podobné črty práve 
s humánnymi [4]. Ďalšou prekážkou je aj  fakt, že 
v súčasnosti  práca a manipulácia s humánnymi 
kmeňovými bunkami podlieha legislatíve a je častokrát 
aj v rozpore s etickými požiadavkami spoločnosti. Preto 
sa králik stal vhodným pokusným modelom pri analýze 
týchto buniek. Výhodou využitia králikov pri analýzach 
je aj ich dostupnosť, nenáročnosť chovu a reprodukčný 
potenciál. 
     Výskum a analýza kmeňových buniek má do 
budúcna veľký potenciál. V mnohých krajinách sa na 
základe pozitívnych výsledkov na zvieracích modeloch, 
ako králik a potkan, pokúšajú a zavedenie bunkovej 
terapie pri liečbe neurodegeneratívnych ochorení 
(Parkinsonova a Alzheimerova choroba), 
kardiovaskulárnych ochorení a diabetes mellitus typu-1 
[5-7].  
     Cieľom našej práce bolo vyhodnotenie genetickej 
stability mezenchymálnych kmeňových buniek 
izolovaných z kostnej drene králikov a zhodnotenie 
výskytu aneuploidných buniek v pripravených 
chromozómových preparátoch. 
 

1 Materiál a metodika 

1.1 Biologický materiál 
Na experiment boli použité králiky novozélandskej 
bielej línie (Výskumný ústav živočíšnej výroby 
v Lužiankach, Slovenská republika), ktoré boli chované 
v klietkach pre laboratórne králiky pri konštantnej 
fotoperióde (14 hodín svetlo), teplote (17 ± 3 °C) 
a vlhkosti (60 ± 5 %). Tieto údaje boli zaznamenávané 
prostredníctvom termografu, ktorý bol umiestnený vo 
výške klietok. Kŕmna zmes (KV; TEKRO Nitra, s.r.o.) 
a voda boli podávané králikom  ad libitum. 
Zaobchádzanie so zvieratami bolo schválené MPRV SR, 
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, č. SK P 
28004. 
 

1.2 Izolácia buniek kostnej drene králika 
s použitím Ficollu 
Z humánne usmrteného králika sme získali stehennú 
kosť (femur) z ktorej sme odstránili hlavice kĺbov. 
Zo  stehennej kosti sme pomocou striekačky s ihlou 
naplnenej DPBS (Gibco BRL, USA) vyplavovali kostnú 
dreň.  Suspenziu buniek sme prefiltrovali cez 30 µm 

nylónovú mriežku a zriedili pridaním DPBS (Gibco BRL, 
USA). Suspenziu buniek sme aplikovali na vrstvu Ficoll-
PaqueTM gradientu a centrifugovali.  Po centrifugácii 
sme odobrali vrchnú vrstvu buniek tak, aby sme 
nenarušili vrstvu mononukleárnych buniek 
v medzifáze. Bunky z medzifázy (MSCs – 
mezenchymálne kmeňové bunky) sme preniesli do 
novej skúmavky. K bunkám sme pridali DPBS (Gibco 
BRL, USA), jemne premiešali a centrifugovali. Po 
centrifugácii sme odstránili supernatant 
a predchádzajúci krok ešte raz zopakovali. Po ukončení 
premývania buniek sme pelet resuspendovali 
v hemolytickom roztoku, inkubovali a centrifugovali. 
Po centrifugácii sme ostránili supernatant, pelet 
resuspendovali a centrifugovali. Nasledovala 
centrifugácia, po ktorej sme odstránili supernatant 
a pelet sme resuspendovali v 20% α-MEM médiu 
(Gibco BRL, USA). Koncentráciu buniek sme určili 
pomocou počítadla buniek EVETM Automated cell 
counter (NanoEntek, USA). Pre potvrdenie pôvodu 
mezenchymálnych kmeňových buniek sme vykonali 
analýzu pomocou flow-cytometrie (expresia 
charakteristických CD markerov).  
 

1.3 Kultivácia a vysievanie buniek   
Vyizolované mezenchymálne kmeňové bunky sme 
kultivovali v kultivačných fľaškách s α- MEM médiom 
v CO2 inkubátore pri teplote 37 °C. Po 24 hod. sme 
bunky  premyli a vymenili médium. Počas kultivácie 
sme každý deň kontrolovali rast a proliferáciu buniek, 
až kým nedosiahli konfluentný stav (80-90 %). Po 
dosiahnutí tohto stavu je nutné bunky trypsinizovať. 
Z kultivačnej fľašky  sme odstránili  kultivačné médium 
a pridali DPBS (Gibco BRL, USA) a bunky premývali. 
Tento krok sme zopakovali ešte raz. Na oddelenie 
buniek od dna fľašky, sme pridali Trypsin EDTA (Thermo 
Fisher Scientific, USA). Oddelené zhluky buniek sme 
resuspendovali na jednobunkovú suspenziu a preniesli 
do skúmavky. K suspenzii sme pridali α-MEM médium 
na inaktiváciu trypsínu a centrifugovali. Supernatant 
sme odstránili, pelet buniek resuspendovali v α-MEM 
médiu a určili ich koncentráciu pomocou EVETM 
Automated cell counter (NanoEntek, USA).  Po určení 
koncentrácie buniek sme adherované bunky vysievali 
do nových kultivačných fľašiek a pridali čerstvé zahriate 
α-MEM médium (Gibco BRL, USA). 
 

1.4 Príprava chromozómových preparátov 
Deň pred prípravou chromozómových preparátov sme 
bunky ošetrili roztokom Kolcemidu KaryoMAX® 
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Solution (Thermo Fisher Scientific, USA) a 16 hodín 
inkubovali v CO2 inkubátore pri teplote 37 °C. Pridanie 
kolcemidu spôsobilo porušenie deliaceho vretienka 
buniek, čo malo za následok zastavenie bunkového 
delenia v metafáze mitózy.  
     Nasledujúci deň sme zhotovili chromozómové 
preparáty. Pipetou sme odobrali kultivačné médium a 
premiestnili ho do novej skúmavky, ktorú sme odložili. 
Do kultivačnej fľašky sme pridali DPBS a bunky viackrát 
premyli. Po premývaní buniek, sme pufor odstránili a k 
bunkám pridali  trypsín tak, aby pokrýval celé dno 
kultivačnej fľašky. Po aplikácii trypsínu sme bunky 
premiestnili do  CO2 inkubátora  približne na 5 minút pri 
teplote 37 °C. Odlepené bunky sme premyli odloženým 
kultivačným médiom, preniesli do skúmavky 
a centrifugovali. Po centrifugácii sme odstránili 
supernatant a bunky resuspendovali. K suspenzii 
buniek sme pridali roztok KCl (Gibco BRL,USA), 
resuspendovali a inkubovali  20 minút pri teplote 37 °C. 
Po inkubácii nasledovala centrifugácia, po ktorej sme 
odstránili supernatant a pelet buniek resuspendovali. 
K bunkám sme pridali vychladený fixačný roztok 
a centrifugovali. Fixáciu buniek takýmto spôsobom sme 
opakovali ešte 2x. Po fixácii sme suspenziu buniek 
znova centrifugovali. Supernatant sme odstránili 
a pelet buniek resuspendovali. Z takto pripravených 
buniek sme zhotovili chromozómový preparát. Na 
pripravené zmrazené podložné sklíčko sme pomocou 
Pasteurovej pipety aplikovali tri kvapky suspenzie 
buniek. Sklíčko sme nechali uschnúť pri izbovej teplote 
a zafarbili 2 %  roztokom Giemsa (Gibco BRL, USA). 
Zafarbené sklíčko sme opláchli destilovanou vodou a 
nechali vysušiť.  
 

1.5 Zhotovenie snímok a hodnotenie 
chromozómov 

Na hodnotenie chromozómov sme používali invertný 
svetelný mikroskop a pod 40 násobným zväčšením 
identifikovali chromozómy v metafáze.  Na zhotovenie 
snímok chromozómov sme používali program IM500 
(Leica IM500 Image Manager), ktorý bol prepojený 
s mikroskopom.   

Chromozómy na snímkach, sme počítali pomocou 
programu, ktorý bol dostupný v balíčku Microsoft 
Office. Každú z fotografií sme hodnotili samostatne 
a spočítali koľko na nej bolo chromozómov. Ideálne 
množstvo chromozómov bolo 44, vtedy šlo o jedinca 
so zdravým karyotypom. Akékoľvek abnormality 
v počte chromozómov, či už nahor (hyperploidia) alebo 
nadol (hypoploidia) sme hodnotili ako numerické 
odchýlky = aneuploidie. Snímky, ktoré obsahovali 

menej ako 35 chromozómov sme nehodnotili, nakoľko 
malý počet chromozómov mohol byť spôsobený 
mechanickým poškodením buniek pri príprave 
preparátu.  
 

1.6. Štatistické spracovanie výsledkov  
Po vyhodnotení všetkých snímok sme výsledky 
spracovali a štatisticky vyhodnotili programom Excel 
(Microsoft Office 2007) a výpočtom pomocou chí-
kvadrátu. Pri spracovávaní výsledkov sme 
zaznamenávali počet abnormálnych (aneuploidných) 
a normálnych buniek, priemernú hodnotu, minimum, 
maximum, štandardnú odchýlku a koeficient variácie. 
Pri porovnávaní priemerných hodnôt výskytu 
normálnych a abnormálnych buniek sme pre výpočet 
použili chí-kvadrát. 

2 Výsledky a diskusia 
Z výsledkov hodnotenia chromozómových preparátov 
vyplýva, že najvyššiu priemernú hodnotu výskytu 
normálnych buniek (85,29%) sme zaznamenali v pasáži 
P2, zatiaľ čo najmenšia priemerná hodnota výskytu 
normálnych buniek bola zaznamenaná v pasáži P3 
(64,19%).  
 

Graf 1 – Percentuálne vyjadrenie výskytu normálnych 
buniek v pasážach P1-P3 
 
Vyhodnotenie výskytu abnormálnych (aneuploidných) 
buniek ukázalo, že najviac abnormálnych buniek bolo 
prítomných v pasáži P3 (35,80%) a najmenej v pasáži P2 
(14,70%).  
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Graf 2 – Parcentuálne vyjadrenie výskytu 
abnormálnych (aneuploidných) buniek v pasážach P1-
P3 
 
Výpočtom pomocou chí-kvadrátu sme štatisticky 
signifikantné výsledky (P < 0,05) zaznamenali len 
v prípade porovnávania pasáží P2/P3 a to v prípade 
porovnávania výskytu normálnych aj abnormálnych 
(aneuploidných) buniek. 
 
Tabuľka 1 – Výsledky porovnávania pasáží výpočtom 
cez chí-kvadrát 

Normálne bunky 

Porovnávané pasáže Preukaznosť –  

P < 0,05 

P1/P2 1,18 

P1/P3 2,10 

P2/P3 6,93* 

Abnormálne (aneuploidné) bunky 

Porovnávané pasáže Preukaznosť –  

P < 0,05 

P1/P2 3,71 

P1/P3 3,77 

P2/P3 12,43* 

 
 

Analýza mezenchymálnych kmeňových buniek 
v podmienkach in vitro poukazuje na zvýšený výskyt 
aneuploidných buniek v pasáži P3. V mnohých štúdiách 
sa odborníci z oblasti cytogenetiky a genetiky 
zameriavajú práve na zistenie, či pasážovanie 
ovplyvňuje alebo neovplyvňuje genetickú stabilitu 

kmeňových buniek. Ako sme už spomínali, v našom 
experimente sme sa sústredili na skúmanie aneuploidíí 
teda abnormálneho počtu chromozómov, a to buď 
smerom nahor alebo nadol.  

Berseneva (2016), ktorý sa vo svojej nedávnej štúdii 
venoval sledovaniu dynamickej štruktúry výskytu 
chromozómových abnormalít v kultúrach MSCs,  si pre 
porovnávanie vybral pasáže P3, P5 a P7. Jeho teória 
spočíva v tom, že stúpanie výskytu abnormalít v pasáži 
P3 je spôsobené adaptáciou MSCs buniek na kultivačné 
podmienky. Bunky totiž to potrebujú istý adaptačný 
čas, pokým sa aklimatizujú a dôjde k ich stabilizácii. To 
je sprevádzané tým, že opravné bunkové mechanizmy 
eliminujú abnormálne bunky prostredníctvom 
apoptózy tzv. programovaná smrť bunky. Dôležitým 
faktom je, že aj napriek tejto skutočnosti sa aj tak 
odporúča skôr využívanie buniek zo skorších pasáží. 
Z týchto výsledkov teda vyplýva, že pasáž P3 je dobrým 
kontrolným bodom pre rozhodovanie o vhodnosti 
buniek pre ich ďalšie použitie [8]. 

Podľa Borgonovej et al. (2014) patria aneuploidie 
k často identifikovaným anomáliám. Vysoká frekvencia 
chromozómových zmien môže byť predpokladom pre 
začiatok onkogenetického procesu, ktorý zahŕňa 
pôsobenie viacerých faktorov ako napr. inaktivácia 
nádorových supresorových génov a amplifikácia 
onkogénov. Výsledky ich štúdie poukazovali na 
zachovanie chromozomálnej stability MSCs až do 
pasáže P2, pričom klesať začala v pasáži P3. Zvýšený 
výskyt chromozómových aberácií môže byť asociovaný 
aj s disfunkciou telomér, čo môže v konečnom 
dôsledku viesť aj k zlyhaniu cytokinézy [9].  

Podobne ako u Borgonovej et al. (2014) aj v našom 
experimente bunky pasáže P2 vykazovali najvyššiu 
genetickú stabilitu (85,29%), pričom pri bunkách 
pasáže P3 sme zaznamenali najvyšší výskyt 
aneuploidných buniek (35,80%). Avšak výskyt anomálií 
je ovplyvnený aj kvalitou chromozómových preparátov 
a taktiež počtom buniek, ktoré sú v jednotlivých 
pasážach analyzované.  

Ako ďalší príklad nám slúži aj štúdia Stultza et. al. 
(2016) kde sa venovali genetickej stabilite MSCs buniek 
počas kultivácie. V tejto štúdií však na skúmanie 
genetickej stability MSCs buniek využili až sedem 
pasáží, pričom si vybrali pasáž P3, P5 a P7. V týchto 
pasážach použili namiesto klasického α-MEM média na 
kultiváciu 16,5 % fetálne bovínne sérum s prídavkami 
1% L-glutamínu, penicilínu a streptomycínu. Tak, ako 
v predchádzajúcej štúdií aj Stultz et al. (2016) uvádza 
aneuploidie ako najčastejšie vyskytujúce sa 
abnormality. Výsledky rovnako poukazujú na to, že 
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v pasáži P3 bol najvyšší výskyt abnormálnych 
karyotypov. Avšak priemerné percento abnormálnych 
karyotypov pri každej pasáži poukazovalo na pokles 
abnormalít od pasáže P3. V štúdii teda zhodnotili, že aj 
napriek menšiemu počtu vzoriek, sa počet abnormalít 
znižuje s narastajúcim počtom bunkových pasáží [10].  

Rebuzzini et al. (2015) potvrdzuje, že väčšina štúdií 
o variabilite chromozómov sa uskutočnila práve na 
mezenchymálnych stromálnych kmeňových bunkách 
(MSCs) izolovaných z kostnej drene. Mnohí tvrdia, že 
MSCs zostávajú chromozomálne stabilné počas 
dlhodobej kultivácie. Toto tvrdenie však podlieha faktu, 
že mnohé komerčne dostupné bunkové kultúry 
strácajú pri dlhodobejšej kultivácií a pasážovaní svoju 
stabilitu. Lenže v prípade kmeňových buniek, ktoré sú 
známe svojimi schopnosťami sebaobnovy 
a autoregulácie nemusí tento fakt platiť. Iné výskumy 
poukazujú na zvýšený výskyt spontánnych numerických 
aberácií, ktorý sa začína vo vyššej miere prejavovať od 
pasáže P10 v in vitro kultúrach buniek. Vo svojom 
experimente porovnávali genetickú stabilitu 
kmeňových buniek izolovaných z rôznych zdrojov. 
Najmenší výskyt aneuploidných buniek zaznamenali 
u hematopoetických kmeňových buniek (15%), 
nasledovali mezenchymálne kmeňové bunky (20%), 
ďalej kmeňové bunky odvodené z tukového tkaniva 
(28%) a najvyšší výskyt aneuploidných buniek 
zaznamenali u embryonálnych kmeňových buniek 
(33%) [11].  

Výskumný tím Cornélio a Batistuzzo de Medeiros 
(2014) dospeli k záveru, že zvýšený výskyt 
aneuploidných buniek nastáva až v neskorších 
pasážach a tým potvrdzujú teóriu o chromozómovej 
stabilite mezenchymálnych kmeňových buniek. 
V experimente analyzovali chromozómové aberácie 
celkovo v 144 vzorkách MSCs. Zaujímavé je, že 
čiastočne vyvracajú predošlú teóriu o zvýšenom 
výskyte abnormalít práve v pasáži P3, nakoľko zvýšený 
výskyt abnormalít zaznamenali už v pasáži P2 [12].  

Štúdia Tomkovej et al. (2017) sa zameriavala na 
analýzu metafáz endoteliálnych progenitorových 
buniek, izolovaných z periférnej krvi 
a mezenchymálnych kmeňových buniek, ktoré boli 
izolované z kostnej drene králikov. Dokopy bolo 
hodnotených 30 metafáz MSCs z ktorých sa vyhodnotil 
priemer normálnych a abnormálnych buniek. Podobne 
ako v našej práci, aj tu porovnávali bunky z troch 
pasáží. Celkový priemer normálnych MSCs 
(diploidných) buniek za všetky pasáže bol 66,6 % zatiaľ 
čo priemer abnormálnych (aneuploidných) buniek bol 
33,5% [13].  

V našom experimente sa hodnoty percentuálne 
odlišovali. Po vyhodnotení našej práce bol celkový 
priemer (P1+P2+P3) normálnych MSCs buniek 75,09%, 
zatiaľ čo množstvo abnormálnych bolo menšie, a to 
24,89 %. Išlo však o celkový priemer zo všetkých troch 
pasáží, v jednom prípade sa však výsledky takmer 
zhodovali s výsledkami štúdie Tomkovej et al. (2017). 
V našom prípade to boli výsledky pasáže P3, kde bol 
počet normálnych buniek 64,19% a počet 
abnormálnych bol 35,80%. Ďalšie rozdiely mohli byť 
spôsobené aj tým, že v našej práci sme porovnávali 
väčšie množstvo metafáz z jednotlivých pasáží MSCs 
buniek.  

Z našich výsledkov a taktiež z výsledkov 
spomínaných štúdií vyplýva, že pasážovanie iba 
čiastočne ovplyvňuje genetickú stabilitu kmeňových 
buniek a výskyt aneuploidných buniek. Treba však brať 
do úvahy aj skutočnosť, že nárast alebo pokles 
abnormalít v jednotlivých pasážach, nie je kontinuálny 
a môže sa stať, že počet abnormalít klesá a stúpa 
nezávisle od množstva pasáží. Medzi ďalšie faktory, 
ktoré môžu ovplyvňovať výskyt aneuploidií môžeme 
zaradiť aj zdravotný stav jedinca, z ktorého boli bunky 
izolované alebo vplyv kontaminácie na kvalitu 
a kvantitu MSCs. Kmeňové bunky sú čoraz častejšie 
využívané v rámci bunkovej terapie a regeneratívnej 
medicíny, a preto je nutné venovať zvýšenú pozornosť 
analýze genetickej kvality týchto buniek. Avšak určiť 
presný medzník kedy už bunky považujeme za 
nestabilné je indiduálne. Mnohé články uvádzajú, že 
abnormality by nemali presahovať viac ako 50%, vtedy 
môžeme ešte bunky označiť za stabilné.  

 

Záver 
V našej diplomovej práci sme sa venovali 

problematike cytogenetickej analýzy králičích 
kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene. 
Celkovo sme analyzovali kmeňové bunky z troch pasáží 
(P1-P3) a porovnávali výskyt normálnych 
a abnormálnych (aneuploidných) buniek v týchto 
pasážach. Pri analýze chromozómových preparátov 
sme sa sústredili na zhodnotenie počtu metafáznych 
chromozómov, ktoré sme pred prípravou preparátov 
ošetrili kolcemidom. Zamerali sme sa aj na skutočnosť 
či pasážovanie buniek ovplyvňuje výskyt aneuploidných 
buniek a či sú percentuálne rozdiely vo výskyte 
normálnych a abnormálnych buniek medzi 
jednotlivými pasážami (P1-P3). Kmeňové bunky sme 
analyzovali pomocou invertného svetelného 
mikroskopu a zhotovili fotografie ideálneho 
usporiadanie chromozómov, ktoré sme neskôr 
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hodnotili. Chromozómy boli dobre viditeľné vďaka 
tomu, že sme ich zafarbili pomocou roztoku Giemsa.      

Z našich výsledkov, ktoré sme získali, porovnali 
a štatisticky vyhodnotili vyplývajú tieto závery. Pri 
porovnaní výskytu aneuploidií medzi pasážami P1-P3 
sme ich najvyšší počet zaznamenali v pasáži P3, pričom 
najvyšší počet normálnych buniek (bez aneuploidie) 
sme zaznamenali v pasáži P2. Výpočtom 
prostredníctvom chí-kvadrátu sme zaznamenali 
štatisticky signifikantné výsledky (P < 0,05) len 
v prípade vzájomného porovnávanie pasáží P2/P3 a to 
v prípade porovnávania výskytu normálnych aj 
abnormálnych buniek. Porovnaním našich výsledkov 
s mnohými štúdiami sme potvrdili   trend vyššieho 
výskytu aneuploidií v pasáži P3.  

Aj napriek tomu, že sme najvyšší podiel 
aneuploidných buniek zaznamenali v pasáži P3 
a taktiež signifikantný výsledok pri porovnaní s pasážou 
P2 nemôžeme tento rozdiel brať do úvahy. Nakoľko 
z mnohých štúdií je všeobecne známe, že práve v pasáži 
P3 sa očakáva nárast aneuploidných buniek z dôvodu 
ich adapatácie na kultivačné podmienky. 

Na záver môžeme z našich dosiahnutých výsledkov 
konštatovať, že pasážovanie buniek nemá výraznejší 
vplyv na výskyt aneuploidných kmeňových buniek 
izolovaných z kostnej drene králikov Novozélandskej 
bielej línie. Počet aneuploidných buniek nepresiahol 
v žiadnej pasáži viac ako 50 percent, a preto ich 
môžeme považovať za geneticky stabilné.  
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Abstrakt 
Predpokladali sme, že xylén patriaci medzi produkty 
ropného priemyslu a rooibos, rastlina široko využívaná 
v ľudovej medicíne, môžu vplývať na funkcie 
ovariálnych buniek, a že extrakt z rooibosu môže 
modifikovať potenciálne nežiaduci účinok tohto 
kontaminantu. Cieľom našej in vitro štúdie bolo 
preskúmať vplyv xylénu na sekrečnú aktivitu 
ovariálnych granulóznych buniek ošípaných 
a schopnosť extraktu z rooibosu ovplyvniť uvoľňovanie 
vybraných steroidných hormónov prostredníctvom 
modifikácie účinku xylénu. Uvoľňovanie progesterónu, 
17β-estradiolu a testosterónu bolo stanovené 
pomocou ELISA. Zistili sme, že prídavok extraktu 
z rooibosu inhiboval uvoľňovanie progesterónu 
a testosterónu ovariálnymi bunkami ošípaných a 
podporoval nepriaznivý účinok xylénu na vylučovanie 
progesterónu a testosterónu. Naopak, inhibičný efekt 
xylénu na vylučovanie 17β-estradiolu bol prídavkom 
extraktu z rooibosu znížený. Získané údaje naznačujú, 
že negatívny účinok xylénu na reprodukciu môže byť 
spôsobený jeho vplyvom na uvoľňovanie steroidných 
hormónov, a že extrakt z rooibosu môže regulovať 
sekrečnú aktivitu ovariálnych buniek a zabrániť tak 
niektorým účinkom xylénu na tieto bunky. 
Kľúčové slová: rooibos, xylén, progesterón, 17β-
estradiol, testosterón  

Abstract 
It was supposed, that xylene as a product of petroleum 

industry and rooibos as a plant widely used in folk 

medicine, may affect ovarian cell functions, and that 

rooibos extract could modify the potentially adverse 

effect of this contaminant. Therefore, the aim of our in 

vitro study was to examine the effect of xylene on 

secretory activity of porcine ovarian granulosa cells, 

and whether extract of rooibos can affect release of 

selected steroid hormones and modify effect of xylene. 

The release of progesterone, 17β-estradiol and 

testosterone were evaluated by using ELISA. It was 

observed, that addition of rooibos extract inhibited the 

release of progesterone and testosterone by porcine 

ovarian cells and promoted negative effect of xylene on 

progesterone and testosterone release. On the other 

hand, the addition of rooibos extract was able to down-

regulated the inhibitory effect of xylene on 17β-

estradiol release. The obtained data suggest that the 

negative effect of xylene on reproduction can be due to 

its influence on the release of steroid hormones, and 

that rooibos extract can regulate secretory activity of 

ovarian cells and prevent some effects of xylene on 

these cells.  

Key Words: rooibos, xylene, progesterone, 17β-

estradiol, testosterone  

Úvod 
Xylén spolu s ďalšími produktami ropného priemyslu 
patrí medzi najnebezpečnejšie a stabilne znečisťujúce 
látky v oblasti životného prostredia. Hlavné využitie 
zmesového xylénu je v leteckom benzíne, ochranných 
náteroch, rozpúšťadlách pre alkydové živice, lakoch, 
smalte a gumových cementoch [1]. Expozícia xylénom 
je spojená s výskytom kardiovaskulárnych a 
respiračných chorôb, ochoreniami imunitného, 
gastrointestinálneho a nervového systému a 
nepriaznivými účinkami na vývin, metabolizmus a 
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reprodukčné funkcie [2]. Vplyv xylénu na proces 
reprodukcie, ktorý sa z biologického hľadiska považuje 
za najdôležitejší a od ktorého závisí existencia druhu, 
patrí k jeho najnebezpečnejším biologickým efektom 
[3]. Pochopenie extra- a intracelulárnych mechanizmov 
pôsobenia xylénu, by mohlo pomôcť vysvetliť a 
zabrániť jeho negatívnemu dopadu na reprodukciu 
hospodárskych zvierat. Táto problematika však zatiaľ 
nie je dostatočne preskúmaná a možný vplyv tejto látky 
na morfológiu reprodukčného systému, dĺžku 
menštruačného cyklu, vývin embryí a plodnosť 
hospodárskych zvierat si vyžaduje ďalšie výskumy.  

Zistilo sa, niektoré rastliny a rastlinné prípravky 
obsahujúce antioxidanty a biologicky aktívne zlúčeniny, 
sekundárne metabolity, môžu nielen modifikovať 
[4,5,6], ale aj zabraňovať niektorým účinkom stresu na 
ovariálne funkcie [5,7]. Antioxidačná ochrana 
predstavuje dôležitý element v mnohých 
reprodukčných fyziologických procesoch vrátane 
oocytového zrenia, folikulogenézy, steroidogenézy, 
ovulácie, fertilizácie, vývinu embrya a gravidity [8].  

Vďaka vysokému obsahu antioxidantov sa 
Aspalathus linearis, bežne známemu ako rooibos, 
pripisujú mnohé priaznivé účinky na organizmus [9, 10]. 
Tento vzácny červený ker pochádzajúci z Južnej Afriky 
sa vo veľkej miere využíva v ľudovej medicíne, pretože 
je známy svojimi protinádorovými, protialergickými, 
protizápalovými,  hypatoprotektívnymi a protikŕčovými 
účinkami [11, 12]. Rooibos obsahuje významné 
množstvo flavonoidov ako sú aspalatín, chrysoeriol, 
orientín, isoorientín, vitexín, isovitexín, rutín, 
isokvercetín a kvercetín [13]. Flavonoid kvercentín 
vykazuje estrogénovú ako aj antiestrogénovú aktivitu in 
vitro, čo naznačuje jeho potenciálny reprodukčný efekt 
[14]. Najvýznamnejším reprodukčným účinkom 
kvercentínu je ovplyvňovanie gonádovej 
steroidogenézy. V štúdii Santini et al. [15] zistili, že 
kvercentín v dávkovej závislosti znižoval produkciu 
progesterónu v granulóznych bunkách ošípaných.  

Štúdia Štochmaľovej et al. [16] naznačuje, že rooibos 
je schopný priamo ovplyvňovať uvoľňovanie 
steroidných (progesterón a testosterón) a peptidových 
(IGF-I) hormónov králičích ovariálnych buniek, a tak 
vyvolať ich odpoveď na gonadotropíny. Bolo 
pozorované, že rooibos stimuloval progesterón a 
inhiboval uvoľňovanie testosterónu. Uvoľňovanie IGF-I 
bolo významne stimulované prídavkom rooibosu vo 
všetkých dávkach. Zatiaľ však neboli dostatočne 
preskúmané mechanizmy pôsobenia účinkov xylénu,  
a ani protekčný účinok rooibosu voči xylénu na 
uvoľňovanie steroidných hormónov – progesterónu, 

17β-estradiolu a progesterónu ovariálnymi bunkami 
hospodárskych zvierat.  

1 Analyzované zvieratá, materiál a metodika 
V našom experimente boli použité samice 
predpubertálnych prasničiek plemena Landrace zo 
šľachtiteľského chovu, vo veku 6 – 8 mesiacov pri živej 
hmotnosti 80 – 120 kg, z Nitrianskeho kraja a okolia, 
chované za štandardných podmienok a zabité na 
bitúnku Účelového hospodárstva Lužianky NPPC – 
VÚŽV Nitra.  

Vaječníky sme individuálne uskladnili v termoske so 
sterilným 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 odstredili za účelom oddelenia 
folikulárnej tekutiny s následným premývaním 
pomocou sterilného kultivačného média DMEM/F12 
1:1 (Gibco Life Technologies; Grand Island, NY, USA) 
doplneného 10 % fetálnym teľacím sérom (South 
America Origin, Biowest) a 1 % antibiotikom – 
antimykotikom (Sigma, St. Louis, MO, USA). Bunky boli 
spočítané pomocou Bürkerovej komôrky a ich 
koncentrácia bola upravená 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 (1 ml.kultúra-1). Po štyroch 
dňoch kultivácie, keď bunky vytvorili na 75 % súvislú 
monovrstvu, sme médium nahradili čerstvým médiom 
(Gibco Life Technologies), s 10 % fetálnym teľacím 
sérom (South America Origin, Biowest), 1 % 
antibiotikom – antimykotikom (Sigma), pričom sme 
mali nasledovné skupiny buniek: 1. kontrolná skupina 
bez prídavku xylénu (AppliChem, GmbH, Germany), 2. 
kontrolná skupina s prídavkom extraktu z rooibosu 
(Rooibos Factory, Clanwilliam, South Africa) (10 μg.ml-
1) bez prídavku xylénu, 3. skupiny s prídavkom xylénu 
(1, 10, 100 μg.ml-1) a 4. skupiny s prídavkom extraktu 
z rooibosu (10 μg.ml-1) a xylénom (1, 10, 100 μg.ml-1). 
Extrakt z rooibosu bol pripravený nariedením 1 mg.ml-

1 v 20 μl DMSO (dimetylsulfoxid). Konečná koncentrácia 
DMSO nepresahovala 0,001 %. Predošlé štúdie 
nepreukázali vplyv 0,001 % DMSO na sekrečnú činnosť 
ovárií. Po 48-hodinovej kultivácii buniek sme injekčnou 
striekačkou odobrali médium z kultivačných platničiek 
a uskladnili pri teplote -20 °C až do doby analýzy 
metódou ELISA.  
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ELISA  
Kvantifikáciu testosterónu, progesterónu a 17-β-
estradiolu sme vykonali priamo z alikvotného množstva 
kultivačného média pomocou enzýmoimunoanalýzy 
(ELISA) použitím komerčnej súpravy (LDN 
Immunoassays and Services, Nodhorn, Germany) podľa 
inštrukcií výrobcu. Progesterone Enzyme Immunoassay 
súprava poskytuje materiály na kvantitatívne 
stanovenie progesterónu v sére a plazme. Sérum 
reagovalo s 1,1 % 11-desoxycortikosterónom, 0,1 % 
estriolom, 17 β-estradiolom, testosterónom, 
cortisónom a 11-desoxykortisolom, 0,3 % 17 α-OH 
progesterónom, 0,2 % cortikosterónom a 
pregnenolonom. Citlivosť bola 0,045 ng,ml-1. Variačné 
koeficienty inter a intra-testu neprekročili 9,96 % a 6,86 
% v tomto poradí. Testosterón bol testovaný za použitia 
Testosterone Elisa súpravy. Citlivosť bola 0,083 ng.ml-1. 
Sérum reagovalo s 0,8 % 5α-dihydrotestosterónom, s 
0,9 % androsténdiónom, s 3,3 % 11 β-
hydroxyestosterónom, 19-nortestosterónom, 0,1 % 17 
α-methyltestosterónom, epitestosterónom, 
oestradiolom, progesterónom, cortisolom, oestrónom 
a danazolom.   Variačné koeficienty inter a intra-testu 
neprekročili 9,94 % a 3,34 % v tomto poradí. 17β-
estradiol bol analyzovaný za použitia Estradiol Elisa 
súpravy. Citlivosť bola 6,2 pg.ml-1. Sérum reagovalo s 
0,1 % androsténdiónom, 17-hydroxyestosterónom, 
kortikosterónom, s E2-17-glucuronidom, 
progesterónom, testosterónom, prognenolonom, s 0,4 
% estriolom, s 4,2 % estrónom, s 3,6 % E2-3-sulfátom, s 
3,8 % E2-3-glucuronidom a 9,5 % fulvestrantom.   
Variačné koeficienty inter a intra-testu neprekročili 6,4 
% a 4,5 % v tomto poradí. Koncentrácie progesterónu, 
1717β-estradiolu a testosterónu boli stanovené v 48 
inkubačných médiách a vypočítané na základe optickej 
denzity kalibrátorov. Absorbanciu sme determinovali 
spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 450 nm podľa 
referencií na mikroplatničkovom snímači ELISA Reader 
(Microplate Photometer HiPo MPP-96, Latvia), ktorý je 
ovládaný externým PC, do ktorého sa tiež ukladajú 
namerané dáta analýz dodávané so špeciálnym 
softvérom QuantAssay.   
 

Štatistické vyhodnotenie  
Experiment sme uskutočnili v troch opakovaniach, 
pričom každú kontrolnú a experimentálnu skupinu 
reprezentovali 4 kultivačné jamky. Signifikantné 
rozdiely medzi kontrolou a experimentálnymi 
skupinami boli hodnotené Two-way ANOVA testom 
použitím štatistického softvéru SigmaPlot v11.0 (Systat 
Software, Erkrath, Germany) a následne Dunnettovým 

testom. Signifikantnosť rozdielov medzi kontrolou a 
experimentálnymi skupinami bola určená na úrovni 
P<0,05.  

2 Výsledky a diskusia 
V našej štúdii sme sa venovali preskúmaniu možnosti 
vplyvu xylénu, patriaceho medzi produkty ropného 
priemyslu, na sekrečnú aktivitu (uvoľňovanie 
progesterónu, 17β-estradiolu a testosterónu) 
ovariálnych granulóznych buniek ošípaných a možného 
ovplyvnenia tohto účinku pridaním extraktu z rooibosu. 
Zistili sme, že uvoľňovanie progesterónu ovariálnymi 
bunkami ošípaných bolo inhibované po podaní xylénu 
v dávke 10 a 100 μg.ml-1, ale nie pri 1 μg.ml-1. Rovnako 
sme pozorovali vplyv kombinácie xylénu a rooibosu na 
uvoľňovanie progesterónu ovariálnymi bunkami 
ošípaných. Prídavok extraktu z rooibosu nebol schopný 
neutralizovať inhibičný efekt xylénu (v dávke 1, 10 a 
100 μg.ml-1) na sekréciu progesterónu ovariálnymi 
bunkami ošípaných (Graf 1).  
 

 
Graf 1 Účinok xylénu, rooibosu a ich kombinácie na 
uvoľňovanie progesterónu granulóznymi ovariálnymi 
bunkami ošípaných (ELISA). Hodnoty reprezentujú 
priemer ± SEM. a – signifikantný vplyv (p ≤ 0,05) xylénu 
(rozdiel medzi kontrolnou skupinou bez xylénu a so 
xylénom (1, 10, 100 μg.ml-1)), b – signifikantný vplyv (p 
≤ 0,05) rooibosu (rozdiel medzi experimentálnou 
skupinou s a bez prídavku rooibosu so xylénom (1, 10, 
100 μg.ml-1)), c – signifikantný vplyv (p ≤ 0,05) rooibosu 
v kombinácii so xylénom medzi experimentálnymi 
skupinami bez a s extraktom z rooibosu pri rozdielnych 
koncentráciách pridaného xylénu (1, 10, 100 μg.ml-1). 
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Ďalej sme zaznamenali, že samotný xylén (v dávke 
1, 10 a 100 μg.ml-1) potláčal vylučovanie 17β-estradiolu 
ovariálnymi bunkami ošípaných, a že prídavok rooibosu 
pri najnižšej dávke xylénu (1 μg.ml-1) nebol schopný 
znížiť jeho inhibičný účinok na vylučovanie 17β-
estradiolu. Avšak pri strednej a najvyššej dávke xylénu 
(10 a 100 μg.ml-1) v kombinácii s rooibosom nastalo 
výrazné zvýšenie koncentrácie 17β-estradiolu 
ovariálnymi bunkami ošípaných (Graf 2).  
 

 
Graf 2 Účinok xylénu, rooibosu a ich kombinácie na 
uvoľňovanie 17β-estradiolu granulóznymi ovariálnymi 
bunkami ošípaných (ELISA). Hodnoty reprezentujú 
priemer ± SEM. a – signifikantný vplyv (p ≤ 0,05) xylénu 
(rozdiel medzi kontrolnou skupinou bez xylénu a so 
xylénom (1, 10, 100 μg.ml-1)), b – signifikantný vplyv (p 
≤ 0,05) rooibosu (rozdiel medzi experimentálnou 
skupinou s a bez prídavku rooibosu so xylénom (1, 10, 
100 μg.ml-1)), c – signifikantný vplyv (p ≤ 0,05) rooibosu 
v kombinácii so xylénom medzi experimentálnymi 
skupinami bez a s extraktom z rooibosu pri rozdielnych 
koncentráciách pridaného xylénu (1, 10, 100 μg.ml-1). 
 

Znížené vylučovanie testosterónu sme zistili pri 
xyléne s koncentráciami 1 a 100 μg.ml-1. Prídavok 
extraktu z rooibosu bol schopný znížiť inhibičný účinok 
xylénu (v dávke 1 μg.ml-1), a tak stimulovať vylučovanie 
testosterónu granulóznymi bunkami ošípaných. Pri 
vyššej koncentrácii xylénu (10 μg.ml-1) bol však 
stimulačný efekt rooibosu na uvoľňovanie testosterónu 
potlačený (Graf 3).  
 
 
 
 
 

 
Graf 3 Účinok xylénu, rooibosu a ich kombinácie na 
uvoľňovanie testosterónu granulóznymi ovariálnymi 
bunkami ošípaných (ELISA). Hodnoty reprezentujú 
priemer ± SEM. a – signifikantný vplyv (p ≤ 0,05) xylénu 
(rozdiel medzi kontrolnou skupinou bez xylénu a so 
xylénom (1, 10, 100 μg.ml-1)), b – signifikantný vplyv (p 
≤ 0,05) rooibosu (rozdiel medzi experimentálnou 
skupinou s a bez prídavku rooibosu so xylénom (1, 10, 
100 μg.ml-1)), c – signifikantný vplyv (p ≤ 0,05) rooibosu 
v kombinácii so xylénom medzi experimentálnymi 
skupinami bez a s extraktom z rooibosu pri rozdielnych 
koncentráciách pridaného xylénu (1, 10, 100 μg.ml-1). 

 
Získané výsledky preukázali, že prídavok xylénu má 

inhibičný efekt na sekrečnú aktivitu (uvoľňovanie 
progesterónu, 17β-estradiolu  a testosterónu) 
ovariálnych buniek ošípaných. Tieto pozorovania sú v 
rozpore s predchádzajúcimi údajmi, ktoré uviedli 
Ungváry et al. [17] týkajúce sa nepreukazného 
pôsobenia xylénu na produkciu progesterónu a 17β-
estradiolu ovariálnymi bunkami potkanov. Rovnako sa 
naše zistenia nezhodovali s výsledkami Sirotkin et al. 
[18], ktorí zaznamenali stimulačný účinok xylénu na 
produkciu progesterónu a testosterónu  kultivovanými 
vaječníkmi myší. Na druhej strane, sme však 
zaznamenali zhodu s výsledkami, ktoré priniesli štúdie 
o inhibičnom účinku xylénu na ovariálne bunky 
hovädzieho dobytka [5] a ošípaných [7]. Je známe, že 
ovariálne funkcie u samíc sú ovplyvňované 
uvoľňovaním steroidných hormónov (progesterón, 
17β-estradiolu a testosterónu), ktoré prostredníctvom 
intracelulárnych regulátorov ovplyvňujú proliferáciu 
buniek ovárií, apoptózu a sekrečnú aktivitu [19, 20]. Na 
základe týchto pozorovaní môžeme predpokladať, že 
xylén môžu meniť vylučovanie týchto ovariálnych 
hormónov cez inhibíciu ich nadriadených 



Študentská vedecká konferencia 2019  Biológia 

 26 

hypotalamických a hypofyzárnych hormónov, priamym 
vplyvom na ovária a na odpoveď vaječníkov na 
stimulačný vplyv gonadotropínov. Progesterón, ako 
jeden z najvýznamnejších ovariálnych hormónov, 
kontroluje procesy folikulogenézy, proliferácie, 
apoptózy a ovulácie [21]. Môžeme teda predpokladať 
vplyv rooibosu na tieto procesy prostredníctvom 
ovplyvnenia produkcie tohto hormónu. Z našich 
výsledkov vyplýva, že extrakt z rooibosu inhiboval 
uvoľňovanie progesterónu ovariálnymi bunkami 
ošípaných, podporoval nepriaznivý účinok xylénu na 
vylučovanie progesterónu ovariálnymi bunkami 
ošípaných. Naše zistenia sa tak zhodujú s výsledkami 
Štochmaľovej et al. [22], ktorí zaznamenali supresívny 
účinok rooibosu na uvoľňovanie progesterónu 
ovariálnymi bunkami ošípaných. Naopak, extrakt z 
rooibosu znižoval inhibičný efekt xylénu na vylučovanie 
17β-estradiolu ovariálnymi bunkami ošípaných, a 
zároveň sme pri tejto kombinácii rooibosu so xylénom 
zaznamenali signifikantné zvýšenie koncentrácie 17β-
estradiolu ovariálnymi bunkami ošípaných. Dôležitú 
úlohu pre optimálny vývoj folikulov a ovuláciu zohráva 
takisto testosterón. V štúdii Walters et al. [23] dokázali 
priamy vplyv testosterónu na iniciáciu primordiálnych 
folikulov priamo do bodu ovulácie, jeho aktivitu v 
stimulácii rastu folikulov, zachovaní zdravých folikulov 
a oocytov, a rovnako aj viability embrya. Keďže sme 
dokázali vplyv kombinácie xylénu a rooibosu na 
uvoľňovanie testosterónu ovariálnymi bunkami 
ošípaných, môžeme rovnako predpokladať ovplyvnenie 
týchto procesov rooibosom prostredníctvom 
testosterónu. Zistili sme, že pri najnižšej koncentrácii 
xylénu bol rooibos schopný znižovať inhibičný účinok 
xylénu, avšak pri vyšších dávkach podporoval negatívny 
vplyv xylénu na vylučovanie testosterónu ovariálnymi 
bunkami ošípaných. K podobnému záveru došli aj 
v štúdii Sirotkin et al. [24], kde bol preukázaný inhibičný 
účinok extraktu rooibosu na uvoľňovanie progesterónu 
a testosterónu ovariálnymi bunkami králikov a 
ošípaných. Spolu tieto údaje naznačujú, že rooibos a 
xylén môžu ovplyvňovať sekrečnú aktivitu ovariálnych 
buniek ošípaných a taktiež, že rooibos v prevažnej 
väčšine nie je schopný potlačiť negatívny účinok xylénu, 
ako produktu ropného priemyslu, na vylučovanie 
progesterónu a testosterónu ovariálnymi bunkami 
ošípaných. Preto môžeme predpokladať, že s výnimkou 
na stimulačný efekt rooibosu pri 17β-estradiole, by 
extrakt z rooibosu nebol potenciálne užitočný ako 
natívny protektor proti inhibičnému účinku xylénu na 
sekréciu steroidných hormónov, ale práve naopak, 
mohol by tento negatívny účinok podporovať.  

Záver 
Z predchádzajúcich štúdií je známe, že produkty 
ropného priemyslu majú negatívne účinky na rôzne 
zložky samičej reprodukčnej sústavy vrátane osi CNS-
hypofýza-gonády, signálnych molekúl a ich receptorov, 
ovariálnych folikulov, oocytov, embryí, vajcovodov, 
ovariálnych cyklov, plodnosti samíc a životaschopnosti 
ich potomstva. Avšak negatívny dopad týchto 
kontaminantov na reprodukčné procesy 
hospodárskych zvierat je málo preskúmaný. Preto sme 
sa v našej štúdii zamerali na objasnenie efektu xylénu, 
patriaceho medzi produkty ropného priemyslu, na 
funkcie ovariálnych buniek ošípaných, a to konkrétne 
sekrečnú aktivitu steroidných hormónov. Zistili sme, že 
prídavok xylénu je schopný inhibovať vylučovanie 
progesterónu, 17β-estradiolu a testosterónu v 
ovariálnych granulóznych bunkách ošípaných.   

Ďalej sme predpokladali, že jedným 
z perspektívnych a nenáročných spôsobov, ktorým 
možno modifikovať a/alebo neutralizovať negatívne 
účinky xylénu pri jeho kontakte s reprodukčnou 
sústavou je zmena metabolizmu/výživy a aplikácia 
liečivých rastlín. Medzi takéto liečivé rastliny patrí aj 
rooibos, ktorému boli pripísané mnohé pozitívne 
účinky na zdravie. Naše výsledky preukázali, že 
prídavok extraktu z rooibosu inhiboval uvoľňovanie 
progesterónu a testosterónu ovariálnymi bunkami 
ošípaných a nepriaznivý účinok xylénu podporoval. Na 
druhej strane, sme však dokázali, že rooibos bol 
schopný neutralizovať inhibičný efekt xylénu na 
sekréciu 17β-estradiolu ovariálnymi bunkami 
ošípaných, a tak môže byť použitý ako prírodná 
prevencia proti negatívnemu vplyvu xylénu na 
uvoľňovanie tohto steroidného hormónu.  
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Abstrakt 
Rastliny sú počas svojho života nútené reagovať na 
veľké množstvo exogénnych stresorov. Naliehavým 
problémom súčasnosti je najmä ich koexistencia 
s produktmi industrializovaného sveta, ktoré môžu 
spôsobiť celú škálu anatomických, fyziologických alebo 
biochemických anomálií. Dlhodobá konzumácia takto 
stresovaných rastlín môže pre človeka predstavovať 
nebezpečenstvo. Okrem toho sa svetové 
poľnohospodárstvo potýka s neustálym úbytkom 
pestovateľských plôch a častými vrtochmi počasia. Za 
účelom minimalizácie dopadu týchto faktorov na 
spoločnosť sa vyvíjajú alternatívne formy pestovania 
rastlín, medzi ktoré patrí tiež aeropónia. Táto práca 
analyzuje reakcie kukurice siatej (Zea mays) pestovanej 
aeroponicky, na veľkosť kvapôčok živného roztoku, 
ktoré boli distribuované ku koreňom v pravidelných 
intervaloch. Zaznamenali sme zmeny v rastových 
parametroch a koncentrácii fotosyntetických 
pigmentov pokusných rastlín. Získané výsledky 
potvrdili štatisticky významnú súvislosť medzi 
niekoľkými sledovanými parametrami a veľkosťou 
kvapôčok v aeroponických systémoch. Po zopakovaní 
by experiment mohol poskytnúť relevantné výsledky 
využiteľné pri ďalšom napredovaní tejto formy 
pestovania. 
Kľúčové slová: aeropónia, rastlinný stres, sucho, 
kukurica siata 

Abstract 
Plants are exposed to a large number of exogenous 
stressors. Their coexistence with industrialized world 
products is a current problem that could cause a variety 
of anatomical, physiological or biochemical anomalies. 
Long-term consumption of stressed plants can be 
dangerous for humans. Agriculture is struggling with 
decreasing in growing areas and weather changing. 
Alternative forms of plant cultivation, including 

aeroponics, are developing in order to minimize the 
impact of these factors on society. The aim of the study 
was to analyze reaction of maize (Zea mays) in 
aeroponic conditions to size of the nutrient solution 
droplets distributed to roots in the regular intervals. 
Changes in growth parameters and in the change of 
concentration of photosynthetic pigments of 
experimental plants were determined. The results 
confirmed statistically significant coherence of several 
parameters depended on the droplet size in aeroponic 
systems. Repeating the experiment could provide 
useful results for this form of cultivation. 
Key Words: aeroponics, plant stress, drought, maize 

Úvod 
Problematika rastlinného stresu predstavuje 

celosvetovo aktuálnu tému, často spájanú najmä s 
vedecko-technickým rozvojom. Antropogénnou 
činnosťou sa do životného prostredia dostávajú veľké 
množstvá toxických látok, ktorým sú rastliny 
permanentne vystavované. Nakoľko však nedokážu 
opustiť stresové prostredie, vyvinuli sa u nich 
mechanizmy umožňujúce priebeh životných funkcií 
v značne variabilných podmienkach. Reakcia na stres 
nastane, ak ho rastlina identifikuje na úrovni bunky. 
Stresom indukované zmeny v štruktúre biologických 
membrán môže využiť ako spojnicu pre vyvolanie 
príslušných biochemických zmien, za účelom spustenia 
adaptívnych mechanizmov a tak čeliť stresovým 
vplyvom [1]. Dostatočne silné a dlhotrvajúce pôsobenie 
stresorov však môže ovplyvniť génovú expresiu, čoho 
dôsledkom je vznik patologických zmien a zníženie 
produktivity rastliny pod hladinu stanovenú jej 
genetickým potenciálom [1,2]. 

Odhliadnuc od ekonomických negatív znižovania 
produktivity kultúrnych rastlín je tiež známe, že mnohé 
toxické až karcinogénne prvky sa akumulujú v ich 
pletivách, nehovoriac o hyperakumulačnej schopnosti 
určitých druhov [3]. Dlhodobá konzumácia takýchto 
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rastlín by mohla pre človeka predstavovať 
nebezpečenstvo. Ďalším globálnym problémom je 
neustále ubúdanie pestovateľských plôch, ktoré bude 
úmerne s nárastom ľudskej populácie čoraz citeľnejšie. 
Takto obmedzovanú produkciu ovplyvňujú aj prípadné 
vrtochy počasia, z ktorých najzávažnejším sa javí byť 
sucho. 

Nedostatok vody sa považuje za jeden 
z najničivejších abiotických stresorov, ktoré 
v posledných desaťročiach narastá a obmedzuje 
celosvetovú poľnohospodársku produktivitu najmä 
v oblastiach, kde je vody nedostatok [4,5,6,7]. Približne 
1/3 pestovateľských plôch sveta trpí neustálym 
deficitom vody [8]. Na základe nepriaznivých prognóz 
mnohých odborníkov týkajúcich sa uvedených faktorov 
sú vyvíjané alternatívne formy poľnohospodárstva 
s cieľom minimalizovať ich dopad na spoločnosť. 
Jednou z nich je tiež aeropónia, typická absenciou pôdy 
a transportom vody spolu s minerálnymi látkami ku 
koreňom v podobe rôzne veľkých kvapôčok živného 
roztoku. Táto metóda disponuje mnohými pozitívami, 
avšak z poľnohospodárskeho hľadiska sa medzi 
najdôležitejšie zaraďuje veľmi nízka spotreba vody 
(vďaka recirkulácii živného roztoku až o 98 % menej 
vody v porovnaní s tradičnými metódami), 
niekoľkonásobné zrýchlenie rastu alebo zamedzenie 
prístupu väčšiny škodcov a toxických prvkov k rastlinám 
[9,10,11]. Aeropónia bola v štyridsiatych rokoch 
dvadsiateho storočia využívaná skôr na výskumné účely 
[12]. V súčasnosti ale existujú rôzne modifikované 
aeroponické systémy schopné zvýšiť produkciu 
určitého druhu rastliny na jednotku plochy za veľmi 
krátky čas. Typickým príkladom sú trojdimenzionálne 
rastové systémy (aeroponické veže) s vyšším výkonom 
ako akékoľvek iné doteraz známe formy pestovania 
[11]. 

Možnosti využitia aeropónie však siahajú ďaleko za 
hranice poľnohospodárstva. Príkladom môže byť 
úspešné využitie aeroponických systémov vo 
fytofarmaceutickom priemysle, konkrétne na zníženie 
fytochemickej variability rastlín, ktorá je pri klasickom 
spôsobe pestovania privysoká [13,14,15]. Kratsch a kol. 
(2006) zase vytvorili aeroponický systém s riadeným 
dodávaním plynov do koreňovej zóny [16]. Konštantná 
koncentrácia plynov v rizosfére v kombinácii s faktom, 
že aeropónia umožňuje získavať neporušené korene, 
otvára priestor novým možnostiam výskumu. Johnson 
a kol. (2015) dokázali, že pomocou aeropónie je možné 
zvýšiť a zefektívniť produkciu rias používaných na 
tvorbu biopalív [17]. Biopalivá majú v porovnaní so 
spaľovaním fosílnych palív významne nižšie emisie 

oxidu uhličitého a jeho funkčnosť potvrdili viaceré 
letecké spoločnosti [18]. 

Optimalizácia účinnosti aeroponických systémov 
súvisí s veľkosťou kvapôčok živného roztoku 
distribuovaných ku koreňom a vhodným intervalom 
zavlažovania. Veľké kvapôčky znamenajú menší prístup 
koreňov k atmosférickým plynom, zatiaľ čo so 
znižovaním ich veľkosti bola pozorovaná tvorba 
početných koreňových vláskov (Obr. 1) [19]. Správne 
zvolený interval zavlažovania zohráva v týchto 
systémoch taktiež dôležitú úlohu, pretože príliš dlhé 
prestávky môžu spôsobiť vysychanie povrchu koreňov 
a tak vyvolať stres zo sucha. 

Stres so sucha vzniká ako dôsledok nízkeho obsahu 
vody v prostredí, pričom atmosférické podmienky 
spôsobujú neustálu stratu vody transpiráciou 
a evaporáciou [20,21]. Sucho ovplyvňuje mnoho 
fyziologických procesov vrátane rastu, tvorby semien, 
výmeny plynov, vodného potenciálu, fotosyntézy, 
respirácie, uzatvárania prieduchov alebo udržiavania 
bunkovej homeostázy [22,23,24]. Je však nevyhnutné 
spomenúť, že reakcie rastlín na sucho sa výrazne líšia 
v závislosti od intenzity a dĺžky trvania stresu, ako aj od 
druhu alebo ontogenetického štádia rastliny [25]. Za 
najcitlivejšie deje pri vodnom deficite sú považované 
tie, ktoré sú podmienené turgorom. Strata turgoru je 
prvým preukazným biofyzikálnym prejavom vodného 
stresu a vplýva na mnohé fyziologické a morfologické 
vlastnosti [26,27,1]. Následkom poklesu turgoru 
nastane inhibícia zväčšovania buniek, čím sa zmenšuje 
listová plocha a znižuje evapotranspirácia. Táto 
obranná reakcia umožní rastline dlhšie využívať 
dostupnú vodu, ktorej prísun cez koreň je už 
obmedzený. Ďalšou fázou obrany voči vodnému 
deficitu je stimulácia predlžovacieho rastu koreňov. 
Inhibícia expanzie listovej plochy zredukuje spotrebu 
uhlíka spolu s energiou a značná časť asimilátov zo stále 
funkčného fotosyntetického aparátu môže byť 
distribuovaná do koreňov, kde podporia jeho rast do 
vlhších častí pôdy [1]. Počas silného vodného stresu sa 
rastliny snažia eliminovať transpiračné straty 
uzatváraním prieduchov. Tento proces môže prebiehať 
hydropasívne (keď je evaporácia vody zo sprievodných 
buniek rýchlejšia ako vyrovnávanie jej množstva 
prostredníctvom epidermálnych buniek) alebo 
hydroaktívne (v prípade dehydratácie celého listu za 
spotreby energie) a vždy sa spája s redukciou príjmu 
CO2, čo vedie k zníženiu fotosyntetickej aktivity 
[1,28,29]. Obmedzenie absorpcie CO2 môže vytvoriť 
nerovnováhu medzi fotochemickou aktivitou 
fotosystému PSII a elektrónovými požiadavkami 
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Calvinovho cyklu. To môže viesť k prebytku 
absorbovanej excitačnej energie a následnému 
fotoinhibičnému poškodeniu reakčných centier PSII 
[30,31]. Viacero štúdií potvrdilo, že vodný stres 
spôsobil inaktiváciu reakčných centier PSII ako 
dôsledok degradácie D1 proteínu tvoriaceho ich jadro 
[32,33]. Proti vysokej excitácii a fotoinhibícii PSII 
rastlina reaguje zvýšením rozptylu excitačnej energie 
alebo tvorbou pomocných fotosyntetických pigmentov 
(karotenoidy a antokyány) [34]. Tieto procesy často 
zapríčiňujú tvorbu reaktívnych foriem kyslíka (ROS), 
predstavujúce primárne mediátory oxidačného 
poškodenia. 

Do skupiny ROS patria superoxidové radikály, 
hydroxylové radikály, alkoxyradikály, peroxyradikály, 
peroxid vodíka a singletový kyslík [1]. Tvorba ROS je 
možná v ktoromkoľvek bunkovom priestore, ktorý 
obsahuje bielkoviny alebo molekuly s redoxným 
potenciálom dostatočne vysokým na excitovanie alebo 
darovanie elektrónu atmosférickému kyslíku [35]. 
Narastajúca produkcia ROS síce predstavuje spoločný a 
univerzálny znak stresových podmienok, avšak ich 
tvorba prebieha aj v nestresovaných bunkách, kde 
môžu zohrávať rôzne úlohy. Tieto vedľajšie produkty 
aeróbneho metabolizmu sú napríklad značne 
univerzálne vo funkcii signalizačných molekúl. Vďačia 
za to vlastnostiam zahrňujúcim rôzne miesta 
produkcie, rôzne úrovne reaktivity alebo potenciál 
prechádzať cez biologické membrány [35,36]. Ďalším 
dôkazom rozmanitosti funkcií ROS sú zistenia, že vo 
vyšších rastlinách regulujú vývoj organizmu, jeho 
interakcie s inými organizmami, systémové odpovede 
a tiež apoptózu buniek [37,38]. Oxidačné poškodenie 
nastáva pri narušení rovnováhy medzi tvorbou 
a odstraňovaním ROS, čím v rastline vzniká stav, keď je 
kapacita bunkových antioxidačných systémov 
vyčerpaná ROS a inými bunkovými oxidantmi. 
V takýchto podmienkach dochádza k poškodzovaniu 
životne dôležitých molekúl, akými sú DNA, proteíny 
a lipidy, čo je jednou z príčin poklesu produktivity 
rastlín [39]. 

Rastliny regulujú oxidáciu pomocou veľmi 
efektívneho enzymatického a neenzymatického 
obranného systému. Medzi enzýmy rozkladajúce ROS 
sa radí superoxiddismutáza (SOD), peroxidáza (POX) 
a kataláza (CAT). K neenzymatickým antioxidantom 
patrí glutation, askorbát, tokoferol, karotenoidy 
a molekulárne šaperóny [1]. 
 

 
Obr. 1 Ilustračné porovnanie vplyvu veľkosti kvapôčok 
v aeroponických systémoch na rast koreňov (vľavo – 
veľké kvapôčky, vpravo – mikrokvapôčky) 

1 Materiál a metodika 
Ako experimentálnu rastlinu sme zvolili kukuricu 

siatu (Zea mays), pretože je považovaná za tretiu 
najdôležitejšiu obilninu ľudského potravného reťazca 
(hneď po ryži a pšenici) a vzhľadom na jej vysokú 
produktivitu je v budúcnosti schopná napĺňať 
stravovacie potreby neustále rastúcej ľudskej 
populácie [5]. Experiment bol realizovaný v dvoch 
simultánne pracujúcich prototypoch aeroponických 
systémov. Prvý z nich (AEROS 1) distribuoval živný 
roztok ku koreňom pomocou ponorného 
nízkotlakového čerpadla. Na výstup čerpadla sme 
nasadili slepo končiacu trubicu, ktorá v hornej časti 
obsahovala početné otvory umožňujúce vznik 
drobných prúdov živného roztoku zasahujúcich korene. 
V druhom systéme (AEROS 2) bol živný roztok 
distribuovaný pomocou ponorného ultrazvukového 
zariadenia. Chvením membrány tohto zariadenia 
vznikal okolo koreňového systému aerosól s veľkosťou 
kvapôčok približne 5 μm. Experimentom sme sa snažili 
zdokumentovať reakciu pokusných rastlín na veľkosť 
kvapôčok úplného živného roztoku, ktoré boli 
distribuované ku koreňom v 15 minútových 
intervaloch. Predpokladali sme zmeny v rastových 
parametroch a zmeny v koncentrácii fotosyntetických 
pigmentov medzi rastlinami z AEROS 1 a AEROS 2. 
Vychádzali sme najmä z hypotézy, že pre klíčence bude 
mať zvolený interval zavlažovania v AEROS 2 inhibičné 
až letálne účinky v dôsledku vysychania koreňov, 
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pretože mikrokvapôčky mali tendenciu rýchlo sa 
vyparovať. AEROS 1 poskytoval rastlinám dostatočné 
množstvo veľkých kvapôčok, preto sme v ňom efekt 
sucha nepredpokladali. Semená pokusných rastlín sme 
nakličovali na filtračnom papieri v Petriho miskách pri 
izbovej teplote, pričom ako zálievka slúžil úplný živný 
roztok [40]. Po troch dňoch sme klíčence vložili do 
aeroponických systémov umiestnených v klimaboxe, 
kde boli pestované v kontrolovaných aeroponických 
podmienkach (23 °C; relatívna vlhkosť vzduchu 60 - 70 
%; 16 hodín svetlo; 8 hodín tma; zálievka – úplný živný 
roztok; interval zalievania – 15 minút) v dvoch 
opakovaniach po 12 rastlín. Rastové parametre 
a koncentrácia fotosyntetických pigmentov boli 
merané po 10 dňoch rastu (Obr. 2). Dĺžka primárnych 
koreňov, rovnako ako aj dĺžka výhonkov (stonka 
s najdlhším listom) boli merané pravítkom. Čerstvú 
hmotnosť koreňov a výhonkov sme stanovili pomocou 
analytických váh (Radwag as 110/C/2). Následne sme 
v inkubátore počas 48 hodín pri teplote 60 °C vysušili 
korene do konštantnej hmotnosti a odvážili pomocou 
analytických váh. Na stanovenie obsahu 
fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu b 
a karotenoidov) v listoch experimentálnych rastlín sme 
použili spektrofotometer RayLeigh UV 2601. V trecej 
miske sme po dobu dvoch minút homogenizovali listy 
kukurice siatej (0,1 g) s využitím zmesi morského piesku 
za následného pridania 10 ml 80 % acetónu (v/v). 
Vzniknutá homogénna zmes bola dekantovaná 
filtráciou za podtlaku cez sinter S3 do skúmavky, ktorá 
bola umiestnená v odsávacej banke. Filtrát sme doplnili 
80 % acetónom do 10 ml. Výsledný extrakt bol 
prenesený do kyviet v ktorých bola meraná 
absorbancia vzoriek pri vlnových dĺžkach 440 nm, 645 
nm a 663 nm. Koncentráciu fotosyntetických 
pigmentov sme vypočítali dosadením extinkčného 
koeficientu do nasledovných rovníc: 

Chlorofyl a = 12,7 x A663 – 2,69 x A645 (mg/l) 
Chlorofyl b = 22,9 x A645 – 4,68 x A663 (mg/l) 

Karotenoidy = 4,968 x A440 – 0,268 (a + b) (mg/l) 
Získané výsledky boli štatisticky spracované pomocou 
programu Microsoft EXCEL. Stanovili sme základné 
štatistické charakteristiky (aritmetický priemer, 
smerodajnú odchýlku). Vzniknuté rozdiely medzi 
súbormi údajov boli hodnotené Studentovým t-testom. 

 
Obr. 2 AEROS 1 s experimentálnymi rastlinami 

2 Výsledky a diskusia 
Koreňový systém rastlín zohráva v podmienkach 

vodného stresu významnú úlohu a je dôležitým 
„konzumentom“ asimilátov [41]. Experimentálne 
rastliny umiestnené v oboch typoch aeroponických 
systémov vyvinuli silné korene, avšak z našich zistení 
vyplýva (Graf 1), že priemerná dĺžka primárnych 
koreňov bola štatisticky preukázateľne vyššia (46,09 
cm) u rastlín, ku ktorým bol živný roztok distribuovaný 
ultrazvukovým zariadením (AEROS 2). Uvedený nárast 
predstavuje 12,41 %. Takáto stimulácia predlžovacieho 
rastu môže byť znakom obrany voči suchu, rovnako ako 
aj rozprestretie koreňového systému [1], ktoré bolo 
u rastlín rastúcich v AEROS 2 zreteľné. 

Priemerná dĺžka výhonkov sa u rastlín pestovaných 
v oboch systémoch značne líšila, pričom bol 
pozorovaný signifikantný nárast u rastlín pestovaných v 
AEROS 2 (33,29 cm). V porovnaní s rastlinami z AEROS 
1 (29,86 cm) predstavoval tento nárast 11,49 %. Khan 
a kol. (2015) zaznamenali signifikantné zníženie dĺžky 
výhonkov, veľkosti listov a hrúbky 
stebiel u nedostatočne hydratovaných rastlín kukurice 
rastúcich v pôde [5]. Znížená dĺžka výhonkov sa 
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považuje za znak prítomnosti sucha [1], ktorý sa 
v našom experimente neprejavil. 
 

 
Graf 1Rastové parametre 
Údaje predstavujú aritmetické priemery. Hladina 
významnosti rozdielov: *P ≤ 0,05. Chybové úsečky 
znázorňujú smerodajnú odchýlku priemeru z dvoch 
opakovaní. 
 

Hodnoty hmotnostných parametrov pokusných 
rastlín znázorňuje graf 2. Nárast dĺžky primárnych 
koreňov u rastlín v AEROS 2 sa na čerstvej hmotnosti 
koreňov oproti AEROS 1 štatisticky významne 
neprejavil. Priemerné hodnoty čerstvej hmotnosti 
koreňov u rastlín z oboch systémov predstavovali 0,43 
g. Hmotnosť sušiny koreňov sa však signifikantne znížila 
(28,57 %) u rastlín zo systému AEROS 2. Pokles suchej 
a čerstvej biomasy koreňov pri rôznych 
poľnohospodárskych plodinách pestovaných v pôde 
zaznamenali viacerí autori v súvislosti s prítomnosťou 
sucha [42,43]. 

Nárast priemernej dĺžky výhonkov sa na ich čerstvej 
hmotnosti taktiež štatisticky významne neprejavil. 
Naopak Efeoglu a kol. (2009) zaznamenali signifikantný 
pokles čerstvej a suchej hmotnosti výhonkov v troch 
kultivaroch kukurice vystavených suchu [7]. Pokles 
nadzemnej biomasy rastlín kukurice v podmienkach 
sucha potvrdil aj Kamara (2003) [44]. Toto zníženie je 
spôsobené redukciou mitóz a predlžovacieho rastu 
buniek, čo je predpokladom adaptácie poskytujúcej 
možnosť koncentrovať a dlhšie využívať dostupné 
zdroje vody [4,44]. 

 

 
Graf 2 Hmotnostné parametre 

Údaje predstavujú aritmetické priemery. Hladina 
významnosti rozdielov: *P ≤ 0,05. Chybové úsečky 

znázorňujú smerodajnú odchýlku priemeru z dvoch 
opakovaní. Č = čerstvých. 

 
Vodný stres obmedzuje rast a potenciál kukurice vo 

všetkých fenofázach [45]. Negatívnou zmenou 
obmedzujúcou potenciál rastlín pri vodnom deficite je 
aj znižovanie koncentrácií fotosyntetických pigmentov, 
ktoré sa väčšinou rýchlo degradujú a pomaly 
syntetizujú. Náš experiment však nepreukázal žiadne 
signifikantné rozdiely v koncentrácii chlorofylu a, 
chlorofylu b ani karotenoidov (Graf 3). Naopak 
Ghahfarokhi a kol. (2014) a Efeoglu a kol. (2009) 
zaznamenali významné zníženie koncentrácie 
fotosyntetických pigmentov vo všetkých sledovaných 
kultivaroch kukurice vystavených suchu. Po 
rehydratácii týchto rastlín dosiahla koncentrácia 
asimilačných pigmentov optimálne hodnoty [7,8]. 
Z uvedeného vyplýva, že na základe koncentrácií 
asimilačných pigmentov v rastlinách pochádzajúcich z 
oboch našich systémov, nebol preukázaný efekt sucha. 
 

 
Graf 3 Koncentrácia fotosyntetických pigmentov 
Údaje predstavujú aritmetické priemery. Chybové 
úsečky znázorňujú smerodajnú odchýlku priemeru 
z dvoch opakovaní. 
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Záver 
V našej práci sme sledovali reakcie rastlín kukurice 

siatej (Zea mays), ktorá bola pestovaná v dvoch 
prototypoch aeroponických systémov, na spôsob 
distribúcie živného roztoku ku koreňom. Prvý prototyp 
distribuoval živný roztok za pomoci nízkotlakového 
čerpadla, druhý prostredníctvom ultrazvukového 
zariadenia, oba v 15 minútových intervaloch. Nakoľko 
prvý prototyp poskytoval koreňovému systému 
dostatok veľkých kvapôčok, bol vznik sucha vysoko 
nepravdepodobný. Naopak v prototype na báze 
ultrazvuku sme predpokladali vysychanie povrchu 
koreňov v dôsledku dlhých prestávok medzi 
zavlažovaním a následné zmeny v sledovaných 
parametroch. Experiment sme uskutočnili v dvoch 
opakovaniach a rozdiely medzi pokusnými rastlinami 
sme stanovili na základe zmien v rastových 
parametroch a koncentrácii fotosyntetických 
pigmentov. Z výsledkov našej práce vyplýva, že u rastlín 
zavlažovaných mikrokvapôčkami v systéme AEROS 2 sa 
signifikantne zvýšila dĺžka primárnych koreňov a dĺžka 
výhonkov. Hmotnosť sušiny koreňov bola signifikantne 
vyššia v AEROS 1. V čerstvej hmotnosti výhonkov, 
čerstvej hmotnosti koreňov a koncentrácii 
fotosyntetických pigmentov nebol zaznamenaný žiadny 
štatisticky významný rozdiel. Prototypy teda nevytvorili 
experimentálnym rastlinám výrazné stresové 
podmienky, avšak na základe indukcie predlžovacieho 
rastu koreňov v systéme AEROS 2 môžeme odhadovať, 
že sa rastliny snažili adaptovať na mierne sucho. 
Nasvedčuje tomu aj signifikantné zníženie suchej 
biomasy koreňov. Tieto zistenia by sa po ďalšom 
zopakovaní experimentu mohli využiť na vytváranie 
silných koreňových systémov rastlín pomocou 
navodenia istej miery stresu a tak rozvíjať aeroponický 
spôsob pestovania, ktorý má okrem 
poľnohospodárstva aj široké využitie v ďalších 
oblastiach. 
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Abstrakt 
Vznik eukaryotickej bunky a následná diverzifikácia 
spoločného predka eukaryotov sú jednými z najviac 
diskutovaných tém súčasnej biológie. Molekulárne 
analýzy genómov priniesli v posledných desaťročiach 
prevrat a nové poznatky viedli k veľkým taxonomickým 
revíziám.  V súčasnosti   sa   najčastejšie   stretávame   s 
klasifikáciou eukaryotov do piatich veľkých skupín 
(Opisthokonta,   Amoebozoa,    Archaeplastida,    SAR  a 
Excavata). Viaceré jednobunkové eukaryoty (Protista) 
alebo celé ich skupiny však nie je možné na základe 
fylogenetických analýz  uspokojivo  zaradiť  do žiadnej 
z nich. Neustále objavovanie nových druhoch 
jednobunkových eukaryotov, skúmanie ich genómov a 
zaradenie sekvencií z týchto organizmov do najnovších 
fylogenetických analýz postupne vedie k ďalším 
zmenám v systematike eukaryotov. Fylogenetické 
analýzy s využitím údajov zo skupín eukaryotov s 
nejasným taxonomickým postavením (incertae sedis) 
sú kľúčové pri hľadaní pozície koreňa (iniciálnej 
bifurkácie) fylogenetického stromu eukaryotov. Tento 
príspevok   poskytuje   stručných   prehľad   poznatkov 
o skupinách   nejasného   taxonomického   postavenia, 
o ich pravdepodobných pozíciách v rámci 
eukaryotického fylogenetického stromu a o nových 
trendoch v systematike eukaryotov. 
Kľúčové slová: Incertae sedis, eukaryotický strom, 
pôvod eukaryotov, trendy v systematike 

Abstract 
The origin of a eukaryotic cell and the subsequent 
diversification of the last common eukaryotic ancestor 
of eukaryotes are among the most discussed topics of 
contemporary biology. Molecular analyzes of genomes 
have led to revolution in recent decades and new 
findings have led to major taxonomic revisions. The 
eukaryotes are currently most often classified into five 
supergroups (Opisthokonta, Amoebozoa, 

Archaeplastida, SAR and Excavata). However, several 
unicellular eukaryotes (Protista) or whole protist 
groups cannot be satisfactorily classified into any of 
these supergroups based on phylogenetic analyzes. 
The ongoing discoveries of new unicellular eukaryotic 
species, the investigation of their genomes and the 
inclusion of sequences from these organisms into the 
newest phylogenetic analyses have continually led to 
further changes in the eukaryotic system. Phylogenetic 
analyses using data from groups of eukaryotes with 
unclear taxonomic position (incertae sedis) are crucial 
for finding the root (inicial bifurcation) of the 
eukaryotic tree. This paper provides a brief overview of 
our current knowledge about eukaryotes with 
uncertain phylogenetic position, their probable 
positions within the eukaryotic phylogenetic tree and 
new trends in eukaryotic systematics. 
Key Words: Incertae sedis, eukaryotic tree, origin of 
eukaryotes, trends in systematics 

Úvod 
Fylogenetika je veda, ktorá sa zaoberá skúmaním 
evolučných vzťahov medzi organizmami. Nájsť koreň 
eukaryotického stromu (iniciálne rozdvojenie – 
bifurkáciu) je pomerne ťažké, pretože k k diverzifikácii 
spoločného predka na dve najstaršie línie eukaryotov 
došlo veľmi dávno. Dôležité pri hľadaní odpovede na 
túto otázku je poznať všetky hlavné skupiny 
eukaryotov, najmä  jednobunkových  (Protista)  a mať z 
nich sekvenčné dáta, na základe ktorých možno robiť 
fylogenetické analýzy. Cieľom súčasnej systematiky je 
vytvoriť strom života na základe evolučných vzťahov 
jednotlivých skupín organizmov. Často sa stáva, že pri 
objavení   nových   druhov    alebo    skupín    Protista  a 
zaradení dát z nich do fylogenetických analýz dochádza 
k zmenám v poradí odvetvovania jednotlivých línií v 
rámci eukaryotického fylogenetického stromu a teda aj 
k revíziám systému eukaryotov dokonca aj na úrovni 
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tých najvyšších taxonomických kategórií [1]. (vľavo – 
veľké kvapôčky, vpravo – mikrokvapôčky) 

1 Súčasný systém eukaryotov 
Od roku 2012 je v najnovšej literatúre najrozšírenejšia 
klasifikácia eukaryotov podľa Adl a kol. 
[2] do piatich veľkých skupín: Opisthokonta (živočíchy, 
huby a im príbuzné organizmy), Amoebozoa, Excavata, 
Archaeplastida  (Glaucophyta,  červené  riasy  a zelené 
riasy vrátane suchozemských rastlín) a SAR, ktorú 
tvoria skupiny Stramenopiles, Alveolata a Rhizaria (obr. 
1). Okrem týchto piatich veľkých skupín existuje však 
viacero skupín eukaryotov, ktoré sa doposiaľ 
nepodarilo uspokojivo zaradiť do žiadnej z týchto 
skupín – tzv. skupiny nejasného taxonomického 
postavenia (incertae sedis). Tieto skupiny predstavujú 
najväčšiu výzvu pre súčasnú systematiku eukaryotov. 
Tieto eukaryotické mikroorganizmy sa často 
morfologicky  nepodobajú   na   žiadnu   inú   skupinu  a 
veľmi často chýbajú sekvenčné dáta z týchto 
organizmov. Ak aj sú k dispozícii, je ich málo a často 
poskytujú vo fylogenetických analýzach konfliktné 
výsledky [2]. Medzi eukaryotické skupiny incertae sedis 
patria Haptophyta, Cryptophyta, Katablepharida, 
Centrohelida, Telonemida, Rigifilida, Breviatea, 
Apusomonadida, Ancyromonadida, Mantamonadida, 
Collodictyonida, Picozoa,  Hemimastigophora  (obr.  2 a 
4), rappenomonády a rod Palpitomonas. 
Problematickým je aj rod Malawimonas s typickou 
exkavátnou morfológiou (viď nižšie). Fylogenetické 
postavenie spomenutých organizmov je kľúčové pre 
hľadanie pozície koreňa stromu eukaryotov a ďalšie 
zmeny v systéme eukaryotov [3]. 
 

Obr. 1 Klasifikácia eukaryotov podľa Adl a kol. (2012) [4] 

2 Skupiny eukaryotov incertae sedis 
ednobunkové eukaryoty incertae sedis sú skupinou 
mikrorganizmov, z ktorých väčšina je pre laickú 
verejnosť neznáma. Neustále sa objavujú nové druhy, 

ktoré  nemožno  na  prvý  pohľad  zaradiť  do  žiadnej  z 
veľkých dobre definovaných skupín eukaryotov a ich 
postavenie v súčasnom systéme eukaryotov ostáva 
sporné. Ekologický význam niektorých skupín Protista a 
rias nejasného taxonomického postavenia ako napr. 
Haptophyta je však značný, pretože predstavujú jednu 
z dominantných zložiek morského fytoplanktónu a vo 
významnej miere sa v prírode podieľajú na kolobehu 
uhlíka, kyslíka, síry a produkujú plyn dimetylsulfid   
(DMS), ktorý slúži v atmosfére ako kondenzačné jadro 
pre tvorbu oblakov. Predátorom ako napr. 
Katablepharida, Cryptophyta a Centrohelida sa vyvinuli 
špeciálne organely (ejektozómy) na lov mikrobiálnej 
koristi. Mnohé Protista incertae sedis obývajú aj 
extrémne stanovištia, iné skupiny sú bežnými 
mikroorganizmami    v     sladkovodných,     morských   i 
pôdnych biotopoch. Hatena arenicola zo skupiny 
Katablepharida požiera zelenú riasu rodu 
Nephroselmis, z ktorej si ponecháva plastidy, ktoré po 
delení dedí vždy len jedna bunka (tzv. sekundárna 
endosymbióza v progrese). Niektoré skupiny Protista 
incertae sedis obsahujú organely, ktoré nenachádzame 
u iných skupín eukaryotov a ich vznik je predmetom 
ďalších bádaní (napr. telonemozóm u Telonemida, 
organela „microbody“ u Picozoa alebo rôzne druhy 
vakuol u Rigifilida). Jediný doposiaľ objavený zástupca 
skupiny Mantamonadida je morský druh Mantamonas 
plastica. Sulcomonas je rod, ktorý bol nájdený v čreve 
ropuchy a je zaraďovaný ku skupine Collodyctionida. 
Bunka zástupcov Collodyctionida má brušnú ryhu, 
ktorá vzhľadom pripomína exkavátnu ryhu zástupcov 
skupiny Excavata, príbuznosť tejto skupiny a skupiny 
Excavata je však otázna. Hemmimastigophora sú 
skupinou,    z     ktorej     chýbajú     sekvenčné     dáta  a 
morfologicky sú popísané len rody Hemimastix, 
Stereonema a Spironema. Nové poznatky o skupinách 
Protista incertae sedis  a zaradenie  sekvenčných  dát  z 
týchto organizmov do fylogenetických analýz prinášajú 
nový pohľad na eukaryotický fylogenetický strom a je 
možné očakávať, že aj  v budúcnosti dôjde  k výrazným 
zmenám v systematike eukaryotov. 
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Obr. 2 Niektoré eukaryotické skupiny incertae sedis. 1 
– Collodyctionida,2 – Ancyromonadida,3 – 
Apusomonadida, 4 – Breviatea, 5 – Centrohelida, 6 – 
Cryptophyta, 7 – Haptophyta, 8 – Katablepharida, 9 – 
Hemimastigophora, 10 – Matamonadida, 11 – 
Picozoa, 12 – Rigifilida, 13 – Telonemida (Autor: 
Miriam Trniková) 

3 Predpokladané zmeny v novom systéme 
eukaryotov 
Najnovšie fylogenetické štúdie naznačujú, že skupiny 
Amoebozoa, Opisthokonta, Archaeplastida a SAR sú 
skutočne monofyletické (zahrňujú všetky organizmy, 
ktoré majú spoločného predka), zatiaľ čo skupina 
Excavata je parafyletická (zahrňuje skupiny, z ktorých 
minimálne niektoré sú príbuzné iným skupinám). 
Ukazuje sa, že rod Malawimonas s typickou exkavátnou 
morfológiou nie je príbuzný ani jednej z dvoch veľkých 
skupín Excavata – Discoba a Metamonada, ktorých 
príbuznosť je  tiež  sporná.  Opistokonta  sú  príbuzné  s 
Breviatea a Apusozoa a mali by tvoriť nový spoločný 
taxón Obazoa. Obazoa sú príbuzné s Amoebozoa a mali 
by byť spolu radené do taxónu Amorphea. Skupiny 
Collodyctionida, Mantamonadida a Rigifilida sú 
príbuzné a pravdepodobne budú v budúcnosti 
spoločne radené do spoločného taxónu CRuMs, ktorý 
je pravdepodobne bazálnou líniou Amorphea. Rod 
Malawimonas a skupina Ancyromonadida sú 
pravdepodobne na báze vetvy predstavovanej 
zoskupením CRuMs a Amorphea. 

 
Obr. 3 Revízia eukaryotického stromu podľa najnovších 
fylogenetických analýz 
 
Haptophyta  a Centrohelida   sú   blízko   príbuzné   a 
preto by mali spolu vytvoriť skupinu Haptista. Haptista 
sú zase s najväčšou pravdepodobnosťou sesterskou
 skupinou SAR. Cryptophyta a 
Katablepharida sú fylogeneticky príbuzné (obe skupiny 
majú ejektozómy a dva nerovnako dlhé bičíkov) a preto 
sa navrhuje združiť ich do novej skupiny Cryptista, ktorá 
je pravdepodobne sesterskou skupinou Archaeplastida 
[5]. Rod Palpitomonas a skupina Picozoa sú 
pravdepodobne príbuzní skupiny Cryptista [6]. 
„Rappedomonády“, sú pravdepodobne príbuzné 
Haptista. Telonemida sú príbuzné Haptista, možno však 
aj Cryptista alebo SAR. Skupiny Archeaplastida, SAR, 
Haptista, Cryptista a ostatné skupiny nejasného 
postavenia, ktoré sú im pravdepodobne príbuzné, 
pravdepodobne zdieľajú spoločného predka a preto by 
mali byť združené do jedného taxónu – Diaphoretickes 
(alebo Corticata) [7]. 
Spoločným predchodcom eukaryotov mohol byť 
eukaryot s exkavátnou morfológiou, ktorý hneď na 
začiatku divergoval na niekoľko línií. Niektoré z týchto 
línií si dodnes zachovali exkavátnu morfológiu (napr. 
niektoré línie v rámci Discoba a Metamonada a rod 
Malawimonas), iné línie ju stratili a z niektorých z nich 
sa vyvinuli vetvy smerujúce k Diaphoretickes a k línii 
predstavovanej zoskupením CRuMs a Amorphea. 
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Príloha 2 Klasifikácia eukaryotov podľa Adl a kol. (2012) 
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Abstrakt 
 
V rámci výskumu fauny v urbánnom prostredí sme 
realizovali ročný výskum v obci Machulince (okr. Zlaté 
Moravce). Zamerali sme sa na epigeickú araneofaunu 
v záhradách rodinných domov, v ktorých sme mali päť 
stacionárov, ktoré reprezentovali mikrohabitaty. Počas 
výskumu sme na piatich stacioároch odchytili 
a determinovali 530 kusov pavúkov z 20 čeľadí, 
patriacich ku 73 druhom (adultné jedince). Výskum 
epigeických pavúkov v záhradách, okrem potvrdených 
očakávaní, priniesol aj iné zaujímavé výsledky. Záhrada 
ako biotop je vhodná pre osídľovanie xerofilnými 
druhmi s preferenciou stepného a otvoreného 
xerofilného habitatu. Záhrady sú potenciálny priestor 
pre rozširovanie nepôvodných druhov a druhov s 
expanzívnym charakterom šírenia. Na základe 
odlišného stupňa disturbancie a rôznych stanovištných 
podmienok vytvorených človekom, sme 
prostredníctvom araneocenóz potvrdili pomerne veľkú 
odlišnosť  cenóz na monitorovaných plochách. Na 
stacionároch s najmenším antropickým zásahom boli 
spoločenstvá pavúkov z hľadiska pomerného 
zastúpenia druhov v cenóze a druhovej diverzity 
vyrovnané,. Výskum v záhradách priniesol aj prvonález 
pre Slovensko nového druhu Tegenaria hasperi 
(Chyzer, 1897) (Agelenidae).  

Kľúčové slová: pavúky, záhrady, urbánne 
prostredie, synantropná fauna 

Abstract 
The research of epigeic spiders in the gardens, in 
addition to the confirmed expectations, has also 
provided interesting results. The garden as a habitat is 
suitable for colonization of xerophilous species with 
preference for steppe and other open xerophilous 
habitat. Based on the degree of disturbance that varied 
at each stationary and the different habitat conditions 
created by man, we have, through araneocenoses, 
confirmed a relatively large differentiation on the 
relatively small area of two gardens. Gardens are a 

potential space for expanding non-native species, or 
invaders. In the habitats with the low anthropic 
intervention, the spider communities were balanced, in 
terms of the proportion species in coenose and species 
diversity. Research in the gardens has also brought the 
first record to the species Tegenaria hasperi 
(Agelenidae) for Slovakia. 
Key Words: spiders, gardens, urban environment, 
synanthropic fauna 

Úvod 
Výskum fauny v urbánnom prostredí je aktuálny a 

zaujímavý, no napriek tomu sa mu venuje pomerne 
málo pozornosti. Vo výskume sme sa zamerali na 
záhradu, ako habitat, ktorý je súčasťou urbánneho 
prostredia. Záhrada ako súčasť druhotnej krajinnej 
štruktúry je výrazne pozmenená (vytvorená) človekom. 
Vytvára zaujímavý, štruktúrovaný a pomerne 
rozmanitý ekosystém vzhľadom na účel využívania 
človekom. Prostredníctvom faunistického výskumu 
pavúkov (Araneae) v tomto type habitatu hodnotíme 
význam záhrad pre biodiverzitu pavúkov. Na Slovensku 
sa záhradam venovala len okrajová pozornosť. Náš 
výskum prináša prvé poznatky o ich  araneofaune. 
Podobný výskum už bol urobený štúdiom roztočov ako 
modelových živočíchoch záhrad využívaných na 
hospodárske účely [1] 

Naša hypotéza o vplyve pozmeneného prostredia na 
pavúčie spoločenstvá vychádza zo všeobecného 
názoru, že urbánne vidiecke a mestské prostredie je 
pomerne chudobné (kvantitatívne aj kvalitatívne). 
Nepôvodnosť stanovišť (na pohľad často až extrémne 
pozmenené človekom) predstavuje potenciálne 
vhodné prostredie pre nepôvodné a invadujúce druhy 
s vysokým podielom druhov synantropných a druhov 
typických pre agrobiocenózy.  

Cieľom nášho príspevku je vyhodnotenie stupňa 
narušenia stanovištia (hemeróbie) prostredníctvom 
araneofauny, získanie prehľadu o druhovej štruktúre, 
charakteristické pre špecifické typy habitatov záhrad.  
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1 Metodika zberu materiálu  
Odchyt výskumného materiálu sme robili v obci 
Machulince (okr. Zlaté Moravce) v dvoch záhradách 
metódou zemných pascí. Pasce boli umiestnené podľa 
zvolených piatich typov mikrohabitatov po jednej pasci. 
Pascami boli sklené poháre, fixačnou látkou bol 8% 
roztok formaldehydu. Pasce sme zakopali na vybraných 
miestach v septembri 2017. Materiál sme vyberali 
celoročne od októbra 2017 do októbra 2018, 
v pravidelných mesačných intervaloch, vždy k prvému 
dňu nového mesiaca. Kontinuálnym zberom sme 
zachytili vzorky fauny z celého mesiaca na konkrétnych 
stanovištiach. Samostatne sme zatriedili jednotlivých 
zástupcov radov bezstavovcov a samostatne sme 
fixovali pavúky v benzínalkohole.  Na determináciu 
pavúkov sme použili binokulárnu lupu.  Na identifikáciu 
jedincov na úroveň druhu sme používali kľúče: Spinnen 
Mitteleuropas [2], Klíč zvířeny ČSSR IV. Řád Pavouci – 
Araneida [3]. Významnou pomocou pri určovaní tiež 
boli aj internetové kľúče Araneae - Spiders of Europe 
dostupné na araneae.nmbe [4], francúzska stránka 
s fotografickým kľúčom arachnopiwigo [5]. Stránka 
araneae.nmbe. slúžila aj na overovanie aktuálnych 
informácií o aktuálnych taxonomických zmenách 
a rozšírení druhov. Juvenilné a subadultné štádiá boli 
určované na úroveň rodu. Podľa ekologických nárokov 
sme taxóny zaradili do kategórií podľa Catalouge of 
Spiders of Czech republic [6]. Získané dáta sme 
hodnotili kvantitatívnymi a štrukturálnymi 
charakteristikami. Kvantitatívne zhodnotenie 
dominancie sme hodnotili v päťčlennej stupnici podľa 
Lososa [7]. Štatistické hodnotenie materiálu bolo 
spracované v štatistickom programe PAST [8] verzia 
2.14. Diverzitu sme hodnotili pomocou Shannonovho 
indexu diverzity (H’) s použitím prirodzeného 
logaritmu. Vyrovnanosť cenózy bola vypočítaná 
pomocou Pielouovej indexu pre ekvitabilitu (J’), 
vyjadrujúcim mieru rovnomernosti zastúpenia druhov 
v spoločenstve. Podobnosť cenóz na stacionároch  sme 
analyzovali pomocou kvalitatívno-kvantitatívneho 
indexu Bray-Curtis, indexu podobnosti [8].  

1.1 Charakteristika jednotlivých stacionárov 
Výskum prebiehal v dvoch záhradách rodinných 
domov. Prvý typ reprezentuje „modernú“ rekreačnú 
záhradu, druhý typ tradičnú hospodársku záhradu 
s ovocným sadom a pestovanými plodinami. V týchto 
dvoch záhradách sme vytypovali na päť stacionárov, 
reprezentujúcich mikrohabitaty s rôznym stupňom 
disturbancie.. V rácmi rekreačnej záhrady boli 
stacionáre 1-3, a v rámci hospodárskej záhrady boli 

stacionáre 4-5. Jednotlivé stacionáre charakterizujeme 
nasledovne: 
1. Prvý stacionár – uložené drevo, tu bol najmenší, resp. 
žiadny antropický zásah.  
2. Druhý stacionár - reprezentuje umelo vysadenú 
krovitú vegetáciu nepôvodnej dreviny - tuja, 
s minimálnym podielom disturbancie. Živý plot je 
jediný typ krovitej vegetácie na skúmanej ploche.  
3. Tretí stacionár – sa nachádza na trávniku. Tento 
trávnik je umelo vysadený, umelo zavlažovaný bez 
zatienenia a počas sezóny pravidelne kosený.  
4. Štvrtý stacionár - reprezentuje ovocný sad. Na 
stacionári sa počas roka nevykonávajú zásahy, okrem 
kosenia. Trávnik tu je pôvodný, stacionár je čiastočne 
zatienený stromovou vegetáciou.  
5. Piaty stacionár – je reprezentovaný tradičným 
spôsobom využívania záhrady na hospodárske účely. 
Počas roka tu bol pozorovaný najväčší zásah (oranie, 
sadenie, plenie, atď.)  
Na stacionároch sme predpokladali odlišnosť 
spoločenstva araneocenóz a zmeny dynamiky 
a početnosti počas roka medzi jednotlivými 
mikrohabitatmi.  

2 Výsledky a diskusia 
V oboch záhradách (rekreačná, hospodárska) sme 
získali 530 jedincov pavúkov, patriacich ku 73 druhom 
a 100 taxónom (druhy determinované na úroveň druhu 
resp. na úroveň rodu). Druhová diverzita araneocenózy 
záhrady ako celku bola veľmi vysoká (H´= 3,99, R = 
15,74, e = 0,86). Z hľadiska percentuálneho zastúpenia 
druhov (na základe dominancie) (Graf 1)  sme zistili, že  
subdominantné druhy tvorili najväčšie percento (36 %). 
Druhý najvyšší podiel v cenóze mali druhy recedentné 
(23 %), nasledovali subrecedentné druhy s podielom 16 
% a dominantné druhy tvorili len 14 % cenózy. 
Najmenšie percento tvorili druhy eudominantné 
s podielom 11% (Graf 1). Početnosť pavúkov na 
stacionároch bola pomerne vyrovnaná aj vzhľadom na 
rôzny stupeň disturbancie a rozdielne stanovištné 
podmienky. 

 



Študentská vedecká konferencia 2019  Ekológia a environmentalistika 

  43 

 
Graf 1 Pomerné zastúpenie jednotlivých druhov 
pavúkov z hľadiska ich dominancie v araneocenóze na 
všetkých stacionároch záhrad. 
 
Eudominantným pavúkom bol druh Erigone dentipalpis 
(11,3 %). Dominantnými druhmi boli Pardosa hortensis 
(7,7 %) a Pholcus opilionides (5,9 %). 
 
Sezónna dynamika počas celého roka mala 
jednovrcholový priebeh (Graf 2). V jarnom období 
v mesiacoch apríl a máj sme zaznamenali najvyššiu 
početnosť pavúkov. Najmenšiu početnosť sme 
zaznamenali v zimnom období, pričom minimum 
pavúkov oproti zvyšku roka bol v mesiaci január. Na 
jednotlivých stacionároch sa charakter sezónnej 
dynamiky líšil. 
 

  
Graf 2 Sezónna dynamika druhov počas celého roka na 
všetkých stacionároch záhrady. 
 
Z hľadiska miery pôvodnosti stanovišťa, resp. 
ekologickej valencie, v oboch záhradách tvorili druhy 
euryvalentné takmer polovicu celkovej araneofauny 
(46 %). Až 35 % tvorili druhy preferujúce semi-
naturálne, poloprírodné stanovištia. Zvyšok tvorili 
ostatné kategórie v zastúpení: 9 % druhy obývajúce 
pôvodné stanovištiaa, 3 % druhy obyvajúce 
disturbované stanovištia, 1 % druhy artifikálne a 6 % 
sme bližšie do týchto kategórií nezaradili. Najvyšší 
podiel euryvalentných druhov, obývajúcich všetky typy 

stanovíšť vzhľadom na pôvodnosť, bol na stacionári 4 
(ovocný sad). Najvyšší podiel pavúkov obývajúcich 
poloprírodné stanovištia sme zistili na stacionári 5 
(hospodárska časť záhrady) a na stacionári 3 (trávnik) 
(Graf 3). 
 

 
Graf 3 Zastúpenie druhov na stacionároch - podľa 
kategórie pôvodnosti stanovíšť. Pozn: e – euryvalentné, 
c – climax, sn – semi-natural, dis – disturbed, art – 
artifical, ? – nezaradené. 
 
V oboch záhradách sme araneofaunu zhodnotili 
z hľadiska ich preferencie vlhkosti stanovišťa-humidity 
(Graf 4). Spolu na všetkých stacionároch výrazne 
prevažovali suchomilné druhy. Druhy xerofilné (42 %) 
a druhy hemixerofilné (14 %) spolu tvorili viac ako 
polovicu araneocenózy. Hemihygrofilné druhy tvorili 
spolu 20 %. Druhy euryhygrické tvorili spolu 16 %. 
Najmenšie zastúpenie mali druhy hygrofilné (len 4 %). 
Do kategórií z hľadiska humidity sme nezaradili 4 % 
druhov. Najvyšší podiel euryhygrických pavúkov sa 
nachádzal na stacionári 3 (trávnik). Najnižší podiel 
euryhygrických druhov sa nachádzal na stacionári 4 
(ovocný sad). Najvyšší podiel suchomilných druhov 
(xerofilných + hemixerofilných) sa nachádzal na 
stacionári 5 (hospodárska časť záhrady) (Graf 4).   
 

 
Graf 4 Zastúpenie druhov podľa humidity – nárokov 
pavúkov na vlhkosť stanovišťa na všetkých 
stacionároch. Pozn: e – euryhygrické, x – xerotermné, 
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hx – hemi-xerotermné, hh – hemi-hygrofilné, h – 
hygrofilné, ? – nezaradené. 
 
Z hľadiska preferencie osvetlenia stanovišťa sme zistili 
v oboch záhradách vyrovnané zastúpenie na všetkých 
stacionároch druhov, preferujúcich polozatienené (42 
%) až oslnené (41 %) stanovištia. Zvyšok tvorili druhy 
preferujúce zatienené habitaty (10 %), druhy bez 
špecifických nárokov z hľadiska oslnenia (4 %) a 3 % 
tvorili druhy, ktoré sme bližšie do kategórii nezaradili 
(Graf 5). Paradoxne, najvyšší podiel druhov 
preferujúcich polozatienené habitaty sa vyskytoval na 
najotvorenejšom a najpresvetlenejšom stacionári 
spomedzi všetkých mikrohabitatov – na kosenom 
trávniku. Najvyšší podiel druhov preferujúcich 
otvorené stanovišťia sa vyskytoval na stacionári 5 
(hospodárska časť záhrady) (Graf 5). 
 

 
Graf 5 Zastúpenie druhov pavúkov podľa preferencie 
a nárokov na svetelné podmienky na všetkých 
stacionároch. Pozn: e - euryvalentné, o – open, ps – 
partly shaded, s – shaded, ? – nezaradené.  
 
Na všetkých stacionároch sme zhodnotili araneofaunu 
z hľadiska preferencie typu habitatu nasledovne. 
V oboch záhradách najvyšie percento tvorili druhy 
špecifické pre otvorené, stepné habitaty (32 %). Spolu 
s 13 % zastúpením pavúkov špecifických pre iný typ 
otvorených habitatov, tvorili takmer polovicu. 
Pomerne vysoké percento zastupovali druhy pavúkov 
špecifické pre lesné habitaty (23 %). Druhy eurytopné 
tvorili 19 %. Zvyšok populácie tvorili druhy synantropné 
(4%), druhy mokradí (2 %) a druhy bližšie nezaradené 
do kategórii tvorili 7 % z celkového počtu dospelých 
jedincov (Graf 6). Najvyšší podiel eurytopných druhov 
sa vyskytoval na stacionári 2, reprezentujúci krovitú 
vegetáciu - živý plot. Najnižší podiel bol na stacionári 4 
(sad). Najvyšší podiel druhov preferujúcich stepné 
habitaty bol na stacionári 5 (hospodárska časť záhrady). 
Najnižší podiel stepných druhov bol na stacionári 2 
(krovitá vegetácia). Naopak,  na stacionári 1 (suché 

zatienené prostredie bez zásahu) tieto druhy úplne 
absentovali. Najvyšší podiel druhov preferujúcich lesné 
stanovišťa sa nachádzali na stacionári 4 (ovocný sad) 
(Graf 6).  
 

 
Graf 6 Percentuálne zastúpenie druhov pavúkov na 
všetkých stacionároch spolu, podľa typu stanovišťa. 
Pozn: e – euryvalentné, s – steppe, o – open, f – forest, 
w – wetlands, ? – nezaradené. 
 
Podobnosť cenóz pavúkov sme hodnotili (Graf 7) 

kvalitatívno-kvantitatívnou metódou (single linkage 

cluster analysis použitím indexu podobnostgi Bray-

Curtis). Vytvorili sme dendrogam, kde sa zoskupili 

druhy do troch vetiev (na hladine podobnosti 0,5). 

Vpravo je dvojvetva druhov Erigone dentipalpis 

a pavúky rodu Pardosa. Tieto dva druhy boli 

charakteristické a eudominantné v záhrade ako celku. 

Vľavo je vetva šiestich druhov Hoplopholcus forskali, 

pavúky rodu Leptyphantes, Diplostyla concolor, 

Drassodes lapidosus, Mermessus trilobatus, Pholcus 

opilionides. Sú to druhy preferujúce zatienené a suché, 

habitaty, špecifické pre kosený trávnik a povrch pôdy 

pod tujami, teda stanovištia rekreačnej záhrady. Ďalšia 

vetva, diferencovaná na dve časti, je tvorená druhmi 

Oedothorax apicatus, Civizelotes gracilis, Xerolycosa 

miniata, Xerolycosa nemoralis, Zodarion rubidum. 

Tieto druhy prevládali v cenóze stacionárov 

hospodárskej záhrady, ich zastúpenie bolo najvyššie 

v obhospodarovanej časti. Sú to druhy so širokou 

ekologickou valenciou. Druhá časť spoločnej vetvy je 

tvorená druhmi Drassodes lapidosus, pavúky rodu 

Zelotes, Assagena phalerata a Agyneta cauta, ktoré 

sme zaznamenali predovšetkým na kosenom trávniku 

a na stacionároch obhospodarovanej záhrady. 
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Graf 7 Dendrogram podobnosti druhov na stacionároch 
(len druhy s dominanciou vyššou ako 5 %) (Bray-Curtis, 
single linkage cluster analysis). 
 

Veľmi prínosným a neočakávaným výsledkom bol 
prvý nález pavúka Tegenaria hasperi (Agelenidae) pre 
Slovensko. Vedecky hodnotným nálezom boli adultné 
samce druhu Tallusia vindobonensis [9], ktoré boli 
v roku 2018 publikované ako prvonález len zo slanísk na 
južnom Slovensku. Ekologicky zaujímavými nálezmi boli 
druhy Mermessus trilobatus a Hoplopholcus forskali 
[10]. Títo dvaja zástupcovia nepôvodných pavúkov sa 
vyskytovali ako subdominantné druhy. Doposiaľ boli 
nájdené a publikované len z botanickej záhrady [11] 
(podľa špecialistov, Gajdoš a Černecká - in verb, sú vraj 
známe aj z iných lokalít) (. Predpokladáme že tieto 
druhy majú stratégiu invaderov.  

Záver 
V oboch záhradách sme za rok na piatich stacionároch 
zistili vysokú druhovú diverzitu pavúkov, odlišné 
zloženie araneocenóz v dvoch záhradách s rôznym 
spôsobom využívania. Na základe vyhodnotenia cenóz 
pavúkov sme charakterizovali zmenu ich spoločenstiev 
v dôsledku odlišných stanovišných podmienok na 
pomerne malej ploche záhrad. Početnosť pavúkov na 
jednotlivých stacinároch bol pomerne vyrovnaný, aj 
napriek rôznym stanovištným podmienkam a stupňa 
disturbancie. Rozdiely boli v  druhovom zložení 
spoločenstiev na jednotlivých stacionároch (Graf 7). 
Výskum v záhradách v urbánnom prostredí priniesol aj 
nečakané výsledky. Záhrada je potenciálny priestor na 
rozširovanie nepôvodných druhov (napr. H. forskali, M. 
trilobatus, T. vindobonensis, alebo T. hasperi), je 
útočiskom pre mnohé euryvalentné a synantropné 
druhy (napr. Scytodes thoracica). Záhrada je vhodná 
pre osídľovanie xerofilnými druhmi s preferenciou 
stepného, poprípade iného otvoreného xerofilného 
habitatu. Na základe ekologickej analýzy araneocenóz 
sa najvyššia miera disturbancie potvrdila 

v obhospodarovanej záhrade, menšia bola na trávniku. 
V minimálne antropickou činnosťou narušenom 
stacionári boli cenózy pavúkov vyrovnané aj z hľadiska 
pomerného zastúpenia druhov a druhovej diverzity. 
Komplexný prehľad druhového spektra priniesol aj 
potvrdenie výskytu nového druhu pavúka pre 
Slovensko Tegenaria hasperi, druhonález druhu 
Tallusia vindobonensis pre Slovensko [9, 10] a nálezy 
dvoch pavúkoch, ktorých výskyt bol doposiaľ 
publikovaný len z Botanickej záhrady v Košiciach 
( Mermessus trilobatus a Hoplopholcus forskali) [10, 
11]. Tieto dva druhy pavúkov, nepôvodných druhov na 
Slovensku, boli v našom materiáli početne zastúpené 
ako subdominanty. Predpokladáme že majú invadujúci 
charakter rozširovania. 
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Abstrakt 
Brigittea civica (Lucas, 1850) je v Strednej Európe 
nepôvodný synantropný druh pavúka so schopnosťou 
invázneho šírenia. V našom výskume sme sa zamerali 
na vplyv druhu na faunu stien budov v meste Nitra a  
vplyv na človeka. Potvrdili sme prevahu druhu 
v araneocenózach väčších miest. Analýzou koristi v 
pavučinách sme preukázali prevahu  skupín 
bezstavovcov Diptera, Ephemeroptera a Coleoptera. 
Zaujímavým zistením bol výskyt potenciálne 
arachnofilných druhov hmyzu v pavučinách tohto 
druhu - Dermestidae, Emesinae. Tento  pavúk je pre 
človeka významný znižovaním estetickej hodnoty 
budov tvorbou charakteristických pavučín. Zistili sme, 
že k najvyššiemu znečisteniu fasád budov pavučinami 
dochádza v neskorých letných, jesenných a skorých 
zimných mesiacoch, pričom až 76 % pavučín na 
sledovaných plochách v Nitre bolo opustených.  
Kľúčové slová: Brigittea civica, urbánne prostredie, 
budovy 

Abstract 
Brigittea civica (Lucas, 1850) is in Central Europe a non-
native synanthropic species of spider with invasive 
spreading ability. In our research, we have focused on 
the impact of species on fauna of walls in Nitra city and 
impact on man. We confirmed the predominance of 
this species in araneocenoses of larger cities. By 
analyzing the prey in cowebs, we demonstrated the 
predominance of the invertebrate groups Diptera, 
Ephemeroptera and Coleoptera. An interesting finding 
was the occurrence of potentially arachnophile insects 
in the cobwebs of this species - Dermestidae, 
Emesinae. This spider is significant for humans by 
reducing the aesthetic value of the buildings by 
creating distinctive cobwebs. We have found that the 
highest pollution of building facades by cobwebs occurs 
in late summer, autumn and early winter, while up to 

76 % of cobwebs in the monitored areas in Nitra have 
been abandoned. 
Key Words: spiders, urban environment, buildings 

Úvod 
Pavúky sú veľmi úspešnou skupinou živočíchov, ktorej 
sa podarilo osídliť väčšinu terestrických ekosystémov 
na planéte, pričom nie sú výnimkou ani ekosystémy 
vytvorené človekom, napríklad urbánne prostredie. Je 
preto samozrejmé, že práve tieto druhy majú k človeku 
najbližšie, pretože s ním zdieľajú jeho životný priestor, 
ktorým sú budovy a ich okolie. Pre mnohé z týchto 
druhov sú habitaty urbánneho prostredia  iba 
niektorými zo širokej palety stanovíšť, ktoré obývajú, 
ďalšie prítomnosť človeka vyhľadávajú - tzv. 
hemisynantropy. Existuje však aj skupina pavúčích 
druhov, ktoré sú v určitých častiach svojho areálu 
výskytu viazané výhradne na antropogénne stanovištia 
- synantropné druhy.  

Do tejto skupiny patrí aj drobná cedivôčka múrová - 
Brigittea civica (syn. Dictyna civica, Obr. 1). Tento, 
v Strednej Európe nepôvodný druh, pochádzajúci zo 
Severnej Afriky a Stredomoria, má navyše schopnosť 
invázneho šírenia. Na Slovensku bola B. civica 
spozorovaná v roku 1981 [1], o rok neskôr bol druh 
objavený v Českej republike. Masové rozšírenie druhu 
do miest v poslednom desaťročí bolo dôvodom, prečo 
mu venujeme patričnú pozornosť. Šírenie tohto pavúka 
v Európe neustále pokračuje severným a východným 
smerom, okrem toho prekročilo hranice tohto 
svetadielu a môžeme sa s ním stretnúť v Severnej 
Amerike a na niektorých ostrovoch v Atlantickom 
oceáne. Výskyt pavúka mimo oblasť pôvodného 
rozšírenia sa viaže len na sídla. V urbánnom prostredí 
osídľuje steny budov, špecifické mikrohabitaty, ktoré 
tomuto druhu nahrádzajú podmienky skalných stien 
v rámci prirodzeného areálu rozšírenia (epilitický druh) 
[2, 3]. 
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Ekologické nároky B. civica, invázny potenciál 
a vplyv na mestské ekosystémy a človeka sú v rámci 
strednej Európy v posledných rokoch predmetom  
výskumu. Týmto príspevkom chceme doplniť 
informácie o vplyve druhu na mestské ekosystémy, 
vrátane vplyvu na človeka, ktoré sme získali výskumom 
v rámci mesta Nitry, a tiež poukázať na niektoré nové 
zistenia v rámci výskumu B. civica, ktoré dosiaľ neboli 
publikované. 

 

 
Obr. 1 Samica Brigittea civica  

1 Metodika výskumu 
Výskum B. civica prebiehal v meste Nitra, pričom 

nadväzoval na staršie a súbežné výskumy tohto druhu, 
okrem Nitry aj v ďalších mestách s rozdielnou 
veľkosťou a  to v Bratislave, Nitre a Zlatých Moravciach. 
Zber biologického materiálu prebiehal v Nitre od 
jesenných mesiacov roku 2014 do jesenných mesiacov 
roku 2015, čím bolo obsiahnuté obdobie jedného 
kalendárneho roka. Preferencie B. civica voči rôznym 
typom stanovíšť a ekologické nároky, limitujúce výskyt 
druhu boli predmetom skoršieho výskumu [4, 5]. 
V rámci tohto príspevku chceme poukázať na údaje 
o vplyve B. civica na niektoré biotické zložky urbánneho 
ekosystému, konkrétne na faunu budov a na človeka. 
Vplyv B. civica na ostatné druhy v urbánnom prostredí 
sme posudzovali z hľadiska predácie jednotlivých 
skupín bezstavovcov týmto druhom a to hodnotením 
koristi analýzou materiálu získaného z pavučín. Ďalej 
sme sledovali postavenie B. civica v araneocenózach 
a prípadné kompetičné medzidruhové vzťahy. 
Z hľadiska vplyvu na človeka je tento druh pavúka 
významný tvorbou pavučín na fasádach budov, ktoré sa 
následne zanášajú prachom a telami skonzumovanej 
koristi a týmto spôsobom znižujú estetickú hodnotu 
budov. Z tohto dôvodu sme sledovali početnosť 
pavučín na trvalých výskumných plochách a pomer 
aktívnych a opustených pavučín. Pre potreby výskumu 

B. civica sme v Nitre vybrali 6 výskumných plôch (Obr. 
2): 

Plocha 1 -  budova v mestskej časti Klokočina 
Plocha 2 – autobusová stanica 
Plocha 3 – budova pri rieke 
Plocha 4 – obchodné centrum 
Plocha 5 – podchod pri rieke 
Plocha 6 – futbalový štadión. 
Ako výskumné plochy sme si vytýčili miesta 

s výskytom pavúka B. civica,  pričom sme kládli dôraz na 
ich heterogenitu, z dôvodu sledovania výskytu druhu 
v rôznych častiach mesta Nitra. Bližšie informácie 
o lokalizácií sledovaných plôch sa nachádzajú v prácach 
autorov [5]. Vzhľadom k stanovištným nárokom tohto 
druhu sa výskumné plochy nachádzali na fasádach 
budov. Vytýčené plochy boli jednotnej veľkosti, cca 5 
m2. Pavučiny B. civica sme na vytýčených plochách 
spočítavali a vykonávali fotografickú dokumentáciu 
rozširovania pavučín v priebehu výskumu. Zbery 
jedincov B. civica a ostatných bezstavovcov na 
plochách sme vykonávali individuálnym zberom za 
pomoci exhaustora a pinzety, zber pavučín za účelom 
hodnotenia koristi B. civica sme vykonávali za pomoci 
pinzety až do úplného očistenia výskumnej plochy. 
Zbery materiálu sme vykonávali v pravidelných 
intervaloch raz mesačne. Vzorky sme zhromažďovali v 
zberných plastových nádobách, označených lokalitným 
štítkom, Biologický materiál bol determinovaný na 
taxonomickú úroveň radu, v prípade pavúkov na 
úroveň druhu. Materiál je uložený na Ústave krajinnej 
ekológie SAV v Nitre.  
 

 
Obr. 2 Sledované plochy výskytu Brigittea civica v Nitre 

2 Výsledky a diskusia 
Vplyv B. civica na faunu mestských bezstavovcov, 

vyskytujúcich sa na budovách alebo v ich blízkosti 
môžeme jednoznačne charakterizovať ako predačný 
tlak. Vzhľadom k často dominantnému výskytu B. civica 
na stenách budov sa stáva  tento druh jedným 
z najvýznamnejších pavúčích predátorov bezstavovcov 
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v týchto habitatoch. Brigittea civica preferuje miesta na 
budovách v okolí umelého osvetlenia [4, 6, 7, 8] a loví 
neselektívnym spôsobom za použitia pavúčích sietí, 
stáva sa teda efektívnym predátorom bezstavovcov, 
ktorý využíva sezónnu a miestnu trofickú ponuku. 
Tento efekt bol viditeľný hlavne v neskorých letných 
mesiacoch na výskumnej ploche v blízkosti rieky 
(plocha 5 – podchod pri rieke), kedy v pavučinách B. 
civica dosahovali vysoké počty okrem dvojkrídlovcov 
(Diptera) aj práve sa rojace podenky (Ephemeroptera).  

Množstvo zachytených jedincov bezstavovcov 
v pavučinách je značné. Na 6 výskumných plochách 
sme za celé obdobie výskumu zistili 13 830 jedincov 
odchytených v pavučinách B. civica, patriacich do 16 
živočíšnych skupín. Živočíšne skupiny sme zatriedili do 
tried dominancie. Eudominantnou skupinou boli 
Diptera, ktoré predstavovali 79,98 % zo všetkých 
zozbieraných bezstavovcov, dominantné boli 
Ephemeroptera (15,93 %). Recedentnou skupinou boli 
Coleoptera (1,38 %) a subrecedentnými boli  
Hymenoptera (0,95 %), Heteroptera (0,38 %), 
Diplopoda (0,35 %), Hemiptera (Aphididae) (0,33 %), 
Hymenoptera (Formicoidea) (0,27 %),  Lepidoptera 
(0,27 %), Hemiptera (Auchenorrhyncha) (0,05 %), 
Thysanoptera (0,04 %), Hemiptera (0,03 %), Isopoda 
(Oniscoidea) (0,02 %), (Neuroptera (0,01 %) a Opiliones 
(0,01 %) (Graf 1). 

Najvyšší počet koristi odchytenej v pavučinách B. 
civica sme zistili na výskumnej ploche 5 (podchod pri 
rieke) – 12 660 jedincov, naopak najnižší na výskumnej 
ploche 2 (autobusová stanica) – 45 jedincov.  
 

 
Graf 1 Najpočetnejšia korisť Brigittea civica na 
sledovaných lokalitách 
 

 Výskyt arachnofilných druhov v sieťach  B. civica 
dosiaľ nebol predmetom výskumu. Preto sú v tomto 
kontexte mimoriadne zaujímavé nálezy chrobákov 
z čeľade Dermestidae (Anthrenus sp.) v sieťach tohto 
pavúka na výskumných plochách. Nálezy lariev 
a dospelých chrobákov Anthrenus sp. tvorili v rámci 

celkového zberu fauny stien budov až 51 % 
zozbieraných živých jedincov bezstavovcov. V literatúre 
sú známe údaje o výskyte lariev A. museorum v sieťach 
Tegenaria domestica, kde sa živia nevyliahnutými 
vajíčkami v pavúčích kokónoch, pričom na ne dospelé 
pavúky neútočia [9]. V súvislosti s druhom B. civica sú 
poznatky o výskyte chrobákov z čeľade Dermestidae 
v sieťach nové a dosiaľ neboli publikované. Za zmienku 
tiež stoja nálezy niekoľkých jedincov bzdôch 
z podčeľade Emesinae, ukrývajúcich sa v sieťach B. 
civica (Obr. 3). Niektoré druhy tejto podčeľade vykazujú 
arachnofilný a arachnofágny charakter [10]. 
V súčastnosti sú jediné známe arachnofilné bzdochy 
v palearktickej oblasti  niektorí zástupcovia z čeľade 
Berytidae  - Metacanthus annulosus, Apoplymus 
pectoralis, Neides adunctus [11]. Nálezy zástupcov 
potenciálne arachnofilnej fauny v sieťach B. civica sú 
veľmi zaujímavé a ich presná determinácia a vzájomné 
interakcie s pavúkom B. civica by mali byť predmetom 
ďalšieho výskumu. 
 

 
Obr. 3 Bližšie neurčený jedinec bzdochy z podčeľade 
Emesinae 
 

Interakcie s druhom B. civica a ostatnými 
zástupcami araneofauny stien budov sú zatiaľ veľmi 
málo preskúmané.  V rámci výskumov v Bratislave, 
Nitre a Zlatých Moravciach sme poukázali na trend 
vyššieho podielu B. civica v araneocenózach stien 
budov vo väčších mestách, kde však klesá podiel 
ostatných druhov pavúkov [12]. Predpokladáme, že 
dominantný výskyt B. civica na fasádach budov vo 
veľkých mestách môže byť znakom vyššej konkurenčnej 
schopnosti tohto druhu, pričom ostatné druhy pavúkov 
sú z habitatov stien vytláčané (Graf 2, 3). V rámci 
sledovaných lokalít v Nitre sme sledovali zaujímavý 
príklad kompetičných vzťahov medzi druhmi B. civica 
a Larinioides ixobolus. Križiaky L. ixobolus sa 
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koncentrovali na rovnakých miestach a dochádzalo 
k prekrývaniu pavučín B. civica pavučinami L. ixobolus, 
zjavne kvôli využívaniu rovnakej trofickej ponuky 
a stratégie lovu (pasívni lovci) (Obr. 4). 
 

 

Graf 2 Počet taxónov pavúkov na stenách budov [12] 
 

 
Graf 3 Podiel Brigittea civica v araneocenózach (%)[12] 
 

 
Obr. 4 Samica križiaka Larinioides ixobolus na 
pavučinách B. civica 

 
Z hľadiska vplyvu na človeka je B. civica významná 

narúšaním estetickej hodnoty budov tvorbou 
charakteristických kruhových pavučín na fasádach. 
Pavučiny sa skladajú z centrálnej stredovej komôrky, 

ktorá sa nachádza zväčša v nerovnosti povrchu a v 
ktorej sa pavúk ukrýva. Z tejto komôrky vybieha systém 
lúčovito usporiadaných vlákien, ktoré sú pevne 
prichytené k podkladu a slúžia na lov rozmanitej škály 
bezstavovcov, najčastejšie lietavého hmyzu. Pavučiny 
sa v priebehu života pavúka zapĺňajú chitinóznymi 
zvyškami tiel skonzumovanej koristi, prachom a inými 
nečistotami. Nakoľko pavúk svoje pavučiny nepožiera, 
ostávajú na fasádach budov aj po ich opustení a 
vyzerajú veľmi neesteticky [3]. Je to umocnené často 
vysokou populačnou hustotou cedivôčky na budovách, 
nakoľko u tohto druhu sa neprejavuje kanibalizmus, 
ktorý je regulačným mechanizmom u mnohých iných 
druhov pavúkov. Tento problém je veľmi viditeľný 
hlavne na budovách so svetlou farbou omietky [6]. Na 
základe predošlého výskumu ekologických faktorov, 
ktoré limitujú výskyt druhu v meste Nitra môžeme 
konštatovať, že svetlá farba omietky je pavúkmi 
dokonca uprednostňovaná, pravdepodobne z dôvodu 
vyššej trofickej ponuky – svetlá farba na hmyz pôsobí 
ako atraktant, zvlášť v kombinácii s umelým osvetlením 
[4]. Tieto výsledky korešpondujú so zisteniami ďalších 
autorov [6, 8, 13]. 

Z tohto dôvodu sme sa zamerali na hodnotenie 
opustenosti pavučín, nakoľko práve tie sú najväčším 
estetickým problémom. Pri výskume v Nitre sme 
vychádzali z výsledkov získaných v Zlatých Moravciach 
[14], kde bolo v rámci výskumných plôch zistených až 
95 % opustených pavučín. Na výskumných plochách 
v Nitre sme za 12 mesiacov výskumu zaznamenali 1615 
pavučín, z toho 1226 opustených (76 %) a 386 
aktívnych s výskytom jedincov B. civica (24 %). 
Najväčšie zastúpenie opustených pavučín sme zistili na 
výskumnej ploche 4 (obchodné centrum) – 94 %, 
naopak najnižšie zastúpenie opustených pavučín sme 
zistili na výskumnej ploche 5 (podchod pri rieke) – 66 
%. Naše výsledky teda potvrdzujú prevahu opustených 
pavučín na fasádach budov. Najvyšší počet pavučín 
a teda najvyššie znečistenie fasád budov sme 
pozorovali v neskorých letných, jesenných a skorých 
zimných mesiacoch (august – december), Po príchode 
silnejších mrazov tvorba pavučín ustáva, najnižší počet 
pavučín sme pozorovali v januári až máji.  

Z možných opatrení na odstránenie pavučín je 
najvhodnejšou metódou mechanické odstraňovanie, 
napr. metlou, umývaním alebo použitím 
vysokotlakových čističov [3], ktoré je však nutné 
vykonávať v pravidelných častých intervaloch, nakoľko 
náš výskum ukázal, že pri optimálnych podmienkach sa 
môže množstvo pavučín viac než zdvojnásobiť 
v priebehu jedného mesiaca (Obr. 5).  
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Obr. 5 Rozdiel medzi počtom pavučín B. civica 
v septembri (vľavo) a v októbri (vpravo) toho istého 
roka 

Záver 
Výskum pavúka Brigittea civica v meste Nitra priniesol 
nové a zaujímavé výsledky. B. civica sa vo veľkých 
mestách stáva dominantným druhom araneocenóz 
stien budov, kde sa uplatňuje ako predátor širokej škály 
bezstavovcov, pričom najčastejšou korisťou sú 
zástupcovia radov Diptera, Ephemeroptera 
a Coleoptera.  Pavučiny tohto druhu poskytujú životný 
priestor pre potenciálne arachnofilné druhy hmyzu, 
najmä chrobáky z čeľade Dermestidae. Predpokladáme 
tiež významný vplyv druhu na araneocenózy vonkajších 
stien budov a to hlavne vo veľkých mestách. Z hľadiska 
vplyvu na človeka je tento druh významný znižovaním 
estetickej hodnoty budov tvorbou pavučín. Náš výskum 
preukázal, že 76 % pavučín na výskumných plochách 
v Nitre je opustených, pričom práve opustené pavučiny 
predstavujú najväčší estetický problém. Najväčšiu 
početnosť pavučín na fasádach budov sme zistili 
v auguste až decembri, naopak najnižšiu v januári až 
máji a teda k najvyššiemu znečisteniu fasád budov 
pavučinami dochádza v neskorých letných mesiacoch 
a tento stav pretrváva až do mrazov, kedy sa aktivita 
druhu znižuje. 

Uvedené výskumy potvrdili, že B. civica je 
významným prvkom v urbánnom prostredí a získané 
poznatky majú prínos pre pochopenie fungovania 
urbánnych ekosystémov a aj pre samotného človeka, 
z hľadiska vplyvu druhu na estetickú funkciu budov. 
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Abstrakt 
Výskum bol zameraný na analýzu výskytu kliešťov 
v urbánnom prostredí mesta (Nitra) a obce (Radošina). 
Výskum bol realizovaný so zámerom skúmať sezónnu 
aktivitu kliešťov, populačnú dynamiku a ich výskyt 
v jednotlivých zónach mesta a obce (periferálna, 
pericentrálna, suburbánna). V mestskom prostredí 
Nitry sme potvrdili výskyt druhu Ixodes ricinus. V obci 
Radošina sme potvrdili dva druhy Ixodes ricinus 
a Haemaphysalis concinna. Analyzovaním materiálu 
sme zistili, že väčšina kliešťov sa vyskytovala 
v suburbánnej zóne, ale  mesto vytvára vhodné 
podmienky pre ich existenciu v parkoch a sídliskovej 
zeleni, a tak sme ich početné zastúpenie potvrdili práve 
v týchto urbánnych zónach (pericentrálna a periferálna 
mali takmer polovicu odchytených jedincov). V obci 
Radošina sme v centre (intravilán) kliešte počas dvoch 
rokov vôbec nezistili.  
Kľúčové slová: kliešte, Nitra, Radošina, obec, mesto 

Abstract 
The research was focused on the analysis of tick being 
in the urban environment of the city (Nitra) and the 
village (Radosina). The research was oriented with the 
intention to investigate ticks activity, dynamics, 
abundance and their occurrence in individual zones 
(peripheral, pericentral, suburban). In the urban 
environment of Nitra we confirmed the occurrence of 
the species Ixodes ricinus. We confirmed two species of 
Ixodes ricinus and Haemaphysalis concinna in the 
village Radosina. By analyzing the material, we found 
out that the majority of ticks activity was in the 
suburban zone, but the city created the right conditions 
for their existence in the parks and housing estates, and 
so we confirmed their abundance in these urban areas 
(pericentral and peripheral had almost half of the 
captured individuals). In the village  Radosina, we have 
not found any ticks in the center (intravilan) for two 
years. 
Key Words: ticks ecology, ticks aktivity, Nitra, Radosina, 
village, town 

Úvod 
Kliešte ako ektoparazity sú vektormi mnohých 
nebezpečných ochorení. Ich výskyt ovplyvňuje mnoho 
faktorov – teplota, nadmorská výška, vlhkosť, 
urbanizácia. Vplyv urbanizácie ako jeden zo socio-
demografických faktorov sa za posledné desaťročie 
zvýšil na celom svete. Urbanizácia vplýva na výskyt 
kliešťov v mestskom prostredí najmä svojou 
tendenciou zachovávať v meste zeleň, miesta na 
odpočinok a oddych. Práve na týchto miestach sa ľudia 
stretávajú s kliešťami [1]. Ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje 
výskyt kliešťov v mestskom prostredí je nedostatok 
prirodzených predátorov [2]. Mestské parky, záhrady, 
cintoríny sú práve miesta, dochádza k parazitácií 
domácich zvierat [3]. Mestské časti sa vyznačujú 
fragmentáciou prostredia, ktoré je zložené z rôznej 
vegetácie a využitia jednotlivých typov pôd. Mestské 
a prímestské zóny sa tiež vyznačujú nižšou 
biodiverzitou voľne žijúcich druhov živočíchov 
v porovnaní s prírodnými ekosystémami [4]. Na 
Slovensku je potvrdený výskyt 20 druhov kliešťov [5].  
Druhy s najvyššou frekvenciou výskytu na Slovensku sú 
Ixodes ricinus (s najvyššiu abundanciou - 85 %), 
Haemaphysalis inermis (10 %), Dermacentor 
reticulatus (2 %), Dermacentor marginatus (1,4 %) 
a Haemaphysalis concinna (1 %) [6].   

Na západnom Slovensku sa výskumy zamerané na 
aktivitu kliešťov realizujú niekoľko rokov priamo 
v urbánnych celkoch. V okrese Skalica, v meste Holíč sa 
v rokoch 2014 – 2018 skúmal druh Ixodes ricinus. 
Materiál bol vyhodnotený z hľadiska sezónnej aktivity. 
Najvýraznejšia aktivita bola zaznamenaná v mesiacoch 
apríl a september [7]. Okrem mestských sídiel sa v roku 
2015 konal výskum kliešťov aj v obci Radošina. Počas 
výskumu na tomto území sa zaznamenali tri druhy 
kliešťov – Ixodes ricinus (96,9 %), Haemaphysalis 
concinna (1,86 %), Haemaphysalis inermis (1,24 %). 
Všetky jedince boli odchytené v suburbánnej zóne obce 
Radošina [8]. Mesto Nitra aj obec Radošina poskytuje 
kliešťom dostatok vlhkosti, potravy  a  vhodné 
podmienky (klíma, teplota)  pre ich existenciu.  

Cieľom predloženej práce je poukázať na výskyt 
kliešťov z hľadiska dvoch odlišných prostredí (vidiecke 
a mestské). Zhodnotiť stav rozloženia populácie 
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kliešťov v jednotlivých zónach v meste Nitra a v obci 
Radošina. Porovnať sezónnu aktivitu kliešťov v meste 
Nitra a v obci Radošina. 

1 Metodika 
Výskum prebiehal v meste Nitra od apríla do augusta 
a v obci Radošina výskum od marca do novembra 
v roku 2016. Všetky zbery prebiehali na vopred 
určených lokalitách v troch zónach – pericentrálnej, 
periferálnej a suburbánnej. [9]. Zozbieraný materiál 
sme determinovali na úroveň druhu, analyzovali 
z hľadiska druhového zastúpenia, sexility a sezónnej 
aktivity v jednotlivých zónach. Na determináciu sme 
používali kľúč Bristol University tick ID [10]. Okrem 
zberov sme monitorovali výšku trávnatého porastu, 
jeho kosbu. Zber sme vykonávali metódou vlajkovania, 
pomocou deky veľkej 1 m × 2 m v pravidelných 
mesačných intervaloch, na ploche veľkej 10 m2. 
Materiál je uložený na KEE UKF v Nitre, je 
fixovaný etylalkoholom.  

1.1 Študijné plochy 
Výskum sme robili v meste Nitra. Mesto je lokalizované 
na juho – západe Slovenska v nadmorskej výške 167 m 
n. m, je to štvrté najväčšie mesto Slovenska. V Nitre 
sme proporcionálne vyčlenili sedem monitorovacích 
plôch, rozmiestnených v troch zónach – pericentrálna 
(stred mesta), periferálna (okrajové časti) 
a suburbánna zóna (prímestská oblasť). Z týchto 
siedmich lokalít boli tri lokality v centre mesta 
(pericentrálna zóna - staré mesto a jeho obývaná časť)), 
tri na okraji (periferálna zóna - novšie sídliská) a jedna 
lokalita bola umiestnená v prímestskej lesnej časti 
(suburbánna zóna - rekračná časť mesta na úpätí 
Zobora). Získaný materiál sme pri hodnotení cenózy 
kliešťov prepočítali na jednu výskumnú plochu.  

Obec Radošina sa nachádza na západe Slovenska 
v nadmorskej výške 180 m n. m, v Nitrianskom kraji a v 
Topoľčianskom okrese. V obci Radošina sme si určili 
šesť monitorovacích plôch - v centre obce sa 
nachádzala jedna lokalita (pericentrálna zóna), 
v periferálnej zóne sa vyskytovali štyri lokality a jedna 
lokalita v lesnej časti na rozhraní poľa a lesa 
(suburbánna zóna). 

2 Výsledky a diskusia 
V meste Nitra sme na siedmich lokalitách odchytili 290 
jedincov. Všetky jedince patrili k druhu Ixodes ricinus. 
Štruktúra populácie bola nasledovná - najväčší počet 
jedincov tvorilo nymfálne štádium – 167 jedincov (57 
%). Dospelé jedince sa takmer vyrovnali počtu 

nymfálneho štádia, odchytili sme ich v počte 112 
jedincov (38 %). Najmenší počet jedincov tvorilo 
larválne štádium – 11 jedincov (5 %) (obr. 1). 
 

 

 
Obr. 1 Štruktúra populácie Ixodes ricinus – mesto Nitra 
hore, obec Radošina dole. 
 

Dospelé jedince v meste Nitra boli aktívne skoro na 
jar (apríl) a potom v máji. Nymfálne štádium dosiahlo 
maximum svojej aktivity už v apríli. Larvy sa vyskytovali 
v júni (obr. 2). V letnom a jesennom období sa I. ricinus 
vyskytoval len sporadicky, alebo vôbec. 

 
Obr. 2 Sezónna aktivita druhu Ixodes ricinus v Nitre. 
 

V obci Radošina sme v roku 2016 na šiestich 
lokalitách odchytili 132 jedincov. Pričom v obci 
Radošina sme potvrdili výskyt dvoch druhov – 95 
jedincov patrilo druhu Ixodes ricinus (72 %) a 37 
jedincov patrilo druhu Haemaphysalis concinna (28 %). 
Populácia druhu I. ricinus (95 jedincov) bola zložená 
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z 29 samcov, 30 samíc a 36 nýmf. Najvyšší počet (37 %) 
z populácie tvorilo nymfálne štádium. Larvy sa v tomto 
roku výskumu nevyskytovali. Populácia druhu H. 
concinna (37 jedincov) bola zložená z 10 samcov, jednej 
samice a 26 nýmf. Opäť najvyšší počet z tejto populácia 
tvorili nymfy (70 %).  

Sezónna aktivita druhu I. ricinus bola výrazná v lete 
(jún), kedy najaktívnejšie boli nymfy, ale výrazne 
aktívne boli aj dospelé jedince (samce) (obr. 3). Druhý 
vrchol aktivity tohto druhu sme zaznamenali v jeseni 
(október), kedy opäť boli aktívne nymfy a samice. 
V jesennom období sa výrazne prejavila aktivita H. 
concinna, ktoré suplovala pokles početnosti I. ricinus. 
Nymfy a samce mali vrchol svojej aktivity v jeseni 
(október), jedna samica bola odchytená v júni (obr. 3). 
 

 

 
Obr. 3 Sezónna aktivita kliešťov v obci Radošina – hore 
Ixodes ricinus, dole Haemaphysalis concinna,. 
 

Na základe výsledkov, ktoré sme zistili v meste Nitra 
a  v obci Radošina, môžeme predpokladať, že vplyvom 
urbanizácie, teplôt a vplyvom zachovávania zelene 
v mestách sa aktivita druhu I. ricinus v meste Nitra 
posunula o viac ako mesiac skôr, v porovnaní s obcou 
Radošina (obr. 4) – pravdepodobne tepelný efekt 
mesta. 
 

 

 
Obr. 4 Porovnanie sezónnej aktivity druhu I. ricinus – 
mesto Nitra hore, obec Radošina dole. 
 

Z hľadiska priestorovej distribúcie sme hodnotili 
jednotlivé zóny urbánneho prostredia, zistili sme, že 
kliešte mali najvyššiu početnosť v suburbánnej zóne, či 
už v meste Nitra (66 jedincov/plocha) ako aj v obci 
Radošina (120 jedincov).V pericentrálnej zóne v meste 
bolo 38 jedincov (v periferálnej 35 jedincov/plocha) 
a v obci len 3 jedince. Tento fakt ukazuje, že v centre 
mesta majú kliešte ideálne podmienky, zatiaľ čo v obci 
ich výskyt je sporadický, alebo nulový. Dá sa 
predpokladať, že mestské parky a trávnaté plochy sú 
dostatočne vhodné stanovištia pre kliešte a ich 
hostiteľov (obr. 5). 
 

 
Obr. 5 Počet jedincov na jednotlivých výskumných 
plochách. 
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 Kliešte predstavujú v našej faune druhovo 
relatívne málo početnú skupinu, ale z ekonomického a 
medicínskeho hľadiska významnú taxonomickú skupinu 
[11]. Kliešte prežívajú väčšinu svojho života mimo 
hostiteľa [12]. Vďaka globálnemu otepľovaniu sa kliešte 
postupne posúvajú na miesta s vyššou nadmorskou 
výškou. Globálne zmeny, ktoré nás ovplyvňujú sa 
v súčasnosti týkajú aj kliešťov [13]. My sme v našom 
výskume potvrdili to, že v centre mesta Nitra, kde sa 
podľa našej hypotézy teplota udržiavala relatívne stála, 
sa vyskytoval výrazne väčší počet kliešťov, ako v centre 
obce Radošina. V roku 2015 bol výskum sezónnej 
aktivity v meste Holíč (74 jedincov), pričom vrchol 
aktivity druhu Ixodes ricinus bol v apríli a menej 
výrazná aktivita bola v jesennom období [7]. V meste 
Nitra sme potvrdili skorú aktivitu v mestskom prostredí 
v apríli, zatiaľ čo v obci Radošina bola aktivity posunutá 
na jún. Jesenná aktivity však bola výraznejšia v obci 
Radošina, kedy druh Ixodes ricinus dosiahol svoj druhý 
vrchol v aktivite, podobne bol zistený v Holíči. V roku 
2015 prebiehal výskum v obci Radošina, kedy sa 
vyzbieralo spolu 161 jedincov, pričom tieto jedince 
patrili k trom druhom – Ixodes ricinus, Haemaphysalis 
concinna, Haemaphysalis inermis [8]. V našom 
výskume sme v obci Radošina potvrdili výskyt druhu 
Ixodes ricinus, aj druhu Haemaphysalis concinna. Druh 
H. concinna sa vyskytoval v niekoľko násobne vyššom 
počte ako v roku 2015, pričom frekvencia vlajkovania 
bola rovnaká (každý mesiac).  
 Niektoré výskumy poukazujú nato, že 
v dôsledku zmeny vo využívaní krajiny sa v mnohých 
európskych krajinách v mestských a prímestských 
lokalitách včleňujú do prostredia rôzne patogény [14].  
My sme potvrdili to, že v centre mesta a v prímestských 
častiach sa vyskytuje veľké množstvo kliešťov, ktoré sú 
vektormi pre rôzne patogény. V obci Radošina je 
v centre malé alebo nulové zastúpenie kliešťov. 
V suburbánnych zónach mesta aj obce sa ale podľa 
našich výsledkov nachádza pravidelne veľké množstvo 
kliešťov. Tento fakt pravdepodobne súvisí 
s nepravidelnou kosbou trávnatého porastu na tomto 
území. 
 Podľa niektorých autorov, sa sezónna aktivita 
druhu Ixodes ricinus líši v rôznych biotopoch,  ale jeho 
aktivita má dvojvrcholový charakter, pričom prvý 
vrchol je zaznamenávaný na jar/začiatok leta. Druhý 
vrchol aktivity sa prejavuje koncom leta/začiatkom 
jesene [15]. V našom výskume sme potvrdili v meste 
Nitra začiatok aktivity v apríli, v obci Radošina bol prvý 
vrchol posunutý na jún. V obci Radošina sme potvrdili 

dvojvrcholovosť druhu Ixodes ricinus, druhý vrchol 
aktivity sme spozorovali v septembri, pravdepodobne 
vplyvom migrácie vysokej zveri, vplyvom priaznivej 
teploty, ktorá sa v tomto období opakuje z mesiaca jún. 
Rovnako by to mohlo byť ovplyvnené aj vlhkosťou, 
ktorá je v tomto období vyššia.  

Záver 
Na študijných lokalitách v meste Nitra a v obci 
Radošina sme spolu zozbierali 422 jedincov kliešťov 
(v  Nitre 290 a v Radošine 132 jedincov). V meste sme 
odchytili len jeden druh - Ixodes ricinus. V obci bola 
fauna druhovo pestrejšia, odchytili sme dva druhy - 
Ixodes ricinus (95 jedincov) a Haemaphysalis concinna 
(37 jedincov). Sezónna aktivita druhu Ixodes ricinus sa 
v meste a v obci odlišovala. Zatiaľ čo v meste Nitra 
dospelé jedince boli aktívne už v apríli, v obci Radošina 
bola ich aktivita v júni - posunutá o viac ako mesiac 
skôr, predpokladáme že vplyvom efektu tepelného 
mestského ostrova.  
 Väčšina jedincov bola aj v meste aj v obci 
odchytená v suburbánnej zóne. V pericentrálnej 
a periferálnej zóne mesta Nitra sa vyskytovalo oveľa 
väčšie množstvo kliešťov ako v obci Radošina. V meste 
bol ich počet na jednu výskumnú plochu - 38 jedincov. 
v centre a 33 jed. v okrajovej zóne, zatiaľ čo v obci sme 
zozbierali len tri jedince (prepočet na jednu výskumnú 
plochu – 114 jedincov v pericentrálnej zóne mesta na 3 
lokality = 114/3 = 38 jedincov na jednu výskumnú 
plochu v našom prípade lokalitu, pericentrálna zóna 
obce predstavovala 3 jedince na jednej lokalite). Mesto 
vytvára veľmi vhodné podmienky pre ich existenciu, je 
tu rozptýlená trofická ponuka na viacerých habitatoch 
(mestské parky, cintoríny, brehy rieky, sídlisková zeleň 
alebo  záhrady) ako aj tepelnými podmienkami 
urýchľuje ich biologickú aktivitu. V obci boli 
koncentrované v blízkej enkláve zvyšku lesa, ich 
sezónna dynamika zodpovedala aktivite v prirodzených 
biotopoch.  
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Abstrakt 
Monocyklický aromatický uhľovodík xylén patrí medzi 
priemyselne využívané organické rozpúšťadlá. Únikom 
xylénu do prírodného prostredia môže dôjsť k závažnej 
environmentálnej kontaminácii s fatálnymi následkami 
pre celú biotu povrchových a podzemných vôd, ako aj 
pôdnych ekosystémov. Vhodným modelovým 
organizmom pre štúdium škodlivého vplyvu xylénu je 
jednobunkový eukaryotický bičíkovec Euglena gracilis. 
Doposiaľ  testované  koncentrácie   xylénu   indukovali 
v ovplyvnených kultúrach divých fotosyntetických 
kmeňov uvedeného organizmu viditeľný pokles obsahu 
chlorofylu, charakteristické morfologické zmeny a 
špecifickú formu bunkového delenia, ktorá by 
potenciálne mohla predstavovať meiózu. Cieľom práce 
bolo sledovať toxický efekt rôznych koncentrácií xylénu 
na sladkovodného bičíkovca E. gracilis kmeň Z s 
využitím optického mikroskopu. Výsledky výskumu 
môžu byť využité v environmentálnej praxi v rámci 
biomonitoringu na detekciu už pomerne nízkych 
koncentrácií xylénu v prírodných ekosystémoch. 
Kľúčové slová: Euglena gracilis, xylén, aromatický 
uhľovodík, biomonitoring, prírodné ekosystémy. 

Abstract 
Monocyclic aromatic hydrocarbon xylene belongs to 
industrially used organic solvents. The release of xylene 
into the natural environment can leads to severe 
environmental contamination with fatal influence on 
the biota of surface and groundwater as well as on the 
soil ecosystems. A suitable model organism for the 
study of the harmful influence of xylene is unicellular 
eukaryotic flagellate Euglena gracilis. Tested 
concentrations of xylene induced in photosynthetic 
strain of this organism the decrease of chlorophyll 
content, typical morphological changes and specific 
form of cell division, which could be potentially 
meiosis. The aim of the study was to study the toxic 

effect of xylene on freshwater flagellate E. gracilis 
strain Z using  
optic microscope. The results of this research could be 
used in environmental practice for monitoring of the 
presence of xylene in natural ecosystems, even in low 
concentrations. 
Key Words: Euglena gracilis, xylene, aromatic 
hydrocarbon, biomonitoring, natural ecosystems 

Úvod 
Aromatický uhľovodík xylén, známy tiež ako xylol alebo 
dimetylbenzén, je bezfarebná horľavá kvapalná látka so 
sladkastým zápachom vyskytujúca sa v troch izoméroch 
– orto- (o-), meta- (m-) a paraxylén (p- xylén), ktoré sa 
líšia polohou dvoch metylových funkčných skupín na 
benzénovom jadre [1]. Xylén má široké priemyselné a 
laboratórne využitie. Vyrába sa predovšetkým    ako    
zmes    jednotlivých    izomérov s benzénom a toluénom 
(tzv. BTX), pričom izolácia xylénu je podľa potreby 
možná. Technický xylén obsahuje spravidla okrem 
zmesi izomérov, z ktorých najväčšie zastúpenie má m-
xylén, aj prídavok etylbenzénu [2]. Priemyselný význam 
izomérov xylénu narastá v poradí m-, o- a p-xylén [3], 
ktorý je hlavným prekurzorom kyseliny tereftalovej a 
tereftalátu, monomérov pre priemyselnú
 výrobu polyetyléntereftalátových  
(PET)  [3]  plastových   fliaš a polyesterových odevov. Až 
približne 98 % vyprodukovaného p-xylénu a asi polovica 
celkovej produkcie xylénu je využívaná na uvedené 
účely. Ďalej je arén bežne využívaný ako organické 
rozpúšťadlo, aditívum do benzínu [3] a prostriedok pri 
výrobe tlačiarenských farieb, pesticídov, riedidiel, 
gumy, lepidiel, tmelov a iných bežne využívaných 
produktov. Aj napriek tomu, že koncentrácia xylénu je 
vo vodných ekosystémoch vzhľadom na degradačné 
pro- cesy a volatilizáciu [4] pomerne nízka, nevhodné 
vypúšťanie odpadových vôd spravidla pri priemyselnej 
výrobe, ropné havárie, úniky paliva z podzemných 
zásobných tankov a toxických látok zo skládok 
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nebezpečného odpadu, ako aj ďalšie negatívne vplyvy 
môžu byť hlavnou príčinou organickej kontaminácie 
prírodného prostredia [5]. Xylén vzhľadom na svoju 
vysokú mobilitu v pôde často prechádza až do 
podzemných vôd [6]. Tu môže byť prítomný aj niekoľko 
mesiacov, kým nedôjde k jeho degradácii. Rozsiahle 
úniky aromatického uhľovodíka do prírodného 
prostredia môžu v konečnom dôsledku spôsobiť 
kontamináciu zásob pitnej vody [1]. 

Udržiavanie zákonom určených odporúčaných a 
limitných množstiev xylénu, ako aj iných organických 
látok v odpadových vodách vypúšťaných do 
povrchových prípadne podzemných vôd, je jednou zo 
základných požiadaviek udržania ich kvality. Nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. stanovuje 
odporúčané množstvo xylénu v povrchových vodách na 
50 μg/l. Medzné limitné množstvo arénu v povrchových 
vodách určených na odber pre pitnú vodu je pre 
povrchové vody kategórie 1, vyžadujúce jednoduchú 
fyzikálnu úpravu s dezinfekciou prípadne rýchlu 
filtráciu s dezinfekciou, a 2, vyžadujúce fyzikálno-
chemickú úpravu s dezinfekciou, stanovená na 10 μg/l 
a pre vody kategórie 3, vyžadujúce intenzívnu 
fyzikálno-chemickú úpravu s dezinfekciou, na 50 μg/l 
[7]. 

Stanovenie obsahu xylénu vo vodnom prostredí je 
možné použitím chemických analytických metód – 
plynovou chromatografiou a hmotnostnou 
spektrometriou [7]. Ide o komplikované, drahé, časovo 
náročné metódy, ktoré aj napriek svojej spoľahlivosti, 
nedokážu vyhodnotiť toxický efekt aromatického 
uhľovodíka [8]. Toxický efekt však možno sledovať 
počas ovplyvňovania vhodného mikroorganizmu, ktorý 
by mohol slúžiť ako prirodzený bioindikátor organickej 
kontaminácie prírodného prostredia [9]. 

Euglena gracilis je jednobunkový eukaryotický 
bičíkovec, s charakteristickou červenou očnou škvrnou 
– stigmou, bežne sa vyskytujúci ako súčasť 
fytoplanktónu v sladkovodnom prostredí. Vďaka 
komplexným chloroplastom, ktoré vznikli v procese 
sekundárnej endosymbiózy pohltením zelenej riasy zo 
skupiny Pyramimonadales, sa E. gracilis vyživuje 
obyčajne  autotrofne  prostredníctvom   fotosyntézy.  V 
prípade potreby však organizmus využíva heterotrofný 
(osmotrofný) spôsob výživy za predpokladu, že je k 
dispozícii dostatočné množstvo zdroja uhlíka. V 
prirodzenom prostredí je bičíkovec pomerne 
tolerantný voči zmenám niektorých 
environmentálnych faktorov, ako sú teplotné výkyvy 
prípadne zmeny acidity vody [10]. Bičíkovec E. gracilis 
slúžil donedávna najmä ako modelový organizmus pre 

vyhodnocovanie biologických efektov 
environmentálnych stresových faktorov, predovšetkým 
ťažkých kovov [11][12]. Súčasné štúdie sústreďujú 
pozornosť na možnosť využitia E. gracilis na účely 
výskumu genotoxicity odpadových vôd [13], ako aj 
ekotoxikologického vplyvu odpadových vôd na 
prírodné prostredie [14][15]. 

V súvislosti s bioindikáciou kontaminácie 
podzemných vôd bola v nedávnych štúdiách 
zameraných na vyhodnocovanie toxického vplyvu 
benzénu a zmesi  BTEX  (benzén,  toluén,  etylbenzén  a 
izoméry xylénu) preukázaná citlivosť E. gracilis kmeň Z 
a streptomycínom stabilne vybielenej E. gracilis na 
uvedené laboratórne a priemyselne frekventovane 
využívané organické látky [8][16]. Toxický efekt arénov 
na kmeň Z sa prejavil inhibíciou bunkového rastu, 
morfologickými zmenami, ako aj intracelulárnou 
produkciou lipofuscínových teliesok a poklesom 
obsahu chlorofylu a a b. Viaceré ďalšie štúdie tiež 
naznačujú, že bičíkovec E. gracilis je prostredníctvom 
vyhodnocovania charakteristických zmien, ktoré sú 
dôsledkom toxického efektu organických rozpúšťadiel, 
potenciálne vhodným organizmom pre biomonitoring 
kvalitatívneho stavu povrchových a podzemných vôd, 
ako aj pôdnych ekosystémov [7]. 

1 Materiály a metódy 
Kultúry modelového organizmu E. gracilis kmeň Z 

(EGZ) boli pestované pri izbovej teplote na parapete pri 
okne v 25 a 50 ml Erlenmeyerových bankách 
uzavretých celulózovými zátkami v modifikovanom 
Cramer- Mayersovom médiu (CM), pH 6.9, zdroj uhlíka 
– etanol (0.86 %) [17]. 

Na účely ovplyvňovania bol do 1.5 ml 
eppendorfových skúmaviek napipetovaný 1.0 ml CM 
média (pH 6.9) s etanolom a 20 μl kmeňa EGZ zo 
zásobných    axenických    kultúr.     Kmeň     EGZ     bol v 
eppendorfových skúmavkách kultivovaný dynamicky 
na trepačke (60 rpm) pri teplote 25 °C so striedavým 
svetelným režimom – 12 h svetlo (3360 lm) a 12 h tma. 
Tesne pred dosiahnutím exponenciálnej rastovej fázy 
boli kultúry ovplyvnené 2 μl roztokov xylénu s rôznymi 
koncentráciami (Tab. 1) a každých 24 hodín pozorované 
pod optickým mikroskopom počas 7 dní. Dve 
neovplyvnené kultúry slúžili ako kontrolné vzorky. 
Eppendorfové skúmavky s ovplyvnenými a kontrolnými 
kultúrami boli počas experimentu uzavreté. Jednotlivé 
testovania vplyvu príslušnej koncentrácie arénu boli 
minimálne    trikrát    opakované.     Viabilita     buniek v 
kultúrach bola stanovovaná prostredníctvom vitálneho 
farbenia metylénovou modrou. Údaje získané 
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svetelnou mikroskopiou boli priebežne 
zaznamenávané vo forme fotografií. 

2 Výsledky a diskusia 
V experimente bola pozorovaná citlivosť a rýchla 
odpoveď EGZ na vplyv rôznych koncentrácií 
monocyklického aromatického uhľovodíka xylénu, 
podobne ako v prípade arénu benzénu a zmesi BTEX 
preukázaná v nedávnych štúdiách [8][16]. 

č. 
Koncentrácia 

xylénu (M) 
č. 

Koncentrácia 
xylénu (M) 

1. 0.004 11. 0.236 

2. 0.006 12. 0.312 

3. 0.008 13. 0.386 

4. 0.012 14. 0.736 

5. 0.016 15. 0.835 

6. 0.020 16. 0.900 

7. 0.036 17. 0.963 

8. 0.040 18. 1.057 

9. 0.080 19. 1.350 

10. 0.159 20. 1.869 

 
Tab. 1 Koncentrácie xylénu použité na experimentálne 
ovplyvňovanie axenických kultúr EGZ. 
 
Testované koncentrácie xylénu vyššie ako 0.9 M boli 
pre tento organizmus už po prvom dni po ovplyvnení 
letálne. V kultúrach EGZ ovplyvnených najvyššími 
koncentráciami xylénu (č. 17-20 v Tab. 1) boli všetky 
bunky mŕtve, čo bolo potvrdené vitálnym farbením 
metylénovou modrou (Obr. 1A). Vo vzorke kultúry 
ovplyvnenej roztokom xylénu s koncentráciou 0.9 M 
(č.16) bolo prostredníctvom počítania v Bürkerovej 
komôrke v prvý deň pozorovania stanovené percento 
živých buniek na 54.1 % a posledný, siedmy deň na 31.7 
%  (Obr.  1B).  V opakovaných   experimentoch   neboli 
zaznamenané      signifikantne      významné    rozdiely. 
Obr. 1 Viabilita buniek ovplyvnených kultúr EGZ 

stanovovaná vitálnym farbením metylénovou modrou. 
 
(A) Mŕtve bunky kultúry EGZ ovplyvnenej 
roztokom xylénu s koncentráciou 0.963 M. (B) Bunky 

kultúry EGZ ovplyvnenej roztokom xylénu s 
koncentráciou 0.9 M. 
Hranica, za ktorou sú už všetky koncentrácie xylénu pre 
EGZ letálne, sa teda nachádza v intervale 0.9-0.963 M. 
Za normálnych podmienok sú bunky E. gracilis 
vretenovitého   tvaru    s výraznou    motilitou    [16].   V 
prípade nízkej fotosyntetickej kapacity [18], poklesu 
obsahu      extra-/intracelulárneho       vápnika       [19] a 
pôsobenia stresových faktorov ako sú niektoré 
chemikálie, bunky menia tvar na sférický prípadne 
formujú zhluky sférických nepohyblivých buniek – tzv. 
palmeloidné štádiá. Všetky testované koncentrácie 
xylénu s výnimkou letálnych, indukovali u bičíkovca už 
24 hodín po ovplyvnení charakteristické morfologické 
zmeny – sférický tvar buniek a zväčšenie buniek tzv. 
hypertrofiu (Obr. 2A). So stúpajúcou koncentráciou 
xylénu v ovplyvnených kultúrach a s časom narastal vo 
vzorkách aj počet buniek s abnormálnou morfológiou. 
Pozorované boli aj „gigantické" bunky, dva až štyrikrát 
väčšie   v porovnaní   s    bunkami    EGZ    prítomnými v 
neovplyvnenej kultúre (Obr. 2B). Príčinou javu môžu 
byť abnormality pri bunkovom delení [16]. 
 

Obr. 2 Abnormálna morfológia buniek ovplyvnených 
kultúr EGZ. (A) Sférické bunky a hypertrofná bunka EGZ. 
(B) „Gigantická" bunka EGZ. 
Vo vzorkách kultúr ovplyvnených koncentráciami č. 
15 a 16 bola v bunkách v piaty deň pozorovania 
zaznamenaná  prítomnosť  lipofuscínových   teliesok.  V 
jednej bunke EGZ sa nachádzalo približne 6 granúl 
hnedej farby (Obr. 3). Lipofuscínové telieska boli 
pozorované aj v starých kultúrach E. gracilis z rokov 
2016 a 2017. Okrem toho, že lipofuscínové telieska, 
nájdené v bunkách starších mikroorganizmov [20] [21], 
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Obr. 3 Lipofuscínové telieska v bunkách EGZ. 
 
môžu slúžiť ako biomarker starnutia, bola 
zaznamenaná aj intracelulárna tvorba lipofuscínu ako 
odpoveď na vplyv environmentálnych faktorov a stresu 
[20] [22] [23] [24]. Lipofuscínové telieska neboli 
pozorované v cytoplazme buniek neovplyvnených 
kontrol. Vplyvom chemikálií môže dôjsť u 
fotosyntetických organizmov k zmenám v zložení a 
obsahu chlorofylu. Pokles množstva tohto pigmentu je 
citlivým ukazovateľom   kontaminácie   prírodného   
prostredia [25] [26]. Viditeľný pokles obsahu chlorofylu 
(Obr. 4) vo vzorkách bol zaznamenaný už 24 hodín od  
ovplyvnenia kultúr         EGZ roztokmi  xylénu s 
koncentráciami č. 13-16. S nárastom koncentrácií 
xylénu pridávaného do vzoriek klesal celkový obsah 
chlorofylu, čo sa prejavilo znížením intenzity  zeleného 

 
Obr. 4 Pokles obsahu chlorofylu vo vzorkách kultúr EGZ 
7 a 8 ovplyvnených koncentráciami xylénu č. 13 a 14. 
  
sfarbenia kultúr v eppendorfových skúmavkách, ktoré 
bolo  pozorovateľné   voľným   okom.   Kultúry   EGZ,   v 
ktorých bola nižšia intenzita zeleného sfarbenia, boli 
preočkované do čerstvého média. V kultúre pôvodne 
ovplyvnenej roztokom xylénu s koncentráciou č. 13 
došlo k regenerácii a obnove intenzity zeleného 
sfarbenia. V prípade kultúr pôvodne ovplyvnených 
koncentráciami xylénu č. 14-16 obnova intenzity 
sfarbenia nenastala. Intenzita sfarbenia kultúr 
ovplyvnených roztokmi xylénu s koncentráciami č. 1-12 
nebola viditeľne odlišná od kontrolných vzoriek EGZ. 
Podľa dostupnej odbornej literatúry sa E. gracilis 
rozmnožuje len nepohlavne, longitudinálnym binárnym 
delením [27][28]. Zmienky o pohlavnom rozmnožovaní 
tohto bičíkovca sú zriedkavé a exaktný vedecký dôkaz o 

sexuálnom rozmnožovaní chýba [29]. Vplyvom 
koncentrácií    xylénu     č.     1-15     dochádza     u EGZ 
k nezvyčajnému typu bunkového delenia (Obr. 5A-F), 
ktorý by mohol predstavovať viacnásobnú mitózu bez 
ukončenej cytokinézy, prípadne doposiaľ nepopísanú 
formu meiózy. Vo vzorke ovplyvnenej koncentráciou 
xylénu č. 16 už neboli pozorované žiadne netypicky sa 
deliace bunky. V kultúrach, do ktorých boli pridané 
roztoky xylénu s koncentráciami č. 2-5 bolo v porovnaní 
s ostatnými ovplyvnenými vzorkami pozorovaných viac 
netypicky deliacich sa buniek. Kultúry EGZ ovplyvnené 
roztokmi xylénu s koncentráciami vyššími ako 0.05 M  s 
výnimkou letálnych koncentrácií boli zaznamenané 
nanajvýš dve netypicky sa deliace bunky. V oboch 
kontrolných vzorkách v prvom aj opakovaných 
testovaniach bola prítomná maximálne jedna netypicky 
sa deliaca bunka. Najčastejšie pozorované boli tri a štyri 
bunky EGZ s viditeľnými stigmami a bičíkmi vznikajúce 
z jednej bunky. Najväčší zaznamenaný počet buniek 
vznikajúcich z jednej bunky bol osem v kultúrach 
ovplyvnených koncentráciou xylénu č. 3 a 11. Všetky 
netypicky sa deliace bunky boli motilné a viabilné, čo 
bolo potvrdené vitálnym farbením metylénovou 
modrou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.5 Netypická forma bunkového delenia EGZ. (A, B) 
Tri bunky vznikajúce z jednej bunky. (C, D) Štyri bunky 
vznikajúce z jednej bunky. (E, F) Osem buniek 
vznikajúcich z jednej bunky. 
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Záver 
Koncentrácie xylénu vyššie ako 0.963 M sú pre EGZ 
letálne. Hraničná koncentrácia arénu, za ktorou sú 
všetky vyššie koncentrácie xylénu pre organizmus 
letálne sa nachádza v intervale 0.9-0.963 M. Vo 
všetkých kultúrach ovplyvnených vybranými 
koncentráciami arénu boli pozorované typické 
morfologické zmeny ako sférický tvar, hypertrofia 
prípadne tzv. "gigantické" bunky. Intracelulárna tvorba 
lipofuscínových teliesok pozorovaná v kultúrach EGZ 
ovplyvnených vyššími koncentráciami xylénu môže byť 
ukazovateľom toxického vplyvu xylénu, rovnako ako 
viditeľný pokles celkového obsahu chlorofylu, ktorý sa 
prejavil poklesom intenzity zeleného sfarbenia 
ovplyvňovaných vzoriek. Účinkom rôznych koncentrácií 
xylénu dochádza v kultúrach EGZ k špecifickej forme 
bunkového delenia, pričom najviac takto sa deliacich 
štruktúr bolo pozorovaných vo vzorkách ovplyvnených 
nižšími koncentráciami xylénu. Výsledky štúdie 
poukazujú na citlivosť a rýchlu odpoveď E. gracilis na 
vplyv rôznych koncentrácií xylénu, vďaka čomu je 
vhodným modelovým organizmom použiteľným v 
biomonitoringu toxického efektu xylénu v prírodných 
ekosystémoch.. 
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Abstrakt 
Cieľom práce bolo zhodnotenie obsahu potenciálne 
prístupnej formy kadmia v pôdnych vzorkách, ktoré 
sme odoberali zo 4 lokalít nachádzajúcich sa v oblasti 
Štiavnických vrchov na alúviu rieky Štiavnica. Merania a 
odber vzoriek sme uskutočnili 10. septembra 2018. 
Merali sme fyzikálne (pôdna teplota a vlhkosť) 
a chemické (pH, Eh) vlastnosti pôdy a obsah 
potenciálne prístupných foriem kadmia vo výluhu 2M 
HNO3. Zistili sme zvýšený obsah potenciálne prístupnej 
formy kadmia na všetkých skúmaných lokalitách. 
Najvyššiu hodnotu sme namerali na lokalite 1A (9,80 
mg.kg-1) s najnižšie nameranou hodnotou pH (5,47) 
a najnižšiu hodnotu na lokalite 4EZ (2,24 mg.kg-1) 
s najvyššou hodnotou pH (7,36). Nameranými údajmi 
sme potvrdili, že pri nižších hodnotách pH rastie obsah 
potenciálne prístupných foriem kadmia. Tie môžu 
ľahko vstupovať do potravinového reťazca a pôsobiť 
toxicky pre živé organizmy.  

Kľúčové slová: potenciálne prístupne formy 
kadmia, fyzikálne vlastnosti pôdy, chemické vlastnosti 
pôdy, toxicita kadmia. 

Abstract 
The aim of this work was to assess the content of 

potentially accessible form of cadmium in samples of 
soil, which we collected from 4 sites located in the area 
of Štiavnické vrchy. We performed measurements and 
sampling on September 10, 2018. We measured the 
physical (soil temperature and humidity) and chemical 
(pH, Eh) properties of the soil and the content of 
potentially accessible cadmium forms in the 2M HNO3 
extract. We have found an increased content of a 
potentially accessible form of cadmium at all studied 
sites. We measured the highest value at locality 1A 
(9.80 mg.kg-1) with the lowest measured pH (5.47) and 
the lowest value at locality 4EZ (2.24 mg.kg-1) with the 

highest pH (7, 36). By the measured data we confirmed 
that at lower pH values the content of potentially 
accessible forms of cadmium increases. These can 
easily enter the food chain and act toxic to living 
organisms. 

Key words: potentially accessible forms of 
cadmium, physical properties of soil, chemical 
properties of soil, toxicity of cadmium 

Úvod 
Medzi najrizikovejšie látky, ktoré vo vyšších 
koncentráciách spôsobujú znečistenie životného 
prostredia, patria ťažké kovy. Do pôdy vstupujú 
v biologickej neprípustnej forme ale pod vplyvom 
chemických a fyzikálny faktorov dochádza k postupnej 
transformácií na formy, ktoré sú biologicky dostupné 
[1]. Hlavné zdroje vstupu ťažkých kovov do životného 
prostredia sú priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, 
energetika, hospodárenie s odpadmi [2]. Kadmium 
nepatrí medzi esenciálne prvky, zaraďuje sa medzi 
ťažké kovy, ktoré pri prekročení povolenej limitnej 
koncentrácií pôsobia vysokotoxicky. Keďže sa kadmium 
vyznačuje nedegradovateľnosťou môže v zložkách 
životného prostredia pretrvávať dlhú dobu. Pôda, ktorá 
je znečistená kadmiom môže negatívne ovplyvňovať aj 
ostatné zložky životného prostredia a tak môžu 
vstupovať do potravinového reťazca. Je to prvok, ktorý 
má schopnosť kumulácie v organizmoch (v obličkách, 
pečeni, pankrease). Pôsobí toxicky pre rastliny, 
živočíchy i človeka [3]. Kadmium je najčastejšie 
prítomné vo vyšších koncentráciách v ornej pôde. 
Mobilita prvku poukazuje na ich stálosť v pôdnom 
profile a je ovplyvňovaná pôdnymi vlastnosťami ako sú 
pôdna reakcia, oxidačno-redukčný potenciál, 
humusové kyseliny. Aktivita tohto ťažkého kovu je silne 
ovplyvnená pH. Najmä v kyslých pôdach v rozmedzí pH 
4,5 – 5,5 je najmobilnejší a schopný migrácie [4]. 
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1 Materiál a metóda 
Ako záujmové územie na sledovanie kontaminácie 
pôdy kadmiom sme vybrali oblasť Štiavnických vrchov, 
pretože je to oblasť vysokého zrudnenia spojeného 
najmä v minulosti s ťažbou kovov. Z environmentálnej 
záťaže dochádzalo v minulosti a stále pokračuje prenos 
kontaminácie ťažkých kovov vrátane kadmia, najmä na 
alúviu vodného toku Štiavnice. Z tohto dôvodu sme sa 
zamerali na preskúmanie kontaminácie fluvizemí 
nachádzajúcich sa na nive toku Štiavnica s trvalými 
trávnymi porastmi. Výskum sme realizovali 10. 
septembra 2018. Preskúmali sme spolu 4 lokality: 

 lokalita 1A: fluvizem modálna na nive toku 
Štiavnica v k. ú. Svätý Anton s nadmorskou 
výškou 351 m 

 lokalita 2A: fluvizem modálna na nive toku 
Štiavnica v k. ú. Prenčov s nadmorskou výškou 
284 m 

 lokalita 3A: fluvizem modálna na nive toku 
Štiavnica v k. ú. Dvorníky s nadmorskou 
výškou 151 m 

 lokalita 4EZ: odkalisko Lintich (environmentálna 
záťaž) v k. ú. Banská Štiavnica, technozem 
iniciálna (TZä) s nadmorskou výškou 487 m 

Na skúmaných lokalitách sme merali fyzikálne 
vlastnosti pôdy a odoberali sme pôdne vzorky na 
potrebné chemické analýzy. K odberu vzoriek sme 
využili sadu pre vzorkovanie a určovanie pôdy 
a pôdneho roztoku (Eijkelkamp Agrisearch Equipment). 
Vzorky pôdy boli odoberané z  hĺbky 0 – 0,10 m 
a odberové lokality boli vzdialené približne 3 m od 
vodného toku rieky Štiavnica. Na jednotlivých 
lokalitách sme merali fyzikálne vlastnosti v 10 bodoch. 
Chemické analýzy sme vykonali na všetkých 4 lokalitách 
a fyzikálne merania sme vykonali na lokalitách 1-3. Na 
meranie teploty pôdy sme použili digitálny teplomer 
(°C), na meranie objemovej vlhkosti pôdy sme použili 
sensor pôdnej vlhkosti. Na stanovenie chemických 
vlastností sme použili prístroj Multi 3420 na meranie 
pôdnej reakcie a oxidačno-redukčného potenciálu, 
atómový absorpčný spektrometer AVANTA, ktorým 
sme merali obsah potenciálne prístupnej formy kadmia 
vo výluhu 2M HNO3. Pôdne vzorky boli vysušené pri 
izbovej teplote, zbavené organickej hmoty a iných 
nečistôt. Následne nadrvené a preosiate na 
požadovanú veľkosť cez sitá s veľkosťou 2mm. 

 

1.1 Charakteristika záujmového územia 
Štiavnické vrchy sa nachádzajú v juhozápadnej časti 
Stredoslovenského a juhovýchodnej časti 
Západoslovenského kraja. Územie patrí k vnútornému 
sopečnému pásmu a zaraďujeme ich medzi najväčšie 
sopečné pohorie Západných Karpát. Geologická stavba 
územia je veľmi zložitá a je tu zastúpené veľké 
množstvo vulkanických hornín [7]. Štiavnické vrchy 
majú horizontálne silne rozčlenený reliéf, vyznačuje sa 
striedaním horských rázsoch a chrbátov, poklesnutými 
brázdami, hlbšími a plytšími dolinami v dôsledku 
denudačných a erozívnych procesov sopečných hornín 
[8]. Štiavnické vrchy spadajú do povodia dvoch riek. 
Juhovýchodná časť pohoria spadá do povodia rieky 
Ipeľ. Severná a západná časť patrí do povodia Hrona. 
Skúmané územie sa ako celok zaraďuje do klímy 
horského typu teplého až mierne chladného 
s priemernou ročnou teplotou nad 10°C [6]. Väčšina 
pôd v území je zaradená k hlinitým až piesočnato-
hlinitým typom s obsahom skeletu okolo 20 % 
v plytších typoch do 50 %. Hĺbka pôdy je približne 0,60 
m, líši sa to v luvizemiach kde dosahuje hĺbku až 1 m. 
Humusový horizont je 0,05 –0,35 m [5]. 
 

2 Výsledky a diskusia 
Na potenciálne prístupné formy kadmia môže mať 
vplyv veľké množstvo faktorov. Z chemických sme 
sledovali vplyv pH a oxidačno-redukčného potenciálu. 
Zistili sme, že v pôdach s nižším pH je obsah kadmia 
vyšší (graf 1). Na  lokalite 1A kde sme namerali pH/H2O 
5,47, obsah potenciálne prístupnej formy kadmia 
dosahuje hodnotu 9,8 mg.kg-1, čo prekračuje kritickú 
hodnotu uvedenú v Rozhodnutí MP SR č. 531/1994-540 
o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok vo 
výluhu 2M HNO3 o 9,5 mg.kg-1. V lokalite 4EZ, kde 
pH/H2O dosahuje 7,36 sme namerali aj výrazne nižší 
obsah potenciálne prístupnej formy kadmia 2,24 mg.kg-

1. 
 

 
Graf 1 Obsah potenciálne prístupnej formy kadmia vo 

vzťahu k pH pôdy 
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Pri hodnotení vplyvu oxidačno-redukčného 
potenciálu sme zistili, že pri postupnom klesaní Eh 
dochádzalo aj k poklesu potenciálne prístupnej formy 
kadmia v pôde (graf 2). Na lokalite 1A, kde oxidačno-
redukčný potenciál dosahoval hodnotu 95,30 sme 
namerali najvyššiu potenciálne prístupnú formu 
kadmia v pôde. 

 
Graf 2 Obsah potenciálne prístupnej formy kadmia vo 

vzťahu k oxidačno-redukčnému potenciálu 

Pozorovali sme aj vplyv pôdnej teploty 
a vlhkosti na potenciálne prístupné formy kadmia. 
Priemerná teplota pôdy v A horizonte sa pohybovala 
od 16,7 (lokalita 1A) do 19,4 °C (lokalita 2A) (tab. 1). 
Priemerná objemová vlhkosť pôdy v A horizonte sa 
pohybovala od 16,1 (lokalita 2A) do 27,5 % (lokalita 1A) 
(tab. 2). 
  
Tabuľka 2 Teplota pôdy (°C) 

 Lokalita 

 
 
 
 
 

Teplota 
pôdy 

1A 2A 3A 

16,6 19,4 18,7 

16,0 20,2 17,9 

16,1 19,0 18,1 

17,1 18,9 18,0 

17,0 18,7 18,1 

17,5 18,6 18,0 

17,1 19,9 18,4 

16,1 19,4 179 

15,9 20,3 18,0 

17,3 19,7 18,0 

Priemer  16,7 19,4 18,1 

Medián 16,8 19,4 18,0 

Smerodajná 
odchýlka 

0,57 0,58 0,24 

 
Graf 3 Obsah potenciálne prístupnej formy kadmia vo 

vzťahu k teplote 

Na grafe 3 je uvedený vzájomný vzťah teploty 
a potenciálne prístupnej formy kadmia. Postupné 
klesanie teploty pôdy súvisí s postupným stúpaním 
obsahu potenciálne prístupnej formy kadmia v pôde. 
Najvyšší obsah kadmia sme zistili na lokalite 1A 9,80 
mg.kg-1a priemerná teplota pôdy dosahovala hodnotu 
16,7 °C. Najnižší obsah kadmia sme namerali na lokalite 
2A 5,76 mg.kg-1 pri priemernej teplote pôdy 19,4 °C.  

Vyšší obsah kadmia je viditeľne pozorovateľný aj 
v pôdach s vyššou vlhkosťou. V prípade, ak je 
zaznamenaná klesajúca tendencia hodnôt vlhkosti 
pôdy, priamo úmerne klesá aj priemerná koncentrácia 
kadmia na skúmanom území. Na lokalite 1A, kde sme 
namerali najvyššiu priemernú vlhkosť 27,50 %, tak 
dosahuje obsah kadmia najvyššiu nameranú úroveň 
9,80 mg.kg-1. Najnižšiu nameranú hodnotu kadmia sme 
zaznamenali na lokalite 2A, kde úroveň vlhkosti 
dosahovala hodnotu 16,20 % (graf 4). 

 
Tabuľka 3 Vlhkosť pôdy (%)  

 Lokalita 

 
 
 
 
 

Vlhkosť 
pôdy 

1A 2A 3A 

27,0 7,0 17,0 

22,0 21,0 11,0 

28,0 20,0 20,0 

26,0 15,0 17,0 

21,0 18,0 19,0 

25,0 16,0 16,0 

33,0 16,0 15,0 

34,0 14,0 22,0 

26,0 20,0 20,0 

33,0 14,0 18,0 

Priemer  27,5 16,1 17,5 

Medián 26,5 16,0 17,5 

Smerodajná 
odchýlka 

4,32 3,88 2,94 
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Graf 4 Obsah potenciálne prístupnej formy kadmia vo 

vzťahu k vlhkosti pôdy 

Namerané hodnoty potenciálne prístupných 
foriem kadmia na všetkých 4 lokalitách (1A, 2A, 3A, 4EZ) 
prevýšili referenčnú hodnotu pre výluh 2M HNO3 

predstavujúcu 0,3 mg.kg-1 podľa Rozhodnutia MPRV SR 
č. 531/1994-504 o najvyšších prípustných 
koncentráciách rizikových látok platného v období do 
roku 2004, kedy bolo nahradené vyhláškou MPSR č. 
508/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola neskôr doplnená 
vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR č. 59/2013. V tejto sa už na stanovenie 
potenciálne prístupných foriem ťažkých kovov využíva 
výluh 1M dusičnanu amónneho, kde pre kadmium je 
stanovená kritická hodnota 0,1 mg.kg-1 [17]. 

Zistené výsledky sú v súlade so zisteniami 
Árvaya et al. [9], ktorí rovnako namerali v oblasti 
Štiavnických vrchov prekročenie limitných hodnôt 
potenciálne prístupných foriem kadmia vo výluhu HNO3 

(5,46 – 13,16 mg.kg-1). 

Jomová et al. [10] zistili vysoký obsah 
potenciálne prístupnej formy kadmia na lokalite 
Prenčov. Na skúmanej lokalite 2A, ktorá sa nachádza 
v katastrálnom území Prenčov, sme zistili obsah 
kadmia prekračujúci stanovený limit pri výluhu 2M 
HNO3 – 8,44 mg.kg-1. 

Niekoľkí autori, ako napríklad Escarré at al. 
[11], Abdul-Wahab – Marikar [12], Casado et al. [13], 
Demková et al. [14] tak ako aj v našom prípade 
uvádzajú niekoľkonásobné prekročenie kadmia 
v oblastiach, ktoré sú spojené s banskou činnosťou. 
Zvýšené obsahy kadmia sú zaznamenané aj v blízkom 
okolí ťažby rúd.  

V oblasti bansko-štiavnického regiónu poukazujú 
autori Urminská et al. [15] na zvýšenú koncentráciu 
potenciálne prístupnej formy kadmia v sedimentoch. 
Z odobratých vzoriek zistili aj nízke pH čo má významný 
vplyv na mobilitu kadmia. Obsah kadmia prekročil 

stanovené limitné hodnoty a preukázalo sa, že priamo 
ohrozuje živé organizmy. 

Z nameraných údajov vyplýva že najvyšší 
obsah potenciálne prístupnej formy kadmia sme 
namerali na lokalite s najnižším pH pôdy. Makovníková 
et al. [16] tiež uvádzajú, že mobilita kadmia a jeho 
bioprístupnosť sú zreteľne najvyššie v kyslých pôdach 
a to v rozmedzí pH 4,5 – 5,5. Pri zmene pH pôdy z kyslej 
na alkalickú je kadmium výrazne imobilné. 

Rovnako Árvay et al. [9] vo svojom výskume 
zistili prekročenia limitných hodnôt potenciálne 
prístupných foriem kadmia vo vzorkách slabo až 
extrémne kyslých pôd.  

Stafford et al. zistili  vzájomnú súvislosť medzi 
vlhkosťou pôdy a obsahom potenciálne prístupnej 
formy kadmia v pôde. Na základe ich nameraných 
analýz je zrejmé klesanie potenciálne prístupnej formy 
kadmia spolu s vlhkosťou pôdy. Nami namerané 
hodnoty sú porovnateľné z vyššie uvedenou 
publikáciou [19] .  

Árvay et al. [18] uvádzajú, že najviac 
zaťaženými pôdnymi typmi sú fluvizeme modálne ktoré 
sa nachádzajú najčastejšie pri vodných tokoch. Čo 
potvrdzujú aj naše výsledky z odobratých pôdnych 
vzoriek z fluvizemí modálnych. 

Záver 
Zistili sme viacnásobné prekročenie kritickej hodnoty 
potenciálne prístupných foriem kadmia na všetkých 
skúmaných lokalitách v alúviu rieky Štiavnica. Potvrdili 
sme vzťah medzi obsahom potenciálne prístupnej 
formy kadmia a pH pôdy. Potenciálne prístupne formy 
kadmia pochádzajú z environmentálnych záťaží, ktoré 
vznikli z intenzívnej banskej činnosti. Prenesenou 
kontamináciou najviac ohrozené sú fluvizeme 
modálne, ktoré sa vyskytujú pri vodných tokoch. 
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Abstrakt 
Sledovanie obsahov ťažkých kovov v rieke Nitra 

bolo hodnotené za obdobie 10 po sebe 
nasledujúcich rokov. Všetky namerané hodnoty 
sledovaných ťažkých kovov boli merané v 
akreditovanom laboratóriu záväznými metódami, 
ktoré udáva Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. V 
rámci hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality 
rieky Nitra, v modelovom úseku vodného toku, v 
profile Nitrianska Streda, boli hodnotené 
nasledovné ťažké kovy: Hg, Cd, Pb, As, Cu, Cr, Zn a 
Ni. Meranými ukazovateľmi kvality povrchovej 
vody sme sa snažili zhodnotiť aktuálny stav kvality 
rieky Nitra a charakterizovať trendy vývoja 
obsahov jednotlivých ťažkých kovov za sledované 
obdobie. Na základe   výsledkov môžeme jasne 
deklarovať, že rieka Nitra je v hodnotenom profile 
kontaminovaná a to As a Hg. Prvky Cd, Pb, Cu, Cr, 
Zn a Ni boli detekované pod ich limitnými 
hodnotami. V rámci vyhodnotenia získaných 
výsledkov, sme sa v predkladanom článku, snažili 
identifikovať aj potenciálne zdroje znečisťovania 
resp. vnášania sledovaných ťažkých kovov do 
vodného toku Nitra.  
Kľúčové slová: rieka Nitra, ťažké kovy, Nitrianska 
Streda, kontaminácia, zdroje znečistenia, 
monitoring povrchových vôd 

Abstract 
The monitoring of heavy metal contents in the 

Nitra River was evaluated over a period of 10 
consecutive years. All measured values of the 
monitored heavy metals were measured in an 
accredited laboratory by binding methods given by 
the Government Regulation no. 269/2010 Coll. The 
following heavy metals were evaluated within the 
evaluation of selected quality indicators of the 
Nitra river, in the model section of the watercourse 
in the Nitrianska Streda profile: Hg, Cd, Pb, As, Cu, 
Cr, Zn and Ni. Using measured surface water 
quality indicators, we tried to evaluate the current 

quality of the Nitra river and to characterize 
development trends of the contents of individual 
heavy metals over the monitored period. Based on 
the results we can clearly declare that the Nitra 
river is contaminated in the evaluated profile, 
namely by As and Hg. Elements Cd, Pb, Cu, Cr, Zn 
and Ni were detected below their limit values. As 
part of the evaluation of the results, we have also 
tried to identify potential sources of pollution / 
introduction of the monitored heavy metals into 
the Nitra watercourse. 
Key Words: Nitra river, heavy metals, Nitrianska 
Streda, contamination, sources of pollution, 
monitoring of surface water 
 

Úvod 
Keďže voda je najrozšírenejšia kvapalná látka 

na Zemi a nemožno ju nahradiť inými zdrojmi [1, 7] 
vzniká stále aktuálnejšie potreba jej ochrany a 
trvalo udržateľného hospodárenia s ňou. Ako 
jeden z najväčších novodobých problémov sa 
aktuálne javí jej znečistenie resp. kontaminácia.  

Človek priamo prostredníctvom znečisťovania 
vodných tokov rôznymi odpadovými vodami z 
priemyslu, poľnohospodárstva i ľudských obydlí 
ako aj nepriamo prostredníctvom nepriaznivých 
antropogénnych vplyvov na hydrosféru 
(vypúšťanými emisiami) negatívne ovplyvňuje 
vodstvo resp. hydrosféru [16]. Antropogénne 
zdroje kontaminácie chemickými prvkami môžu 
byť sumarizované do nasledujúcich skupín ako 
baníctvo a hutníctvo, priemysel, atmosférická 
depozícia, poľnohospodárstvo a úložiská odpadov 
(skládky odpadov) [14]. K znečisteniu prispievajú i 
vyústenia odpadových vôd z agropotravinárskeho 
priemyslu a plošné znečistenie 
z poľnohospodárstva [13]. V rámci zdrojov 
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znečistenia, ktoré buď produkujú alebo vnášajú 
takéto látky do prostredia rozoznávajú Šimková 
[19]; Molnárová, Šmelková, Kramárová [8], 
Pekárová, Velísková [11] dve základné kategórie 
zdrojov znečistenia a to bodové (zdrojmi sú 
predovšetkým priemyselné objekty a mestá 
vypúšťajúce odpadové vody do tokov 
koncentrovaným spôsobom) a plošné - difúzne 
(pochádzajúce najmä z poľnohospodárstva, 
skládok odpadu, eróznych procesov a pod., ako aj 
mimoriadne ohrozenie vôd zo zdrojov havarijného 
znečistenia). Vzhľadom na vyššie uvedené vznikla 
potreba neustáleho a pravidelného monitorovania 
vôd (povrchových ako aj podzemných).  

Monitoring vôd je proces systematického 
pozorovania, merania a vyhodnocovania 
základných údajov charakterizujúcich množstva a 
kvalitu vôd na vopred definovaný účel, podľa 
časového a priestorového plánu s použitím 
porovnateľných a schválených metód zisťovania, 
zberu a hodnotenia príslušných údajov [12]. 
Monitoring predstavuje jeden zo základných 
nástrojov plánovania, využívania a ochrany vôd, 
pričom jeho základným rysom je opakované 
vzorkovanie a vyhodnocovanie vzoriek 
odoberaných v presne definovaných odberových 
miestach, ktoré tvoria monitorovaciu site [5]. V 
našom prípade sa jedná o rieku Nitra a to 
konkrétne o jej profil v oblasti Nitrianska Streda.  

Modelovú lokalitu (Obr.1) sme zvolili z dôvodu, 
že sa tu nachádza vodomerné (sledovacie) 
zariadenie slúžiace na hodnotenie kvality a 
kvantity povrchových vôd vodného toku rieky 

Nitra. Väčšina produkovaného znečistenia  
spôsobeného ľudskou činnosťou v riešenom 
profile vodného toku je z hospodárskej, 
komunálnej a poľnohospodárskej činnosti.  

V modelovom území sú hlavnými 
znečisťovateľmi najmä SVS a.s., ČOV v Prievidzi, 
Handlovej, v Novákoch a Partizánskom, ďalej sú to 

Obr. 1 Vymedzenie modelového povodia 
Zdroj: [3] 
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bane v Handlovej, Prievidzi a v Novákoch. Rieka 
Nitra je dlhodobo hodnotená ako silne až veľmi 
silne znečistený vodný tok [2].  

Cieľom bolo vyhodnotiť obsahy ťažkých kovov 
(Hg, Cd, Pb, As, Cu, Cr, Zn a Ni) v rieke Nitra ako aj 
poukázať na trendy ich vývoja za posledných 10 
rokov,  čím sa preukáže aktuálne znečistenie vôd v 
riešenom území a zistí sa očakávaný vývoj 
znečistenia vody v budúcnosti. Odberovým 
miestom bola Stanica Nitrianska Streda, osadená v 
hydrologickom povodí: Nitra 4-21-12-017, v rkm: 
91,10, s plochou povodia 2093,71 km2. 

 

1 Identifikácia zdrojov znečistenia 
v modelovom    
   Území 

Preto na základe dostupných zdrojov [13, 4, 10, 
2, 12] a poznania okolitej krajiny v modelovom 
území mikropovodia toku Nitra (nad obcou 
Nitrianska Streda) môžeme definovať nasledovné 
zdroje znečisťovania povrchových vôd:  
 
1.2 Bodové zdroje vnášaných emisií – ťažkých 
kovov    
       do riešeného mikropovodia 
 V.O.S.R. Pravenec s.r.o., Kúpele Bojnice, a.s., 

ČOV Opatovce nad Nitrou, Fortischem 
Nováky, a.s., VOZ Nováky, ENO Zemianske 
Kostoľany a.s., Termálne kúpalisko Chalmová, 
ČOV Partizánske, Kúpalisko Dúha Partizánske, 
Kúpele Malé Bielice, ČOV Topoľčany, 
Hornonitrianske Bane a pod. – emisie ťažkých 
kovov do vôd: Cu, Hg, As, Zn, Cd, Cr, a Pb 

 
1.3 Plošné - difúzne zdroje vnášaných emisií – 
ťažkých    
       kovov do riešeného mikropovodia 
Poľnohospodárstvo – emisie ťažkých kovov do vôd: 
Cu, Cd, Zn, Cr 
 používanie organických a anorganických 

hnojív v poľnohospodárstve, používanie 
pesticídov v poľnohospodárstve, odvádzanie 
riadne neprečistených odpadových vôd 
vsakovaním alebo do recipientu, lokálne 
úniky znečisťujúcich látok do podzemných 
vôd a povrchových vôd (ropných látok, 
chemických látok a pod.), odnášanie 
znečisťujúcich látok do povrchových vôd – 
splavovanie (nesprávne poľnohospodárske 
postupy), slabé zabezpečenie plôch voči 
pôsobeniu vode nebezpečným látkam 
(ropných látok), nedostatočne zabezpečené 
manipulačné plochy a sklady rizikových látok 
a pod. 

Priemysel – emisie ťažkých kovov do vôd: Fe, Al, 
Cu, Cd, Hg, As 
 vypúšťanie odpadových vôd do povrchových 

vôd, emisný spád znečisťujúcich látok, 
nárazové vypúšťanie veľkého množstva emisií 
pri spúšťaní prevádzok, havarijné situácie“ – 
úniky znečisťujúcich látok do podzemných 
vôd (ropných látok, chemických látok), 
nedostatočne zabezpečené manipulačné 
plochy a sklady rizikových látok a pod. 

Komunálny vplyv – emisie ťažkých kovov do vôd: 
Cu, Zn 
 Neodborné používanie pesticídov v 

domácom poľnohospodárstve, nezákonné 
vypúšťanie odpadových vôd (nepriamo do 
podzemných vôd a do povrchových vôd), 
lokálne „havarijné situácie“ – úniky 
znečisťujúcich látok do vôd (ropných látok, 
chemických látok), výluhy z odpadu 
uloženého v rozpore zo zákonom – nelegálne 
skládky, nesprávne manipulovanie a 
nedostatočná starostlivosť o látky, ktoré 
môžu znečisťovať vody v sektore služieb – 
permanentné úniky ropných a iných látok 
(napr. autodoprava a pod.), slabé 
zabezpečenie parkovacích a spevnených 
plôch voči pôsobeniu nebezpečných látok 
(ropných látok) a pod. 

Z kontaminantov patria medzi najrizikovejšie 
tzv. „ťažké kovy“ označované aj rizikové stopové 
prvky [17]. Ťažké kovy sú považované za jeden 
z najhlavnejších zdrojov znečistenia prostredia 
[15]. Preto je potrebné neustále sa venovať ich 
pravidelnému hodnoteniu a zisťovať najmä 
primárne emisné zdroje týchto kontaminantov. 
Ako sme preukázali v zhodnotení monitorovania 
povrchových vôd, zameranom na prítomnosť 
ťažkých kovov, problematika kontaminácie vôd 
ťažkými kovmi sa týka aj nás.  

Keďže je v súčasnej dobe pomerne veľký 
problém tieto kontaminanty z vôd odstraňovať – 
najmä z ekonomických dôvodov, je nutné aby sa 
zabraňovalo emisiám týchto znečisťujúcich látok 
do vodných ekosystémov ešte pred ich vstupom do 
vôd. Na to by nám mali poslúžiť najmä tieto štyri 
opatrenia: 
 zvyšovanie frekvencií náhodných kontrôl 

kompetentnými orgánmi a súčasné 
zvyšovanie pokút, sankcií ako aj prijímanie 
okamžitých nápravných opatrení, 

 zvyšovania environmentálneho povedomia 
všetkých obyvateľov, 

 transparentnejšie zverejňovanie 
dokumentov spolu s kvalitnými analýzami 
producentov znečisťovania vôd, 
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 využívanie BAT (best available techniques) 
technológií už pri návrhu jednotlivých 
prevádzok ako aj počas ich činnosti. 

2 Výsledky a diskusia 
Namerané hodnoty obsahov ťažkých kovov 

(Tab. 1) boli porovnané s  Nariadením vlády č. 
269/2010 Z. z.  (Tab. 2) z dôvodu zistenia 
znečistenia vodného toku Nitra v riešenom profile. 

Údaje boli poskytnuté od správcu vodného 
toku rieky Nitra – SVP, š. p., OZ Piešťany a to na 
základe zmluvného vzťahu o spolupráci medzi SVP, 
š. p. a UKF Nitra. Pre širší rozhľad vedomostí 
o kvalitatívnych parametroch uvádzame aj pH 
a teplotu vody. Graficky sú znázornené len obsahy 
ťažkých kovov, pri ktorých boli zistené 
kontaminácie (resp. ktorých hodnoty  boli nad 
limitom udávaným aktuálne platnou legislatívou). 
 
Kadmium (Cd) 

V prípade kadmia neboli ani v jednom 
sledovanom roku zistené prekročenia limitov 
povrchových vôd v riešenom profile toku Nitra. 
Rozpätie hodnôt za obdobie 10 rokov sa 
pohybovalo v intervale <0,024 až 0,08 µg/l>. 
Najvyššie zaznamenaná hodnota ročného 
priemeru bola detekovaná v rokoch 2007 a 2011 
a najnižšie zaznamenaná hodnota ročného 
priemeru bola detekovaná v rokoch 2013 a 2014. 
Priemer za všetky sledované roky bol 0,048 µg/l » 
čo je o 46,66 % menej ako je zákonom udávaný 
limitný priemer a o 92 % menej ako je zákonom 
udávaná najvyššia prípustná koncentrácia. 
 
Olovo (Pb) 

V prípade olova neboli ani v jednom 
sledovanom roku zistené prekročenia limitov 

povrchových vôd v riešenom profile toku Nitra. 
Namerané hodnoty mali konštantný charakter za 
všetky sledované roky 1 µg/l » čo je o 86,11 % 
menej ako je zákonom udávaný limitný priemer. 
Meď (Cu) 

V prípade medi neboli ani v jednom 
sledovanom roku zistené prekročenia limitov 
povrchových vôd v riešenom profile toku Nitra. 
Rozpätie hodnôt za obdobie 10 rokov sa 
pohybovalo v intervale <1,167 až 3,800 µg/l>. 
Najvyššie zaznamenaná hodnota ročného 
priemeru bola detekovaná v roku 2006 a najnižšie 
zaznamenaná hodnota ročného priemeru bola 
detekovaná v roku 2011. Priemer za všetky 
sledované roky bol 1,86 µg/l » čo je o 61,13 % 
menej ako je zákonom udávaný limitný priemer. 
Chróm (Cr) 

V prípade chrómu neboli ani v jednom 
sledovanom roku zistené prekročenia limitov 
povrchových vôd v riešenom profile toku Nitra. 
Rozpätie hodnôt za obdobie 10 rokov sa 
pohybovalo v intervale <0,500 až 1,020 µg/l>. 
Najvyššie zaznamenaná hodnota ročného 
priemeru bola detekovaná v roku 2007 a najnižšie 
zaznamenaná hodnota ročného priemeru bola 
detekovaná v roku 2014. Priemer za všetky 
sledované roky bol 0,66 µg/l » čo je o 92,62 % 
menej ako je zákonom udávaný limitný priemer. 
Zinok (Zn) 

V prípade zinku neboli ani v jednom 
sledovanom roku zistené prekročenia limitov 
povrchových vôd v riešenom profile toku Nitra. 
Rozpätie hodnôt za obdobie 10 rokov sa 
pohybovalo v intervale <1,406 až 11,350 µg/l>. 
Najvyššie zaznamenaná hodnota ročného 
priemeru bola detekovaná v roku 2014 a najnižšie 
zaznamenaná hodnota ročného priemeru bola 
detekovaná v roku 2008. Priemer za všetky 
sledované roky bol 7,10 µg/l » čo je o 79,79 % 
menej ako je zákonom udávaný limitný priemer. 
Nikel (Ni) 

V prípade niklu neboli ani v jednom 
sledovanom roku zistené prekročenia limitov 
povrchových vôd v riešenom profile toku Nitra. 
Rozpätie hodnôt za obdobie 10 rokov malo 
konštantný charakter resp. sa pohybovalo 
v intervale <1,000 až 1,019 µg/l>. Najvyššie 
zaznamenaná hodnota ročného priemeru bola 
detekovaná v roku 2013 a najnižšie zaznamenané 
hodnoty ročného priemeru 1,0 g/l boli 
detekované v ostatných rokoch. Priemer za všetky 
sledované roky bol 1,0038 µg/l » čo je o 94,98 % 
menej ako je zákonom udávaný limitný priemer. 
Ortuť (Hg) 

Tab. 1 Zákonom udávané limity pre riešené ťažké kovy  
Zdroj: [9] Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z.  

 

 

Lokalita sledovania 
limit v zmysle  

nariadenia č. 269/2010 Z. z. 

 NITRIANSKA  

STREDA 

ročný 

priemer 

najvyššia 

prípustná  

koncentrácia 

Reakcia vody 6-8,5 neudávané 

Teplota vody v °C viac 26 neudávané 

Hg v µg/l 0,05 0,07 

Cd v µg/l 0,09 0,6 

Pb v µg/l 7,2 neudávané 

As v µg/l 7,5 neudávané 

Cu v µg/l 4,8 neudávané 

Cr v µg/l 9 neudávané 

Zn v µg/l 35,1 neudávané 

Ni v µg/l 20 neudávané 
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Graf 2 Aktuálny trend vývoja priemerných 
ročných obsahov As (arzénu) v modelovom 

V prípade ortuti boli v každom sledovanom 
roku zistené prekročenia limitov povrchových vôd 
v riešenom profile toku Nitra. Rozpätie hodnôt za 
obdobie 10 rokov sa pohybovalo v intervale 
<0,0912 až 0,575 µg/l>. Najvyššie zaznamenaná 
hodnota ročného priemeru bola detekovaná 
v roku 2006 a najnižšie zaznamenaná hodnota 
ročného priemeru bola detekovaná v roku 2008. 
Priemer za všetky sledované roky bol 0,3413 µg/l » 
čo je o 507,6 % viac ako je zákonom udávaný 
limitný priemer a o 387,57 % viac ako je zákonom 
udávaná najvyššia prípustná koncentrácia (Graf 1). 

Arzén (As) 
V prípade arzénu boli v celom sledovanom 

období, okrem roku 2006, zistené prekročenia 
limitov povrchových vôd v riešenom profile toku 
Nitra. Rozpätie hodnôt za obdobie 10 rokov sa 
pohybovalo v intervale <5,400 až 22,706 µg/l>. 
Najvyššie zaznamenaná hodnota ročného 
priemeru bola detekovaná v roku 2013 a najnižšie 
zaznamenaná hodnota ročného priemeru bola 
detekovaná v roku 2006. Priemer za všetky 
sledované roky bol 13,866 µg/l » čo je o 84,88 % 
viac ako je zákonom udávaný limitný priemer (Graf 
2). 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Záver 

V rámci hodnotenia priemerných ročných 
koncentrácií obsahov ťažkých kovov v modelovom 
území rieky Nitra za sledované obdobie 10 rokov 
sme jasne preukázali, že vody v riešenom 
mikropovodí Nitry sú znečistené ťažkými kovmi Hg 
a As. Obsahy As neboli prekročené len v roku 2006, 
od ktorého zaznamenal tento prvok negatívny 
vývoj trendu kontaminácie. V priemere sa obsahy 
koncentrácií As pohybovali za celé sledované 
obdobie o približne 85 % nad ustanoveným 
limitným priemerom. Obsahy Hg zaznamenali 
najvyšší podiel kontaminácie vodného toku Nitra, 
v lokalite nad vodomerným zariadením Nitrianska 
Streda. Jeho prípustná priemerná ročná 
koncentrácia bola prekročená až 5 násobne (o 
507,6 %) a jeho najvyššia prípustná koncentrácia 
bola prekročená takmer 4 násobne (o 387,57 %). 
Z uvedených výsledkov je zrejmé, že rieka Nitra je 
silne kontaminovaná najmä ortuťou a arzénom. 
Vyššie uvedené zistenia je možné pripisovať najmä 
intenzívnemu znečisťovaniu rieky Nitra 
vypúšťaním priemyselných odpadových vôd do 
toku v lokalite Hornej Nitry. V tejto lokalite patrili, 

Graf 1 Aktuálny trend vývoja priemerných 
ročných obsahov Hg (orturi) v modelovom 
povodí rieky Nitra 

Tab. 2 Ročné priemery nameraných obsahov 
ťažkých kovov 
Zdroj: [18] SVP, š.p., OZ Piešťany, 2019 

Lokalita sledovania Priemer zo obdobie kalendárneho roka v lokalite Nitrianska Streda 

 NITRIANSKA  

STREDA 
rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011 rok 2010  rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006 

Reakcia vody 7,94 7,93 7,91 7,89 7,96 7,98 7,99 8,05 7,95 8,05 

Teplota vody v °C 10,0 12,0 11,9 11,2 10,9 10,1 12,4 12,6 13 11,2 

Hg v µg/l 0,1833 0,4625 0,1679 0,1763 0,2542 nemerané nemerané 0,0912 0,520 0,575 

Cd v µg/l 0,028 0,024 0,024 0,052 0,080 nemerané nemerané nemerané 0,080 nemerané 

Pb v µg/l 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 nemerané nemerané nemerané 1,00 nemerané 

As v µg/l 19,133 11,850 22,706 11,058 9,792 nemerané 16,450 12,225 16,180 5,400 

Cu v µg/l 1,922 1,233 1,199 1,992 1,167 nemerané 2,150 1,950 1,320 3,800 

Cr v µg/l 0,550 0,500 0,530 0,690 0,530 nemerané 0,830 0,580 1,020 0,750 

Zn v µg/l 3,923 1,406 3,476 15,800 6,083 nemerané 7,850 11,350 7,960 6,000 

Ni v µg/l nemerané 1,000 1,019 1,000 1,000 nemerané nemerané nemerané 1,000 nemerané 

 
 Zelenou farbou sú znázornené obsahy koncentrácií, 

ktoré boli podlimitné 

 Červenou farbou sú znázornené obsahy 
koncentrácií, ktoré boli nadlimitné 

 Oranžovou farbou sú znázornené obdobia, kedy 
nedošlo k meraniu 
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ako aj stále patria medzi najvýznamnejších 
znečisťovateľov nasledovný producenti 
priemyselných odpadových vôd: Fortischem 
Nováky, a.s., VOZ Nováky, ENO Zemianske 
Kostoľany a.s. [18].  

V rámci hodnotenia ostatných sledovaných 
ťažkých kovov sa kontaminácia týmito 
znečisťujúcimi prvkami nepreukázala ani v jednom 
zo sledovaných rokov. Prvky, Cd, Pb, Cu, Cr, Zn a Ni 
boli detekované v rozpätí od 46,66 % (Cd) do 94,98 
% (Ni) pod ich limitnými hodnotami (limitnými 
ročnými priemermi). Takisto nebola prekročená 
ani najvyššie prípustná koncentrácia prvku Cd (92 
% pod povolenou najvyššou prípustnou 
koncentráciou). 

Na základe uvedených zistení, z monitorovania 
povrchových vôd správcom vodného toku rieky 
Nitra,  vyplýva okrem zákonnej povinnosti [20] 
monitorovať vodné toky,  aj povinnosť zistiť príčiny 
a pôvod jednotlivých emisných zdrojov znečistenia 
a prijať nápravu na dosiahnutie dobrého stavu 
vôd. Takýto postup vyplýva priamo z vládou 
schválených koncepčných dokumentov na úseku 
vodného hospodárstva (napr. Vodný plán 
Slovenska z roku 2015 a pod.).  

Preto je vhodné na dosiahnuté zistenia 
v ďalších etapách výskumu nadviazať, 
s konkrétnym poukázaním na jednotlivých 
producentov odpadových vôd ako aj na konkrétne 
typy vypúšťaného znečistenia, v rámci ktorého 
budeme vedieť zhodnotiť dlhodobo vypúšťané 
obsahy koncentrácií vnášaného znečistenia do 
toku Nitra.  
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Abstrakt 
Témou  práce je ochrana povrchových vôd pri 

riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len 
„MZV“) na povrchovom toku. Práca je súhrnom 
kontrolných zistení Slovenskej Inšpekcie životného 
prostredia, Inšpektorátu životného prostredia, 
odboru inšpekcie ochrany vôd Nitra (ďalej len 
„inšpekcia“) pri riešení MZV, ktoré bolo spôsobené 
nedovoleným vypúšťaním priemyselných 
odpadových vôd  s prímesou cementových zmesí 
do vodného toku Trnávka, bez povolenia orgánu 
štátnej vodnej správy ako aj nedodržanie iných 
povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení zákona č. 
364/2004 Z.z.  o vodách a o zmene a doplnení 
zákona slovenskej národnej rady č. 372/1990 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 
len vodný zákon). V práci je uvedená analýza 
mimoriadneho zhoršenia vôd, so zameraním sa na  
postup pri vypúšťaní odpadových vôd z betonárne, 
vrátane rozboru dodržiavania platnej legislatívy 
v oblasti ochrany vôd. 

Abstract 
The theme of the thesis is the protection of 

surface waters in the resolution of the 
extraordinary deterioration of waters (hereinafter 
referred to as „MZV“) on the surface flow. The 
thesis is a summary of the findings of the 
Inspection control of the Slovak Inspectorate of the 
Environment Department of the environment, 
water conservation, Nitra department of the water 
protection (hereinafter referred to as „inspection”) 
in the solution of the MZV, which has been caused 
by illegal discharge of industrial waste water 
containing cement mixtures into the water flowt 
Trnávka, without the permission of the State water 
administration authority and the failure to comply 
with the other obligations arising from the 
provisions of legal act No.364/2004 Coll. about 
waters and the amendment of legal act 
No.372/1990 the provincial offences Act, as 
amended (the Water Act), as amended by later 
regulations (hereinafter referred to as the „Water 
act“).The work is prefaced by an analysis of the 
abnormal deterioration of waters, with a focus on 
the procedure for the discharge of waste water 
from the concrete mixing plant, including the 

analysis of compliance with the legislation in force 
in the field of water protection. 

Key words: suface waters, water protection, 
waste water 

Úvod 
Voda je jednou z najvýznamnejších zložiek 

životného prostredia, je pre nás ľudstvo 
nenahraditeľná. Práve z týchto dôvodov sme si 
vybrali túto tému, výberom ktorej bolo zvýšiť 
povedomie verejnosti o pôsobnosti orgánu štátnej 
vodnej správy konkrétne inšpekcie pri ochrane 
vôd.   

Inšpekcia  podľa  § 62 vodného zákona je : 
„odborný kontrolný orgán prostredníctvom, 
ktorého Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky vykonáva hlavný 
vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd“.  
Inšpekcia v zmysle zákona o vodách vykonáva 
predovšetkým  dozor nad ochranou povrchových 
a podzemných vôd pri vypúšťaní odpadových vôd 
do povrchových alebo podzemných vôd a pred ich 
znečisťovaním znečisťujúcimi látkami. Okrem 
uvedeného inšpekcia v zmysle vodného zákona  
preberá aj hlásenie o mimoriadnych zhoršeniach 
kvality vôd alebo mimoriadnych ohrozeniach 
kvality vôd  od pôvodcov a od toho, kto zistí 
príznaky MZV a prostredníctvom miestne 
príslušných odborov inšpekcie ochrany vôd  riadi 
práce pri jeho riešení a je oprávnená vyžadovať 
spoluprácu a vydávať pôvodcovi príkazy na 
vykonanie opatrení na zneškodnenie MZV a 
odstránenie jeho škodlivých následkov. 

 
Odstraňovanie následkov MZV, ktoré bolo 

spôsobené nedovoleným vypúšťaním odpadových 
vôd alebo spôsobené neovládateľným únikom 
znečisťujúcich do životného prostredia, je často 
veľmi zložitý proces, ktorý je náročný  
predovšetkým po technickej a finančnej stránke.  
 
1. Mimoriadne zhoršenie kvality vôd (MZV) 

Práca analyzuje postupy pri riešení MZV, so 
zameraním sa na  postup pri vypúšťaní odpadových 
vôd z betonárne, vrátane rozboru dodržiavania 
platnej legislatívy v oblasti ochrany vôd. Týmto 
vedeckým článkom sme chceli poukázať na 
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dôležitosť a účinnosť vykonaných opatrení pri 
riešení MZV v súvislosti s ochranou povrchových 
vôd. 

 
1.1. Definícia MZV 

V zmysle § 41 vodného zákona je : „Mimoriadne 
zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie 
kvality vôd je náhle, nepredvídané a závažné 
zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd 
spôsobené vypúšťaním odpadových vôd alebo 
osobitných vôd bez povolenia alebo spôsobené 
neovládateľným únikom znečisťujúcich látok, ktoré 
sa prejavujú najmä, 

 zafarbením alebo zápachom vody 
 tukovým povlakom 
 vytváraním peny na hladine 
 výskytom uhynutých rýb 
 výskytom znečisťujúcich látok v prostredí 

súvisiacom s povrchovou vodou alebo 
podzemnou vodou“. 

1.2 Postup pri riešení MZV 
Osoba, ktorá zistí príznaky MZV, je povinná 

okamžite to znamená bezodkladne túto skutočnosť 
oznámiť inšpekcii, orgánu štátnej vodnej správy 
(okresnému úradu), na tiesňovú linku 112 alebo 
obci či správcovi vodného toku. V zmysle zákona 
o vodách : „ Za pôvodcu mimoriadneho zhoršenia 
vôd sa považuje ten, kto prevádzkoval zariadenie v 
čase, keď mimoriadne zhoršenie vôd vzniklo a keď 
sa preukázala príčinná súvislosť s jeho 
prevádzkovaním”. Tak ako sme uviedli v úvode 
inšpekcia riadi práce pri MZV a vydáva pôvodcovi 
MZV príkazy na vykonanie opatrení na 
zneškodnenie znečistenia vôd a odstránenie jeho 
škodlivých následkov. Pôvodca MZV má v zmysle 
zákona povinnosť vykonať bezprostredné 
opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho 
zhoršenia vôd, ako aj opatrenia na odstránenie 
jeho škodlivých následkov. 
 
1.3. MZV riešené inšpekciou na betonárni, 
spôsobené vypúšťaním priemyselných 
odpadových vôd do toku Trnávka 
Inšpekcia riešila  MZV  dňa 10.08.2018, na základe 
hlásenia inšpektora mestskej polície Trnava, ktorý 
dňa 10.08.2018 približne o 8,10 hod. telefonicky 
inšpekcii oznámil, že z výustného objektu do toku 
Trnávka na Chovateľskej ulici v Trnave, vyteká  
znečistená cementová odpadová voda, sivo – bielej 
farby pričom ďalej uviedol,  že odpadová voda 
vyteká z betonárne.  

 

 

 

1.4.Zistené skutočnosti pri riešení MZV 
Inšpekcia, po príchode na miesto   dňa  10. 08. 2018 
cca o 9.15 h, zisťovala skutkový stav vodného toku 
Trnávka. Na mieste bolo zistené, že z výustného 
objektu vôd z povrchového odtoku ako aj z 
dažďovej kanalizácie doteká do toku  Trnávka 
znečistená odpadová voda. Na svahu toku  
a priamo v toku boli pozorované  nánosy 
cementovej zmesi vo vrstve o výške od 5 cm  
do približne 30 cm. Súčasne bolo pozorované, že 
kvalita vody v toku nad výustným objektom 
zodpovedá bežnému stavu. Najsilnejšie znečistenie 
bolo pozorované pod výustným objektom 
dažďovej kanalizácie, kde boli pozorované nánosy 
cementu na ploche cca 8 m2, vo výške do 30 cm.  
Úhyn rýb v toku nebol inšpektormi zistený.    
Inšpekcia vykonala v toku Trnávka, za prítomnosti 
všetkých zúčastnených, operatívne zisťovanie 
nasledovných ukazovateľov. Merania boli 
vykonané na viacerých miestach v ohliadanom 
úseku, s nasledovným výsledkom:  

 Teplota vody v toku : pod výustným objektom  
22 °C,   v toku 27,6 °C 

 O2 : 7,38 

 pH:  v toku pod výustným objektom 8,169,  
z výustného objektu: 11-12 

Operatívne meranie ukazovateľa pH bolo vykonané  
aj približne 20 m nad výustným objektom, kde boli 
hodnoty pH namerané v norme. Voda v toku Trnávka  
mala počas riešenia 22 až 27,6 °C, výška vody v toku 
bola minimálna, pohybovala sa od 5 cm  do 15 cm,  
prietok v toku Nitra bol 0,150 m3. V čase riešenia MZV, 
t.j. 10.8.2018, ani predchádzajúce dni neboli  v oblasti 
Trnavy  zaznamenané žiadne zrážky.  Odbery vzoriek 
vody z toku, pod výustným objektom a taktiež odber 
nánosu cementovej zmesi  vykonal  kriminalista OO PZ 
Trnava, v súčinnosti s pracovníčkou povodia.  

 

1.5. Kontrola betonárne pri riešení MZV  

Inšpekcia preverila za účasti zastupujúcich vedúcich 
prevádzky betonárne ako aj za účasti polície činnosť a 
spôsob odkanalizovania prevádzky betonárne na 
Chovateľskej ulici a zistila, že prevádzka betonárne sa  
nachádza v intraviláne mesta Trnava. Areál betonárne 
je od vodného toku Trnávka vzdialený cca 147 m. Nie 
je situovaný v ochrannom pásme vodného zdroja ani 
v chránenej vodohospodárskej oblasti. Územie KOJ sa 
nachádza vo vyhlásenej zraniteľnej oblasti podľa NV č. 
174/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti 
a zraniteľné oblasti, číselný kód  506745. 

Prevádzka betonárne  pozostávala z nasledovných 
stavebných objektov: 

 Administratívne a prevádzkové 
zabezpečenie (v areáli sa nachádzali 2 
unimobunky,  priamo vo výrobnej hale)  
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 Sklad kameniva (určený na skladovanie 
kameniva rôznych frakcií), jedná sa o 
plochy nachádzajúce sa priamo vo 
výrobnej hale 

 Cementové hospodárstvo 

 Miešacie jadro,  Miešadlo betónovej 
zmesi 

 Vŕtaná studňa 

 Zberná kalová dvojkomorová nádrž 

 Parkovacie plochy autodomiešavačov 

 Sklady chemických prísad do betónu 
a sklad motorovej nafty 

 
Priemyselné odpadové vody vznikali v 

technologickom postupe výroby betónových zmesí,  
pri oplachoch zariadenia určeného na samotnú výrobu 
betónových zmesí (miešadla) a taktiež  pri oplachoch 
bubna auto domiešavačov. Riešením MZV bolo 
zistené, že priemyselné odpadové vody boli 
z betónovej plochy, vybudovanej pod miešadlom,  
zvedené rigolom do sedimentačnej zbernej  
dvojkomorovej nádrže o objeme 2 x 16 m3, ktorá bola 
umiestnená pred halou. Rigol bol prekrytý oceľovým 
roštom. Oplachová voda z bubna auto domiešavačov 
bola vypúšťaná do sedimentačnej nádrže. Počas 
zistenia skutkového stavu bolo zistené, že na 
prevádzke betonárne nebolo vybudované recyklačné 
zariadenie. Týmto bolo jednoznačne preukázané, že 
odpadová voda stekala smerom od rigola 
a sedimentačnej nádrže po areáli prevádzky 
betonárne. Celý areál prevádzky bol vyspádovaný do 
dažďového vpustu, ktorý bol umiestnený vedľa 
príjazdovej cestnej komunikácie.  Následne pri 
dažďovej kanalizácii bolo zistené, že bola zanesená 
cementovou zmesou a odpadová voda vypúšťaná 
výustným objektom ( nachádzajúcim sa pod mostom), 
v r. km 14,950   do vodného toku Trnávka.  Pôvodca pri 
šetrení MZV nepredložil doklady o vývoze odpadových 
vôd zo sedimentačnej nádrže taktiež ani povolenie 
orgánu štátnej vodnej správy, na vypúšťanie 
odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do 
vodného toku Trnávka. Na základe uvedených 
skutočností inšpekcia skonštatovala, že pôvodca MZV 
vypúšťal  dňa 10.08.2018 priemyselné odpadové vody 
výustným objektom kanalizácie vôd z povrchového 
odtoku, do recipientu Trnávka v r. km 14,950, 
v bezdažďovom období, čo bolo v rozpore s povolením 
orgánu štátnej vodnej správy. Nedovoleným 
vypúšťaním priemyselných odpadových vôd výustným 
objektom kanalizácie vôd z povrchového odtoku, 
zaústeným  do vodného toku Trnávka v r. km 14,950, 
v bezdažďovom období  prišlo k náhlemu, 
nepredvídanému zhoršeniu kvality vody v toku, ktoré 
sa prejavilo sfarbením vody v toku  (sivo-biela farba) 
a výskytom cementovej zmesi v toku vo vrstve cca od 
5 do 30 cm. Pôvodca MZV podľa  § 41 ods. 4  vodného 
zákona bol identifikovaný. 

Počas riešenia MZV inšpekcia ďalej zistila, že 
pôvodca MZV, nemá pre prevádzku betonárne 
vypracovaný havarijný plán  preventívnych opatrení na 
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 
znečisťujúcich látok do životného prostredia a na 
postup v prípade ich úniku v zmysle § 39 ods. 4 písm. 
a) vodného zákona. Ďalej bolo zistené, že prevádzka 
betonárne nemala vypracovaný prevádzkový poriadok 
pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. Taktiež 
bolo zistené, že spôsob skladovania znečisťujúcich 
látok (motorovej nafty a chemických prísad do betónu) 
na prevádzke betonárne je nevyhovujúci a je v rozpore 
s ustanoveniami § 39 os. 2 písm. a) a b) vodného 
zákona. Znečisťujúce látky boli v čase riešenia MZV 
skladované na plochách, ktoré nespĺňali požiadavky na 
nepriepustnosť,  neboli zabezpečené ako 
nepriepustné, odolné a stále proti chemickým a 
mechanickým účinkom znečisťujúcich látok a neboli 
technicky riešené spôsobom, ktorý by zachytil 
znečisťujúce látky pri ich prípadnom úniku. 

 
1.6 Vykonanie  opatrení na  odstránenie  škodlivých 

následkov MZV 
OIOV SP Nitra v rámci riešenia MZV ustanovil pracovnú 
skupinu v zmysle § 41 ods. 10 vodného zákona 
z pracovníkov  SVP, š.p. , Piešťany, správa dolného 
Váhu, Mestská polícia Trnava, Okresné oddelenie 
policajného zboru Trnava. V rámci riešenia MZV vydala 
inšpekcia na základe rozhodnutia pracovnej skupiny 
pôvodcovi  MZV, nasledované príkazy na  vykonanie  
opatrení na  odstránenie  škodlivých následkov MZV:  

 

 Vykonať účinné  technické opatrenia smerujúce 
k zamedzeniu úniku odpadových vôd do vodného 
toku Trnávka.  

 Uviesť  príčinu vniknutia odpadových vôd do 
kanalizácie vôd z povrchového odtoku Vypracovať 
podrobnú technickú analýzu príčin, ktoré 
predchádzali MZV 

  Zabezpečiť vyčistenie vodného toku Trnávka /úsek 
pod mostom/, v rozsahu dohodnutom s  SVP, š.p., 
OZ Piešťany, Správa povodia dolného 
Váhu.                   
 

Dňa 27.9.2018 pôvodca MZV doručil inšpekcii 
správu o splnení vydaných opatrení. Ihneď po 
riešení MZV pôvodca MZV taktiež zabezpečil 
vyčistenie celej areálovej kanalizácie a  vodného 
toku Trnávka pričom uviedol príčinu MZV 
a vypracoval podrobnú technickú analýzu príčin, 
ktoré predchádzali MZV. 
 
2.Stručný prehľad MZV zaevidovaných 
a riešených inšpekciou  na povrchových 
a podzemných vodách za posledných 5 rokov: 
V roku 2014 inšpekcia zaevidovala 114 prípadov. V 
62 prípadoch bolo MZV spôsobené na povrchových 
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vodách a v 93 prípadoch boli znečistené alebo 
ohrozené podzemné vody. 
 
V roku 2015 inšpekcia zaevidovala  122  MZV. V 55 
prípadoch sa MZV prejavilo na povrchových vodách 
a v 67 prípadoch boli znečistené alebo ohrozené 
podzemné vody. 
 
V roku 2016 inšpekcia zaevidovala  102 MZV, 
z ktorých sa v 53 prípadoch MZV prejavilo na 
povrchových vodách a v 49 prípadoch boli 
znečistené alebo ohrozené podzemné vody. 
 
V roku 2017 inšpekcia zaevidovala 111 MZV, z 
ktorých sa v 43 prípadoch MZV prejavilo na 
povrchových vodách a v 68 prípadoch boli 
znečistené alebo ohrozené podzemné vody. 
 
V roku 2018 inšpekcia zaevidovala 105 MZV, 
z ktorých 62 MZV bolo zistených na povrchových 
vodách a 43 MZV na podzemných vodách.  
 
Z vedených štatistických údajov vyplýva, že za 
posledné obdobie piatich rokov dochádza na území 
Slovenskej republiky v priemere k cca 45 MZV za 
rok, ktoré sa prejavia na povrchových vodách a cca 
k 65 MZV, ktoré sa prejavia na podzemných 
vodách.  

 

 
 

 
 

Obrázok č.1: vodný tok Trnávka  znečistený 

cementovou zmesou zo dňa 10.08.2018 

 

 
 

Obrázok č.2: Operatívne meranie ukazovateľa pH 

a odber vzorky z vodného toku Trnávka zo dňa 

10.08.2018 

 

Záver 
Vedecký článok sa v jednotlivých častiach 

venuje reálnym aktivitám inšpekcie a jej činnosti 
pri riešení MZV. Cieľom bolo analyzovať postupy 
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, so 
zameraním sa na  postup pri vypúšťaní odpadových 
vôd z betonárne, vrátane rozboru dodržiavania 
platnej legislatívy v oblasti ochrany vôd. 
Z výsledkov riešenia MZV vyplýva, že 
odstraňovanie mimoriadnej udalosti je  komplexný 
proces, ktorý je potrebné riešiť v čo najkratšom 
čase. Nesprávne zvolený postup prípadne jeho 
časový posun má negatívny vplyv na vodný tok. 
Preto pri vzniku MZV je potrebné predovšetkým 
dbať na rýchlosť zásahu, výber vhodnej techniky a 
materiálov. Akýkoľvek nevhodne zvolený postup 
pri riešení MZV predstavuje riziko pre životné 
prostredie. Zároveň je dôležité, aby sa na 
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odstraňovaní následkov MZV zúčastňovali odborne 
pripravené osoby. Pri riešení MZV zohráva veľmi 
dôležitú úlohu spolupráca orgánov a organizácií 
podieľajúcich sa na riešení MZV v rámci pracovnej 
skupiny ako aj zabezpečovanie preventívnych 
opatrení. Legislatíva v SR v oblasti ochrany vôd je 
upravená zákonom o vodách a doplňujúcimi 
vyhláškami, smernicami a nariadeniami. 
Nedodržiavanie environmentálnej legislatívy vo 
výrobných procesoch je v súčasnosti veľkým 
problémom najmä v  oblasti vodného 
hospodárstva. Z uvedeného dôvodu sme v článku 
poukázali  na činnosť inšpekcie, ktorá ako orgán 
štátnej vodnej správy disponuje oprávnením na 
presadzovanie legislatívy do praxe.  
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Abstrakt 
Téma zadržiavania dažďovej vody v krajine je 

v súčasnosti často diskutovaná, a to najmä 
v súvislosti s klimatickými zmenami a s problémami, 
ktoré so sebou prinášajú, s ochranou zdrojov pitnej 
vody a v neposlednom rade aj s úbytkom 
biodiverzity, ktorá v neprimerane odvodnených 
oblastiach stráca svoje prirodzené ekologické 
podmienky. 

Predkladaná práca sa venuje progresívnemu 
modelovému riešeniu zadržania dažďovej vody 
zo strechy priemyselného objektu a jej využitia na 
podporu prirodzenej biodiverzity a 
environmentálneho vzdelávania. Uvádza postup 
vytvárania návrhu spojený so získaním relevantných 
informácií, pomocou ktorých bolo možné docieliť 
funkčné riešenie s prihliadnutím na autoregulačné 
prírodné procesy a princípy udržateľného rozvoja.  
Kľúčové slová: zadržiavanie dažďovej vody, 
biodiverzita, environmentálne vzdelávanie 

Abstract 
The theme of rainwater retention in the landscape is 
currently under discussion, particularly in the context 
of climate changes and the challenges it brings, the 
conservation of drinking water resources, and, last 
but not least, decline of biodiversity and disordering 
of ecological conditions due to the excessively 
drained areas. This work deals with a progressive 
model concept of rainwater retention from an roof 
of industrial building and its use in support of 
biodiversity in the local area and for environmental 
education. It outlines the process of designing the 
relevant information that could provide a functional 
solution taking into account self-regulatory natural 
processes and sustainable development principles. 
Key words: rainwater retention, biodiversity, 
environmental education 

Úvod 
Dažďová voda je v prostredí dôležitá pre 

udržiavanie vodnejrovnováhy a pomáha najmä 
v suchých obdobiach roka. Zadržiavanie dažďovej 
vody prispieva k zlepšovaniu miestnej mikroklímy a 
podporuje malý vodnýcyklus. Postupná zástavba a 

rozširovanie spevnených plôch znižujú absorpčnú 
schopnosť krajiny. Iba istá časťzrážok je zachytávaná 
v prostredí a väčšina odteká bez využitia do 
kanalizácie. Zvýšené zachytávanie vodyv prostredí 
tak môže šetriť vzácne zdroje pitnej vody využívaním 
dažďovej vody na činnosti, kde nie je 
potrebnánajvyššia kvalita[8, 9].Predkladaný projekt 
vznikol ako riešeniemodelovej úlohy v rámci „Súťaže 
pre vodu 2018“, pod záštitou nadácie Ekopolis. 
Zadaná téma nadviazala na program obnovy a 
ochrany biodiverzityv areáli ČOV Rakytovce a bola 
zameraná na riešenie návrhu vodného biotopu, ktorý 
by podporil diverziu bioty v priemyselnom areáli, tiež 
by reflektoval súčasné trendy zadržiavania zrážkovej 
vody v krajine a v neposlednom rade podporil 
environmentálne vzdelávanie napĺňané  v rámci 
exkurzií. Nakoľko sa v predloženom 
projektenevyžadovalo realizačné riešenie problému, 
pripravili sme ho spočiatku ako modelový projekt. 
Ten malpoukázať na konkrétne globálne 
problémys cieľom upútať a priblížiť myšlienku 
verejnosti, pričom sme zohľadnili rovinu estetického 
hľadiska, kde environmentálne, ekologické aj 
edukačné aspekty budú vnímané komplexne. Snahou 
bolo vytvoriť harmonický celok v súlade 
s udržateľnými a prírode blízkymi 
princípmi, reflektujúcim súčasný stav životného 
prostredia. 

1 Metodika 
 Keďže hlavným cieľom projektu bola 
podpora a zvýšenie biodiverzity na lokálnej úrovni, 
využitie zrážkovej vody, zachytenej a pritekajúcej zo 
strechy blízkej budovy, bolo na vytvorenie vodného 
biotopu  najvhodnejším riešením. Navyše nám to 
umožnilo vytvoriť mokradnú zónu, ktorá by mala 
plniť hlavnú ekologickú funkciu 
a podporiťrozmanitosť hydrofytných druhov.  
 Z hľadiska ekologickej funkcie, 
nepredstavuje biodiverzita len variabilitu 
biologických druhov, ale aj rozmanitosť procesov, 
ktoré sú základom fungovania život udržujúcich 
systémov [1]. 
 Práve spomínané mokrade patria medzi 
najproduktívnejšie a druhovo najbohatšie typy 
ekosystémov od ktorých závisí nespočetné množstvo 
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druhov. Vyplýva to z rozmanitosti stanovíšť 
v závislosti na úrovni vodnej hladiny, ako aj 
s okrajového efektu dvoch rôznych ekosystémov [2]. 
 V návrhu rátame aj s nadmerným 
odparovaním jazierka v letných mesiacoch, a preto 
návrh rastlín pre mokradnú časť obohatíme pri brehu 
vegetáciou znášajúcou zamokrenie, ale aj dlhšie 
obdobie sucha. Samotné rastliny budú mať v jazierku 
dôležitú funkciu v podobe odčerpávania živín, a tým 
zabraňovaniu nadmernej tvorbe rias, preto túto časť 
jazierka môžeme nazývať aj časťou regeneračnou. 
 Nemalé príspevky majú mokrade, ale aj 
všeobecne vodné plochy v podpore vodného cyklu, 
čím sa v našom prípade naplní aj  environmentálna 
funkciav podobe zlepšenia mikroklímy.Okrem toho 
vodný cyklusv značnej miere prispieva k obehu látok 
v biosfére a podporuje ich chemické premeny 
prostredníctvom živých organizmov [3]. 
 V neposlednom rade dotknutý priestor 
naberie na atraktívnosti a pozitívne ovplyvní 
plánovanú edukačnú činnosť. Práve na estetický 
charakter projektu chceme dať dôraz   Pre splnenie 
stanovených cieľov bolo nutné získať čo najpresnejšie 
vstupné údaje. Tie definovali podmienky prostredia 
a napomohli pri výbere použitej vegetácie, pri 
výpočtoch parametrov retenčného jazierka a jeho 
technickej únosnosti aj s ohľadom na zabezpečenie 
autoregulačnej schopnosti biotopu. Tiež bolo 
potrebné vhodne charakterizovať priestor na 
umiestnenie jazierka. Pre tieto potreby sme sa 
zamerali hlavne na identifikáciu nasledovných 
údajov:  

 úhrn zrážok v danej oblasti,  

 plochu dotknutej zbernej strechy,  

 plochu pre umiestnenie jazierka, 

 hladinu podzemnej vody, 

 ph pôdy riešenej lokality, 

 zistiť skladbu prirodzenej vegetácie 
Zvolenskej kotliny;   

  
 Na základe zistených údajov, bolo možné 
modelovať systém s potrebnými parametrami, ktorý 
by mal zabezpečiť požadované funkcie s dlhodobým 
efektom. 

1.1 Návrh 
 Pre funkčnosť projektu bolo nevyhnutné 
zohľadniť nielen aspekty, ktoré naň budú 
vplývať,napr. v podobe pravidelného prítoku 
zrážkovej vody, ale pozornosť bolo potrebné 
sústrediť aj na vytvorenie harmonického prepojenia 
s okolitým prostredím, tvoreným prevažne 
synantropnou vegetáciou. Riešený projekt mal 
napĺňaťo. i. aj environmentálno-výchovnú funkciu, 
ktorou bypriblížil problematiku zachytávania a 

využívania zrážkovej vody verejnosti. 
Účastníkovškolských a študentských exkurzií by mal 
tiež oboznámiť s regionálnou diverzitou bioty 
viazanou na vodné biotopy.  
   Preto sme 
charakterizovali súčasný stav riešenej oblasti 
a vyvodili možné riešenia a tov podobe návrhu 
použitej vegetácie, parametrov na vytvorenie umelej 
vodnej plochy a jej vhodným umiestnením do 
priestoru.Z hľadiska zachovania biodiverzity, najmä 
so zreteľom na funkciu areálu ČOV v rámci ÚSES, je 
nevyhnutné hodnotiť areál ČOV v priestorovej 
nadväznostis okolitým územím[4].  
 Pre účely nášho návrhu sme sa zamerali na 
charakteristiku troch faktorov, ktoré priamo 
ovplyvnia navrhované riešenie, a to: 
 Geografická poloha, akovýchodisko pre 
výber vegetácie, či už ako inšpiratívny zdroj 
informácií o autochtónnej flóre, alebo vo všeobecnej 
charakteristike miestnych prírodných 
podmienok[10]. Ďalejbolo potrebné definovať 
polohu územia z dôvodu hľadania vhodných 
zberných údajov, ako úhrn zrážoka iné 
meteorologické vplyvy pôsobiace na vznikajúci 
biotop.Parametre daného  prostredia sú 
charakterizované jednak nameranou hodnotou pH 
pôdy, ktorá sa pohybuje v rozmedzí hodnôt 6,9 – 7,2, 
jednak hladinou podzemnej vody, ktorá podľa 
prevádzkovateľa areálu nepresahuje hranicu nami 
navrhnutej hĺbky retenčného jazierkaa jednak 
identifikáciou technobiotopu zastúpeným prevažne 
synantropnou vegetáciou. 
Údaje o zrážkach a snehovej pokrývke sme získali z 
SHMÚ. Boli namerané na najbližšej meteorologickej 
stanici v Badíne vzdialenej od Rakytoviec 1,9 km a 
nachádza sa v nadmorskej výške 369 m n.m. Hodnoty 
uvádzajú priemer za roky 2007-2016. Zo zistených 
informácií o maximálnych denných zrážkach 
v dotknutej oblasti vyplýva, že pri ploche strechy 
232 m2, môže do jazierka natiecť v priemere 10 m3 
dažďovej vody, pričom maximálny denný úhrn bol 
17,9 m3 dažďovej vody. Z dôvodu udržania biologickej 
rovnováhy pri náhlej výmene väčšieho množstva 
vody v jazierku, je potrebné jeho rozmery 
dimenzovať tak, aby prítok novej vody, ktorá má 
výrazne odlišné tepelné, biologické či chemické 
vlastnosti, nepresahoval polovicu pôvodného 
objemu [5]. Informácie o zrážkach spolu s aspektom 
potrebnej plochy vegetácie a esteticko-výchovnej 
funkcie boli rozhodujúce pri navrhovaní veľkosti 
biotopu. Pri zisťovaníbiotických pomerov riešenej 
lokalitysme vychádzali zoskladby prirodzenej 
vegetácie Zvolenskej kotlinyuvedenej v mapových 
podkladoch [10]. 
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 Priestorové umiestnenie jazierka v rámci 
areálu ČOV tak, aby bolo možné situovať biotop na 
miesto vhodné s ohľadom na svetelné pomery 
a orientáciu svetových strán, ale aj z hľadiska 
estetického, sprihliadnutím na budúci vývoj 
navrhovaného biotopu. Taktiežsmerešpektovali 
možný pohyb zamestnancov a účastníkov exkurzií. 
V rámci svetelných podmienok sa zohľadňuje už 
zrealizovaná výsadba drevín, ktorá svojim čiastočným 
tienením vodnej plochy prispeje k zníženiu tvorby 
rias. Prístup ku jazierku, pre plánované exkurzie bude 
riešený z blízkej manipulačnej komunikácie, pričom 
priestor vizuálneho kontaktu s projektom bude 
dostatočne veľký pre väčší počet účastníkov 
a umožní osadenie informačných tabúľ. 
 Technické možnosti riešenia, pri ktorých 
treba správne dimenzovať a určiť spôsob, akým bude 
zrážková voda privádzaná do biotopu, zohľadniť či je 
to vôbec technicky možné. Zvážiť, akým spôsobom 
bude zabezpečené predčistenie zachytenej vody, aby 
prípadné organické zvyšky z povrchu strechy 
neovplyvnili biochemické ukazovatele kvality vody 
v jazierku.  
 Z uvedených parametrov sme navrhli 
rozlohu vodnej plochy minimálne 40 m2,pričom 
z 50% je tvorená regeneračnou zónou, čo je v našom 
prípade mokraď rozprestierajúca sa od okraja 
smerom k stredu jazierka. Z toho vyplýva že voľná 
hladina má mať 20m2. K tejto ploche sme sa 
dopracovali výpočtom, kde hlavným faktorom bol 
potenciálny maximálni objem pritekajúcej zrážkovej 
vody zo strechy, na základe údajov z SHMÚ z čoho 
vyplynulo, že celkový minimálny objem výkopu, 
zohľadňujúci plochu, prítok, hĺbku aj navezený 
substrát bol vypočítaný na objem 40 m3. Zohľadnenie 
plochy súvisí s odporúčaným pomerom medzi 
mokradnou zónou a voľnou hladinou, ktorý by pre 
správne autoregulačné fungovanie jazierka, mal byť 
v pomere minimálne 1:1 [5].Jazierko bolo navrhnuté 
v troch hĺbkových úrovniach (terasách), kde vrchná 
terasa má hĺbku 0,5 m a celková hĺbka jazierka 
dosiahne 1,7 m. Tieto hodnoty boli navrhnuté za 
účelom vytvorenia lepšej autoregulačnej schopnosti 
jazierka s prihliadnutím na technické možnosti 
riešenia. Tie boli definovane úrovňou podzemnej 
vodyako aj dodržaním správneho sklonu stien 
jazierka, ktorý by mal byť v uhle aspoň 50°. Stanovená 
hĺbka jazierka zabráni prípadnému prehrievaniu vody 
v letných mesiacoch, čo by mohlo mať zlý vplyv na 
biochemické procesy a vyústilo by nadmernej tvorbe 
rias. Uvedené parametre boli zohľadnené aj 
s estetickou funkciou, a to nie len z hľadiska 
prirodzeného tvarovania a plynulého spádu jazierka, 
ale aj s veľkosťou plochy, ktorá by v súvislosti so 
zachovaním pomeru mokradnej časti a voľnej 

hladiny, pri menších rozmeroch pôsobila 
neatraktívne. Dôraz na vodorovnosť terasy sa 
z dôvodu možného zosuvu štrkového substrátu 
kladie najmä na vrchnú (mokradnú) časť. Tu sa 
plynulý spád brehu modeluje použitým substrátom, 
pričom sa rešpektujú nároky jednotlivých použitých 
rastlinných druhov na hĺbku hladiny. Jednotlivé druhy 
vyžadujú určité umiestnenie v regeneračnej zóne, a 
preto musí vysádzaniu predchádzal výsadbový plán 
zostavený na základe ich nárokov.  
 Navrhnuté spektrum rastlín tvoria druhy, 
ktoré sú najčastejšie používané v regeneračných 
zónach umelo vytvorených vodných biotopov, 
pričom je zohľadnený ich autochtónny pôvod 
a vo väčšine prípadov aj prirodzený výskyt 
v navrhovanej oblasti. Vhodnosť rastlín pre použitie 
v regeneračnej zóne je daná ich schopnosťou 
filtrovať a prečisťovať daný objem vody, pričom sa pri 
výbere zohľadnilo ich esteticko-výchovné využitie. 
 Význam rastlín spočíva okrem estetickej 
funkcie aj mnohých ďalších a nemenej významných 
prínosov. Využívaním živín a stopových prvkov 
eliminujú rozvoj rias a znižujú riziko eutrofizácie. 
Vytvárajú vhodné podmienky pre život 
mikroorganizmov a úkryt niektorých druhov 
živočíchov, ako sú napríklad obojživelníky, či niektoré 
bezstavovce.V procese transpirácie transportujú 
značné množstvo vody do ovzdušia, čím vytvárajú 
priaznivé mikroklimatické podmienky [6]. 
   

1.2 Realizácia 
Po dokončení čiastkových úloh týkajúcich sa 
zhromažďovania údajov pre vytvorenie návrhu, sa 
tento mohol stať podkladom na uskutočnenie 
vlastnej realizácie. Vzhľadom na citlivosť vodného 
prostredia, v súvislosti z jeho biologickou 
rovnováhou, si realizáciavyžiadala postupnosť 
krokov, aby sa predišlo možným problémom v 
budúcnosti, a aby sa zachovala funkčnosť 
a bezproblémové zapojenie použitého rastlinného 
materiálu. Uvedený projekt nie je doplnený 
dodatkovými energiami a jeho funkčnosť bude 
závislá len na správnom vyhotovení a dodržaní 
jednotlivých požiadaviek na realizáciu, uvádzaných 
v nasledujúcom texte, ktoré vychádzajú z pozorovaní 
a z výsledkov už realizovaných projektov.  
Prítok k jazierku sme vyviedli rúrami pevne 
napojenými na dažďové zvody s možnosťou 
prvotného predčistenia zrážkovej vody za pomoci 
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lapačov strešných splavenín DN 110 (Obr.1) na 
odstránenie väčších nečistôt. 

 

 
Obr.1 Napojenie odvodových rúr na dažďové zvody 

Tie následne vyústili do druhotného predčistenia, 
kde prebieha sedimentácia menších splavenín 
a prachu. Pri výkopových prácach na osadenie rúr 
musel byť zohľadnený spád smerom od budovy 
k miestu druhotného predčistenia aspoň 1:100, t. j. 1 
cm pokles na 1m dĺžky rúry. Druhotné predčistenie 
sme vytvorilipomocou starého suda, zakopaného 
pod úrovňou terénu, čím projekt získal určitý punc 
jednoduchosti a reflektujeme tým možnosť 
nízkonákladového riešenia v spojení „dávať veciam 
druhú šancu“. 
 Požadovaný tvarjazierka 
smevytýčilipomocou vápna a začali sme výkopové 
práce. Načrtnutý obvod jazierka zahŕňal aj mokradnú 
časť, teda celkovú vodnú plochu, ktorú sme 
zabezpečili hydroizoláciou. Výkop sa robil postupne, 
podľa jednotlivých hĺbkových úrovní, t. j. celá plocha 
sa najprv vyhĺbila na približne 0.5 m, čo predstavuje 
maximálnu hĺbku mokradnej časti. Následne sa vo 
výkope vytýčil okraj ďalšej úrovne, ktorá sa vyhĺbila o 
ďalších 0.4 až 0.5 m. Týmto spôsobom sme 
pokračovali až po samotné dno, do hĺbky 170 cm od 
plánovanej hladiny vody (Obr.2). 
 

 
Obr.2 Výkop pre jazierko 

Steny jazierka sme nerobili strmé, ale v uhle aspoň 
50° čo jednak zabraňuje zosuvu zeme, chráni fóliu pri 
zamrznutí vody a proti následnému tlaku 
av neposlednom rade pôsobia prirodzenejšie. 
Vykopanú zem sme využili v najbližšom okolí. 
Z druhotného predčistenia bol vývod vedený priamo 
do jazierka, prostredníctvom rúry. Požadovaný uhol 
stien sa upravil ručne, nakoľko bager túto požiadavku 
nezvládol a bol využitý len na vyhlbovanie. Steny aj 
dno musia byť dobre utlačené, aby zem „nesadala“. 
Bolo potrebné zvažovať postup, aby sme neodobrali 
viac zeme, keďže pri jej následnom dosypaní už 
nemusíme dosiahnuť pôvodnú hutnosť. Z výkopu 
sme odstránili  kamene, korene a všetky predmety, 
ktoré by mohli poškodiť hydroizoláciu. Vykopané 
kamene rôznych frakcií sme použili pri dotváraní 
celkového vzhľadu jazierka. Jednak sa tým eliminuje 
uhlíková stopa, ktorá by vznikla ich odvozom, no a 
tiež  sme dosiahli väčšiu autenticitu biotopu.V tejto 
fáze sme určili najnižší bod okraja jazierka, kde sme 
vytvorili odtok do vlhkej lúky. Samotný okraj (obvod) 
jazierka musí byť dostatočne zhutnený, abysa 
zabránilo sadaniu okraja, a tým celej hydroizolácie, 
čo by malo za následok zmenu maximálnej prípustnej 
výšky hladiny. 
 Ako prvú sme do výkopu rozprestreli 
geotextíliu hrúbky 350g/m2,ktorá chráni 
hydroizoláciu odspodu a zároveň funguje ako 
dilatačná vrstva. Geotextília sa dodáva v pásoch, a 
preto ju treba pokladať s dostatočným prekrytím (cca 
15 – 20 cm). Ako druhá sa položila hydroizolačná 
fólia. Rozprestreli sme ju smerom od dna k okrajom, 
tak aby nevznikali nadbytočné záhyby, ale zároveň 
aby nebola príliš napnutá. Ako posledná sa opäť 
rozprestrela geotextília, ktorá chráni fóliu zvrchu 
(Obr.3). 
 

 
Obr. 3Položenie geotextílie na hydroizoláciu má 

ochrannú a časom aj estetickú funkciu 

 Obe izolácie sme ukladali s presahom 
minimálne 0,4 m za obvod jazierka, pričom 
nadbytočné dĺžky sme odstrihli až v ďalších fázach 
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realizácie,kvôli možnému posunu fólie pri napúšťaní 
vody. 
 Substrát bol tvorený dvoma frakciami 
riečneho kameňa, pričom pri zasypávaní sme sa 
snažili, aby boli premiešané a pôsobili prirodzene. 
Navážali sme ich na rovné plochy jednotlivých terás 
priebežne s napúšťaním vody, smerom od dna ku 
okrajom, a to v hrúbke približne 0,05 až 0,1m, okrem 
najvrchnejšej  terasy, ktorútvorí mokraď. 
 V spomínanej mokradnej terase sme 
substrát navážali od najmenšej vrstvy (cca 0,1 m) pri 
vnútornej strane terasy, kde je jeho prepad do hlbšej 
časti jazierka zabezpečený väčšími kameňmi 
získanými z výkopu, až po väčšiu vrstvu smerom k 
stenám jazierka, kde substrát dosahuje až po úroveň 
okolitého terénu. Tak sme docielili maskovanie 
geotextílie a celkový prirodzený dojem. Väčšie 
kamene získané z výkopu sme použili aj ako 
prirodzený esteticky prvok jazierka, a tiež ako miesto 
úkrytu vodných organizmov pri maskovaní šikmých 
stien v jazierku. V prípade, že by kamene 
nepostačovali, je potrebné takéto zadovážiť aspoň na 
najnutnejšie účely (prepad štrku do hlbších úrovní). 
 Do substrátu sme podľa vytvoreného 
výsadbového plánu postupne začali vysádzať vodné a 
močiarne rastliny. Výsadba, navážanie substrátu a 
napúšťanie vody prebiehalo priebežne, aby rastlinný 
materiál nebol dlho vystavený suchu (Obr.4). 
 

 
Obr. 4 Priebežné napúšťanie jazierka a výsadba. 

V popredí sudy pre druhotné mechanické predčistenie 

 Ako poslednú sme vysadili mokradnú zónu, 
ktorá bola aj posledná napustená vodou až po okraj 
jazierka, resp. kým nezačala voda vytekať cez nami 
vytvorený prepad. 
 Rastlinám sme nepridávali žiadny substrát. 
Vysádzali sme ich priamo do použitého riečneho 
štrku(Obr.5). Po dopustení jazierka sa odrezali 
ostávajúce izolácie približne 0.2 m od okraja, a 
následne sme ich prehli a zastrčili medzi výkop a 
samotné izolácie, tak aby ich nebolo vidno. Táto 
rezerva nám v budúcnosti môže slúžiť pri prípadnom 

posuve zeminy, keď sa po zime pôda rozmrazí a bude 
sadať. Na niektorých miestach sme izolácie 
zamaskovali substrátom a zostávajúcimi väčšími 
kameňmi. Geotextíliu, ktorú neprekrýva substrát 
(strmé steny), časom pokryje prirodzený nános resp. 
zarastie vodnou flórou, a tak bude celkový výsledok 
pôsobiť prirodzene. 

2 Výsledky a diskusia 
Pri realizácii nevznikli žiadne problémy a jazierko tak 
mohlo hneď spĺňať svoju funkciu. Rastliny použité pri 
výsadbe potrebujú ešte nejaký čas, aby sa prekorenili 
a vytvorili funkčný porast. Vo všeobecnosti sú 
človekom vytvárané biotopy na údržbu nenáročné, 
nakoľko reflektujú prirodzený stav, aký je vo voľnej 
prírode, a následný ľudský zásah by mal byť 
minimálny. S ohľadom na naplnenie estetických 
cieľov je však určitá starostlivosť potrebná. Zahrňuje 
predovšetkým:     

 každoročné odstraňovanie odumretej vegetácie 
(zimné obdobie), 

 koordinovanie rastlín pri nadmernom prerastaní,  

 kontrolumechanického predčistenia 
a odstraňovanie nánosov.  
V okolí jazierka budú osadené informačné tabule 

venované významu zadržiavania vody v krajine a 
biodiverzite vodných a mokradných biotopov, 
pričomVyužiteľnosť priestoru bude aj pre 
environmentálne vzdelávanie v podoberôznychakcií 
pre návštevníkov a verejnosť v rámci akcií (napr. 
Svetový deň vody, Deň Zeme, Dni mesta,...) a tiež 
tematické exkurzie pre školy a pod. (Obr.5). 

   

 
Obr.6 Jazierko po ukončení realizácie 
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Obr.7 Testovanie prepadu vody do miest, kde sa bude 

tvoriť vlhká lúka 

 
Obr.8 Prvé študentské exkurzie  
Zdroj: [7] 

3 aZáver 
Hlavnou myšlienkou predkladanej práce bolo 

vytvorenie projektu reflektujúceho súčasný stav 
životného prostredia zameraným predovšetkým na 
zvýšenie environmentálneho povedomia mladej 
generácie, ale aj širšej verejnosti. Práve 
informovanosť v oblasti zadržiavania dažďovej vody 
a jej využitie na mieste kde dopadla je v dobe, keď 
svet sužujú klimatické zmeny a narastá problém 
s nedostatkom vodných zdrojov, považovaná za 
hlavný prínos projektu. Ponúkli sme jeden z mnohých 
spôsobov ako sa dá z dažďovou vodou hospodáriť 
a predchádzať tak jej odvádzaním do kanalizácie, čím 
sa nielenže stráca z okolitej krajiny, ale pôsobí aj 
nemalé problémy pri čistení odpadových vôd 
v čistiarňach. Výsledkom návrhu je pútavo osloviť 
zúčastnené exkurzie a priblížiť im užitočnosť 
zachytávania zrážkovej vody so vzájomným 
estetickým zážitkom, ktorý vodná hladina 
s rozmanitou vegetáciou ponúka. Práve prepojenie 
environmentálnych aktivít s vizuálnym, zážitkovým či 
aj ekonomickým efektom je podľa nás jednou 
z možností ako vytvoriť zdravé environmentálne 
povedomie u mladých ľudí. Zároveň nadväznosť 
projektu na podporu biodiverzity v podobe 
autochtónnych druhov dala tomuto spôsobu využitia 
zrážkovej vody reprezentatívnu hodnotu.  
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Abstrakt 
V riešenom zhodnotení aktuálneho vývoja a 

trendov triedeného zberu komunálnych odpadov sa 
zameriavame na krátky súhrn, vychádzajúci zo 
záväzných údajov získaných z materiálov Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky a oficiálnych 
údajov dostupných pre štáty Európskej únie. V 
predkladanom prehľade stručne a jasne 
vyhodnocujeme doposiaľ zistený stav odpadového 
hospodárstva v rámci Slovenskej republiky so 
zameraním sa na komunálne odpady a ich triedené 
zložky. Pre porovnanie uvádzane aj doposiaľ zistený 
stav odpadového hospodárstva v rámci Európskej únie. 
Vzhľadom na tieto údaje môžeme definovať, kde sa v 
súčasnosti komunálne odpady na Slovensku 
nachádzajú a kam by táto oblasť mala smerovať, aby 
sme sa priblížili tzv. štandardom udávaným štátmi 
Európskej únie. Z nami zistených poznatkov je zrejmé, 
že Slovenská republika sa v oblasti triedenia 
komunálnych odpadov, po malých krokoch nestále 
približuje k vyspelejším štátom Európskej únie. Avšak je 
zrejmé, že pre dosiahnutie kladených cieľov v oblasti 
komunálnych odpadov, ktoré nás čakajú v pomerne 
krátkom časovom horizonte, je potrebné prijať 
potrebné opatrenia, ktoré sa snažíme konkrétne 
definovať. V práci súčasne približujeme výhľadové ciele 
pre najbližšie roky predpokladaného vývoja 
komunálnych odpadov, ich triedenia a recyklácie.   
Kľúčové slová: Slovensko, odpady, Európska únia, 
triedený zber, komunálne odpady  

 

Abstract 
In the evaluation of the current development and 

trends of separated collection of municipal waste, we 
focus on a short summary based on binding data 
obtained from the materials of the Ministry of 
Environment of the Slovak Republic and official data 
available for the member states of the European Union. 
In the present review, we briefly and clearly evaluate 
the state of waste management in the Slovak Republic 

so far identified, focusing on municipal waste and its 
sorted components. For comparison, the state of waste 
management in the European Union is also presented. 
Taking into account these data, we can define where 
we currently stand with the municipal waste and where 
this issue should be directed in order to approach the 
so-called standards reported by the member states of 
the European Union. Based on our findings it is clear 
that the Slovak Republic is constantly, in small steps, 
approaching more developed European Union 
countries in the field of municipal waste sorting. 
However, it is clear that in order to achieve the 
municipal waste targets that are ahead of us in a 
relatively short timeframe, we need to take the 
necessary measures which we are trying to define here. 
At the same time, we describe the prospective targets 
for the coming years of the expected municipal waste 
development, its sorting and recycling. 
Kew Words: Waste, Europe Union, Separate Collection, 
Municipal waste 
 

Úvod 
Odpady sú dnes témou, ktorá už nie je ľudom 

ľahostajná. Neustále sa zvyšujúcou osvetou v oblasti 
odpadového hospodárstva ako aj zvyšovaním 
environmentálneho povedomia ľudí a postupnou 
zmenou myslenia bežných obyvateľov Slovenska a 
Európskej únie a najmä spoločností, dochádza v 
súčasnej dobe k snahe a postupnému znižovaniu 
negatívnych environmentálnych dopadov produkcie 
odpadov, ako aj nakladania s nimi. V rámci znižovania 
dopadov vyprodukovaných komunálnych odpadov na 
životné prostredie, sa javí ako jeden z najrozvinutejších 
systémom triedenie komunálnych odpadov na jeho 
jednotlivé zložky (druhy). V prípade ak majú jednotlivé 
vytriedené druhy komunálnych odpadov svoje ďalšie 
využitie, má tento systém svoje miesto v najbližšej 
budúcnosti odpadového hospodárstva každého 
rozvinutého štátu Európskej únie. Tu je však potrebné 
konštatovať, že najlepšími opatreniami pre 
minimalizáciu tvorby komunálnych odpadov je 
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predchádzanie ich vzniku, resp. opätovné využívanie 
vytriedených zložiek komunálneho odpadu.  

V tomto článku, sa v nadväznosti na vyššie uvedené, 
zameriame na krátky súhrn aktuálnych trendov vývoja 
triedeného zberu komunálnych odpadov na Slovensku 
v nadväznosti na štáty Európskej únie. Ďalej sa 
pokúsime priblížiť výhľadové ciele pre najbližšie roky 
predpokladaného vývoja komunálnych odpadov, ich 
triedenia a recyklácie.   

Pred krátkym zhrnutím aktuálnych trendov vývoja a 
výhľadových cieľov pre komunálne odpady je dobré si v 
stručnosti priblížiť základné pojmy odpadového 
hospodárstva týkajúceho sa komunálnych odpadov. 
Odpadom nazývame nepotrebný produkt ľudskej 
činnosti v danom čase [16]. Podobný pohľad na pojem 
odpad má [15], ktorý charakterizuje odpad ako vec, 
ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, 
ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z 
hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a 
ochranu životného prostredia človeka. Odpad je často 
definovaný aj ako nežiadúce materiály a zvyšky zo 
všetkých ľudských činností [11]. V slovenskej legislatíve 
na úseku odpadového hospodárstva je aktuálne platná 
definícia pojmu odpad, ktorá vychádza priamo zo 
záväzného predpisu - Zákona NR SR č. 79/2015 Z. z., kde 
tento predpis definuje odpad ako hnuteľnú vec alebo 
látku, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť 
alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými 
predpismi povinný sa jej zbaviť [17]. 

Vznik odpadov je dôsledok akejkoľvek činnosti 
človeka a úzko súvisí s demografickým, urbanistickým a 
priemyslovým rozvojom štátu [5]. Produkcia odpadu je 
sprievodným znakom existencie človeka. Produkcia a 
vlastnosti odpadu závisia od rozvoja činnosti človeka a 
od zvyšovania jeho náročnosti [1]. Tvorba odpadov je 
logický, aj keď nežiaduci dôsledok každej 
antropogénnej činnosti, súvisiacej s tokom energie a 
materiálov. Odpady vznikajú v celom spoločenskom 
reprodukčnom procese, počínajúc ťažbou surovín, ich 
úpravou, technologickým spracovaním na výrobky a 
využívaním výrobkov. Po spotrebovaní úžitkových 
hodnôt sa stávajú odpadom aj samotné výrobky [13]. 
Tak ako je rôznorodá činnosť človeka, tak sú aj 
rozdielne odpady, ktoré pri tejto činnosti vznikajú. Kým 
v minulosti vznikali len biogénne odpady, ktoré boli 
prirodzenými mechanizmami (mikroorganizmami) 
rozkladu znovu zapájané do prirodzeného obehu látok 
a stali sa znovu súčasťou organizmov. Vedecko-
technický pokrok je spojený s rastom produkcie a 
vznikom nových druhov odpadov. V súčasnosti vznikajú 
viaceré odpady, ktoré sa v prírode predtým 

nevyskytovali [4]. Rýchle zväčšovanie množstva 
odpadov je zapríčinené, resp. ovplyvnené 3 faktormi: a 
to zväčšením populácie, zvyšovaním osobnej spotreby 
a úrovňou technológie [13]. Zo začiatku sa odpady 
zatrieďovali podľa oblasti činností, v ktorých vznikali. V 
súčasnosti (od roku 2001) je však vypracovaný Katalóg 
odpadov [2], ktorý tieto odpady zatrieďuje logicky do 
jednotlivých druhov, poddruhov a skupín.  

Aktuálne platný zákon o odpadoch definuje 
hierarchiu odpadového hospodárstva nasledovne: a) 
predchádzanie vzniku odpadu, b) príprava na opätovné 
použitie, c) recyklácia, d) iné zhodnocovanie, napríklad 
energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie. 
Pri dodržaní tejto hierarchie ako základnej kostry 
odpadového hospodárstva v priestore Európskej únie 
by sa malo množstvo komunálneho odpadu znižovať. a 
sledovanie a súčasne aj hodnotenia vzniku, zberu, 
zhodnocovania a zneškodňovania odpadov (vrátane 
komunálnych) nám na Slovensku slúži monitorovací 
systém odpadového hospodárstva, ktorý je súčasťou 
Monitoringu životného prostredia SR. Tento systém je 
schopný poskytnúť údaje a informácie o stave a vývoji 
životného prostredia a vplyvoch, ktoré naň pôsobia v 
požadovanom priestore, v určitom čase a v rôznych 
vypovedacích úrovniach [12]. Konkrétna časť tohto 
systému zaoberajúca sa odpadmi sa nazýva čiastkový 
monitorovací systému odpady. Zameriava na zber 
údajov o vzniku odpadov, spôsobe nakladania s nimi a 
ich zneškodnení alebo zhodnotenia. Zároveň tiež 
registruje prepravu nebezpečných odpadov na území 
SR. Cieľom tohoto systému monitoringu odpadov je 
sledovanie kvality a kvantity všetkých druhov odpadu a 
jeho vplyvov na životné prostredie, ako aj na zdravotný 
stav obyvateľstva Slovenskej republiky [10]. 

Komunálny odpad je pre nás najviac vnímaným 
odpadom. Je to nehomogénna zmes látok a vecí, ktoré 
pre nás stratili pôvodnú hodnotu. Komunálne odpady 
sú veľmi rôznorodé materiály z hľadiska fyzikálno-
chemických vlastností. Komunálne odpady sú zmesou 
odpadov z domácností, odpadov z komunálnych 
zariadení, objemového odpadu, odpadov z verejných 
priestranstiev, odpadov z rekreačných stredísk a iných 
druhov odpadov z oblasti komunálneho hospodárstva 
[15]. Pri nakladaní s komunálnym odpadom je nutné 
zaistiť hodnoverné a kvalitné podkladové informácie.  
Znalosť týchto informácií, resp. charakteristík odpadu, 
hlavne ich priemerné a extrémne hodnoty, prípadne 
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časový priebeh, je nevyhnutný pri projekcii zariadení na 
ich využívanie, ale aj pre neskoršie ekonomické a 
ekologické riedenie prevádzky týchto zariadení alebo 
pre optimalizáciu zvozu. Medzi základné charakteristiky 
patria údaje o množstve, zložení, fyzikálno-chemických, 
biologických a hygienických vlastnostiach komunálnych 
odpadov [3]. Monitorovanie prúdov komunálnych 
odpadov je zvyčajne úlohou administratívnych 
jednotiek, ktoré majú určitú kontrolnú a riadiacu 
funkciu – jednotlivé samosprávy by sa mali zapojiť do 
monitorovania [14]. 

V rámci zberu komunálnych odpadov (KO) od ich 
pôvodcov je dôležité najmä triedenie odpadov pri ich 
vzniku. Triedenie odpadov je už pevne zakotvené v 
slovenskej právnej úprave, z ktorej vyplýva, že triedenie 
odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií 
alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy 
odpadov. Triedený zber odpadov je nutné vykonávať 
predovšetkým z dôvodu, aby sa zabezpečilo maximálne 
opätovné použitie, recyklácia a zhodnotenie 
komunálnych odpadov a minimalizovalo sa 
zneškodňovanie odpadov skládkovaním alebo 
spaľovaním. 

 

1 Aktuálny stav a trendy triedeného zberu    
   komunálnych odpadov v SR a EÚ 

 
Lídrom recyklácie, s pomedzi všetkých štátov 

Európskej únie je Nemecko s úrovňou 66% 
recyklovaných komunálnych odpadov. Zmena oproti 
iným rokom však nastala na druhej priečke, kde 
Slovinsko prvý krát vytlačilo z európskej recyklačnej 
dvojky Rakúsko. Z hľadiska najväčších „skokanov“ v 
recyklácií dominuje Litva – 48% recyklovaných 
komunálnych odpadov. Pritom ešte v roku 2010 
dosahovala Litva úroveň recyklácie 5%. Za 6 rokov 
dosahuje priam až neuveriteľné čísla v rámci tzv. 
„recyklačnej Európy“. Jej medziročný nárast je skoro 
15%. Po Litve je v roku 2016 druhým najväčším 
medziročným skokanom v  recyklácii komunálneho 
odpadu Slovenská republika. Tento fakt je možné 
hodnotiť ako pozitívum, avšak podľa aktuálnej 
registratúry, ktorá je na Slovensku zavedená, má podľa 
nášho názoru naša krajina ešte pomerne dosť značné 
kapacity, ktoré je potrebné využiť, aby sme sa opäť 
priblížili k prvej polovici „recyklujúcich“ štátov Európy. 

 
 

  

Napriek optimisticky vyzerajúcemu pokroku v 
úrovni recyklácie, má Slovenská republika stále čo 
doháňať, najmä v oblasti triedeného zberu plastov a 
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Graf. 2 Vývoj a očakávaná produkcia komunálnych 
odpadov v SR (v tonách za rok) 
Zdroj: [7] 

EÚ – 482 kg/obyvateľ 

SR – 348 kg/obyvateľ 

Graf. 1 Produkcia komunálnych odpadov v Európe 
(kg/obyvateľ) 
Zdroj: [6] 
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biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, t.j. 
odpadov, ktoré sú momentálne v zmesovom 
komunálnom odpade zastúpené najviac. Najmä oblasť 
zberu a zhodnocovania kuchynských odpadov bude pre 
Slovensko veľkou výzvou v najbližšom období. V tejto 
oblasti triedenia ja potrebné prijať potrebné opatrenia 
v takom časovom rozsahu, aby nás nezaskočil 
očakávaný príchod prísnejšej legislatívy z poľa 
Európskej únie. 
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Graf. 3 Nakladanie s komunálnymi odpadmi (%) 
Zdroj: [7] 

Graf. 4 Recyklácia komunálneho odpadu v Európe v  
roku 2016 (%) 
Zdroj: [6] 
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2 Výhľadové trendy a ciele triedeného zberu  
 
2.1 Výhľadové trendy a ciele triedeného zberu   
       komunálnych odpadov v SR a EÚ 

Zložka 
Množstvo vytriedeného odpadu v 

tonách 

Papier 120 000  

Sklo 90 000 

Plast 110 000 

 

 

Poznámka:  
Pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady nie je cieľ 

kvantifikovaný, musí sa však jednať o zásadné zvýšenie 
vytriedených množstiev na úrovni 300-400 tis. ton. 

Opatrenia na dosiahnutie cieľov 

 zásadné zvýšenie zákonných poplatkov za 
skládkovanie komunálnych odpadov – výška 
poplatku bude priamo závislá od úrovne 
vytriedenia KO, 

 finančná podpora zameraná na komunálny odpad 
– triedený zber BRKO, zberné dvory – snaha o 
zvýšenie finančného objemu príspevkov, 

 osobitná finančná podpora zberu a 
zhodnocovania kuchynského odpadu, kde 
prevláda „začarovaný kruh“ obcí 
spracovateľských kapacít. 

 
2.2 Ciele pre komunálne odpady do roku 2030 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 možná výnimka - odklad o 5 rokov pre krajiny, 
ktoré recyklovali menej ako 20 % alebo 
skládkovali viac ako 60 % v roku 2013  
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Podiel SR na celkovom 

vzniku KO v EÚ 
0,77% 

Skládkovanie 66% 

Spaľovanie (vrátane 

energetického 

zhodnotenia) 

10% 

Recyklácia 23% 

Iné nakladanie 1% 

 
Produkcia komunálneho 

odpadu 
246 mil. ton 

Skládkovanie 24% 

Spaľovanie (vrátane 

energetického zhodnotenia) 
28% 

Recyklácia (vrátane 

kompostovania) 
46% 

Iné nakladanie 2% 

 
Súčasná úroveň 46% 113 mil. ton 

2020 50% 123 mi. ton 

2025 55% 135 mil. ton 

2030 60% 148 mil. ton 

2035 65% 160 mil. ton 

Graf. 5 Vývoj triedeného zberu KO v SR 
Zdroj: [8] 

Tab. 1 Ciele POH triedeného zberu do roku 2020  
Zdroj: [8] 

Tab. 2 EÚ a komunálny odpad 
Zdroj: [6] 

Tab. 3 SR a komunálny odpad 
Zdroj: [6] 

Tab. 4 Nové ciele recyklácie KO – EÚ 
Zdroj: [6] 
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 výnimku si môže uplatniť aj SR, keďže v roku 2013 
skládkovala vyše 60 % KO  

 
 
 

 možná výnimka - odklad o 5 rokov  

 pre jeden alebo dva obalové prúdy o 15% 

 cieľ nemôže klesnúť pri skle pod 30 % a pri papieri 
a lepenke pod 60 % 

 uplatnenie výnimiek - detailný implementačný 
plán na dosiahnutie cieľov 

 výnimku si môže uplatniť každá krajina, aj SR 
 

 
 
 

 nebol prijatý „tvrdý“ zákaz skládkovania odpadov 

 možná výnimka – odklad o 5 rokov 

 výnimku si môže uplatniť aj SR keďže v roku 2013 
skládkovala vyše 60 % KO  

 iba upravený odpad 
 
2.3 Aké možnosti má SR na splnenie cieľov? 

aplikačná novela zákona o odpadoch - sfunkčnenie 
nového systému OH 

príprava nového zákona o poplatkoch za ukladanie 
odpadov na skládky odpadov a odkaliská 

zamerať sa na dôsledné triedenie komunálnych 
odpadov a na triedenie biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov Záver 

3 Súčasný stav komunálnych odpadov na   
   Slovensku  

 V roku 2017 vzniklo v Slovenskej republike 
2,130 mil. ton komunálnych odpadov. Každý obyvateľ 
Slovenska tak vyprodukoval - 392 kg komunálnych 
odpadov, tzn. produkcia komunálnych odpadov sa 
pomaly približuje hranici 400 kg na 1 obyvateľa ročne. 
Pre porovnanie, priemer EÚ v produkcii komunálnych 
odpadov na jedného obyvateľa bol za rok 2016 - 483 kg. 

Medziročný nárast v produkcii komunálnych odpadov 
dosiahol za rok 2017 - 9%-nú úroveň. Recyklácia 
komunálnych odpadov v SR opätovne medziročne 
vzrástla na 29,8%, čo korešponduje s odhadmi, ktoré 
boli očakávané prognózami Ministerstva životného 
prostredia SR z roku 2016.  

 Na náraste recyklácie majú hlavný podiel 
kovové odpady a biologicky rozložiteľné odpady.  

 Energetické zhodnocovanie komunálnych 
odpadov, ktoré je na území SR vykonávané len v dvoch 
spaľovaniach komunálnych odpadov v Bratislave a v 
Košiciach, si v absolútnych číslach drží rovnakú úroveň. 
Z dôvodu nárastu celkovej produkcie komunálnych 
odpadov však kleslo na 9%. 

 Skládkovanie odpadov dosiahlo v absolútnom 
vyjadrení najväčšiu úroveň za uplynulých 6 rokov, v 
percentuálnom vyjadrení však kleslo na 62%. Od 
začiatku sledovania štatistických údajov o komunálnom 
odpade možno prvý krát konštatovať, že sa na skládky 
odpadov uložilo menej ako 2/3 komunálnych odpadov. 
Na vysokom podiele skládkovaných komunálnych 
odpadov má najväčší vplyv zmesový komunálny 
odpadov a objemný odpad.    
 

Záver 
 

V zmysle vyššie uvedeného zhrnutia, 
očakávaných vývojov ďalšieho smerovania 
komunálnych odpadov, očakávaných nových limitoch 
pred komunálne odpady - ktoré prichádzajú z priestoru 
eurozóny a najmä zlepšenia aktuálneho stavu 
triedenia, recyklácie a zhodnocovania komunálnych 
odpadov na území Slovenskej republiky môžeme 
zadefinovať nasledovné opatrenia, ktoré prispejú 
z lepšeniu aktuálneho stavu: 

 zmena myslenie ľudí a zákonodarcov z 
lineárneho na obehové (hospodárstvo), 

 zmena legislatívy - aplikačná novela zákona o 
odpadoch – zefektívnenie nového systému OH, 

 príprava resp. následná aplikácia nového zákona 
o poplatkoch za ukladanie odpadov na skládky 
odpadov a odkaliská , 

 zamerať sa na dôsledné triedenie komunálnych 
odpadov a na triedenie biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov, 

 využitie alternatív pre odklon od skládkovania – 
napr. TAP zo zmesového KO, 

 zodpovednejšie správanie sa všetkých tzv. 
„hráčov“ v systéme, 

 Obaly / cieľ pre 2030 70% 

plasty 55% 

drevo 30% 

železné kovy 80% 

hliník 60% 

sklo 75% 

papier a lepenka 85% 

Zníženie skládkovania 

KO 2035 
10% 

 

Tab. 5 Nové ciele recyklácie obalov – EÚ 
Zdroj: [8] 

Tab. 6 Ciele pre skládkovanie odpadov 
Zdroj: [8] 
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 implementovať nový systém zberu dát v rámci 
odpadového hospodárstva – ISOH, tak aby 
poskytol relevantné a neskreslené údaje, 

 jasne zadefinovať ďalšie smerovanie Slovenska v 
odpadovom hospodárstve. 
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Abstrakt                                                                            
Článok je zameraný na druhovú ochranu biodiverzity 
v okrese Lučenec, pričom základným cieľom je 
vymedzenie migračných biokoridorov a ich následná 
ochrana pri plánovanej výstavbe rýchlostnej cesty R2. 
Cieľovými druhmi výskumu sú veľké šelmy rys, vlk, 
medveď a mačka divá.                       Počas výskumu sme 
využili metódu habitatovej analýzy výskytu voľne 
žijúcich živočíchov vo vzťahu k určeniu ich migračných 
trás, na základe                   ktorých definujeme jednotlivé 
biokoridory,             pričom pozornosť venujeme ich 
fylogeografickej charakteristike a hodnoteniu 
pomocou ekosozologických kritérií. Výsledkom 
výskumu je vymedzenie piatich biokoridorov 
a konkrétny zoznam abundancie mortality taxónov a 
ich spoločenská hodnota.  

Kľúčové slová: Transgreen, Migrácia, Biokoridor, ÚSES 

Abstract     
The article focuses on the species protection of 
biodiversity in the Lučenec district, with the basic aim 
of defining migration bior- corridors and their 
subsequent protection in the planned construction of 
the expressroad R2. The target species of the research 
were large beasts feature, wolf, bear and wild cat. 
During the research, we have used the method of 
habitat analysis of wildlife in relation to the 
determination of their migration paths, on the basis 
of which we define individual biocorridors, with 
attention being paid to their phylogenetic 
characteristics and to assessment using ecosoological 
criteria. The result of research is the definition of five 
bio-corridors and a specific list of the abundance of 
taxa mortality and their social value. 

Keywords: Transgreen, Migration, Biocorridors, ÚSES 

Úvod  
Človek si už počas dlhého historického vývoja mení 

a prispôsobuje krajinu pre svoje potreby a uľahčuje si 
tým spôsob života. Práve antropogénna činnosť má 
obrovský vplyv na druhovú diverzitu krajiny. V našom 
článku sa venujeme  druhovému zloženiu živočíchov 
v okrese Lučenec, presnejšie ich migrácii a určovaniu 
migračných trás ovplyvnených ľudskou činnosťou 
v tomto prípade ide o výstavbu dopravných 
komunikácií. Týmto dochádza v krajine k fragmentácii 
biotopov na malé areály a  k izolácii druhov živočíchov 
a ich zdravých populácií. Dochádza tak k izolácii a tým 
k obmedzeniu  výmeny kvalitnej DNA v reprodukcii 
medzi ostatnými populáciami. Takto izolovaný druh 
degradujeje, čo je viditeľné aj na fenotypovej 
variabilite tých istých druhov, na rozličných územiach.  

V našom článku sa zameriavame na 
biogeocenologické rozšírenie živočíšnych 
spoločenstiev viazaných na určité habitaty 
v chorologickom aspekte okresu Lučenec. Svoju 
pozornosť venujeme vo všeobecnosti všetkým 
živočíchom pričom cieľovými druhmi sú veľké šelmy - 
rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus), 
medveď hnedý (Ursus arctos), mačka divá (Felis 
silvestris) a ostatné druhy, ktoré sú chránené alebo sú 
druhmi európskeho významu. Práve tieto druhy je 
potrebné prioritne chrániť  a uplatňovať tak 
ekosozologické kritériá ochrany prírody a krajiny. 
Prihliadať na zoznam chránených živočíchov, druhov 
národného významu a druhov európskeho významu, 
programy starostlivosti o tieto druhy, ich výskum a 
monitoring a uplatňovanie nariadení  EÚ.  

V súčasnej dobe sa odborná, ale i laická verejnosť 
zaoberá čoraz viac otázkou premnoženia veľkých 
šeliem. Pričom sa v spoločnosti vytvára napätie a 

mailto:lukas.wittlinger@student.ukf.sk
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negatívny postoj práve k týmto druhom živočíchov. 
Človek zasahuje do ich prirodzeného prostredia 
a oberá ho oň. Práve aj spomínanou výstavbou 
dopravných komunikácií, pri ktorých dochádza  
k vytvoreniu negatívnych faktorov, čo môže mať za 
následok zmenu migračných trás veľkých šeliem, tzn., 
že tieto šelmy sa môžu objaviť aj na miestach, kde 
pred tým nebol ich výskyt prirodzený.  

1 Vymedzenie územia 
Výskum prebiehal na úseku cesty I. triedy č. 16 

v okrese Lučenec od križovatky na Dolnú Bzovú (k. ú. 
Mýtna) - po Ružovú osadu (k. ú. Nové Hony) t.j. 34 km 
v pôsobnosti správy CHKO Cerová vrchovina.  Úsek bol 
vybraný z dôvodu plánovanej výstavby rýchlostnej 
cesty R2. Na tomto úseku sa nachádza viacero 
významných migračných biokoridorov, na ktorých 
dôležitosť a ohrozenie sme sa zamerali [1].  
Zabezpečenie priechodnosti územia pre živočíchy, t.j. 
existencia funkčných biokoridorov má nadregionálny 
význam, je určujúca pre udržanie a zlepšenie 
priaznivého stavu populácií uvedených druhov 
v regióne ako aj v Strednej Európe (mapa 1). 

 
Mapa 1 : Riešené územie v rámci medzinárodného projektu 
Transgreen [2]  

2 Teoreticko-metodické východiská práce                 

2.1 Územný systém ekologickej stability (ÚSES) 
Predstavuje takú celopriestorovú štruktúru 

navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek 
a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok 
a foriem života v krajine. Základ tohto systému 
predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné  
prvky nadregionálneho, regionálneho alebo 
miestneho významu [3].  

Fylogeografia je vedná disciplína, ktorá pomáha 
biogeografii stanoviť smery a cesty postupného 
šírenia živých organizmov v danej oblasti a v čase [4]. 
Práve prepojenie týchto disciplín nám napomáha 
lepšie pochopiť a určiť smery, pohyb a trasy rozšírenia 

živých organizmov v krajine, počas dlhého časového 
úseku. Tieto zmeny môžu byť spôsobené rôznymi 
faktormi napr. klimatické zmeny, antropogénne 
vplyvy a pod. 

Ekosozológia je strešným pojmom                      pre 
náuku o ochrane  prírody a 
obnovnej ekológii (conservation biology and 
restoration ecology). Ochrana prírody je činnosť; 
ekosozológia je vedná disciplína, ktorá ju podporuje 
[5].  

Podľa lokalizácie rozoznávame biokoridory: 

 miestne (lokálne) – prepája v mieste významné 

migračné trasy lokálnych biocentier,                                       

regionálny - prepája regionálne významné migračné 

trasy regionálnych biocentier,                                       

nadregionálny (provinciálny, biosférický)                   - 

prepája regionálne významné migračné trasy 

nadregionálnych biocentier [6].  

2.2 Metodika monitoringu  
Metodika je kombináciou permanentného 

celoročného monitoringu na báze sledovania stôp a 
ďalších pobytových znakov šeliem,  ich snímanie 
infračervenými kamerami, resp. digitálnymi 
fotoaparátmi ako aj opakovanými celoplošnými 
prieskumami stôp a pobytových znakov na začiatku 
zimného obdobia na čerstvo napadnutom snehu [7].   

 
Zlepšenie podmienok migrácie veľkých šeliem  
Z pohľadu ekologických sietí v Karpatoch existujú 

dve záujmové skupiny – ľudia a voľne žijúce živočíchy. 
Zatiaľ čo pre ľudí predstavujú Karpaty prirodzenú 
bariéru, pre voľne žijúce živočíchy poskytuje pohorie 
slobodu pohybu v rámci viacerých krajín. V Karpatoch 
žije významná časť populácií veľkých šeliem Európy 
(41% medveďov, 30% vlkov a 28% rysov). Plánované 
dopravné komunikácie križujú ich migračné trasy a 
krajinu umelo rozdeľujú, a tým ohrozujú život 
populácií veľkých šeliem. Pre živočíchy, ako medveď, 
vlk a rys je migrácia nevyhnutnou súčasťou života 
najmä z pohľadu zachovania zdravých populácií [8]. 

 
Súčasťou práce bol fyzický zber dát a materiálu 

priamo terénnym výskumom v období od 1.6.2017 do 
31.12.2018. Uhynuté živočíšne druhy v blízkosti 
cestnej komunikácie boli taxonomicky zaradené 
a  geograficky lokalizované. Dôležita je aj tvorba 
fotodokumentačného materiálu.  

 

http://www.wikiwand.com/sk/N%C3%A1uka
http://www.wikiwand.com/sk/Ochrana_pr%C3%ADrody
http://www.wikiwand.com/sk/Ekol%C3%B3gia
http://www.wikiwand.com/sk/%C4%8Cinnos%C5%A5
http://www.wikiwand.com/sk/Vedn%C3%A1_discipl%C3%ADna
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Obr. 1 : Úhyn líšky hrdzavej (Vulpes vulpes) spôsobený 
kolíziou s vozidlom                                                                              Zdroj: 
Wittlinger, 2018 

 
Počas výskumu sme na miestach, kde migračnými 

biokoridormi prechádza cestná komunikácia 
nainštalovali fotopasce, ktoré nám umožnili dokonalý 
prehľad jednotlivých druhov, ich počtu a intenzity 
migrácie na tomto území.  

Ďalšou časťou terénneho výskumu bolo priame 
vyhľadávanie a zaznamenávanie živočíšnych druhov 
na území migračných biokoridorov a v ich blízkosti, 
ako aj ich určenie na základe pobytových znakov zveri 
(napr. stopy, trus, srsť, ležoviská, otery na kmeňoch 
stromov) (obr. 2 a 3), alebo priamym vizuálnym 
pozorovaním zveri.  

 

 
Obr. 2 : Trus medveďa hnedého (Ursus arctos)                        

Zdroj: Wittlinger, 2018 

 

 

Obr. 3 : Stopa vlka dravého pri behu (Canis lupus)                 
Zdroj: Wittlinger, 2018 

 
3 Výsledky výskumu                                                                                                 

Hlavná dopravná infraštruktúra (cesta I/16) 
rozdeľuje územie v pôsobnosti Správy CHKO Cerová 
vrchovina v smere SZ - V na dve časti. Menšia časť 
hlavnej dopravnej infraštruktúry sa nachádza v alpskej 
biogeografickej oblasti 19,5 km, väčšia časť 14,5 km 
v panónskej biogeografickej oblasti (mapa 2).  

 

 
Mapa 2 : Biokoridory záujmového územia S - CHKO Cerová 
vrchovina pre okres Lučenec, KIMS - ŠOP SR, 2018  

 

Na základe našich výskumných zistení sme 
vymedzili päť významných biokoridorov na 
monitorovanom a skúmanom úseku. Ide o trasy, kde 
sme zaznamenali najintenzívnejšiu migráciu voľne 
žijúcej zveri a najvyššiu početnosť uhynutých 
živočíchov. Predovšetkým ide o lesné plochy v     okolí 
cestnej komunikácie.        

                                                                     
3.1 Fylogeografická charakteristika a ekosozologické 
hodnotenie biokoridorov 

 Hodnotenie rizikovosti podľa smerníc IUCN, 1994 
[9]  je akceptované aj na Slovensku.                  Keďže 
v súčasnosti nie sú žiadne kritéria ekosozologického 
hodnotenia kritickosti biokoridorov (tab. 1), tak sme 
pretransformovali a upravili ekosozologické 
hodnotenie kritickosti taxónov podľa IUCN, 1994 tak, 
aby spĺňali kritéria hodnotenia kritickosti 
biokoridorov. Tie sme určili na základe monitorovania 
daného úseku, intenzity migrácie, diverzity druhov, 
počtu druhov, ktoré sú zákonom chránené, alebo 
druhov s európskym významom. Sledovali sme aj 
ich početnosť mortality na danom úseku so 
zameraním na budúce ohrozenie tohto koridoru, 
v našom prípade problémom výstavby rýchlostnej 
cesty R2, ktorá spôsobí inhibíciu v krajine.  
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Tab. 1 : Prehľad ekosozologických kategórií 
biokoridorov  

Anglický 
názov 

Skrat
ka  

Slovenský názov 

Critically 
Endangered  

CR kriticky 
ohrozený  

Endangered EN ohrozený 

Vulnerable VU zraniteľný 

Lower Risk LR menej ohrozený 

Data 
Deficient  

DD údajovo 
nedostatočný 

Not 
evaluated  

NE nehodnotený 

Zdroj: IUCN, 1994 – upravené podľa Wittlingera, 2018 

 

Fylogeografická klasifikácia úrovní štúdia 

biokoridorov a migračných trás (Wittlinger, 2019): 
 

1.) Mikrofylogeografická úroveň - štúdium jadrového 

územia (konkrétny biokoridor a migračná trasa), 

2.) Mezofylogeografická úroveň - štúdium 

regionálneho územia (okres Lučenec, spájanie 

viacerých biocenier/biokoridorov a migračných trás), 

3.) Makrofylogeografická úroveň - štúdium 

biokoridorov a migračných trás v globálnej mierke (v 

našom prípade Karpaty).  
 

Mapovatelia biokoridorov: Lukáš Wittlinger 
a Peter Oravec. Biokoridory v kolízii s: cesta I/16. 

 
Názov biokoridoru: B1. Bzová - Píla. Lokalizácia:                

k. ú. Dolná Bzová, Píla a Mýtna. Geomorfologické 
jednotky: Ostrôžky – Veporské vrchy – Revúcka 
vrchovina. Mapované druhy: medveď hnedý (Ursus 
arctos), vlk dravý (Canis lupus), diviak lesný (Sus 
scrofa), jeleň lesný (Cervus elaphus), vydra riečna 
(Lutra lutra), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), srnec lesný 
(Capreolus capreolus). Uhynuté druhy: kačica divá 
(Anas platyrhynchos), jež tmavý (Erinaceus 
europaeus), kuna lesná (Martes martes), veverica 
obyčajná (Sciurus vulgaris), líška hrdzavá (Vulpes 
vulpes), jeleň lesný (Cervus elaphus), vydra riečna 
(Lutra lutra). Chránené územia: v predmetnom úseku 
PP Krivánsky potok a v blízkosti CHKO – BS Poľana. 
Pobytové znaky veľkých šeliem a úhyny: v blízkosti 
boli monitorované pobytové znaky a priamo aj úhyny 
1 ex medveď hnedý (Ursus arctos) a 1 ex vlk                 
dravý (Canis lupus). Ochrana: biokoridor 
nadregionálneho významu, vzácny biokoridor veľkých 
šeliem (obr. 4), ktorý je v súčasnosti kriticky ohrozený. 

 
Obr. 4 : Ilustračná snímka medveďa hnedého (Ursus 

arctos)                                                                                                Zdroj: 
Wittlinger, 2018 

 

Názov biokoridoru: B2. Fafáky – Divínsky háj. 
Lokalizácia: k. ú. Mýtna a Lovinobaňa. 
Geomorfologické jednotky: Revúcka vrchovina - 
Stolické vrchy. Mapované druhy: jeleň lesný (Cervus 
elaphus), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), srnec lesný 
(Capreolus capreolus), diviak lesný (Sus scrofa), 
Uhynuté druhy: kuna lesná (Martes martes), diviak 
lesný (Sus scrofa), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), 
ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), jeleň lesný (Cervus 
elaphus), srnec lesný (Capreolus capreolus), mačka 
divá (Felis silvestris). Chránené územia: v blízkosti sa 
nachádza PR Ružinské jelšiny a PR Príbrežie Ružinej. 
Pobytové znaky veľkých šeliem a úhyny: pobytové 
znaky boli monitorované v blízkosti predmetného 
úseku medveďa hnedého (Ursus arctos) a vlka 
dravého (Canis lupus) bez monitoringu úhynov. 
Ochrana: biokoridor regionálneho významu, vzácny 
biokoridor párnokopytníkov, ktorý je v súčasnosti 
ohrozený. 

 
Názov biokoridoru: B3. Uderiná. Lokalizácia:                

k. ú. Lovinobaňa – miestna časť Uderiná. 
Geomorfologické jednotky: Revúcka vrchovina – 
Ostrôžky –  Stolické vrchy. Mapované druhy: diviak 
lesný (Sus scrofa), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), jeleň 
lesný (Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolus 
capreolus), daniel škvrnitý (Dama dama), zajac poľný 
(Lepus europaeus), bocian biely (Ciconia alba). 
V blízkosti sme monitorovali výskyt bobra vodného 
(Castor fiber) na toku Krivánskeho potoka po prvýkrát 
na tomto území. Uhynuté druhy: kuna lesná (Martes 
martes), diviak lesný (Sus scrofa), líška hrdzavá (Vulpes 
vulpes), jazvec lesný (Meles meles), bažant poľovný 
(Phasianus colchicus). Chránené územia: v blízkosti je 
navrhované územie európskeho významu Uderinky 
(SKUEV 0957). Pobytové znaky veľkých šeliem 
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a úhyny: v blízkosti boli monitorované pobytové 
znaky medveďa hnedého (Ursus arctos) a vlka 
dravého (Canis lupus) bez monitorovania úhynov 
týchto druhov. Ochrana: biokoridor regionálneho 
významu, významný biokoridor párnokopytníkov ako 
jeleň lesný (Cervus elaphus) (obr. 5), pričom prevažuje 
diverzita viacerých druhov, biokoridor je v súčasnosti 
ohrozený.  

 
Obr.  5 : Populácia jeleňa lesného (Cervus elaphus)     

Zdroj: Wittlinger, 2018 

 
Názov biokoridoru: B4. Halier. Lokalizácia:                 

k. ú. Tomášovce – Halier, Točnica. Geomorfologické 
jednotky: Juhoslovenská kotlina - Revúcka vrchovina. 
Mapované druhy: daniel škvrnitý (Dama dama) a 
srnec lesný (Capreolus capreolus). Uhynuté druhy: 
kuna lesná (Martes martes), diviak lesný (Sus scrofa), 
líška hrdzavá (Vulpes vulpes), sova obyčajná (Strix 
aluco), srnec lesný (Capreolus capreolus), jež tmavý 
(Erinaceus europaeus). Pobytové znaky veľkých 
šeliem a úhyny: v blízkosti neboli monitorované 
pobytové znaky a ani úhyny veľkých šeliem. Ochrana: 
biokoridor regionálneho významu, významný 
biokoridor párnokopytníkov ako napr. srnec lesný 
(Capreolus capreolus) (obr. 6), biokoridor je 
v súčasnosti zraniteľný.  

Obr. 6 : Srnec lesný (Capreolus capreolus)                                 
Zdroj: Wittlinger, 2018 

Názov biokoridoru: B5. Pinciná. Lokalizácia:                 

k. ú. Pinciná, Nové Hony. Geomorfologické 

jednotky: Cerová vrchovina – Juhoslovenská 

kotlina. Mapované druhy: srnec lesný (Capreolus 

capreolus), daniel škvrnitý (Dama dama), (Meles 

meles), mačka divá (Felis silvestris,), diviak lesný (Sus 

scrofa), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), zajac poľný 

(Lepus europaeus), jeleň lesný (Cervus elaphus), výr 

skalný (Bubo bubo). Uhynuté druhy: brhlík 

obyčajný (Sitta europaea), jastrab veľký (Accipiter 

gentilis), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), srnec 

lesný (Capreolus capreolus), kuna lesná (Martes 

martes). Pobytové znaky veľkých šeliem 

a úhyny: v blízkosti neboli monitorované 

pobytové znaky a ani úhyny veľkých šeliem. 

Ochrana: biokoridor regionálneho významu, 

významný biokoridor mačky divej (Felis silvestris) 

a párnokopytníkov - daniel škvrnitý (Dama dama) 

(obr. 7), biokoridor je v súčasnosti ohrozený.  

 

 
Obr. 7 : Populácia daniela škvrnitého (Dama dama) 

Zdroj: Wittlinger, 2018 
3.2 Monitoring uhynutých druhov  

Mortalita jednotlivých taxónov na úseku 
dlhom 34 km (Dolná Bzová – Ružová osada) v období 
od 01.06.2017 do 31.12.2018 dosiahla 131 živočíchov 
z 24 druhov. Najväčšiu mortalitu sme zaznamenali 
u líšky hrdzavej (Vulpes vulpes). Počas monitoringu 
sme zaznamenali aj úhyn veľkých šeliem ako medveď 
hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus) resp. aj 
mačky divej (Felis silvestris). Na základe Vyhlášky MŽP 
SR č. 24/2003 Z. z. o určovaní spoločenskej hodnoty 
chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov 
a druhov európskeho významu [10], Vyhlášky MŽP SR 
č. 24/2003 Z. z. Spoločenská hodnota druhov vtákov 
prirodzene sa vyskytujúcich na území SR [11] a 
Vyhlášky MP SR č. 421/2013 Z. z., ktorou sa určuje 
spoločenská hodnota poľovnej zveri [12]  sme vyčíslili 
hodnotu uhynutých druhov živočíchov vo 
všeobecnosti na mapovanom úseku na 47 599€ čo 
predstavuje veľkú spoločenskú stratu (tab. 2).  

Tab. 2 : Abundancia mortality taxónov a ich 
spoločenská hodnota 

Mapovanie Spoločenská 

hodnota 
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Taxonomická 

jednotka 

Počet 

uhynutých 

jedincov 

 

% 

 

1 ks 

/ € 

 

spol

u / € 

líška hrdzavá                 

(Vulpes vulpes) 

54 41,1 100 5 

400 

kuna lesná                  

(Martes martes) 

19 14,5 100 1 

900 

diviak lesný                      

(Sus scrofa) 

9 6,9 600 5 

400 

jazvec lesný                 

(Meles meles) 

3 2,3 270 810 

potkan 

hnedý (Rattus 

norvegicus) 

1 0,8 0 0 

jež tmavý 

(Erinaceus 

europaeus) 

8 6,1 0 0 

veverica 

obyčajná (Scirius 

vulgaris) 

3 2,3 90 270 

kačica divá                  

(Anas 

platyrhynchos) 

2 1,5 165 330 

ropucha 

bradavičnatá                   

(Bufo bufo) 

3 2,3 230 690 

jeleň lesný                  

(Cervus elaphus) 

2 1,5 2 

000 

4 

000 

sova lesná                     

(Strix aluco) 

4 3 663 2 

652 

sýkorka 

veľká                

(Parus major) 

2 1,5 99 198 

mačka divá                  

(Felis silvestris) 

3 2,3 1 

840 

5 

520 

brhlík lesný                    

(Sitta europaea) 

1 0,8 99 99 

srnec lesný 

(Capreolus 

capreolus) 

4 3 1 

200 

4 

800 

jastrab veľký 

(Acipitter gentlis) 

2 1,5 1 

327 

2 

744 

myšiak lesný               
(Buteo buteo) 

2 1,5 663 1 
326 

výr skalný                 
(Bubo bubo) 

1 0,8 1 
840 

1 
840 

bažant 

poľovný                      

(Phasianus 

colchicus) 

1 0,8 50 50 

medveď 

hnedý (Ursus 

arctos) 

1 0,8 3 

690 

3 

690 

vydra riečna                  

(Lutra lutra) 

2 1,5 1 

840 

3 

680 

vlk dravý                      

(Canis lupus) 

1 0,8 2 

000 

2 

000 

zajac poľný                 

(Lepus europaeus) 

1 0,8 200 200 

holub 

hrivnák                           

(Columba 

palumbus) 

1 0,8 0 0 

SPOLU 131 100

% 

____

___ 

47 

599 

Zdroj: Wittlinger, 2018 
4 Záver  

V záujmovej oblasti bolo vymedzených 
celkovo päť migračných biokoridorov. Pri podrobnom 
terénnom mapovaní sme zistili, že biokoridory spájajú 
slovenské pohoria a kotliny Ostrôžky - Veporské vrchy 
– Revúcka vrchovina - Stolické vrchy - Juhoslovenská 
kotlina -  Cerová vrchovina. V súčasnosti tieto 
biokoridory rozdeľuje cestná komunikácia I/16. Práve 
so stúpajúcou nadmorskou výškou a rozsiahlou 
výmerov drevinovej vegetácie v okolí cestných 
komunikácií súvisí migrácia veľkých šeliem.  Pričom 
zložitejší terén umožňuje veľkým šelmám 
najoptimálnejšiu migračnú trasu. S klesajúcou 
nadmorskou výškou, ústupom lesných 
spoločenstiev,  výskytom plôch s poľnohospodárskymi 
plodinami a prechodom do nížin súvisí migrácia 
párnokopytníkov, čo môžeme vidieť aj z výsledkov 
terénneho výskumu. Považujeme za potrebné a 
dôležité optimalizovať identifikované koridory so 
zameraním na ďalší monitoring veľkých šeliem. 

Udržať vhodnú priechodnosť biokoridorov aj 
do budúcnosti je možné len za predpokladu, že v 
uvedených úsekoch nebude realizovaná akákoľvek 
výstavba, ktorá by mohla súčasné podmienky zhoršiť. 
V prípade výstavby rýchlostnej cesty R2 bude tento 
problém riešený racionálne za pomoci výstavby 
zelených mostov – ekoduktov, ktoré migrujúcim 
živočíchom umožnia priechodnosť krajiny bez 
akýchkoľvek inhibícií a obmedzení, či úplného 
znemožnenia migrácie. 

Počas terénneho výskumu sme zistili, že na 
území prevláda vysoká diverzita živočíchov. Objavujú 
sa aj druhy, ktoré sa pred tým na tomto území 
nevyskytovali, to môže súvisieť aj práve so začatou 
výstavbou R2 Zvolen - Kriváň, ktorá zamedzila 
migráciu veľkých šeliem. Domnievame sa, že veľké 
šelmy migrovali práve cez západnú časť okresu  
Lučenec Ostrôžky - Javorie - Poľana , ale v súčasnosti 
cez Cerovú vrchovinu - Revúcku vrchovinu - Poľana. 
Túto hypotézu potvrdzujú aj maďarskí ochranári, 
pričom zaznamenali zmenu trasy u medveďa hnedého 
(Ursus arctos)  označeného GPS obojkom [13].  

Z výskumu vyplýva, že územie má vysoký 
ekosozologický význam zachovania priechodnosti 
týchto biokoridorov a  to aj z dôvodu vysokej diverzity 
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zákonom chránených druhov, alebo druhov 
európskeho významu, ktoré sme monitorovali: 
medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), 
mačka divá (Felis silvestris), kuna lesná (Martes 
martes), vydra riečna (Lutra lutra), bobor vodný 
(Castor fiber), sova lesná (Strix aluco), jastrab veľký 
(Accipiter gentilis), myšiak lesný (Buteo buteo),  výr 
skalný (Bubo bubo), bocian biely (Ciconia alba) a 
ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) [14].  Pričom sa nám 
nepodarilo zaznamenať výskyt a pobytové znaky rysa 
ostrovida (Lynx lynx).  

 Spracované údaje z terénneho výskumu a 
monitoringu migračných biokoridorov v okrese 
Lučenec sú vhodné hlavne pre potreby plánovanej 
výstavby rýchlostnej cesty R2, ale aj obecných úradov 
pri tvorbe nových územných plánov a taktiež pre 
orgány ochrany prírody a krajiny pri posudzovaní 
rôznych vplyvov, stavebných zámerov vrátane 
rozširovania dopravnej infraštruktúry v Strednej 
Európe.   
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Abstrakt 
Diaspor (AlOOH) je raritný minerál patriaci medzi drahé 
kamene. Korund (Al₂O₃) môže obsahovať rôzne druhy 
inklúzií. Diaspor je hydroxid hlinitý, ktorý sa vyskytuje 
vo forme inklúzií v korunde. Diaspor je dobrým 
identifikátorom úpravy korundov. Diapsor sa vyznačuje 
vysokým obsahom vody. Tepelnou úpravou korundu sa 
inklúzie diasporu rozplynú, keďže diaspor ľahko 
dehydruje na korund. V tejto práci sme sa zamerali na 
premenu diasporu na korund tepelnou úpravou. Na 
identifikovanie diasporu a následné zmeny sme použili 
Ramanovu spektroskopiu. Sledovali sme zmenu 
hmotnosti pred a po tepelnej úprave zvážením vzoriek 
diasporu pred a po tepelnej úprave. Samotnú tepelnú 
úpravu sme vykonali pri teplotách 350, 450, 800 a 1000 
°C po dobu 1 hodiny. Tepelnou úpravou vzoriek 
diasporu sme zistili, že hmotnosť vzoriek sa po tepelnej 
úprave znížila o zhruba 16 %, vzorky viditeľne stratili 
vodu a rozpadli sa.  
Kľúčové slová: diaspor, korund, dehydratácia, 
ramanova spektroskopia, tepelná úprava. 

Abstract 
Diaspore (AlOOH) is a rare mineral that is also a 
gemstone. Corundum (Al₂O₃) may contain different 
kinds of inclusions. Diaspore is aluminum hydroxide, 
which occurs in form of inclusions in corundum. 
Diaspore is a good identifier of treated corundum. High 
water content is typical for diaspore. By heat treatment 
of corundum, the diaspore inclusions dissolve because 
the diaspore easily dehydrates to corundum. In this 
work we focused on the conversion of diaspore to 
corundum using heat treatment. Raman spectroscopy 
was used to identify diaspore and subsequent changes. 
We monitored the change in weight before and after 
the heat treatment by weighing diaspore samples 
before and after heat treatment. The heat treatment 
itself was carried out at 350, 450, 800 and 1000 ° C for 
1 hour. By heat treatment of the diaspore samples, we 
found out that the weight of the samples was reduced 

by about 16% after the heat treatment, also the 
samples visibly lost water and disintegrated. 
Key Words: diaspore, corundum, dehydration, raman 
spectroscopy, heat treatment. 

Úvod 
      Diaspor (AlOOH) patrí do triedy hydroxidov. 
Kryštalizuje v rombickej sústave, jeho kryštály sú 
väčšinou tenké tabuľky s dominantnými plochami 
{010}, niekedy pozdĺžne podľa [001]. Môže byť 
lupeňovitý, šupinkovitý, masívny alebo rozptýlený. 
Vyznačuje sa dokonalou štiepateľnosťou podľa {010}, 
tvrdosťou T 6,5 – 7 a hustotou h 3,35 – 3,45. Diaspor je 
priesvitný až priehľadný, má sklený lesk, na štiepnych 
plochách perleťový. Môže mať bielu, sivú, žltkastú 
alebo zelenkastú farbu. Oplýva optickými vlastnosťami 
(+), α = 1,702, β = 1,722, γ = 1,750  [1]. 
      Diaspor sa vyznačuje vysokým obsahom vody [2]. 
Skladá sa z 85 % Al₂O₃ a z 15 % H₂O [1]. Má relatívne 
dokonalú kryštalickú štruktúru [2]. Je zložený z hliníka 
v oktaédrickej koordinácii. Oktaédre AlO₃(OH)₃ sú 
spájané do dvojitých reťazcov [1].  
      V prírodnom korunde sa nachádza vodík spolu 
s kyslíkom vo forme OH v rôznych koncentráciách, 
ktoré sú nízke, majú 2 – 20 ppm [3]. Začlenenie vody do 
kryštálovej štruktúry Al₂O₃ vedie k vzniku hydroxidov 
hlinitých, ktoré môžu existovať ako monohydrát AlOOH 
v štyroch formách [4] a to sú diaspor (α-AlOOH), 
böhmit (γ-AlOOH), gibbsit (γ-Al(OH)3) a bayerit (α-
Al(OH)3) [5, 6]. Diaspor môže byť v korunde vo forme 
zložky vodnej minerálnej inklúzie, častice v mriežke 
alebo v skupinách umiestnených vo vrstvách medzi 
deliacimi rovinami  [3]. Diaspor je jediný oxo-hydroxid 
vhodný ako priamy predchodca α-Al₂O₃ [2]. Ľahko 
dehydruje na α-oxid hlinitý [7]. Z AlOOH sa pôsobením 
vysokých teplôt vždy stane α-Al₂O₃ [4]. Tento fakt môže 
byť pripisovaný podobnostiam v štruktúre α-oxidu 
hlinitého a diasporu, keďže oba majú  hexagonálne 
uzavreté štruktúry [7]. V praktickom využití to 
znamená, že v dôsledku tepelnej úpravy korundov sa 
tieto kamene stávajú kvalitnejšími a čistejšími a tým sa 
zvyšuje aj ich hodnota, keďže teplo spôsobí únik vody 
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zo štruktúry kameňov, ktorá v nich vytvárala viditeľné 
inklúzie [3]. 
      Výskyt diasporu sa spája s korundom v smirkových 
horninách [1]. Vyskytuje sa hlavne ako nízkotlakový, 
nízkoteplotný produkt minerálov a hornín bohatých na 
hliník [8]. Nachádza sa v dolomitoch a chloritových 
svoroch, ako jemnozrnný je súčasťou mnohých 
bauxitov [1]. Konkrétne sa vyskytuje v Mugle (Turecko), 
na ostrove Naxos (Grécko) a Postmasburg (Juhoafrická 
republika), na lokalite Chester (Massachussets), na Mt. 
Robinson, Rosite Hills (Collorado) a aj na Slovensku 
v Banskej Štiavnici (štôlňa Ferdinand v Banskej Belej) 
[1]. 
      Diaspor patrí medzi raritne sa vyskytujúce minerály 
[2]. Diaspory drahokamovej kvality sú komerčne 
označované ako napr. zultanit. Vyskytujú sa v Ilbirskych 
horách v oblasti Mendereského masívu 
v juhozápadnom Turecku [9]. 
      Ohľadom tepelnej úpravy diasporu na korund boli 
v predchádzajúcich výskumoch popísané postupy 
s presnou teplotou, dĺžkou trvania tepelnej úpravy aj 
hmotnosťou a pôvodom vzoriek [2, 3, 5, 6, 9]. 
V diaspore sú prítomné inklúzie, podľa Kamala (2015) 
vlastnosti minerálov závisia do veľkej miery od ich 
štruktúry a povahy nečistôt v nich prítomných. Diaspor 
je tvorený prevažne oxo-hydroxidom hlinitým ale môže 
obsahovať aj aj iné hliník obsahujúce minerály  ako 
bauxit, gibbsit alebo böhmit spolu s minerálmi 
obsahujúcimi prvky ako Cr, Fe, Si, Ca, Mg [10]. Účelom 
tejto práce bolo práve skúmanie tepelnej úpravy 
diasporu na korund. 
      V predchádzajúcich výskumoch bola na diaspore 
vykonaná diferenciačná teplelná analýza (DTA), 
termogravimetrická analýza (TGA), röntgen 
aj ramanova spektroskopia. Na zistenie premeny alebo 
rozkladu stavebných prvkov minerálov alebo 
minerálnych inklúzií počas tepelnej úpravy sa používa 
DTA [2]. DTA ukázala, že dehydratácia bola u diasporu 
pozorovaná pri 400 až 550 °C. Pomocou TGA je možné 
zistiť percentuálnu stratu hmotnosti, dehydroxyláciu, 
dehydratáciu a rozklad počas procesu tepelnej úpravy 
[2]. TGA ukázala viditeľnú stratu hmotnosti pri 
zahrievaní diasporu v teplotnom rozmedzí od 350 do 
600 °C [11]. Do 480 °C  sa jednalo o veľmi malý úbytok 
hmotnosti, v teplotnom rozmedzí od 480 do 550 °C  sa 
jednalo o prudký pokles hmotnosti [10]. Strata 
hmotnosti dosiahla 14,2 %, ktoré sú blízko 15 % 
vyplývajúcich z reakcie rozkladu: 2α-AlOOH → α-Al₂O₃ 
+ H₂O [11]. Tepelná úprava diasporu spôsobuje zmeny 
v jeho štruktúre, diaspor sa zmení kompletne na 
korund pri zahriatí na 550 °C [11]. Strata hmotnosti 

počas procesu tepelnej úpravy nie je u diasporu 
lineárna ani rovnomerná. Teplotný rozsah 
dehydroxylácie diasporu (zistené bolo, že sa jedná o 
teplotu približne medzi 592 a 718 °C) je limitovaný 
a teda k úbytku hmotnosti dochádza len v tomto 
teplotnom rozsahu. Mimo tohto rozsahu je diaspor 
stabilný počas premeny na korund [2]. Treba však 
podotknúť, že termálna analýza závisí od zloženia 
minerálnej fázy (homogénna látka s pevným zložením), 
množstva nečistôt a kryštalickosti vzorky [11]. 
Dôkazom toho je experiment iného tímu vedcov, pri 
ktorom bola nameraná strata hmonosti diasporu pri 
tepelnej úprave o veľkosti 13 % [9].  
      Na potvrdenie základných stavebných 
komponentov a niektorých minerálnych inklúzií sa 
používa röntgen. Touto analýzou sa zistilo, že 
diasporové kryštály z Turecka nie sú čisté, väčšinou 
majú polykryštalický obsah submikroskopických inklúzií 
Al-, Fe- a Si-minerálov [2].  
      Ramanova spektroskopia sa vyznačuje početnými 
výhodami oproti ostatným spektroskopickým 
metódam. Je to nedeštruktívna a časovo nenáročná 
metóda, ktorá dokáže analyzovať tuhé, kvapalné alebo 
plynné látky. Vzorky nevyžadujú žiadnu zvláštnu 
prípravu. Avšak ako pozitíva má ramanova 
spektroskopia aj niekoľko nedostatkov, nemôže byť 
využitá na analýzu kovov a zliatin, taktiež môže nastať 
prípad, keď má vzorka vysokú luminiscenciu, tá 
znemožňuje vyhodnotenie spektra [12].       

1 Materiál a metodika 
Kvôli výhodám Ramanovej spektroskopie a faktu, že 
diaspor nie je kovom ani zliatinou sme sa rozhodli 
použiť práve túto metódu pri skúmaní správania sa 
inklúzií v tomto raritnom minerále počas jeho tepelnej 
úpravy. Dôležitú úlohu pri výbere typu analýzy 
zohrávala aj dostupnosť tohto prístrojového vybavenia 
Gemologickom ústave FPV UKF v Nitre.   

      Na experiment boli použité vzorky diasporu z 
Ilbirských hôr (oblasť Mendereského masívu 
v juhozápadnom Turecku) (Obr. 1).  

 

 
Obr. 1 Vzorky diasporu pred tepelnou úpravou 
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Na tepelnú úpravu týchto vzoriek bola použitá 

muflova pec VEB ELEKTRO BAD FRANKENHAUSEN typ 
LM 212.11 s maximálnou teplotou 1200 °C . Pred a po 
tepelnej úprave boli vzorky analyzované Ramanovou 
spektroskopiou za účelom zistenia ich presného 
zloženia a pozorovanie zmien v zložení po tepelnej 
úprave. Na analýzu vzoriek sme použili 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 
pracuje na vlnovej dĺžke 1064 nm a detektor Toshiba 
TCD1304AP (CCD 3648 pixel, 8 μm x 200 μm). 
Spektrálny rozsah je 100 – 5440 cm-1 s 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 [13]. Pri 
pokuse sme vychádzali z metodiky a experimentov [1, 
2, 9, 11]. Na zistenie hmotnosti vzoriek a následného 
úbytku ich hmotnosti po tepelnej úprave boli použité 
kvôli vysokej citlivosti a presnosti analytické váhy KERN 
ABT 120-5DM. 
      Pri týchto štyroch kusoch vzoriek sme sa zamerali na 
čo najtenšie kusy diasporu, aby sme zvýšili 
pravdepodobnosť úspešnej premeny na korund 
pomocou tepelnej úpravy. Tieto vzorky boli zvážené na 
analytických váhach a bola na nich spravená Ramanova 
spektroskopia. Potom boli diaspory vložené do 
keramického kelímku a zabalené do alobalu. Takto 
pripravené vzorky sme vložili do pece na 1 hodinu 
a teplotu sme nastavili na 350, 450, 800 a 1000 °C. Po 
vykonaní tepelnej úpravy sme vzorky vybrali a nechali 
ochladiť na izbovú teplotu. Vzorky sme vybrali z alobalu 
zvážili na analytických váhach a vykonali na nich 
Ramanovu spektroskopiu.  

2 Výsledky a diskusia 
Výsledky z uskutočnených experimentov potvrdili 
stratu vody v diasporoch pri tepelnej úprave. 
 

Vzorka č. Hmotnosť 
pred 
úpravou 
(g) 

Hmotnosť 
po 
úprave 
(g) 

Rozdiel 
hmotnosti 
(g) 

Rozdiel 
hmotnosti 
(%) 

1 0,9930 0,8300 0,163 16,41 % 

2 1,2300 1,0345 0,1955 15,89% 

3 1,0202 0,8555 0,1647 16,14 % 

4 0,9452 0,7958 0,1494 15,80 % 

Tabuľka 1 Hmotnosť druhej skupiny vzoriek diasporu 
pred a po tepelnej úprave 
 
      Tabuľka 1 zachytáva hmotnosť vzoriek diasporu 
pred a po tepelnej úprave. Vzorke 1 vážila pred 

úpravou 0,9930 g, po úprave sa jej hmotnosť znížila na 
0,8300 g To predstavuje hmotnostný rozdiel 0,163 g, to 
je 16,41 %. U vzorky 2 bola pred úpravou odvážená 
hmotnosť 1,2300 g. Po úprave klesla hmotnosť vzorky 
na 1,0345 g, takže hmotnostný rozdiel bol 0,1955 g a to 
predstavuje 15,89 %. Hmotnosť vzorky 3 pred úpravou 
bola 1,0202 g a po úprave sa znížila na 0,8555 g. To činí 
hmotnostný rozdiel o hmotnosti 0,1647 g, teda 16,14 
%. Vzorka 4 vážila pred úpravou 0,9452 g. Po úprave jej 
hmotnosť klesla na 0,7958 g. Hmotnostný rozdiel 
v tomto prípade predstavuje 0,1494 g, čiže 15,80%. 
Strata vody sa pohybovala v hranici od 15,8 % do 16,41 
%. Táto strata vody je porovnateľná s publikovanými 
výsledkami, v ktorých sa uvádza 13 až 15 % strata [9, 
11].  
      Vzorky diasporu sa po tepelnej úprave dehydrovali 
a došlo k ich rozpadu. Vychádzame z toho, že vzorky pri 
tepelnej úprave nedosiahli teplotu tavenia a tým, že zo 
štruktúry odišla voda nastal spomínaný rozpad vzoriek 
na tenké šupinky. 
 

 
Obr. 2 Vzorky diasporu po tepelnej úprave 
 
      Pomocou Ramanovej spektroskopie sme sledovali 
zmenu chemického a štruktúrneho zloženia diasporu 
premenou na korund. V dôsledku výraznej 
luminiscencie vzoriek sa nám nepodarilo zaznamenať 
Ramanove spektrum korundu (obr 3). 
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Obr.3 Záznam Ramanovej spektroskopie disporu po 
tepelnej úprave (1000 °C) s detekovateľným 
chromoforom Cr3+ 
 
      Preto sme sa zamerali na detekovateľnosť diasporu 
vo vzorkách po tepelnej úprave pomocou Ramanovej 
spektroskopie. Diaspor charakterizovalo 8 maxím a to 
192, 331, 447, 498, 552, 665, 1047, 1189 cm-1. 
Najvýraznejšie vibrácie boli zaznamenané na 
hodnotách 331, 447 a 498 cm-1, ktoré prislúchajú 
vibráciám Al-O. Tieto vibrácie boli detekovateľné 
z materiálu s izbovou teplotou a z materiálu, ktorý 
prešiel tepelnou úpravou 350 až 450 °C. Pri teplotách 
800 až 1000 °C tieto vibrácie už neboli detekovateľné 
(Obr. 2). 
 

 
Obr. 2 Porovnanie spektier diasporu pred a po tepelnej 
úprave s porovnaním spektra diasporu z databázy 
RRUFF 

Záver 
Tepelnou úpravou diasporu sme zistili, že vo vzorkách 
došlo k strate vody a tým k úbytku hmotnosti. 
U vzoriek bol úbytok hmotnosti od 15,80 do 16,41 %. 
Zmena bola na vzorkách viditeľná voľným okom, keďže 
došlo k ich rozpadu na šupinky v smere štiepateľnosti  
{010} v dôsledku dehydratácie.  
      Tepelne upravené vzorky nad 450°C vykazovali 
vysokú luminiscenciu, čo prekrylo Ramanove spektrá 
nového minerálu (korundu) Aby sme dokázali alebo 
vyvrátili prítomnosť diasporu vo vzorkách sledovali sme 
Ramanove spektrum diasporu,. Ukázalo sa, že pri 
teplotách 800 až 1000 °C diaspor už detekovateľný 

nebol, to znamená, že sa v daných vzorkách už 
nenachádzal. Z toho vyplýva, že premena diasporu na 
korund bola úspešná. 
      Tento experiment dokázal, že tepelnou úpravou sa 
inklúzie v korundoch rozplynú a tým sa stávajú 
čistejšími, teda aj kvalitnejšími a v neposlednom rade aj 
na pohľad krajšími [3, 5, 6]. 
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Abstrakt 
Práca sa zaoberá fyzicko-geografickou charakteristikou 
obce Slovenské Nové Mesto. V práci sa zaoberáme 
polohou obce a jednotlivými časťami fyzicko-
geografickej sféry, ktoré sa v katastri obce vyskytujú. 
Kľúčové slová: poloha, kataster, geológia, klíma.  

Abstract 
This article deals with physical geographical 
characteristics of the village Slovenské Nové Mesto. 
The work deals with the location of the village and 
individual parts of the physical-geographical sphere, 
which occur in the village cadastre. 
Keywords: location, cadastre, geology, climate. 

Úvod 
Slovenské Nové Mesto je moja rodná obec a to bol aj 
rozhodujúci faktor pri výbere témy mojej práce. Obec 
sa nachádza na juhovýchode Slovenska vo 
vinohradníckej oblasti Tokaj. V práci sa budeme 
zaoberať hlavne fyzicko-geografickými zložkami a na 
začiatok aj stručnou charakteristikou polohy kde si 
vymedzíme skúmané územie. 

1. Metodika 
Počas písania tejto práce sme využili tieto metódy a 
postupy :  
1. Analytické 
2. Kartografické 
3. Historické 
 

Pri písaní tejto práce som sa riadil dielom Lukniša M. 
– Jakubiany (1946) [1]. Ako prvé som určil polohu obce 
geograficky a potom administratívne a nakoniec aj 
regionálne. Následne som určil nadmorskú výšku a 
geografické súradnice.  

Po priblížení analyzovanej obce som prešiel na 
fyzickogeografickú charakteristiku. Prvou skúmanou 
oblasťou boli geologické a geomorfologické pomery, pri 
ktorých som využíval informácie z diel ako Základy 
litogeografie (MICHAL 1995) a Regionálna geografia 

Slovenskej republiky (MICHAELI 1999). Z internetových 
zdrojov som najviac využíval  geologickú mapu z Ústavu 
Dionýza Štúra a Atlas krajiny Slovenskej republiky. 

Druhou skúmanou oblasťou boli klimatické a 
hydrologické pomery. Začal som Klímou vybraného 
územia a hydrológiu som rozoberal až ako druhú v 
poradí. Na začiatok som územie katastra začlenil do 
príslušnej klimatickej oblasti a stručne charakterizoval. 
Medzi zdroje informácii poslúžilo už spomínané dielo 
od E. Michaeli (1999) a internetové stránky SHMU.sk a 
Meteoblue.sk. 

Počas získavania zdrojov som dva krát navštívil aj 
pobočku SHMU v Banskej Bystrici, kde som získal cenné 
rady vrátane informovania pobočky  SHMU sídliacej v 
Košiciach kvôli polohe obce, ktorá sa nachádza v 
Košickom kraji. Po naviazaní komunikácie s Košickou 
pobočkou SHMU mi miestny zamestnanec pridelil na 
pomoc jednu pracovníčku. Pridelená pracovníčka 
SHMU spravovala klímu a hydrológiu Košického kraja 
spravoval zamestnanec z úvodného kontaktu. 

V poradí treťou kapitolou bola pedogeografická 
charakteristika. Hlavným zdrojom informácii pre 
pedogeografickú časť bolo dielo Príroda 2 od Lukniša. 

Poslednou časťou tejto práce bola biogeografická 
kapitola rozdelená na rastlinnú a živočíšnu zložku. Na 
začiatok som začal fytogeografickým začlenením 
územia, v ktorom sa kataster nachádza a následne som 
prešiel na konkrétne príklady rastlín, ktoré sa v tejto 
lokalite vyskytujú. 

Pri zoogeografickom začlenení som využil niekoľko 
typov členenia od rôznych autorov. Všetky členenia sa 
však zhodovali a boli takmer totožné. 

2. Geografická poloha obce Slovenské Nové 
Mesto 
Obec Slovenské Nové Mesto patrí medzi vidiecke obce 
– dediny. Nachádza sa na juhovýchode Slovenskej 
republiky. Obec je umiestnená v južnej časti 
Východoslovenskej nížiny a juhozápadných úpätiach 
Zemplínskych vrchov. Administratívne patrí do 
Košického kraja a konkrétne do okresu Trebišov. 
Spomedzi regiónov Slovenska obec nájdeme v regióne 
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Zemplín a v rámci toho je súčasťou Dolného Zemplína a 
zároveň je súčasťou vinohradníckej oblasti Tokaj.  
Niektorý autori v tejto oblasti vyčleňujú ešte 
mikroregión Roňava, ktorý sa viaže a na menšiu rieku 
respektíve potok s názvom Roňava. Tento riečny tok 
tvorí aj štátnu hranicu s Maďarskom. Obec sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti hraníc s Maďarskom a 
necelých 50 kilometrov západne od Ukrajiny. 

Geografické súradnice obce sú 48° 24' 00 východnej 
šírky a 21° 40' 00 severnej dĺžky. Nadmorskej výška 
dosahuje hodnotu 104 m nad morom. V rámci katastra 
obce sa nadmorská výška pohybuje od 98 až po 275 m 
n.m. Približne 15 km východne od Slovenského Nového 
Mesta sa nachádza najnižší bod Slovenskej republiky 
lokalizovaný v katastri obce Klin nad Bodrogom 94 m 
n.m [2].  

3. Fyzicko-geografická charakteristika 

3.1. Geologické pomery 
Územie obce patrí do geologického celku Zemplínskych 
vrchov a Panónskej panvy, konkrétne 
Východoslovenskej nížiny. V rámci geologicko-
tektonickej stavby patria Zemplínske vrchy do 
veporického kryštalinika. Sú obklopené neogénnymi 
sedimentami  Východoslovenskej nížiny s množstvom 
neovulkanitov. Ruly, svory, migmatity a amfibolity sú 
premenené horniny, ktoré tvoria kryštalinikum pohoria 
[5]. 

Obalové jednotky zemplínskeho kryštalinika sú 
označované ako cejkovská skupina. Tieto horniny sú 
karbónskeho a permského veku, prevažne 
kontinentálneho vývoja. Spodnú časť formácie tvoria 
pieskovce, zlepence a fylity s tenkými slojmi antracitu. 
Rozlíšiteľné sú dva karbónske sedimentačné cykly, oba 
obsahujúce ryolity a ich pyroklastiká. Nad nimi sa 
nachádzajú permské ílovité bridlice, zlepence a 
pieskovce, tiež s polohami kyslých vulkanitov. 
Druhohorné súvrstvia sú zachované len v 
juhovýchodnej časti zemplinika. Sú to triasové 
pieskovce, vápence a dolomity. Po okrajoch miestami 
aj andezity a ryolity, prípadne ich tufy [3][4]. 

 

 
Mapa 1 Geologická stavba obce Slovenské Nové Mesto 
Zdroj [10] 

3.2. Geomorfologické pomery 
Obec sa nachádza v oblasti kvartérnych útvarov 
Zemplínskych vrchov a východoslovenskej nížiny. 
Územie patrí do Alpsko-himalájskej sústavy. 
Podsústavy, predstavujú Karpaty a Panónska panva. 
Územie obce spadá pod provinciu Západných Karpát a 
Východopanónskej panvy. Príslušné subprovincie sú 
Vnútorné Západne Karpaty a Veľká Dunajská kotlina. 
Zemplínske vrchy patria spolu so Slanskými a vrchmi a 
Vihorlatom do Matransko-slanskej oblasti a zastupujú 
vnútorné Karpaty. Tie sa  nachádzajú na rozmedzí 
Vnútorných Karpát, no radíme ich medzi Veporikum. 
Celkovo majú určité odlišnosti a prednogénne 
komplexy. V niektorých dielach nájdeme aj názov 
Zemplinikum, čo znamená, že Zemplínske vrchy sú 
samostatný celok, ktorý patrí do Matransko-slanskej 
oblasti. Zemplínske vrchy sa rozprestierajú na území 
110 km² [3][4].  

Územie obce sa zaraďuje aj do územia Panónskej 
panvy tým, že leží na okraji východoslovenskej nížiny. 
Slanské vrchy ju rozdeľujú na kotlinovú časť, ktorú 
predstavuje Košická kotlina a nížinnú v podobe 
Východoslovenskej nížiny. Môžeme tu nájsť mnohé 
usadeniny morského charakteru. Patria sem pieskovce 
a ryolitové tufity. Východoslovenská nížina obsahuje na 
svojom území aj kvartérne útvary. Medzi tie patria 
sedimenty kvartérneho charakteru a ich hlavným 
zástupcom sú rašeliny[3][4]. 

  
Obr. 1 Geomorfologické členenie obce Slovenské Nové 
Mesto  
Zdroj: [6]  
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3.3. Klimageografické pomery 
Celá oblasť územia spadá do teplej a zároveň suchej 
oblasti s chladnou zimou. Priemerný ročný úhrn zrážok 
predstavuje 550 - 600 mm. Priemerná ročná teplota 
pôdy má hodnotu 11 - 12 °C. Priemerná ročná teplota 
vzduchu dosahuje hodnoty 10 – 11 °C. Priemerná 
teplota v mesiaci január býva od -3 do -4 °C. Priemerná 
teplota vzduchu v júli je v rozmedzí od 20 – 21 °C. 
Oblasť katastra obce už ovplyvňuje viac kontinentalita 
ako oceanita. Prúdenie vetra má západný a 
juhozápadný smer.  
V obci sa nenachádza žiadna meteorologická stanica. 
Najbližšia meteorologická stanica sa nachádza v obci 
Somotor, ktorá je od Slovenského Nového Mesta 
vzdialená približne 20 km a je lokalizovaná na 
zemepisných súradniciach 48°23′58″S 21°48′31″V.  
Okrem stanice v obci Somotor som v práci využil aj 
údaje zo stanice v obci Milhostov, ktorá sa nachádza pri 
Trebišove [7]. 

 
Obr. 2 Priemerné hodnoty meteorologických prvkov za 
rok 2017  
Zdroj: [7]  

 
Mapa 2 Klimatické podmienky obce Slovenské Nové 
Mesto 
Zdroj [10]  

3.4. Hydrologické pomery 
Jediný tok tečúci cez kataster obce je rieka Roňava. Je 
to pravostranný prítok Bodrogu, má celkovú dĺžku 51 
km, z toho na území Slovenska 40,5 km (13,5 km úsek 
je slovensko-maďarská štátna hranica) a je tokom IV. 

rádu. Pramení v Slanských vrchoch, v podcelku Bogota, 
na juhozápadnom svahu Bogoty (856,4 m) v 
nadmorskej výške približne 465 m n. m.. Priemerný 
prietok toku je 0,74 m³/s [8]. Rieka zároveň vytvára 
širokú Roňavskú bránu, ktorá oddeľuje Zemplínske 
vrchy na Slovensku od maďarskej časti. Oddeľuje 
Slovenské Nové Mesto na ľavom brehu od maďarského 
mesta Sátoraljaújhely ležiace na pravom brehu a 
zároveň opúšťa územie Slovenska. Rieka sa južne od 
Slovenského Nového Mesta rozvetvuje na 2 ramená. 
Ľavé rameno tečie na východ a pri obci Borša sa v 
nadmorskej výške 94,3 m.n.m. vlieva do rieky Bodrog. 
Pravé rameno, ktoré predstavuje hlavné koryto toku 
tečie juhozápadným a následne južným smerom. 
Nakoniec sa na území Maďarska vlieva rovnako ako 
ľavé rameno do rieky Bodrog [9].  

3.5. Pedogeografická charakteristika 
Pôdne druhy 
Južná časť roviny je typická nahromadenými veľkými 
nánosmi pôd piesočnatého druhu, ktoré sa nachádzajú 
na viatych pieskoch a okrem toho sa tam v menšom 
množstve vyskytujú aj hlinité a ílovité pôdy. Nájdeme 
ich v okolí mesta Kráľovský Chlmec. Pri piesočnatých 
pôdach sa na tomto mieste udáva, že len časť vznikla na 
tomto území a zvyšná po prenesená za pomoci vetra. 
Oblasť Zemplínskych vrchov je charakteristická pre 
piesočnato hlinité a piesočnaté pôdy ležiace nad 
usadenými horninami, ako sú pieskovce [9]. 
Pôdne typy 
Tokajská vinohradnícka oblasť má kambizemný typ 
pôd. Zemplínske vrchy majú hnedozemný typ pôd. 
Východne od Zemplínskych vrchov bodovo nájdeme aj 
soľanky a slance. Medzibodrožie je zložené z 
fluvizemných pôd glejového podtypu, ktoré sa tiahnu 
až po hranice s Maďarskom a Ukrajinou. V blízkosti riek 
ako Bodrog a Latorica sa čiastočne nachádzajú aj lužné 
pôdy čiernice [9].  
 

 denný 
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za jeden deň 

[mm] 

Rok 2017 10,2 87,8 2,3 7,1 4,8 

Január 2017 -6,9 81,7 2,9 4,7 3,6 

Júl 2017 20,4 86,1 1,9 9,2 7,9 
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Mapa 3 Pôdne pomery katastra obce Slovenské Nové 
Mesto  
Zdroj: [10] 

3.6. Biogeografická charakteristika 
Fytogeografické začlenenie 

Oblasť patrí do panónskej flóry kvôli začleneniu do 
Východoslovenskej nížiny a zároveň aj do oblasti 
západokarpatskej flóry kvôli Zemplínskym vrchom. 
Južná časť Zemplína, kde sa nachádza aj naša obec patrí 
do panónskej botanickej oblasti, je takmer úplne 
odlesnená a premenená na kultúrnu step s vinohradmi, 
ovocnými sadmi, ornou pôdou a lúkami. Zvyšky 
chráneného lužného lesa sú na nivách Latorice, Uhu a 
Bodrogu. Nižšie časti pohorí zaberajú najmä dubové 
lesy. Čiže pri reálnej, ale aj potencionálnej prirodzenej 
vegetácie môžeme hovoriť o dubových lesoch [9][11]. 

Na celom území panónskej vegetácie sa vyskytujú 
druhy ako plamienok celolistý ( Clematis integrifolia ), 
poniklec černastý ( Pulsatilla nigricans ), dvojradovec 
neskorý ( Cleistogenes serotina ), šalvia abesínska ( 
Salvia aethiopis ), večernica smutná ( Hesperis tristis ), 
klinček kopcový ( Dianthus collinus ) a mnohé ďalšie.  
 
 

Potenciálna prirodzená vegetácia  
Lužné lesy nížinné sa nachádzajú hlavne v okolí 

tokov a riečnych nív. V tomto prípade na rieku Roňava. 
Podkladom sú hlinité piesky, íly a piesčité hliny. 
Druhovo by tu boli zastúpené hlavne dreviny ako dub 
letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), 
topoľ biely (Populus alba). 

Dubové lesy sa vyskytujú na podloží tvorené 
sprašovými hlinami, piesčitými hlinami a hlinitých 
pieskov. Zastúpenie tu majú dreviny ako  lipa malolistá 
(Tilia cordata), dub zimný (Quercus petraea) a breza 
previsnutá ( Betula pendula ) [9]. 

 

 
Mapa 4 Potenciálna prirodzená vegetácia obce 
Slovenské Nové Mesto 
Zdroj [10] 
 
Reálna vegetácia 

Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy  
Nájdeme tu vŕbovo-topoľové porasty v najnižších 
miestach údolných nív väčších riek, na nivných pôdach 
bohatých na živiny. Najdôležitejším ekologickým 
faktorom sú pravidelné záplavy povrchovou vodou. 
Porasty nie sú úplne zapojené, sú spravidla 
viacposchodové. Krovinové poschodie je druhovo 
chudobné, prevládajú v ňom zmladené jedince 
stromov. V bylinnej vrstve sa uplatňujú hygrofilné a 
nitrofilné druhy. Charakteristickým znakom je vysoká 
prevaha niektorých rýchlo sa šíriacich autochtónnych 
druhov. Napríklad pŕhľava dvojdomá (urtica dioica), 
chrastnica rákosovitá (Phalaris arundinacea ´Picta´) 
[12]. 

Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy 
Dubové lesy tohto typu nachádzame na vyšších a 
relatívne suchších miestach údolných nív s občasnými a 
časovo kratšími záplavami. Nájdeme tu nivné pôdy no 
rovnako aj  glejové a hnedé pôdy, ktoré sú bohaté na 
živiny. Krovinové poschodie je dobre vyvinuté a 
druhovo bohaté, v bylinnej vrstve sú prítomné 
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nitrofilné, mezofilné a hygrofilné druhy. Medzi 
zastupujúce druhy patrí javor poľný (acer campestre), 
hloh jednosemenný (crataegus monogyna), dub letný 
(Quercus robur) [12]. 

Zoogeografické začlenenie 
V rámci členenia živočíchov môžeme použiť mnohé 

typy rozdelenia. Podľa členenia sladkovodného 
biocyklu (Hensel a Krno 2002) patrí kataster obce do 
pontokaspickej provincie - potiský okres – latorická 
časť. Členenie suchozemského biocyklu (Jedlička a 
Kalivodová 2002) zaraďuje kataster do eurosibírskej 
podoblasti – provincia listnatých lesov – podkarpatský 
úsek a provinciu stepí – panónsky úsek. 

Živočíchy patria medzi zástupcov spoločenstiev 
listnatého lesa a spoločenstva polí, lúk a vodných 
tokov. Bežne sa tu vyskytuje zajac poľný bažant 
poľovný, srnec lesný, jeleň lesný, diviak lesný, mačka 
divá, kuna lesná, volavka popolavá, z motýľov: jasoň 
červenooký, rôzne druhy babôčok a perleťovcov. Zo 
vzácnych druhov je to napríklad korytnačka močiarna,  
jastrab obyčajný, sokol myšiar. 
Z plazov je to mlok karpatský, salamandra škvrnitá, 
jašterica živorodá, vretenica obyčajná a užovka 
obyčajná. Z rýb  tu nachádzame  hlavne menšie ryby do 
30 cm ako karas obyčajný a blatniak tmavý [9][11].  

4. Výsledky a diskusia 
Jednotlivé výsledky sú podrobnejšie rozpísané 
v samostatných podkapitolách. Analytická metóda bola 
tou najčastejšie používanou metódou v práci. Druhou 
bola kartografická. V rámci analytickej metódy som 
využil poznatky zo štatistiky pri analýze údajov z SHMU 
a ich následnom spracovaní v programe excel. Hlavné 
výsledky získané z práce som uviedol v poradí postupne 
ako ich uvádzam v jednotlivých podkapitolách. 

Záver 
V každej kapitole som zisťoval podrobnú štruktúru 
daného fyzicko-geografického celku. Jednotlivé časti 
boli rozpísané v samostatných kapitolách. Medzi hlavný 
výskum patrila klimatická a hydrologická časť, pri ktorej 
som spolupracoval s SHMU v Košiciach kvôli získaniu 
potrebných meteorologických a hydrologických 
údajov. 
Zozbierané údaje by mohli poslúžiť k vytvoreniu 
komplexného diela o obci Slovenské Nové Mesto 
prípadne jeho blízkeho okolia. 
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Mesiac  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 9.  10.  11.  12. Rok 2017 

Qm 0,126 1,809 0,969 0,328 0,826 0,133 0,135 0,061 0,049 0,099 0,292 0,802 0,461 

Stanica : Michaľany       Tok : Roňava Staničenie : 16,30  Plocha : 122 km² 

Tabuľka 1 Priemerné mesačné prietoky toku Roňava 
za rok 2017 
Zdroj [8] 

 
 



Študentská vedecká konferencia 2019  Geografia a geológia 
 

  112 

Metaultramafity Veľkej Lúky a Filipova 
Metaultramafites of Veľká Lúka and Filipovo 

Adam Maťo1 Lucia Vetráková1  
1Katedra geografie a geológie, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,  

 e-mail: adam.mato@student.umb.sk,  lucia.vetrakova@umb.sk 
 

Abstrakt 
Študované metaultramafity vystupujú  v Západných 
Karpatoch na lokalitách Veľká Lúka (Malá Fatra) 
a Filipovo (Horehronské podolie). Horniny sú sivej až 
tmavosivej farby s voľným okom viditeľnými zrnami 
amfibolov. Minerály tvoriace horniny sú 
metamorfogénne a ich chemické zloženie sa líši od ich 
magmatických ekvivalentov. Najvýraznešie rozdiely sú 
v obsahu MgO a FeO. Hlavnými minerálmi sú tmavé 
(mafické) minerály; olivín, amfibol, klinopyroxén, 
ortopyroxén, serpentín, chlorit. V akcesorickom 
množstve je prítomný spinel, magnetit, ilmenit. Podľa 
obsahu mafických minerálov zaraďujeme študované 
horniny k ultramafickým horninám. Na základe 
chemického zloženia majú študované horniny 
ultrabázický charakter. 

Kľúčové slová: metaultramafity, Filipovo, Veľká 
Lúka.  

Abstract 
Studied metaultramafites occur in the Western 
Carpathians in locations of Veľká Lúka (Malá Fatra) and 
Filipovo (Horehronské podolie). The rocks are of grey to 
dark grey colour with amphibole grains visible to the 
naked eye. The rock forming minerals of these rocks are 
metamorphic and their chemical composition differs 
from their magmatic equivalent. The most significant 
differences are in contents of MgO and FeO. Main 
minerals are dark (mafic) minerals; olivine, amphibole, 
clinopyroxene, orthopyroxene, serpentine, chlorite. In 
accessory amount are present spinel, magnetite, 
ilmenite. According to the content of mafic minerals in 
the studied rocks, they belong to the group of 
ultramafic rocks.  Based on the chemical composition 
the studied rocks are of ultrabasic nature. 

Key Words: metaultramafites, Filipovo, Veľká Lúka. 

Úvod 
V tomto článku sa budeme venovať metaultramafitom 
z lokality Veľká Lúka a Filipovo. Prvýkrát ich popísali 
Ivanov & Kamenický (1957) na lokalite Veľká Lúka [1], 
ktorí ich označovali ako amfibolické peridotity. Z okolia 
Filipova opísal metaultramafické horniny Krist (1970) 
[2], ktoré označil zhodne s horninami z Veľkej Lúky ako 

amfibolické peridotity. Vzhľadom na premenu 
niektorých minerálov, možno tieto horniny zaradiť do 
skupiny deuteroperidotitov [3]. Metaultramafity sú 
ultramafické horniny, ktoré prešli procesmi 
metamorfózy a aj napriek metamorfným procesom si 
horniny zachovali určité textúrne alebo štruktúrne 
znaky pôvodnej horniny. Medzi ultramafické horniny 
zaraďujeme, tie ktoré majú obsah mafických minerálov 
vyšší ako 90 % [4]. Cieľom práce je mineralogické a 
geochemické štúdium špecifického typu 
metaultramafitov. 

1 Metódy 
Z odobratých vzoriek boli vyhotovené výbrusy (Ústav 
vied o Zemi, Banská Bystrica), ktoré boli použité na 
mikroskopické štúdium na polarizačnom mikroskope 
NIKON ECLIPSE LV 100 POL. Výbrusy boli pozorované v 
prechádzajúcom  svetle. Počas štúdia minerálneho 
zloženia, sme porovnali zloženie metamorfogénnych a 
primárnych minerálov. Tri vzorky z lokality Filipovo boli 
analyzované na hlavné a stopové prvky v Acme 
Laboratories Ltd., Vancouver, Canada. Podrvené vzorky 
o hmotnosti 20 g boli pulverizované v keramickej 
nádobe. Výsledné obsahy hlavných oxidov a niekoľkých 
vedľajších prvkov boli analyzované ICP-emisnou 
spektroskopiou vzorky rozloženej fúziou s lítium 
meta/tetraborátom a rozkladom zriedenou kyselinou 
dusičnou. Vzácnozeminové prvky a prvky odolné voči 
rozpúšťaniu boli stanovené pomocou hmotnostnej 
spektroskopie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) 
za použitia rozpúštania a rozkladu vzorky v aqua regia 
(lúčavka kráľovská). V analýzach je uvádzaná aj strata 
žíhaním (LOI), čo predstavuje rozdiel hmotnosti po 
žíhaní pri teplote 1000°C a taktiež celkový obsah uhlíka 
a síry (TOT/C, TOT/S). Analytická presnosť bola 
kontrolovaná použitím certifikovaných externých 
štandardov SO18, SO19.  

2 Geologická stavba študovaného územia 
Lokalita Veľká Lúka sa nachádza asi 8 km západne až 
severozápadne od mesta Martin, na hrebeni lúčanskej 
časti Malej Fatry.  

Lokalita Filipovo sa nachádza asi 1 km 
juhovýchodne od rovnomennej dediny, v 
Horehronskom podolí, východne od Brezna. 

mailto:lucia.vetrakova@umb.sk
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Obr.1. Lokalizácia študovaných hornín, [5] 

2.1.Geologická pozícia lokality Veľká Lúka 
Na hrebeni Malej Fatry vystupujú ultramafické horniny 
tesne pod vrcholom Veľkej Lúky (kóta 1476, 
49°05‘44‘‘N 18°49‘05.9‘‘E), Hovorka et al. (1985) ich 
označili ako deuteroperidotity. Teleso je len málo 
odhalené a presné rozmery  nie sú známe. Študované 
metaultramafity vystupujú v hybridných 
granodioritoch až tonalitoch (staršie paloezoikum).  

2.2. Geologická pozícia lokality Filipovo 
Študované horniny sa nachádzajú v malom opustenom 
lome juhovýchodne od obce Filipovo pri Brezne [2].  Je 
to pomerne homogénne teleso tremolit-Mg-
cummingtonit-olivín-chloritových metaserpentinitov 
s priemerom viac ako 300 metrov [6]. Metaultramafity 
vystupujú vo fylitových svoroch až svoroch, kraklovskej 
zóny veporika (staršie paleozoikum, 48°48’49,2‘‘N 
19°44’18,9‘‘E). 

3 Mineralógia 
Minerálne zloženie študovaných metaultramafitov je 
tvorené olivínom, amfibolom, klinopyroxénom a 
ortopyroxénom, tieto minerály sú metamorfogénne 
[6]. Pôvodné (primárne) magmatické minerály 
ultramafického telesa, boli počas jeho výstupu z úrovní 
vrchného plášťa (vysoký tlak aj teplota, nízky obsah 
H2O) do kôrových úrovní (nižší tlak aj teplota, vyšší 
obsah H2O) metamorfované na serpentínové minerály, 
mastenec, chlorit. Neskôr bolo teleso opätovne 
ponorné do hlbších úrovní, kde prešlo procesmi 
progresívnej metamorfózy v podmienkach hlbokej 
amfibolitovej fácie (vysoký tlak aj teplota, nízky obsah 
H2O) a vznikli novotvorené olivíny, amfiboly, 
klinopyroxény a ortopyroxény, ktorých zloženie sa líši 
od primárnych [3]. V akcesorickom množstve sú 
prítomné spinel, magnetit a ilmenit. 

Pyroxén sa vyskytuje vo forme bledozelených až 
hnedastých porfyroblastov [7]. Na základe klasifikácie 

[8] zaraďujeme klinopyroxény ku augitom 
a ortopyroxény ku enstatitom (Obr. 2). Bodkované 
polia v klasifikačnom diagrame označujú oblasť, do 
ktorej spadajú primárne klinopyroxény (oblasť 
diopsidu) a ortopyroxény (oblasť enstatitu). 
Metamorfogénne klinopyroxény a ortopyroxény 
prítomné v študovaných horninách majú znížený 
obsah Cr2O3, MgO a CaO  a zvýšený obsah TiO2, Al2O3, 
FeO, MnO a Na2O.  

 

 
Obr.2. Klasifikačný diagram pyroxénov, podľa [8]. 
Čiarkované rozhranie, pyroxény peridotitov 
ofiolitových complexov z práce [9]. Fo-Fa znázornenie 
Fa zložky olivínov. 
Zdroje: [ 3, 6, 7,] 

 
Amfiboly sa vyskytujú vo forme hypidiomorfných 

prizmatických zŕn, s typickou štiepateľnosťou (Obr. 3). 
Na základe klasifikácie [10] ich zaraďujeme 
k tremolitom a Mg-hornblendom (Obr. 4). 
 

 
Obr.3. Mikrofotografia metaultramafitu: pozorovať 
vystupovanie amfibolov (amp) v hornine, vzorka: FIL-4, 
lokalita: Filipovo, 2N 
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Obr.4. Klasifikačný diagram amfibolov podľa [10],  
Zdroje: [ 3, 6, 7,] 
 

Olivíny sa vyskytujú vo forme nepravidelných zŕn a 
reliktov, sú bezfarebné (Obr. 5 a Obr. 6). Oproti 
primárnym olivínom, majú metamorfogénne olivíny 
znížený obsah MgO a zvýšený obsah FeO a MnO. Na 
základe chemického zloženia olivínov prevláda obsah 
Mg ku Fe, obsah Fayalitovej zložky je pre 
metamorfogénne olivíny 17 – 23 %, pre primárne je 8 – 
10 % [3] (Obr. 2).  

 

 
Obr.5. Mikrofotografia metaultramafitu: pozorovať 
relikty olivínu (ol), vzorka: FIL-4, lokalita: Filipovo, 1N 

 
Obr.6. Mikrofotografia metaultramafitu: pozorovať 
relikty olivínu (ol), vzorka: FIL-4, lokalita: Filipovo, 2N  

4 Geochémia 
Na základnú klasifikáciu hornín sme použili TAS diagram 
(Obr. 7). Priemetné body analýz majú nízke obsahy 
alkálií a SiO2 a spadajú do poľa pikrobazaltu. Okrem 
nízkych obsahov alkálií a SiO2 majú horniny zvýšené 
obsahy niektorých prvkov ako Mg a Fe, čo zodpovedá 
ich geochemickej charakteristike. Analýzy naznačujú 
ich ultrabázický charakter. Na geochemickú 
interpretáciu boli použité vybrané prvky v stopových 
koncentráciách vo forme spider diagramov. Prvky boli 
normalizované na chondrit a primitívny plášť (Obr. 8 a 
9). V grafe normalizácie na chondrit majú krivky 
relatívne plochý priebeh. Krivky pri normalizácií na 
primitívny plášť poukazujú na pozitívne anomálie Cs 
a U, pričom hodnoty Rb a Ba sú nižšie voči zvolenému 
štandardu. 
 

 
Obr.7. TAS diagram, podľa [11] 
Zdroje: [ 3, 6, 7,] 
 
 

 
Obr.8. Normalizácia prvkov vzácnych zemín na 
chondrit, normalizácia podľa [12] 
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Obr.9. Normalizácia vybraných prvkov v stopových 
koncentráciách, normalizácia podľa [12] 

5 Záver 
Študované horniny ležia v metamorfovaných horninách 
staršieho paleozoika. Minerálne zloženie je tvorené 
olivínom, amfibolom, klinopyrxénom, ortopyroxénom, 
serpentínom, chloritom. Na základe klasifikácie [8] 
patria študované klinopyroxény ku augitom; 
ortopyroxény ku enstatitom. Študované 
metamorfogénne klinopyroxény a ortopyroxény majú 
v porovnaní s primárnymi pyroxénmi znížený 
obsah Cr2O3, MgO a CaO  a zvýšený obsah TiO2, Al2O3, 
FeO, MnO a Na2O. Amfiboly na základe klasifikácie [10] 
patria k tremolitom a Mg-hornblendom. 
Metamorfogénne olivíny majú v porovnaní s 
primárnymi znížený obsah MgO a zvýšený obsah FeO 
a MnO. Na základe chemického zloženia olivínov 
prevláda obsah Mg ku Fe, obsah Fa(17-23). Minerálne 
zloženie (nad 90 % tmavých minerálov) odráža ich 
ultramafický charakter. Na základe chemického 
zloženia ich môžeme zaradiť k ultrabázickým typom 
hornín 
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Abstrakt 
Hlavným zameraním práce je virtuálna rekonštrukcia 
vybranej zaniknutej historickej vodnej nádrže, 
Gerambovského tajchu. Z nameraných hodnôt sa 
vytvoril digitálny model súčasného stavu, jeho 
úpravami bol získaný približný pôvodný stav. Hlavným 
cieľom bolo definovať základné rozmery a hydrologické 
charakteristiky skúmaného územia.  

Terénny výskum a geografické mapovanie vodnej 
nádrže, telesa hrádze a jej okolia prebiehali v katastri 
obce Banská Štiavnica v lokalite Tereň. Zameriavanie 
geodetických bodov prebiehalo 8. a 30. novembra 
2018. Použité boli dve geodetické zostavy 
pozostávajúce z GNSS RTK rovera Stonex S9III PLUS 
s kontrolérom Stonex S4H. Tie boli riadené softvérovou 
aplikáciou Carlson Surv CE.Konečným spracovaním bol 
vytvorený autentický digitálny model aktuálneho stavu 
vodnej nádrže. Jeho pôvodný stav bol modelovaný 
v programe Surfer 11. 

Digitálne spracovanie dát môže byť prínosom 
jednak ku historickému poznaniu baníckeho regiónu, 
tak aj ku zvýšeniu možností turistického využitia 
zaniknutej vodnej nádrže.   

Kľúčové slová: Gerambovský tajch, Jurajštôlniansky 
tajch, Banská Štiavnica, vodná nádrž, 3D modelovanie 

Abstract 
The main objective of this work is the virtual 
reconstruction of previously chosen, defunct historical 
water reservoir, Gerambovský tajch. From the 
measured values, a digital model of the current state 
was created and its original state was obtained by its 
modifications. The main objective was to define the 
basic dimensions and hydrological characteristics of 
the studied area. 

Field research and geographic mapping of the water 
reservoir, dyke body and its surroundings took place in 
the area of Banská Štiavnica in the locality of Tereň. The 

surveying of geodetic points took place on 8th and 30th 
of November in 2018. Two geodetic assemblies 
consisting of the GNSS RTK rover Stonex S9III PLUS with 
Stonex S4H controller were used. These were managed 
by Carlson Surv CE software application. An authentic 
digital model of the current state of water reservoir 
was created upon finish. Its original form was modelled 
in Surfer 11.  

Digital data processing can be benefit both to the 
historical knowledge of the mining region and to the 
increase in the possibilities for tourist use of this 
defunct water reservoir.  

Key Words: Gerambovský tajch, Jurajštôlniansky 
tajch, Banská Štiavnica, 3D modelling 

Úvod 
Podstatou práce je virtuálna rekonštrukcia zaniknutej 
historickej vodnej nádrže (Gerambovského tajchu), 
porovnanie pôvodného a súčasného stavu, so 
zameraním sa na hĺbku dna a teleso hrádze tajchu 
a následné odvodenie základných hydrologických 
veličín. 

Ďalej sa práca orientuje na históriu a konštrukcie 
historických vodných nádrží v banskoštiavnickom 
regióne, získavanie historických mapových diel zo 
Štátneho banského archívu, a charakteristiku územia 
z fyzicko-geografického hľadiska. 

 
Mapa 1 Poloha CHKO Štiavnické vrchy v rámci SR [1] 
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Tajch sa nachádza na území CHKO Štiavnické vrchy, 
v blízkosti Banskej Štiavnice, zaradenej spolu 
s technickými pamiatkami do svetového dedičstva 
UNESCO. Táto poloha môže tajch predurčiť ku rozvoju 
geoturizmu. 

Pre danú lokalitu ešte podobná práca nebola 
vytvorená, takisto tento tajch ešte nebol takto detailne 
zmapovaný. 

1 Tajchy v banskoštiavnickom regióne 

1.1 História 
Banská štiavnica je nastaršie banské mesto na 
Slovensku. Svedčia o tom archeologické nálezy 
z prelomu 11. a 12. storočia priamo z oblasti mesta 
alebo z oblasti vrchu Glanzenberg. Neskôr, v 13. storočí 
sa spojili dve banské osady Bana a Štiavnica a vytvorili 
mesto Banská Štiavnica. [2] 

 Odvtedy až do súčasnosti je tento región 
najproduktívnejším v ťažbe drahých kovov na 
Slovensku. Celoslovenská produkcia je odhadovaná na 
250 ton zlata a 4500 ton striebra. V štiavnicko-
hodrušskom banskom regióne bolo z tohto počtu 
vyťažených 195 ton zlata a 3700 ton striebra. [3] 

Na konci 17. storočia bolo baníctvo 
v Banskoštiavnickom regióne v kríze. Napriek 
dostatočnému množstvu nerastných surovín a novým 
technológiám ťažby ako bolo napríklad dobývanie 
pomocou strelného prachu, efektivita ťažby bola stále 
menšia. Dôvodom bola potreba odvodňovania 
banských diel. V tom čase sa v mnohých banských 
oblastiach Európy používala na odčerpávanie banskej 
vody technika založená na energii povrchovej vody. 
Tento spôsob sa ale v Banskoštiavnickom regióne nedal 
uplatniť pre jeho polohu na rozvodnici riek Ipeľ a Hron.  

Spočiatku boli riešením dedičné štôlne dlhé často 
niekoľko kilometrov ktoré sa tu začali používať už v 14. 
storočí. Medzi najznámešie patrili napríklad 
Glanzenberg, Bieber alebo Hoffer. Prestávali však byť 
efektívne pretože dobývky boli čoraz hlbšie a čerpanie 
vody na úroveň dedičných štôlní bolo stále zložitejšie. 
Výstavba hlbšie položených dedičných štôlní by bola 
nákladná a trvala by desaťročia. [4] 

Ďalším dočasným riešením boli konské gáple, no ani 
tie neboli dostatočne efektívne. Strojmajstri z celej 
Európy prichádzali do Banskej Štiavnice aby predviedli 
svoje návrhy pre rôzne čerpacie zariadenia. Tie 
využívali rôzne typy pohonu, napríklad Boncivinovo 
veľké šlapacie koleso ktoré poháňalo 128 ľudí. Po 
neúspešných pokusoch pre odčerpávanie vody sa aj 
naďalej využívali hlavne konské gáple aj napriek tomu 

že kone v podzemí nevydržali dlho a v tom čase boli 
drahé.  

Kvôli potrebe čerpania vody sa v baniach zaviedla 
nepretržitá práca. V roku 1687 v Hornej Bieberovej 
štôlni pracovalo spolu 2173 ľudí, z toho bolo 720 
čerpačov a 196 koní. O 9 rokov neskôr v nej pracovalo 
už 1000 čerpačov a 600 koní. [4] 

V tomto čase sa hlavným banským strojmajstrom 
stáva Matej Kornel Hell ktorého stroje zachránili 
viaceré banské prevádzky pred zatopením. V roku 1707 
generál Bercsényi dostal priamy príkaz zničiť závod 
Horná Bieberova štôlňa. Matej Kornel Hell však svojimi 
nákresmi nového konského gápľa generála presvedčil 
a v roku 1708 začal fungovať gápeľ v šachte 
Magdaléna. [5] 

Aj napriek Hellovmu technickému vylepšeniu 
konského gápľa však boli bane stratové a Dvorská 
komora vo Viedni nariadila opustenie baní. Matej 
Kornel Hell s tým nesúhlasil a požiadal o odklad 
opustenia baní. Zatiaľ vypracoval návrh odčerpávania 
banských vôd ktorý poslal do Viedne. Ten zaujal cisára 
Karola VI. ktorý zrušil nariadenie na opustenie baní 
a poskytol Hellovi financie na realizáciu jeho plánov. 
Hell predkladá aj konkrétny návrh na vybudovanie 
nového windšachtského tajchu ku dvom existujúcim, 
ktoré dokopy poskytnú vodu pre čerpacie zariadenia. 
[6] 

Nástupcom Hella sa stal významný geodet, 
kartograf a cisársko-kráľovský geometer 
stredoslovenských banských miest(Banská Štiavnica, 
Banská Belá, Nová Baňa, Kremnica, Banská Bystrica, 
Pukanec a Ľubietová), Samuel Mikovíny. Na povolanie 
Karola VI v roku 1735 prichádza do Banskej Štiavnice. 
Vďaka nemu v tomto čase začína obdobie v ktorom sa 
v Banskoštiavnickom regióne vybudovalo najviac 
vodohospodárskych stavieb(vodné nádrže, hrádze, 
jarky). 

Za svoje 15 ročné pôsobenie Samuel Mikovíny 
navrhol, postavil, alebo opravil až 13 tajchov 
a naprojektoval 30 náhonných a zberných jarkov. 
V jeho diele pokračoval syn Mateja Kornela Hella, Jozef 
Karol Hell. Ten do svojej smrti v roku 1789 dobudoval 4 
tajchy a 16 zberných a náhonných jarkov.[6] 

Po tomto období končí najvýznamnejšia éra 
výstavby tajchov. Už v priebehu 17.-19. storočia 
začínajú zanikať menšie nepotrebné nádrže. V 19. 
Storočí už bol vybudovaný len jeden, posledný tajch, 
Klinger.  
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1.2 Konštrukcie vodohospodárskych sústav 
Kvôli zložitej geomorfológii Banskoštiavnického 
regiónu nebolo možné budovať rozsiahle údolné 
priehrady. V členitom teréne sa stavali rozlohou 
menšie priehrady s hrádzami vysokými od 3 až do 30m. 
Boli budované vo veľkých výškach, kvôli čomu mali len 
veľmi malé možnosti napájania prirodzenými tokmi. 
Najlepšie je to viditeľné pri Windšachtskej 
vodohospodárskej sústave, ktorá sa nachádza menej 
ako 200m pod hlavným hrebeňom Štiavnických vrchov. 
Prívod vody bol teda veľmi obmedzený a to aj kvôli 
častej blízkosti zástavby. Tento problém riešili zberné 
jarky, ktoré boli vytvárané od šácht s minimálnym 
sklonom(od 0,2%) po vrstevnici až do vedľajších údolí a 
tak rozširovali povodie tajchov o ďalšie, tzv. cudzie 
povodia.  

Z tajchov následne voda smerovala cez dnové 
výpusty do náhonných jarkov. Ešte pred šachtou sa na 
náhonnom jarku nachádzal menší vyrovnávací tajch. 
Z neho bola voda nakoniec nasmerovaná na vodné 
koleso ktoré poháňalo čerpacie zariadenie. Podzemná 
voda tak bola vyčerpaná na úroveň dedičnej štôlne 
a ňou na povrch. [6] 

2 Fyzicko-geografická charakteristika územia 
Skúmaná zaniknutá vodná nádrž sa nachádza 
v sopečnom pohorí Štiavnické vrchy, v mierne chladnej 
horskej klíme. 

Z geomorfologického hľadiska patrí územie do 
subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, oblasti 
Slovenského stredohoria, celku Štiavnické vrchy, 
podcelku Hodrušská hornatina. [7] 

Štiavnické vrchy sú našim rozlohou najväčším 
sopečným pohorím. Sú pozostatkom stratovulkánu a 
nachádzajú sa tu všetky formácie vulkanitov. 
Najčastejšími sú ryolity, andezity, andezitové tufy alebo 
čadiče. Cez pohorie prechádza veľa rudných žíl a vďaka 
ťažbe na nich bolo objavených viac než 170 druhov 
minerálov.  

Najvyšším bodom Štiavnických vrchov je Sitno 
(1009 m). V strede pohoria sa nachádza kráter, 
v ktorom je geologicky najmladšia časť Štiavnických 
vrchov a to vrch Kalvária, čadičový masív ktorý vznikol 
na konci treťohôr a na začiatku štvrtohôr. [8] 

Najrozšírenejším typom pôdy v okrese Banská 
Štiavnica sú kambizeme ktoré sú rozšírené 83% územia, 
ďalej sú to rankre s 11% a podzoly so 4%. [7] 

Vodná nádrž je situovaná v CHKO Štiavnické vrchy, 
ktorá približne kopíruje rovnomenný geomorfologický 
celok a je najväčšou CHKO na Slovensku s rozlohou 
77 630 ha.  

Na území CHKO sa nachádzajú dve NPR (Sitno, 
Kašivárová), takisto PR (Kamenné more vo Vyhniach 
alebo Szabóova skala), PP (Kapitulské bralá, Putikov 
vŕšok a iné) ale aj CHA (Arborétum Kysihýbeľ 
a Banskoštiavnická botanická záhrada). [9] 

CHKO Štiavnické vrchy sa nachádza na hranici dvoch 
klimatických pásiem. Z toho dôvodu sa tu pestro 
miešajú horské karpatské druhy rastlinstva 
a živočíšstva s teplomylnejšími panónskymi. Naviac, na 
juh je táto oblasť otvorená takže sú tu vyššie priemerné 
teploty aké by boli v iných pohoriach s rovnakou 
nadmorskou výškou. [8] 

Pre potreby baníctva (palivo, výstuže podzemných 
priestorov) bola v minulosti väčšina lesov v okolí 
Banskej Štiavnice vyrúbaná.  

V 19. storočí bola časť lesov umelo obnovená. 
Hlavnú zásluhu na tom má lesník Jozef Dekrét 
Matejovie ktorý zalesnil 3910 holín. Vysádzal hlavne 
ihličnany a to smrek, smrekovec a borovicu, No 
v tunajších lesoch sa dajú nájsť aj cudzokrajné dreviny 
ako pozostatok pôsobenia Banskej a lesníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici. Z nich sú to napríklad 
sekvojovec mamutí (Sequoia-dendron giganteum) 
alebo duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). 
Pôvodné listnaté dreviny sú dub zimný (Quercus 
petraea) alebo buk lesný (Faggus silvatica) ktoré 
v týchto lesoch aj naďalej dominujú.  [8] 

Tajch sa nachádza v severovýchodnej časti katastra 
mesta Banská Štiavnica v bočnej doline Belianskeho 
potoka v lokalite Tereň. Prístupný je len po spevnenej 
poľnej ceste po odbočení z cesty III. triedy č. 2530. 

3. Výsledky 

3.1 Archívny zber materiálov 
Ako hlavný zdroj historických máp a informácií poslúžil 
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici. Spolu 
bolo získaných 8 historických máp skúmaného územia 
z 18. a začiatku 19. storočia, podľa ktorých sa dá zistiť 
približné obdobie vzniku aj zániku tajchu.  

 Najstaršia nájdená mapová zmienka o tajchu 
pochádza zo Zipserovej mapy z roku 1747 v ktorej je 
pomenovaný ako Jurajštôlniansky tajch.  Tak isto je 
označený aj na mape z roku 1768 ktorá bola upravenou 
verziou Zipserovej mapy.  
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Mapa 2 Výsek zo Zipserovej mapy(1747) [9] 

 
Na ďalšej mape(1779) je však zakreslený ako  

Gerambovský tajch. To by mohlo naznačovať majiteľa, 
prípadne aj staviteľa tohto tajchu, a to Gerambovskú 
banskú úniu. Svojho času to bola najväčšia 
a najbohatšia súkromná banská spoločnosť v Hronom 
Uhorsku ktorá vlastnila bane, stupy a huty v celom 
regióne. [10] 

 
Mapa 3 Výrez z mapy oblasti Juraj štôlne(1779) [9] 

 
 Prvá mapa na ktorej bol tajch označený ako 

zaniknutý, je z roku 1804, všetky novšie mapové diela 
ho tiež označujú ako zaniknutý. 

3.2 Terénny prieskum 
Pri terénnom mapovaní bola zameriavaná zaniknutá 
vodná nádrž spolu s telesom hrádze a blízkym okolím. 
Vodná nádrž sa nachádza v bočnej doline Belianskeho 
potoka, v lokalite Tereň. Hrádza tajchu je až na malý 
priekop pomerne dobre zachovaná, jej výpust bol 
zrekonštruovaný. Pri južnom svahu vodnej nádrže 
prebehol v posledných rokoch menší zosuv pôdy. 
Nadmorská výška tajchu a zameriavaného okolia je 
720-740 m. 

3.3 Zameriavanie geodetických bodov 
Merania prebehli kvôli časovej náročnosti v dvoch 
termínoch a to 8. a 30. novembra 2018. Merania začali 
priamo v priestore zaniknutej nádrže, od jej začiatku až 
po korunu hrádze. Na zapisovanie bodov slúžili dve 

geodetické zostavy zložené z GNSS RTK rovera Stonex 
S9III PLUS s kontrolérom Stonex S4H. Tie boli riadené 
softvérovou aplikáciou Carlson Surv CE. Aplikácia 
vytvárala tabuľku so štyrmi údajmi: 1. Čislo bodu, 2. 
Geografická šírka, 3. Geografická dĺžka, 4. Nadmorská 
výška. Počas druhého merania sa získavali tieto údaje 
z náveternej strany hrádze a tiež sa zbierali body pre 
zahustenie bodovej siete. Dokopy takto bolo 
zameraných 963 bodov. 

 
Mapa 4 Umiestnenie geodetických bodov na 
vrstevnicovej mape 

3.4 Tvorba virtuálneho modelu a rekonštrukcia 
zaniknutej vodnej nádrže 
Po skompletizovaní zberu všetkých potrebných bodov, 
boli dáta nahrané do PC a spracované softvérom Surfer 
11. Zo získaných dát bola vytvorená vrstevnicová mapa 
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a 3D model vodnej nádrže. 

 
Mapa 5 Vrstevnicový 3D model súčasného stavu vodnej 
nádrže 
 

Pre získanie pôvodného stavu tajchu bolo potrebné 
digitálny model upraviť. Zosuv pôdy a prekopaná 
hrádza boli domodelované podľa približných odhadov 
pôvodného stavu. Nakoniec bolo upravené aj dno 
nádrže ktoré sa znížilo za účelom odstránenia 
sedimentov.  

 
Mapa 6 Vrstevnicový 3D model pôvodného stavu 
vodnej nádrže 
  

Z tohto modelu boli vyvodzované základné rozmery 
tajchu. Približná výška hrádze bola 6,5m, obvod nádrže 
bol 210m a jej objem bol 5664 m3 pri jej zaplnení po 
vrstevnicu 737m.  

 
Graf 1 Závislosť objemu vodnej nádrže od výšky hladiny  

4. Záver 
Cieľom práce bola digitálna rekonštrukcia dnes už 
nefunkčnej histtorickej vodnej nádrže (Gerambovského 
tajchu). Merania v teréne prebiehali dva krát, 8. a 30. 
novembra 2018. Pri týchto meraniach sa zamerali 
základné súradnice pre takmer 1000 geodetických 
bodov v priestore vodnej nádrže. 

Pomocou vytvorených digitálnych máp sa 
odzodzovali základné charakteristiky tajchu. 
Spracovávala sa problematika tajchov 
v banskoštiavnickom rudnom regióne, taktiež 
fyzickogeografická charakteristika územia okolia 
vodnej nádrže. Vytvorené mapové diela majú potenciál 
ďalej poslúžiť pre rozvoj geoturizmu Gerambovského 
tajchu a jeho okolia. 
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Abstrakt 
Moja práca sa zameriava na granitové porfýry, v oblasti 
Kelemenovho tunela v doline Predajnianskeho čelna, 
ktoré patrí do ľubietovské kryštalinika. Ľubietovské 
kryštalinikum sa nachádza v oblasti severného veporika 
v orografickom celku Čierťaž. Granitové porfýry sú 
vrchnopermského veku. Minerálne zloženie tvoria 2 
mm veľké výrastlice plagioklasov, kremeňa alebo 
v menšom množstve aj biotit a chlorit. Základná hmota 
je jemnozrnná, tvorená najmä sericitom 
a mikroskopickými hlavnými minerálmi. Hornina je 
čiastočne premenená, postihnuté boli najmä biotity a 
draselné živce, po ktorých zostali len relikty. Prebehli tu 
procesy chloritizácie, sericitizácie. Z geochemického 
hľadiska sa jedná o kyslé horniny (TAS  diagram). 
Kľúčové slová: granitové porfýry, mineralógia, 
geochémia, ľubietovské kryštalinikum 

Abstract 
The subject of my work is granite porphyry in the 
Kelemenov tunel in valley of Predajnianske Čelno, 
which is a part of Ľubietová crystalline basement. 
Ľubietová crystalline basement is located in geologic 
unit Northern Veporicum in the orographic unit Čierťaž. 
The age of granite porphyry is early permian. Mineral 
composition consists of 2 mm phenocrysts of 
plagioclase feldspar and quartz or minor phenocrysts 
consisting biotite and chlorite. The matrix is fine-
grained, consists mainly of sericite and fine-grained 
main minerals. The rock is partially altered, especially 
biotites and potassium feldspar, these minerals 
remained only as relicts. The granity porphyry were 
affected by chloritization, sericitization. Geochemical 
affinity of granite porphyry belongs to acid igneous 
rocks (TAS diagram). 
Key Words: granite porphyry, mineralogy, 
geochemistry, Ľubietová crystalline basement. 

Úvod 
Granitový porfýr je žilná alebo subvulkanická 
magmatická hornina, ktorá je svojím minerálnym 
zložením podobná granitu. Vyznačuje sa porfyrickou 

štruktúrou a veľmi jemnozrnným vývojom 
holokryštalickej základnej hmoty. Hlavné minerálne 
súčasti granitových porfýrov sú živce – draselný živec 
(hlavne ortoklas a mikroklín) prevažuje nad 
plagioklasmi, ďalej je zastúpený aj kremeň, biotit. 
Zriedkavo sa v ňom môžu nachádzať aj mafické 
minerály ako pyroxén a amfibol. Vyššie spomenuté 
minerály sa vyskytujú vo výrastliciach ale aj v základnej 
hmote. Z akcesorických minerálov bývajú prítomné 
hlavne zirkón, apatit, titanit a magnetit. Granitové 
porfýry bývajú sekundárne premenené, premena 
postihuje najviac výrastlice tmavých minerálov 
a živcov, pričom vznikajú nové minerály ako chlorit, 
serpentinit, sericit, muskovit, aktinolit, kaolinit, ílové 
minerály a i. Farba býva rozmanitá, svetlo až tmavosivá, 
inokedy býva do červena, alebo aj s odtieňmi do žlta.  
Granitové porfýry sa vyskytujú v okrajových fáciách 
alebo apofýzach kyslých hlbinných hornín [1]. 

Granitové porfýry sú menej preskúmané ako iné 
horniny. V minulosti bol sporný vek týchto hornín, 
staršie názory boli, že vek hornín kriedový, avšak nové 
štúdie ukazujú na vrchný perm. V mojej práci sa 
zameriavam na zhrnutie známych informácií 
o granitových porfýroch, ale aj vlastným 
mineralogickým a geochemickým výskumom týchto 
hornín.  

 

1 Geologická pozícia 
Oblasť granitových porfýrov patrí do geologickej 
jednotky veporika. Severné veporikum je definované 
ako alpínsky sformovaná jednotka, na stavbe ktorej sa 
podieľajú staropaleozoické kryštalické horniny, horniny 
mladšieho paleozoika a mezozoika [2]. V regióne 
severného veporika je kryštalinikum tvorené súbormi 
metamorfovaných hornín,  granitoidov a permských 
sedimentárnych komplexov [3]. Veporikum sa delí na 4 
zóny – ľubietovskú, kraklovskú, kráľovohoľskú 
a kohútsku zónu. Objektom mojej práce sú granitové 
porfýry, ktoré vystupujú v ľubietovskom pásme. 

Ľubietovská zóna (Obr. 1) sa nachádza 
v severozápadnej časti veporika a tvorí ju orografický 
celok Čierťaž. Skladá sa z ľubietovského kryštalinika 
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a jeho obalu. Územie ľubietovského pásma sa delí na 
nasledovné hlavné časti: magmatogénne komplexy, 
vrchnopaleozoické súvrstvia s vulkanitmi a mezozoické 
súvrstvia zastúpené triasovými, sporadicky jurskými až 
vrchnokriedovými sedimentami [4].  

 

 
Obr. 1 Geologická mapa granitových porfýrov a ich 
okolia, 1 – kvartérne sedimenty (svahoviny, fluviálne 
sedimenty); 2 – pyroxénické andezity (miocén – spodný 
sarmat); 3 – pyroklastiká (miocén - báden až sarmat); 4 
– ramsauské dolomity (stredný, vrchný trias); 5 – 
guttensteinské vápence (spodný trias); 6 – 
predajnianske súvrstvie (vrchný perm); 7 – brusnianske 
súvrstvie (vrchný perm); 8 – granitové porfýry (spodný 
perm); 9 – ortoruly s polohami pararúl a amfibolitov 
(staršie paleozoikum); 10 – telesá amfibolitov (staršie 
paleozoikum); 11 – ortoruly (staršie paleozoikum); 12 – 
pararuly (staršie paleozoikum); 13 – zlomy (opísané, 
predpokladané); 14 – zastavané územie.  
Zdroj: [5] 

 
Okrem granitových porfýrov sa smerom na sever 

v ľubietovskom kryštaliniku nachádzajú aj pararuly 
s polohami amfibolitov a ortoruly. Súčasťou 
ľubietovského pásma sú aj jeho obalové jednotky, 
tvorené sú 2 permskými súvsrtviami – brusnianske 
a predajnianske súvrstvie. V brusnianskom súvrství sa 
nachádzajú arkózy, droby, zlepence s a vulkanogénny 
horizont Harnobisu. Predajnianske súvrstvie je zložené 
najmä z polymiktných zlepencov a pieskovcov.  
Severnejšie vystupujú mezozoické horniny najviac 
triasové (gutensteinské vápence, ramsauské dolomity), 
menej jurské a kriedové horniny. Južne a juhozápadne 
od ľubietovského pásma sa nachádzajú vulkanity 
a vulkanoklastiká Poľany. Na juhovýchode prechádza 
ľubietovské pásmo do krakľovskej zóny veporika [6].  

Granitové porfýry tvoria v ľubietovskej 
a kraklovskej zóne niekoľko telies orientovaných na SV–
JZ. Najväčšie teleso je dlhé až okolo 9 km a široké do 1 

km. Vlastný terénny výskum bol vykonaný na lokalite 
Kelemenov tunel  (N 48°46.60739', E 19°29.04479') 
v doline Predajnianske Čelno, kde vystupujú v tenkom 
páse severne od hlavného pásma. Horniny majú sivú až 
tmavosivú farbu, zvetrané majú farbu do svetlosivej. 
Textúra je masívna, ale môže byť aj čiastočne 
usmernená, často sú rozblokované. Makroskopicky sú 
viditeľné drobné porfyrické výrastlice s veľkosťou okolo 
2 mm. Granitové porfýry sú premenené, často 
deformované až fylitizované za vzniku chloriticko-
sericitických akumulácií, čím nadobúdajú vzhľad fylitov, 
a tak sú veľmi ťažko odlíšiteľné od okolitých 
metamorfovaných hornín [3,7]. 

Vek granitových porfýrov z oblasti Osrblia  bol 
stanovený monazitovým datovaním na 265 ± 9 
miliónov rokov, resp. spodný perm [8]. Na základe  
datovania pomocou zirkónov granitových porfýrov 
z lokality Kelemenov tunel, bol stanovený vek na 272 ± 
4 milióny rokov [9]. Zastaraný a prekonaný názor na vek 
granitových porfýrov je kriedový [10]. Dnes je známe, 
že tento názor je chybný a nové datovania poukazujú 
vek poslednej premeny horniny, ktorá prebiehala 
v kriede. 

2 Metodika 
Terénny výskum a odber vzoriek granitových porfýrov 
bol realizovaný v doline Predajnianske Čelno, ktorá je 
prístupná z obce Podbrezová, časť Lopej. Zo 
študovaných hornín boli vyhotovené výbrusy na Ústave 
vied o Zemi v Banskej Bystrici. 
Mikroskopické štúdium prebiehalo na polarizačnom 
mikroskope Nikon LV 100N POL v prechádzajúcom 
svetle pri rovnobežných nikoloch (1N) a pri skrížených 
nikoloch (2N). Zisťované boli základné makroskopické a 
mikroskopické vlastnosti granitových porfýrov: textúra, 
štruktúra, farba, minerálne zloženie, veľkosť, tvar 
minerálov a ich rozmiestnenie.  

Minerály boli analyzované elektrónovým 
mikroanalyzátorom JEOL JXA 8530FE na Ústave vied o 
Zemi SAV v Banskej Bystrici, za nasledujúcich 
podmienkach: napätie 15 kV, prúd 20 nA, šírka lúča 3-8 
µm, ZAF korekcia, čas odpočítavania 10 s v maxime, 5 s 
v pozadí. Použité štandardy, RTG lúče a D.L. (ppm) boli: 
Ca(Kα, 25) – diopsid, K (Kα, 44) – ortoklas, P (Kα, 41) – 
apatit, F (Kα, 167) – fluorit, Na (Kα, 43) – albit, Mg (Kα, 
41) – diopsid, Al (Kα, 42) – albit, Si (Kα, 63) – kremeň, 
Ba (Lα, 72) – barit, Fe (Kα, 52) – hematit, Cr (Kα, 113) – 
Cr2O3, Mn (Kα, 59) – rodonit, Ti (Kα, 130) – rutil, Cl (Kα, 
12) – tugtupit, Sr (Lα, 71) – celestit. 

Geochemické štúdium zahŕňa celohorninové 
analýzy (PC – 4 , PC – 5), vykonané v akreditovaných 
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laboratóriách AcmeLabs Ltd, Vancouver, Kanada.   
Študované horniny boli analyzované na hlavné a 
stopové prvky vrátane prvkov vzácnych zemín. 
Podrvené vzorky o hmotnosti 20 g boli pulverizované v 
keramickej nádobe. Výsledné obsahy hlavných oxidov a 
niekoľkých vedľajších prvkov boli analyzované ICP-
emisnou spektroskopiou vzorky rozloženej fúziou s 
lítium meta/tetraborátom a rozkladom zriedenou 
kyselinou dusičnou. Vzácnozeminové prvky a prvky 
odolné voči rozpúšťaniu boli stanovené pomocou 
hmotnostnej spektroskopie s indukčne viazanou 
plazmou (ICP-MS) za použitia rozpúštania a rozkladu 
vzorky v aqua regia (lúčavka kráľovská). V analýzach je 
uvádzaná aj strata žíhaním (LOI), čo predstavuje rozdiel 
hmotnosti po žíhaní pri teplote 1000°C a taktiež celkový 
obsah uhlíka a síry (TOT/C, TOT/S). 

3 Výsledky a diskusia 
3.1 Mineralogické štúdium 
Na základe prác iných autorov [4], boli mineralogicky 
opísané granitové porfýry, medzi horninotvorné 
minerály patrí kremeň a živce, podradne je prítomný 
biotit a ďalšie minerály. Kremeň, plagioklas a biotit 
vystupujú najmenej v dvoch generáciách. Kremeň I., 
plagioklas I. a biotit I. tvoria výrastlice cca 5 mm. V 
porfyrických výrastliciach kremeňa je často uzavretý 
plagioklas, resp. biotit. Výrastlice sú často korodované 
a predstavujú relikt magmatického štádia vývoja 
horniny. Horniny boli následne alterované a tlakovo 
deformované (undulozita kremeňa, rozlámanie lamiel 
plagioklasov, ohýbanie väčších lupeňov sľúd). Biotit je 
takmer úplne premenený – chloritizovaný. Čerstvé sa 
zachovali len drobné biotity uzavreté vo výrastliciach 
kremeňa. Následná alterácia hornín podmienila vznik 
sericitu, chloritu a novotvoreného drobného biotitu. 
Vznik sekundárneho biotitu je úzko viazaný na rudné 
minerály. Matrix je tvorená drobnými (cca 0,1 mm) 
xenomorfnými zrnkami kremeňa, plagioklasu a 
jemnošupinkovitým agregátom bielej sľudy – sericitu. Z 
akcesorických minerálov je prítomný zirkón, apatit a 
rudný minerál (časté náteky Fe-oxidov po 
intergranulárach) [4]. 

Granitové porfýry z lokality Kelemenov tunel majú 
tmavosivú farbu pri nezvetraných, čerstvých vzorkách. 
Na čiastočne navetraných vzorkách sa farba mení na 
svetlosivú. Často sa tu nachádzajú oxidy železa v 
puklinách vzniknutých pri zvetrávaní. Štruktúra je 
všesmerná a porfyrická, môže byť čiastočne aj 
usmernená. Porfyrická štruktúra nie je dobre viditeľná 
voľným okom, výrastlice majú veľkosť približne len cca 
2 mm. 

 
Obr. 2 Mikrofotografia - magmaticky korodovaný 
kremeň s biotitom, PC – 4b, lokalita: Kelemenov tunel, 
2N 
 

 
Obr. 3 Mikrofotografia - undulózny kremeň, PC – 1, 
lokalita: Kelemenov tunel, 2N 
 

Pri štúdiu vzoriek pod mikroskopom sú výrastlice 
dobre viditeľné, tvorené sú hlavne plagioklasom a 
kremeňom. Výrastlice môžu tvoriť aj chlority alebo 
relikty biotitu, ktoré sú zväčša premenené na chlority. 
Základnú hmotu tvoria najmä fylosilikátmi ako 
napríklad sericit a muskovit. Ďalej v základnej hmote 
môžeme nájsť veľmi jemnozrnné živce a kremene, 
pravdepodobne vzniknuté po rozpade pôvodných 
minerálov následkom premeny počas alpínskych 
procesov v kriede. V granitových porfýroch z lokality 
Kelemenov tunel prebiehali procesy sericitizácie živcov 
a chloritizácie biotitov [6]. Niektorí autori tieto horniny 
uvádzajú už ako granitové porfyroidy [8]. Väčšia časť sa 
prikláňa, že tieto horniny sú porfýry. 
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Obr. 4 Mikrofotografia - prerastanie plagioklasu, PC – 
4a,  lokalita: Kelemenov tunel, 2N 
 

 
Obr. 5 Mikrofotografia - relikt biotitu, PC – 4a,  lokalita: 
Kelemenov tunel, 2N 
 

V kremeni a plagioklasoch sa nachádzajú uzavreté 
minerály biotitu (Obr. 2), apatitu, zirkónu. Kremeň 
a plagioklas vystupujú minimálne v  dvoch generáciách. 
V prvej generácií sú pôvodné minerály, ktoré vydržali 
premenu, druhá generácia vznikla počas metamorfózy 
v základnej hmote. Kremeň je magmaticky korodovaný 
a vzácne undulózny (Obr. 3). Charakteristický znak 
plagioklasov je ich prerastanie (Obr. 4). Z analýz na 
elektrónovom mikroanalyzátore vyplýva, že plagioklasy 
zodpovedajú chemicky; albitom NaAlSi3O8. Obsah 
albitovej zložky sa pohybuje Ab98,7-99,5, ortoklasová 
zložka Or0,3-1 a obsah anortitu An0,2-0,5. Pôvodné živce sú 
často sericitizované. Na rozdiel od ideálneho 
granitového porfýru, draselné živce sa tu vyskytujú len 
vo forme mikroskopických reliktov, kvôli ich 
náchylnosti na premenu a ich zloženie je blízke 

ideálnemu ortoklasu KAlSi3O8. Nachádzajú sa tu aj 
zhluky karbonátov, pravdepodobne kalcitu, kvôli 
charakteristickej štiepateľnosti do klenca [6]. 
 

 
Obr. 6 BSE fotografia - pozorovať relikty biotitu (analýzy 
1, 2, 3) v chlorite,  v okolí prítomnosť akcesorických 
minerálov – rutil a titanit, odrazené elektróny, vzorka: 
PC – 4b,  lokalita: Kelemenov tunel 
 

Biotity sú značne alterované za vzniku chloritov. Vo 
väčšine prípadov sa jedná len relikty (Obr. 5). Niektoré 
kryštály majú pri skrížených nikoloch viditeľné plochy 
štiepateľnosti, pleochroizmus – vyššie interferenčné 
farby, rovnobežné zhášanie a pri rovnobežných 
nikoloch majú hnedú farbu. Avšak na základe analýz na 
mikrosonde, už nevykazujú chemické zloženie biotitov, 
ale chloritov. Biotit sa vyskytuje len vo forme malých 
reliktov (Obr. 6). V chloritoch a biotitoch sú často 
prítomné opakné minerálne fázy – titanit, allanit a rutil, 
taktiež sa v nich nachádza zirkón a apatit [6]. 

3.2 Geochemické štúdium 
Na geochemické štúdium granitových porfýrov, bolo 
použitých 20 celohorninových analýz (Tab. 1), z ktorých 
boli 2 vlastné (PC – 4 a PC – 5,) 1 analýza pochádza 
z práce [8], ostatné analýzy sú z nepublikovaných prác 
od môjho školiteľa. Priemerné zloženie granitových 
porfýrov je: SiO2 70,31 %; TiO2 0,44 %; Al2O3 15,33 %; 
celkové železo Fe2O3 3,26 %;  MnO 0,05 %; CaO 1,09 %; 
MgO 1,26 %; Na2O 3,24 %; K2O 4,87 %; P2O5 0,15 % [6]. 

Granitové porfýry ľubietovského kryštalinika sú na 
základe obsahu SiO2 – kyslé, pohybujúcúce sa 
v medziach od 67,9 % až po 72,2 %. Najväčšie teleso 
granitových porfýrov, tiahnuce sa od Ľubietovej až po 
Osrblie sa celkovo vyznačuje nižšími obsahmi Na2O ako  
na lokalite Kelemenov tunel, ktorá sa nachádza 
v menšom páse granitových porfýrov. Pri K2O je situácia 
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opačná, z analýz vzoriek z Kelemenovho tunela, 
vyplýva, že tu je nižší obsah K2O ako pri analýzach 
z lokalít najväčšieho pásma. Suma alkálií (Na2O + K2O) 
sa pohybuje v rozmedzí 7 až 9,8 % - stredne alkalické 
horniny. Na základe klasifikačného diagramu TAS [11], 
spadajú študované horniny do poľa dacitu, 
trachydacitu a ryolitu, čo (Obr. 7), čo potvrdzuje ich 
kyslý charakter. 
 

 
Obr. 7 TAS diagram, červené bodky – vlastné výsledky, 
čierne bodky - prevzaté výsledky 
Zdroj: [11] 
 

 
Obr. 8 Normalizovaná krivka vybraných prvkov v  
stopových koncentráciách, normalizované na vrchnú 
zemskú kôru 
Zdroj: [12] 
 

Na štúdium stopových prvkov bolo použitých 17 
analýz. Medzi dominantné stopové prvky v granitových 
porfýrov  s obsahom v ppm patria: Ba 291 – 568 ppm, 
Rb 87,8 – 277 ppm, Sr 5 – 205 ppm, Zr 145 – 182 ppm, 
V 21 – 55) a Ce (52,5 – 71 ppm). Mnohé ďalšie prvky sú 
na hranici detekčného limitu. Stopové prvky boli 
normalizované na vrchnú zemskú kôru podľa [12] 
a výsledné hodnoty boli vynesené do spider diagramu 
(Obr. 8). Študované porfýry obsahujú zvýšený obsah Rb 
a U, pri vzorkách z lokality Kelemenov tunel sú tiež 

zvýšené obsahy Y a Th. Naopak sú ochudobnené 
o Sr, Nb a Co. Prvky vzácnych zemín boli normalizované 
na chondrit podľa [13]. Krivky poukazujú obohatenie 
o ľahké vzácne zeminy oproti ťažkým. V spider 
diagrame možno pozorovať negatívnu Eu anomáliu, čo 
naznačuje ochudobnenie magmy o tento prvok 
v magmatickom štádiu vývoja [6].  
 

 
Obr. 9 Normalizovaná krivka distribúcie vzácnych 
zemín, normalizované na chondrit 
Zdroj: [13] 

Záver 
Granitové porfýry sú súčasťou severnej časti veporika – 
ľubietovského kryštalinika. Tvoria niekoľko telies  
pretiahnutých v smere SV – JZ. Ich vek je 
spodnopermský. Z mineralogického štúdia vyplýva, že 
porfýrické výrastlice sú tvorené najmä kremeňom 
a plagioklasom, menej biotitom a chloritom. 
Jemnozrnnú základnú hmotu tvoria fylosilikáty 
a mikroskopické kryštály kremeňa a plagioklasov. 
Hornina prešla čiastočnou hydrotermálnou premenou, 
biotity boli chloritizované a zostali len v podobe 
reliktov. Pôvodne plagioklasy boli čiastočne 
premenené na albity alebo boli sericitizované. Medzi 
akcesorické minerály patria karbonáty, zirkón, apatit, 
draselné živce a železné oxidy. Na základe 
geochemického štúdia, majú horniny obsahy SiO2 
pohybuje v medziach od 67,9 % až po 72,2 %, sú to kyslé 
granitoidné horniny. Na základe TAS diagramu sú 
granitové porfýry po geochemickej stránke najbližšie 
ryolitom. Podľa normalizovanej krivky vybraných 
prvkov patria medzi stopové prvky so zvýšenými 
koncentráciami Rb, Y, Th a U.  Normalizovaná krivka 
distribúcie vzácnych zemín ukazuje obohatenie o ľahké 
vzácne zeminy oproti ťažkým. 
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Tab. 1 Celohorninové analýzy granitových porfýrov 
z ľubietovského kryštalinika, PC-4,PC-5 vlastné analýzy 
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Abstrakt 
Cieľom práce je predloženie nových informácií 
o uranylových silikátoch, respektíve o uranofáne, ktorý 
bol opísaný na lokalite Kravany, v porovnaní 
s uranofánom zo Seliec a Banskej Štiavnice.  
      Uránová mineralizácia (uranofán) je situovaná vo 
vrchnej časti kravanských vrstiev (Kozie chrbty). Ich 
litologické zloženie reprezentujú arkózové pieskovce 
s význačným obsahom zuhoľnateného rastlinného 
detritu. Uranofán bol taktiež identifikovaný 
v permských arkózach obsahujúcich uránovú 
mineralizáciu, ktorá je situovaná neďaleko obce Selce. 
Posledný uranofán bol identifikovaný na ložisku Banská 
Štiavnica. Uranylový silikát sa viazal na slabú uránovú 
mineralizáciu, ktorá je situovaná na 12. obzore Novej 
šachty, neďaleko šachty Ferdinand.  

Uranofán sa lokálne vyskytuje vo forme 
globulárnych útvarov (veľkosť do 0,11 mm), ktoré sú 
tvorené vláknitými ihličkovitými kryštálmi, resp.  
vytvára povlaky a kôry v puklinách, alebo dutinkách 
hornín. Uranofán je charakteristický jasnožltou až 
sýtožltou farbou.  
Kľúčové slová: uranylové silikáty, uranofán, Kravany, 
Selce, Banská Štiavnica, Slovensko 

Abstract 
The aim of this publication is to deal with new data on 
uranyl minerals, especially uranophane from the 
Kravany deposit, compared to uranophane from the 
Selce deposit, and from Banská Štiavnica deposit, 
Slovakia.  

The uranium supergen mineralization of Kravany 
deposit (uranophane) is situated in the upper part of 
the Kravany beds (Kozie Chrbty Mts.). Their lithological 
composition is represented by arcosic sandstones with 
significant content of carbonized plant debris. 
Uranophane has also been identified in Permian 
arkoses containing uranium mineralization at the Selce 
village. The last uranophane was identified at the 
Banská Štiavnica deposit. It´s uranyl silicate at the small 

occurrence of uranium mineralization, which is 
situated close to the Ferdinand adit on the 12th level of 
Nová adit. 

Uranophane colouring ranges from clear to dense 
yellow and it forms globular aggregates (up to 0.11 mm 
in size), which consist of fibrous, needle-like crystals 
(coatings and crusts) on rocks fissures.  
Key Words: uranyl silicates, uranophane, Kravany, 
Selce, Banská Štiavnica, Slovakia 

Úvod 
Uranylové minerály sú značne početnou 
a pozoruhodnou skupinou na Zemi. Ich podstatnou 

zložkou je šesťmocný U, vytvárajúci uranylový ión UO
2

2+ 

[1-4]. Výnimočne sa vyskytujú minerály so zmiešanými 
valenčnými hodnotami (U4+-U6+) – iantinit, epiiantinit, 
schopeit [5]. Do februára 2019 bolo identifikovaných 
zhruba 285 uranylových minerálov [6-8] a ich počet 
stále rastie. Zatiaľ čo vo svete prebieha posledné 
dekády podrobné štúdium uranylových minerálov 
späté nie len so známymi, ale predovšetkým 
s novoobjavenými minerálnymi fázami, na Slovensku sa 
záujem o ne zvýšil len v posledných rokoch [9-14]. 

Uranylové minerály sú klasifikované na základe 
chemického zloženie a štruktúry do deviatich skupín 
(napr.: uranylové vanadičnany, molybdénany, sírany, 
karbonáty, ...), z ktorých následne bude pozornosť 
venovaná predovšetkým skupine uranylových silikátov 
[2, 15, 16], resp. uranofánovej skupine, vyčlenenej na 
základe pomeru UO2:SiO4 [17].  

Predkladaná práca nadväzuje na štúdium 
supergénnych minerálov uránu z lokality Kravany [14]. 
Zameriava sa na porovnanie výsledkov analýz 
a charakteristiku opísaných uranofánov v rámci 
Slovenska.  

Uranylové silikáty 
Minerály skupiny uranylových silikátov sú typickými 
zástupcami supergénnych zón uránových ložísk [18-
31]. Vznikajú oxidačno-hydratačným zvetrávaním 
primárnych minerálov uránu (uraninit, coffinit, 
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brannerit) v prostrediach bohatých na Si4+ [22, 26, 28, 
29].  
      Popri tom, že uranylové silikáty hrajú významnú rolu 
v evolúcii U ložísk a mobility U v ich oxidačných zónach 
[18], boli taktiež identifikované ako produkty premeny 
vypáleného jadrového paliva, ktoré môže mať 
významný dopad na mobilitu U a ďalších rádionuklidov 
[18-31].  

Do dnešného dňa tvorí skupinu prirodzene sa 
vyskytujúcich uranylových silikátov približne 20 
minerálnych fáz opísaných z celého sveta, napr.: 
boltwoodit, natroboltwoodit, cuprosklodowskit, 
sklodowskit, uranofán-α, uranofán-β, weeksite, 
coutinhoit, soddyit a iné [32-39]. Na základe pomeru 
UO2:SiO4 sú rozčlenené do troch hlavných skupín: 
skupina uranofánu (1:1), weesitu a hatweeitu (2:5), 
a skupina soddyitu (2:1) [17, 18]. V zmysle práce [18] 
môžeme vyčleniť ďalšiu skupinu, ktorú tvoria slabo 
definované minerálne fázy: calcioursil, magnioursilit 
a uranosilit.  

Najčastejšie sa vyskytujú polymorfné minerály 
uranofán [40] a uranofán-β, identifikované na viac ako 
900 svetových lokalitách [41]. Lokálne môže uranofán 
tvoriť aj ložiskové akumulácie, ako je to napríklad 
v Konžskej demokratickej republike ložisko 
Shinkolobwe [42], v Portugalsku ložisko Urgeirica, 
alebo v Utahu ložisko Marysvale [43]. V Českej 
republike je uranofán známy z viacerých lokalít, napr.: 
Zálesí [44], Horné Hoštice [44], Bukov [45], Tachov  
[46]. Na Slovensku boli do roku 2018 opísané len dva 
uranylové silikáty – boltwoodit  [13] a uranofán  [9, 13,  
47, 48]. 

Výskyt uranofánu na Slovensku 
Recentný supergénny minerál uranofán bol v rámci 

Slovenska lokalizovaný na troch miestach.   
Prvýkrát bol uranofán na Slovensku opísaný 

Ferencom v roku 2003 [9] na lokalite Kravany. 
Identifikovaný bol pomocou Röntgenovej práškovej 
difrakčnej analýzy, tento bol neskôr študovaný aj 
elektrónovým mikroanalyzátorom [14]. Uranofán je 
viazaný na vrchnopermské arkózy so zvýšeným 
obsahom detritickej zuhoľnatenej flóry patriace do 
kravanských vrstiev (súčasť vulkano-sedimentárneho) 
komplexu ipoltickej skupiny hronika [49-54]. 
Supergénna mineralizácia bola nájdená na zvyškoch 
háld (obr. 1). štôlní č. 34 a č.  17. Haldy sú situované 
mimo areál baní, v súčasnej dobe sú v prevažnej miere 
pokryté vegetáciou. 

Druhá lokalita výskytu uranofánu sa nachádza 
v Starohorských vrchoch neďaleko obce Selce 

(banskobystrický okres). U-Cu mineralizácia je 
situovaná v permských sedimentoch  (arkózy) 
špaňodolinského súvrstvia veporického obalu [55]. 
Štúdiu mineralogickej charakteristiky rúd sa venoval 
Rojkovič a Novotný [56], Polák et al. [57], Polák et al. 
[13]. V supergénnej zóne boli okrem uranofánu opísané 
i boltwoodit, metasaléeit, torbernit, zeunerit, malachit, 
azurit, covelit, goethit, jarosti, limonit a Mn oxidy [13, 
24, 47]. 

Obr. 1 Zvyšok haldy neďaleko portálu štôlne č. 34 pri 
Kravanoch. 
Zdroj: [14] 

 
Výskyt supergénnej uránovej mineralizácie 

v priestore polymetalického ložiska Banská Štiavnica 
predstavuje v rámci Západných Karpát unikátny typ 
mineralizácie s prevahou sulfátov a karbonátov 
uranylu. Venujú sa jej práce Števko et al. [10], Bancík 
a Patúš [58], Števko a Malíková [59], Števko [60], 
Števko et al. [61], Rus et al. [62], Števko et al. [48]. 
Nedávna štúdia [48] potvrdila aj výskyt uranofánu. 
Uranofán bol identifikovaný v asociácii 
s brianyoungitom, jarositom a sírou na tenkej 
kremenno-kalcitovo-sulfidickej žile s uránovou 
mineralizáciou, ktorá je vyvinutá v hydrotermálne 
premenenom granodiorite [48, 63].  
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Situovaná je na 12. obzore Novej šachty, v blízkosti 
šachty Ferdinand, v priestore medzi žilou Bieber a žilou 
Terézia [48]. 

Podrobná charakteristika tohto výskytu je uvedená 
v práci Števko et al. [10].  

Metodika výskumu 
Vzorka uranofánu z Kravian bola preštudovaná 

pomocou binokulárnej lupy Nikon SMZ-1500 v spojení 
s digitálnou kamerou typu SD-Fi2 (Univerzita Mateja 
Bela, Banská Bystrica); lupa bola použitá aj pri detailnej 
separácii monominerálnej fázy pre ďalší výskum. 
Vyhotovené boli taktiež mikrofotografie.  

Chemické zloženie bolo kvantitatívne študované 
pomocou elektrónového mikroanalyzátora Jeol-JXA-
8530F (Ústav vied o Zemi SAV, Banská Bystrica). 
Mikroanalyzátor bol využitý okrem bodových 
vlnovodisperzných mikroanalýz (WDS) aj pre účely 
fotodokumentácie v spätne rozptýlených elektrónoch 
(BSE). 

Röntgenové práškové difraktometrické údaje boli 
získané na prístroji D8 Bruker Advance (Ústav o Zemi 
SAV, Banská Bystrica) za použitia žiarenia Cu (Kα) 
s vlnovou dĺžkou 1.54178 Å.  

Charakteristika 
Uranofán - Ca(UO2)2(SiO3OH)2·5H2O, U 6+ silikát, je 

jedným z najbežnejších uranylových minerálov na svete 
[42, 64]. Prvýkrát bol opísaný Webskym v roku 1853 
[17]. Vzniká počas pôsobenia alkalických – neutrálnych 
zvetrávacích podmienok (Eh > 0,2 a pri pH ≥ 7  [5, 22, 
29, 65].  

Z hľadiska optických vlastností uranofánov zo Seliec 
a Kravian je možné povedať, že sa vyskytujú sporadicky 
v jemných  nátekovitých povlakoch, alebo 
ľadvinovitých agregátoch na plochách, puklinách 
a v dutinách hornín. Lokálne sa formuje v tvare globúl 
(obr. 2). Charakteristické sú žltou farbou, ktorá kolíše 

vo viacerých odtieňoch od nažltlej bielej až po sýtu žltú, 
lesk je matný (obr. 3).  

Obr. 2 Jemný nátekovitý povlak uranofánu lokálne 
prechádzajúci do globulárnych útvarov. (a) Kravany; 
šírka záberu 0,3 mm (b) Selce pri Banskej Bystrici; šírka 
záberu 1,8 mm.   
Zdroj: [a – 14; b – 66] 

Obr. 3 Sýtožltý uranofán z Kravian (a); citrónovožltý 
uranofán zo Seliec (b). 
Zdroj: [a – 14; b – 66] 
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Uranofán z opísaných lokalít vytvára v kryštalických 
kôrach nepravidelné jemné ihlicovité kryštály 
s veľkosťou do 10 μm – Kravany (obr. 4), do 30 μm - 
Selce a do 80 μm - B. Štiavnica.  

Chemické zloženie uranofánu zo Seliec sa okrem 
dominantného zastúpenia U, Si a Ca (graf 1), vyznačuje 
substitúciou Ca → K (0.61-3.06 hm. % K2O; 0.06-0.28 
apfu K), zatiaľ čo uranofán z Banskej Štiavnice je 
charakteristický prítomnosťou hlavných konštrukčných 
prvkov (U, Si, Ca) a s minoritným obsahom Na ( do 0.05 
apfu), K (0.03 apfu), S (do 0.03 apfu) a Zn (do 0.01 apfu) 
[47, 48]. Uranofán z lokality Kravany sa z chemického 
hľadiska líši, obsah vápnika je nižší, tento kolíše na úkor 
draslíka (graf 2). Z hľadiska chemického zloženia 
uranofánu a boltwooditu je pozícia K v katiónovej 
pozícii zanedbateľná. Uranofán zo Seliec má tendenciu 
prechádzať k boltwooditu, na rozdiel od uranofánnu 
z Banskej Štiavnice, ktorý je stechiometricky blízky 
ideálnemu vzorcu. Uranofán z Kravian je špecifický 
substitúciou Ca → K, nedosahuje však hodnoty 
boltwooditu.  

Obr. 4 Agregáty uranofánu zložené z typických 
ihlicovitých kryštálov, Kravany.   
Foto T. Mikuš (BSE). 

Diskusia a záver 
Uranofány zo Slovenska sú odlišné svojim chemickým 
zložením. V prípade uranofánu z Banskej Štiavnice je to 
takmer ideálne chemické zloženie - (Ca0.93Na0.04K0.02 

Zn0.01)Σ1.00(UO2)2.01[(SiO3OH)1.98(SO4)0.02]Σ2.00·5H2O. Uranofán zo 
Seliec je charakteristický zvýšeným obsahom K, jeho 
priemerný empirický vzorec možno vyjadriť 
nasledovne: (Ca0.80K0.13Fe0.04Zn0.01Na0.01Ba0.01 

Cu0.01)Σ1.01(UO2)2.04[(SiO3OH)1.87(AsO4)0.03(PO4)0.02(SO4)0.02]Σ1.94·5(H2O). 
Empirický vzorec študovaného uranofánu z Kravian je 

možné vyjadriť ako 
(Ca0.84Al0.10K0.03Fe0.03Zn0.01Na0.01Ba0.01)Σ1.06(UO2)1.93 

[(SiO3OH)1.98 (SO4)0.03]Σ2.01·5(H2O). Zdrojom K a Ca pre tvorbu 
uranylových silikátov z Kravian a Seliec boli vylúhované 
horninotvorné minerály (sľudy, živce) z arkóz. Zdrojom 
K a Ca pre uranofán z Banskej Štiavnice boli sľudy a 
živce (horninotvorné minerály granodioritu), a kalcit 
prítomný v žile, na ktorú bola viazaná U mineralizácia. 
Porovnanie chemického zloženia uranofánov zo 
Slovenska dobre korešponduje s publikovanými údajmi 
pre uranofán [6, 27, 67].  

Vo všetkých študovaných prípadoch sa jedná 
o recentnú supergénnu mineralizáciu. Jej vznik súvisí so 
zvetrávaním primárnych  rudných minerálov - najmä 
sulfidov, v prípade uranofánu aj uraninitu/coffinitu 
(uvoľnenie kyseliny sírovej pri rozklade sulfidov 
spôsobuje rozpúšťanie a oxidáciu uraninitu a zároveň 
privádza do roztoku aj mnohé iné prvky a anióny, 
v tomto prípade kyselinu kremičitú) [10, 12, 14, 22, 48]. 
Dostatočné obohatenie cirkulujúcich roztokov o Si4+ je 
priaznivé pre tvorbu uranylových silikátov [22, 26, 28, 
29]. 

 

 
Graf 1 Chemické zloženie uranofánu zo Slovenska  
v systéme UO2-SiO2-CaO (hm. %).  
Zdroj: [14, 47, 48] 
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Graf 2 Závislosť obsahov Ca vs. K (apfu) v uranofánoch zo Slovenska.  
Zdroj: [táto práca, 14, 47, 48] 
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Abstrakt 
Klimatické a ekologické zmeny, ktoré sa odohrali po 
ústupe ľadovca po würmskej dobe ľadovej je možné 
analyzovať vďaka sedimentom, ktoré sa uchovali v 
jazerách. V pohorí  Vysokých Tatier vznikli alpské jazerá 
- plesá v morénových a karových depresiách 
vytvorených po ústupe zaľadnenia. V týchto 
sedimentačných bazénoch dochádzalo ku klastickej a 
organogénnej sedimentácii. Štúdium druhového 
zastúpenia fosílnych rozsievok zachovaných v týchto 
sedimentoch je veľmi nápomocné pri 
paleoekologickom výskume.  Tieto eukaryotické riasy 
citlivo reagujú na zmeny teploty vody, pH, obsah živín 
a svetla a umožňujú analyzovať ekologické podmienky 
v jazere, ktoré sú priamo ovplyvňované vonkajším 
prostredím.  
Kľúčové slová: paleoekológia, paleoklimatológia, plesá, 
rozsievky  

Abstract 
The climatic and ecological changes that took place 
after the ice retreat after the würm ice age can be 
analyzed thanks to the sediments that have been 
preserved in the lakes. Alpine lakes were formed in the 
High Tatras mountains - they melt in moraine and 
morfology depressions created after the retreat of 
glaciation. In these sedimentation pools, clastic and 
organogenic sedimentation occurred. The study of the 
species representation of fossil diatoms preserved in 
these sediments is very helpful in palaeoecological 
research. These eukaryotic algae respond sensitively to 
changes in water temperature, pH, nutrient and light 
content, and allow the analysis of ecological conditions 
in the lake that are directly affected by the external 
environment. 
Key Words: paleoecology, paleoklimatology, lakes, 
diatoms  

Úvod 
Klimatické zmeny, ktorými prechádza naša planéta, si 
vyžadujú čoraz viac pozornosti nielen vedeckej 

komunity, ale aj celej ľudskej populácie. Klíma planéty 
sa  neustále mení, avšak súčasné štúdie ukazujú, že sa 
mení výrazne po celom svete - zvýšenie priemernej 
teploty ovzdušia, zmena hladiny morí, ústup zaľadnenia 
z arktických oblastí, a pod. Avšak databáza zmien a 
výkyvov počasia vznikla až v polovici 19. storočia. 
Porovnaním s geologickým časom vývoja planéty je to 
zanedbateľné obdobie. Pre predpoveď budúcich 
klimatických zmien preto nestačia len informácie 
zaznamenané za posledné desaťročia klimatológmi a 
ekológmi. Je potrebné poznať minulosť našej planéty, 
aby sme dokázali predpovedať model vývoja 
klimatických zmien a dokázali tak odhadnúť zmeny 
životného prostredia do budúcna [1]. Pre rekonštrukciu 
klimatického modelu Zeme je potrebné mať prístup k 
materiálu, ktorý zachoval dôkazy o týchto ekologických 
alebo klimatologických zmenách v krajine, ktorej sme 
dnes súčasťou. Materiál, obsahujúci tieto cenné 
informácie je zachovaný predovšetkým v jazerných 
sedimentoch.  Jazerá sa vytvárajú v depresiách reliéfu a 
sú vhodným kolektorom pre usadzovanie organického 
a anorganického materiálu - klasty hornín a minerálov, 
schránky živočíchov, dreviny, pele a pod. Sedimentačný 
záznam, ktorý sa tvoril na dne týchto jazier vie odhaliť 
odpovede na otázky o zmenách, ktoré sa odohrávali 
počas niekoľko tisíc rokov.   
 

 
Obr. 1. Zelené pleso Kežmarské  (1546 m n. m.), 
holocénne karovo-morénové pleso.  
Zdroj : [23]. 
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Geologické a geomorfologické údaje naznačujú, že na 
území Tatier bolo počas kvartéru najmenej osem 
období zaľadnenia" [2]. Počas posledného glaciálneho 
maxima, ktoré dosiahlo svoj maximum pred 22 tis. 
rokmi [3], počas würmskej doby ľadovej klimatické 
pomery v tatranskej oblasti kolísali, s čím súviseli aj 
zmeny nadmorskej výšky snežnej čiary, ktorá 
zostupovala najnižšie vo würme, a to až o 1000-1100 m 
ako je dnes (2450-2550 m n.m.). Priemerná letná 
teplota bola asi o 10°C nižšia a priemerné zrážky asi o 
60% nižšie ako dnes, čo viedlo aj k najväčšiemu rozsahu 
zaľadnenia v Tatrách [3]. Analýzou sedimentov 
odobratých z tatranských plies je možné sledovať 
paleoklimatické a paleoekologické  zmeny vo Vysokých 
Tatrách od konca pleistocénu a v holocéne (približne 
posledných 10 tis. rokov). Toto obdobie je 
charakteristické zvýšenou aktivitou reliéfotvorných 
procesov, migráciou nových druhov, zmenami 
ekosystému, zvratmi druhového zastúpenia a tvarovaní 
krajinnej pokrývky, ktoré sa odohrali v súvislosti 
s prechodom od arktickej klímy k dnešnej klíme 
mierneho pásma.  
V posledných rokoch stúpol počet štúdií 
paleoekologických zmien založených na niekoľkých  
typoch dát získaných z jazerných sedimentov, tzv. 
multi-proxy štúdie [4]. Takáto multi-proxy štúdia je  
veľmi vhodná pri rekonštrukcii rôznych vlastností 
ekosystémov a má potenciál vytvoriť predstavu o 
odpovedi  ekosystému jazera na klimatickú zmenu [5]. 
Základným rysom multi-proxy prístupu je použitie 
niekoľkých typov stratigrafických zástupných dát na 
sledovanie spoločného cieľa. Každá proxy – biotická 
alebo abiotická - môže byť použitá na rekonštrukciu inej 
vlastnosti ekosystému. 

Medzi biotické proxy dáta patria údaje o 
subfosílnych spoločenstvách fauny (lastúrničky, 
pakomáre, perloočky, mäkkýše) a flóry (rozsievky, peľe, 
rastlinné zvyšky, plody). Skombinovaním týchto údajov 
sa získa komplexnejšie výsledky, ako pri vyhodnotení 
všetkých osobitne [1].  

1 Rozsievky ako indikátor ekologických zmien  
Rozsievky sú eukaryotické mikroskopické 
jednobunkové riasy. Bunky rozsievok sú voľným okom 
neviditeľné, môžu však utvárať hnedé škvrny, resp. 
povlaky na dne. Zaraďujú sa do triedy  Bacillariophyta 
[6]. Hlavným znakom rozsievok je špecifická štruktúra 
ich bunkovej steny, ktorá je tvorená z perforovaného 
hydroxidu kremičitého (SiO2.nH2O) [7]. Vyskytujú sa v 
slaných morských vodách ale aj sladkých vodách, v 
stojatej aj tečúcej vode, niekedy aj v pôde, sú 

dominantnou súčasťou fytoplanktónu a fytobentosu, 
sú kozmopolitné. Vyskytujú sa jednotlivo alebo 
usporiadané do kolónií rôznych tvarov. Rozsievky patria 
medzi dominantné riasy v našich vodách, a preto sa im 
pripisuje kľúčový význam pri bioindikácii, teda  
hodnotení ekologickej kvality a jej zmien vo vodnom 
prostredí [1].  Zmeny v druhovom zložení jazerných 
spoločenstiev sú dôležité pri zostavovaní modelu 
paleoekologických zmien. Na základe zmien ich 
schránky, ktorá je v sedimentoch veľmi dobre 
zachovaná, je možné určiť ekologické faktory, ktoré 
ovplyvňovali ich život [1].   

 
Každý druh rozsievok má individuálne požiadavky na 

biotopy. Sladkovodné druhy, neprežijú v mori a 
naopak, morské druhy zas v sladkovodných jazerách. 
Niektoré druhy sa vyskytujú len v kyslých biotopoch 
(Encyonema perpusillum), iné zas znesú len alkalické 
prostredie  (Nitzschia amphibia, obr. 2.) 

 

 
Obr. 2  Nitzschia amphibia je rozsievka indikujúca 
dobrú a stabilnú ekologickú kvalitu vôd jazera.  
Zdroj: [1]. 

 
Niektoré prežívajú v chladnejších vodách 

(Cymbopleura cuspidata), alebo len počas oteplenia 
(Fragilaria mesolepta). Rozsievky sú citlivé aj na 
intenzitu prúdov, niektoré prežívajú len v riekach 
(Navicula cryptotenella), iné zas prežívajú v stojacich až 
močaristých vodách (Cavicula pseudiscutiformis). 
Podobne to je aj so salinitou vody, druhy ako napríklad 
Neidiomorpha binodis  alebo Surirella amphioxys 
prežívajú len vo vodách s vyššou salinitou, oproti druhu 
Eunotia subherkiniensis, ktorý neznesie vysokú salinitu. 
Zaradenie jednotlivých druhov podľa týchto kritérií je 
veľmi dôležité pri ekologickom a paleoekologickom 
sledovaní zmien študovaných  biotopoch [1]. 
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Obr. 2: Pinnularia sp., indikátor dobrej ekologickej 
kvality vody.  
Zdroj: [1]. 
 

1.1 Fyzikálne faktory ovplyvňujúce rozsievky  

Aj nepatrná zmena fyzikálnych faktorov ako sú zmena 
teploty, nedostatok alebo prebytok svetla , obsah živín 
vo vodnom stĺpci dokáže ovplyvniť ich druhové 
zastúpenie, početnosť jedincov alebo veľkosť ich 
schránky.  
Všetky štúdie preto poukazujú na potenciál rozsievok 
zaznamenávať teplotné zmeny, avšak zmena teplôt má 
vplyv aj na iné fyzikálno- chemické faktory jazera, ako 
uvádzajú  Battarbee, alebo Anderson  [8], [26]. Teplota 
ovplyvňuje aj zamrznutie jazera, stratifikáciu vody, pH, 
dostupnosť živín, ktoré sa menia individuálne pri 
každom jazere [8].   
Množstvo svetla je hlavným komponentom vo 
fotosyntéze, práve preto zohráva dôležitú úlohu pri 
produktivite rias a pri určovaní druhového zastúpenia v 
jazere [9]. V plytkých vodách majú rozsievky vhodné 
podmienky pre proces fotosyntézy, ale s úbytkom 
svetla do hĺbky sa tieto podmienky zhoršujú. Rôzne 
druhy rozsievok majú odlišné požiadavky na množstvo 
slnečného žiarenia, príkladom môže byť Eunotia 
curtagrunowi, ktorá prežíva vo vodách s dostatkom 
svetla, čo môže vplývať na celkovú biomasu planktónu 
alebo komunitu bentosu [10].   
Rozpustnosť organického uhlíka je ďalší z faktorov 
vstupujúci do vývoja rozsievok, a to predovšetkým v 
boreálnych jazerách [11],[12]. Týmto spôsobom je 
možné kvalitatívne zhodnotiť zmeny klímy, kde sú 
známky po eutrofizácii, ktorá spôsobuje zvýšenie 
množstva rias vo vodnom stĺpci [10].  Zloženie taxónov 
môže ovplyvniť aj turbulencia prúdov, pri ktorej môže 
dôjsť k zamiešaniu bentických taxónov do vodného 

stĺpca. Vzhľadom na to, že planktonické rozsievky nie sú 
pohyblivé, k miešaniu ich taxónov dochádza častejšie, 
preto si vyvinuli životné cykly, aby dokázali prežiť tieto 
zmeny [9]. 
Ľadový pokryv na jazere ovplyvňuje rozsievky priamym, 
ale aj nepriamym spôsobom. Ľad ovplyvňuje prienik 
svetla do vodného stĺpca, čo môže brániť rastu 
rozsievok [13]. Príkladom môže slúžiť jazero Bajkal v 
Rusku, kde si rozsievky vyvinuli životný cyklus, ktorý 
závisí od pokrytia vodnej hladiny ľadom  [14]. Nepriamy 
vplyv ľadovej pokrývky sa prejavuje zmenami obsahu 
kyslíka na rozmedzí bahna a vody, kde prebieha 
regenerácia živín a vznik alkálií, čím môže meniť 
chemické zloženie vôd jazera [15]. V extrémnych 
prípadoch môže ľad zotrvávať na vodnej hladine počas 
celého roku, čo vedie k výrazným zmenám v druhovom 
zastúpení rozsievok, rovnako ako k zmenám veľkosti 
frustúl planktonických alebo bentických druhov. Na 
základe tohto faktu je možné určiť trvanie a rozsah 
ľadových pokrývok jazier v minulosti [16]. 

1.2 Chemické faktory ovplyvňujúce rozsievky  
Okrem fyzikálnych činiteľov je nutné brať do úvahy aj 
chemické činitele. Rozsievky sú výborným indikátorom 
zmeny pH vody, na ktoré reaguje druhové zastúpenie 
už pri nepatrnej zmene. Podľa Hustedta je 
pravdepodobne najdôležitejším komponentom pH. 
[27]. Zatiaľ neexistuje žiadne chápanie toho, ako pH 
ovplyvňuje rast a možnú prevahu určitých 
rozsievkových taxónov, však pH ovplyvňuje mnohé 
chemické a biochemické procesy a reakciu, ako 
napríklad dostupnosť živín pre riasy, rozpustnosť 
kovov, hlavne toxických a aktivitu špecifických enzýmov 
ako sú fosfatázy  [10]. Používa sa pH klasifikácia 
taxónov  rozsievok alebo je možné využitie rozsievok na 
rekonštrukciu paleolimnologických zmien a zmien pH v 
jazerách [17], [18], [19]. Modernejšie štúdie však 
dokazujú, že dochádza ku konštantnej zmene druhov v 
priebehu zmien pH, preto klasifikovať rozsievky iba v 
kategórii s pH nie je vhodné. Mohlo by to viesť k 
anomáliám pri rekonštrukcii pH jazera [10].   
Salinita typu „athalassic“, označujúca vnútrozemské 
soľné jazera, sa prejavuje hlavne v prostrediach, kde 
dominuje uhličitan. Ako uvádza Gasse [28], rozsievky sú 
ovplyvňované väčšinou obsahom iónov, teda salinitou 
resp. vodivosťou vody. Pri štúdiu klimatických zmien 
poskytujú taxóny rozsievok užitočné informácie o 
soľných jazerách, aj keď tie môžu byť obmedzené z 
dôvodu zlého zachovania rozsievok v sedimentoch [20], 
[21]. Druhý typ salinity, thalassic, je používaný ako 
ukazovateľ salinity a zmeny hladiny morí v pobrežných 
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oblastiach. V mnohých prípadoch pomáha rozbor 
spoločenstiev rozsievok k identifikácii transgresívnych 
a regresívnych cyklov a k určeniu indexových bodov pre 
zostavenie relatívnych zmien morskej hladiny [22].  

2. Terénne práce a laboratórna metodika 
výskumu 
Pre štúdium paleoekologických zmien nestačí odobrať 
sedimentačný materiál len s povrchu dna horského 
jazera. Jedným z hlavných cieľov pracovnej skupiny pre 
výskum plies v Tatrách je odber sedimentov – 
jadrovanie - pomocou limnickej plošiny, ktorému 
predchádza výskum dna sonarmi. Tie poskytnú obraz 
o hrúbke sedimentárnej výplne, topografii dna 
a pomôžu vybrať najvhodnejšie miesto na jadrovanie. 
Limnická plošina (obr. 3) pomocou, ktorej sa 
hydraulicko-mechanickým spôsobom odoberajú jadrá 
s dĺžkou až 2 m, a to zatláčaním jadrovača do dna 
jazera. 
   

 
Obr. 3 Limnologická plošina na brehu Trojrohého plesa.  
Zdroj : [23]   
 
Z dôvodu technologickej straty sedimentu medzi 
dvoma jadrami je potrebné vykonať ďalší paralelný vrt, 
z dôvodu prekrytia prechodov medzi jednotlivými 
časťami jadier, čím sa odstránia aj prípadné iné chyby 
jadrovania (napr. premiešanie vrstiev). Odobraté jadrá 
je potrebné uchovať v chlade pri 4°C, aby sediment 
nevyschol alebo inak neznehodnotil plesňami. Celé 
jadrá sú analyzované tomografom, pomocou ktorého 
sa odhalí vrstevnatosť, laminácia, prítomnosť väčších 
kusov driev alebo klastov a minerálov alebo 
technologické chyby jadrovania. Pravidelné striedanie 
vrstiev, ak je prítomné, vypovedá o neporušenom 
sedimentačnom zázname jadra. Nasleduje rozrezanie  
jadra na dve polovice, označenie jadra skratkou plesa, 
vyznačenie metráže, fotografické zdokumentovanie 
jadier a opis sedimentárneho záznamu. 

Nasleduje odber vzoriek pre radiometrické datovanie, 
najčastejšie fosílnych zvyškov rastlín, a odber vzoriek 
pre biotické a abiotické proxy s krokom 1 cm, ale môže 
byť aj väčší pre (obr. 4). Pre analýzu rozsievok so 
Zeleného plesa sa odoberal 1 cm sedimentu každých 10 
cm po celej dĺžke jadra.  
 

 
Obr. 4 Pozdĺžne prerezané jadra ZEP-2-1 zo Zeleného 
plesa Kežmarského. Výplň tvoria vrstevnaté piesčité 
a prachovité sedimenty, ich farba je odrazom rôznej 
koncetrácie fosílnej organickej hmoty. 
Zdroj: [24]. 

2.1 Laboratórne metódy prípravy rozsievok  
Na spracovanie sedimentov, za účelom determinácie 
rozsievok je možno použiť viacero laboratórnych 
metód. Podľa Battarbee [25] však platí kombinácia 
viacerých metód, ktoré sa musia určiť experimentálne 
pri jednotlivých skúmaných vzorkách. Predovšetkým je 
potrebné zohľadniť krehkosť frustuly rozsievok, ktorá je 
veľmi náchylná na zlomenie [1].   
Použitím veľmi presných digitálnych váh sa odváži 1g 
mokrého sedimentu, ktorý sa následne vloží do 
sklenenej skúmavky. Pri suchom sedimente postačí 
0,5g sedimentu. K tejto hmotnostnej zmene je 
potrebné prispôsobiť aj množstvá neskôr pridávaných 
chemických látok [1] .   
Pre odstránenie nepotrebného organického materiálu 
sa vleje do sklenených skúmaviek 20 ml 30% roztoku 
H2O2,  pričom dochádza k reakcii, pri ktorej sa rozpúšťa 
organický materiál. Sklené skúmavky s H2O2 a 
sedimentom je potrebné variť pre dokonalé 
odstránenie všetkého organického materiálu. Dĺžka 
varenia vzoriek je 1 až 2 hodiny v závislosti od množstva 
organického materiálu v danej vzorke.  Pri práci so 
sedimentom zo Zeleného plesa Kežmarského bola 
zvolená dĺžku varenia 2 hodiny z dôvodu vysokého 
obsahu organickej hmoty. Sediment bol na konci 
varenia béžovo až svetlo hnedý (obr. 5). 
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Obr. 5 Odstránenie organického materiálu 
 za prítomnosti H2O2.  
Zdroj: [1].  
 
V prípade sedimentov, ktoré môžu obsahovať 
karbonáty, je vhodné aplikovať do preparátu malé 
množstvo 10% roztoku HCl a následne nechať 15 minút 
odstáť pre rozpustenie karbonátu [10].   
V nasledujúcom kroku sa preleje suspenzia do 
centrifugačných skúmaviek so zahroteným koncom 
(skúmavka PP Falcon so zahroteným koncom, 14 ml) 
[1]. Aby nedošlo k poškodeniu schránok rozsievok, 
musia sa  centrifugovať pri nízkych otáčkach. Pri práci 
so vzorkami zo Zeleného plesa Kežmarského bolo 
zvolených 800 ot.s-1 počas 10 minút. Tento proces sa 
opakoval tri krát, po každom cykle bola vymenená 
destilovaná voda za čistú. Po poslednom odstreďovaní 
sa destilovaná voda ešte raz vymení a preparát je 
pripravený na kvapkanie na podložné sklíčko [1].   
Označenie podložného sklíčka tvorí názov plesa, číslo 
jadra, označenie konkrétnej časti jadra,  hĺbka v 
centimetroch a dátum prípravy.  
 
 

 
Obr. 6 Systém označovania podložných skiel pre 
štúdium rozsievok.   
Zdroj : [1].   
 
Na podložné sklíčko položíme krycie sklíčko s 
priemerom 18 mm, na ktoré sa za pomoci automatickej 
pipety aplikuje 300 µl destilovanej vody, do ktorej sa 
pridá rôzne množstvo suspenzie v závislosti od hustoty 
suspenzie obsahujúcej rozsievky. Pri analýze rozsievok 
zo sedimentov Zeleného plesa Kežmarského bolo 
použité 50 a 30 µl suspenzie. Suspenzia musí byť 
aplikovaná na krycie sklíčko rovnomerne, aby došlo k 
rovnomernému rozdeleniu rozsievok po sklíčku. Takto 
pripravený preparát sa nechá 24 hodín sušiť pri izbovej 
teplote, aby sa odparila voda a na krycom sklíčku zostal 
len jemný neporušený biely sediment.  Krycie sklíčko 
pripevníme na podložné za pomoci živice s vysokým 
indexom lomu svetla, ako je napríklad Naphrax alebo 
Hyrax [10].   
Naphrax je živica s indexom lomu 1,65, po zohriatí na 
podložnom sklíčku  dosahuje index lomu 1,73. Pri práci 
s Naphraxom je nutné dbať na bezpečnosť. Keďže sa 
jedná o zapáchajúcu a toxickú chemickú látku, je 
potrebné s ním pracovať pod digestorom. Silný zápach 
spôsobuje obsah toluénu, ktorý v Naphraxe slúži ako 
rozpúšťadlo.  Pri použití Naphraxu sa kvapne jedna 
kvapka na krycie sklíčko s vysušeným sedimentom a 
pomocou pinzety sa položí na podložné sklíčko. Krycie 
aj podložné sklíčko sa spolu nahrievajú nad horúcou 
platňou pri teplote asi 130 C° v priebehu pár minút pre 
odstránenie toluénu v Naphraxe [10]. Tesne pred 
odobratím sklíčka z horúcej platne je potrebné, aby 
Naphrax dosiahol bod varu, čím sa odstránia vzduchové 
bubliny pod krycím sklíčkom. Po vychladnutí, ktoré trvá 
asi 3 až 4 hodiny, je krycie sklíčko pevne prilepené o 
podložné sklo.  Pripravený preparát sa pozoruje pod 
svetelným mikroskopom pri prechádzajúcom svetle a 
pri zväčšení 1000x, ojedinele pri väčších jedincoch sa 
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použije zväčšenie 400x. Pre zlepšenie kvality obrazu sa 
na sklíčko aplikuje imerzný olej (Zeiss, Immersol 518F, 
1,518 pri 23°C), ktorým sa v optickej mikroskopii 
zväčšuje numerická apertúra objektívov. Zároveň 
obmedzuje prípadné nezrovnalosti na sklíčku ako sú 
jemné škrabance a podobne. Postačí jedna kvapka 
imerzného oleja a následné spojenie objektívu s touto 
kvapkou, po zaostrení a prispôsobení intenzite svetla 
nasleduje samotná determinácia a počítanie jedincov 
[1].   

3. Diskusia 
Na území Vysokých Tatier prebieha v súčasnosti  
výskum v rámci projektu Deglaciácia a postglaciálny 
klimatický vývoj zaznamenaný v jazerných sedimentoch 
Vysokých Tatier. Cieľom je štúdium časovej postupnosti 
zániku ľadovca vo vysokohorskom pásme po 
poslednom zaľadnení pred 10 000 rokmi. Tento projekt 
sa zameriava na prechod medzi glaciálnou a 
postglaciálnou sedimentáciou a rýchlosťou a intenzitou 
ekologických zmien po ústupe ľadovca.  
Sedimenty z plies sú analyzované viacerými proxy 
dátami, ktorých kombináciou vznikne určitý model 
zmien v krajine.  
Jedným z fosílnych proxy Zeleného plesa Kežmarského 
sú rozsievky, ktoré citlivo reagujú na zmeny fyzikálnych 
a chemických faktorov, a to zmenami v abundancii 
jedincov a druhov a zmenami v diverzite spolocenstiev.  
Rozsievky môžu byť ovplyvnené počas ich životného 
cyklu priamo ako aj nepriamo zmenou kvality alebo 
teploty vody. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa 
rozsievky používajú pomerne často ako indikátory 
proxy dát klimatických a ekologických zmien.  
 

Záver 
Zmeny, ktorým podliehala naša krajina pri a po ústupe 
posledného zaľadnenia je možné študovať zo 
sedimentov odobratých z tatranských plies. Podrobná 
analýza spoločenstiev dokáže identifikovať 
paleklimatické a paleoekologické zmeny počas 
holocénu. Rozsievky ako jedny z proxy dát predstavujú 
využiteľný a cenný bioindikátor takýchto zmien.  
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Abstrakt: 
Článok poskytuje informácie o cezhraničnej spolupráci 
a aktuálne informácie o pôsobení nového subjektu 
v regionálnom rozvoji - EZÚS PONTIBUS na území 
Nitrianskeho kraja a Peštianskej župy. 

Obsahovo je rozdelený do štyroch častí. Druhá 
kapitola poskytuje základné informácie o pojme EZÚS, 
právnom rámci ich vzniku, rovnako tak aj informácie 
o založení EZÚS PONTIBUS. V tretej časti sme metódou 
vysvetľujúceho opisu ako aj kartograficky vymedzili a 
charakterizovali územie pôsobnosti EZÚS PONTIBUS. 
Vo štvrtej kapitole sme sa venovali projektom tohto 
subjektu a analýze dotácií na ne. V piatej časti sú 
definované problémy územia a uvedené opatrenia, 
ktoré by mali pomôcť k zlepšeniu situácie v jednotlivých 
oblastiach. 
Kľúčové slová: cezhraničná spolupráca, EZÚS 
PONTIBUS, projekty rozvoja 
 

Abstract: 
The article gives an overview of the cross-border 
cooperation as well as current activities of the EGTC 
PONTIBUS, a new subject of regional development 
operating in Pest county and Nitra region. 

The article is content-wise divided into 4 
chapters whereof the second one introduces the term 
EGTC per se, gives legal outline of its origin as well as 
foundation of the EGTC PONTIBUS. The third chapter 
describes and gives a cartographic layout of the EGTC 
PONTIBUS area and activities. In the final chapter we 
focused on projects of the above-mentioned subject as 
well as analyses of their funding. A comprehensive 
overview of local issues as well as possible solutions 
that should help to enhance the situation in the region 
have been summarized in the final part. 
Key words: cross-border cooperation, the EGTC 
PONTIBUS, development projects 
 

 
 
 

Úvod 
Cezhraničná spolupráca je vo všeobecnosti chápaná 

ako priama spolupráca medzi orgánmi na nižších 
úrovniach ako je vláda, ktorá na oboch stranách hranice 
pomáha podporovať mier, slobodu, bezpečnosť, 
dodržiavanie ochrany ľudských a etnických práv, 
ochranu menšín a vedie k rozvoju cezhraničných 
regiónov. V Európe má dlhú históriu, snaha bola a aj je 
o zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva a celkový 
rozvoj pohraničných, často marginálnych oblastí. 
Prekážkou rozvoja bola častá absencia legislatívnych, 
inštitucionálnych a administratívnych kapacít. Prvé 
úspechy cezhraničnej spolupráce boli v pohraničnej 
oblasti Nemecka, Francúzka a Holandska. Cieľovými 
oblasťami spolupráce boli verejná správa, územné 
plánovanie, výchova a vzdelávanie, dochádzka do 
zamestnania, infraštruktúra a ochrana životného 
prostredia. Spolupráca presahujúca národné hranice 
má charakter cezhraničnej, transnacionálnej alebo 
interregionálnej spolupráce. 

Právny rámec cezhraničnej spolupráce predstavuje 
súbor medzinárodných zmlúv, prostredníctvom 
ktorých sa štáty zaväzujú uznať, že ich cezhraničné 
územno-správne celky, rozvíjajúce sa v zmysle systému 
legislatívy vlastného štátu, sú zmocnené nadväzovať 
vzťahy priamo v prípade potreby vykonávať právne 
úkony a uzatvárať zmluvy s cezhraničnými územno-
správnymi jednotkami na druhej strane štátnej hranice 
a na území susedného štátu. Dnes právny rámec 
cezhraničnej spolupráce zabezpečujú viaceré zmluvy 
ako Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej 
spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, 
Doplnkový protokol k Európskemu rámcovému 
dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými 
celkami alebo orgánmi, Protokol č.2 k Európskemu 
rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi 
územnými celkami alebo orgánmi, týkajúci sa 
interteritoriálnej spolupráce, Európska charta o 
hraničných a cezhraničných regiónoch, Európska charta 
miestnej samosprávy, Európska charta regionálneho 
plánovania, Európska charta miest, Inštitucionálny 
rámec cezhraničnej spolupráce ako aj ďalšie [1]. 
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1 Teoreticko-metodické východiská 
problematiky 
Prvým krokom vzniku článku bolo zhromaždenie 
informačných zdrojov, printových aj elektronických, 
ako sú odborná literatúra, rôzne európske stratégie 
rozvoja území, výročné správy EZÚS pod. 

Problematike cezhraničnej spolupráce sa v 
odbornej literatúre venovali a venujú mnohí autori, 
napr. Drgoňa [2], Dubcová, Kramáreková [3], Halás [4], 
Jeřábek [5], Rajčáková [1] a iní. Pojem EZÚS sme 
definovali pomocou internetových stránok EU [6] a 
európskeho parlamentu [7]. Na vymedzenie územia 
a charakteristiku jeho vlastností bola použitá Stratégia 
zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS, s.r.o. 2018-
2025 [8]. Ako podklady pre identifikáciu základných 
parametrov projektov EZÚS PONTIBUS nám poslúžili 
výročné správy [9], [10], [11]. 

Pri tvorbe textovej časti boli využité rôzne metódy. 
Metóda vysvetľujúceho opisu bola využitá pri 
základných charakteristikách pôsobnosti EZÚS 
PONTIBUS a územia, v ktorom pôsobí. Metódou 
komparácie sme porovnali informácie o území na 
oboch stranách štátnej hranice a veľkosť finančných 
prostriedkov získaných na realizáciu projektov, čo sme 
následne aj štatisticky spracovali. Informácie sme 
vizualizovali prostredníctvom kartografickej metódy 
(mapa 1) a grafmi (1, 2). 

 

2 Európske zoskupenie územnej spolupráce 
2.1 K pojmu EZÚS 
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) je 
európsky právny nástroj určený na uľahčenie a 
podporu nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. 
Na rozdiel od nástrojov, ktoré sa používali pred rokom 
2007, je EZÚS právnická osoba, čiže je nositeľom práv a 
právnych povinností [6]. 

Cieľom EZÚS je uľahčovať a podporovať územnú 
spoluprácu najmä medzi svojimi členmi, vrátane jednej 
alebo viacerých oblastí cezhraničnej, nadnárodnej 
a medziregionálnej spolupráce, a to s cieľom posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v EÚ [7]. 

Členmi zoskupenia môžu byť tieto subjekty: členské 
štáty alebo orgány na národnej úrovni, regionálne 
orgány, miestne orgány, verejné podniky, podniky 
poverené prevádzkovaním služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu v súlade s uplatniteľným 
právom Únie a vnútroštátnym právom alebo národné, 
regionálne, miestne orgány, subjekty alebo verejné 
podniky z tretích krajín. Tieto subjekty sa musia 
nachádzať aspoň na území dvoch členských štátov EÚ. 

Úlohy zoskupenia sa môžu týkať predovšetkým 
realizácie programov spolupráce alebo ich častí alebo 
realizácie operácií podporovaných Úniou 
prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, Európskeho sociálneho fondu alebo 
Kohézneho fondu. Najvyšším orgánom zoskupenia je 
zhromaždenie. Svoje rozhodnutia vo veciach, ktoré 
patria do jeho právomoci, prijíma formou uznesenia 
[7]. 

 

2.2 Právny rámec EZÚS 
Európsky parlament 5. júla 2006 schválil nariadenie č. 
1082/2006, z ktorého vyplýva, že za účelom prekonania 
prekážok pri územnej spolupráci na úrovni Európskeho 
spoločenstva je potrebné vytvorenie dobrovoľného 
spoločenstva s právnou subjektivitou. Dňa 15. februára 
2008 Národná rada SR schválila zákon č. 90/2008, 
pričom tento zákon upravuje založenie, vznik, 
postavenie, hospodárenie, zrušenie a zánik európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce so sídlom na území SR 
a dohľad nad jeho činnosťou v súlade s osobitným 
predpisom. Nariadenie č. 1302/2013 z 17. 12. 2013 
mení nariadenie č. 1082/2006 pokiaľ ide o vyjasnenie, 
zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania 
EZÚS a dopĺňa ho v 17 častiach [7]. 

 

2.3 Vznik EZÚS PONTIBUS 
Úrad vlády SR svojím listom zo dňa 22.06.2015 udelil 
súhlas s účasťou NSK v EZÚS PONTIBUS, s. r. o. a 
schválil dohovor. EZÚS PONTIBUS bolo založené 11. 8. 
2015, kedy zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho 
kraja (NSK) a Peštianskej župy podpísali stanovy EZÚS 
PONTIBUS. Ustanovujúcim zasadnutím EZÚS PONTIBUS 
formálne vznikol až po registrácii na Ministerstve 
zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska 
dňa 8. 1. 2016. Cieľom založenia zoskupenia bolo 
vytvorenie užších spoločenských a aj ekonomických 
vzťahov na oboch stranách hranice. Slovo „PONTIBUS“ 
je možné preložiť z latinčiny ako „mosty“ [9]. 

 

 
 
 
3 Základná charakteristika územia EZÚS 
PONTIBUS 
Nitriansky kraj a Peštianska župa, tvoriace cieľové 
územie EZÚS PONTIBUS (mapa 1), ležia pozdĺž 
centrálnej časti štátnych hraníc Slovenska a Maďarska. 
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Mapa 1 EZÚS PONTIBUS - Nitriansky kraj a Peštianska 
župa[9] 
 
Hranicu oboch krajín tvorí na juhu tok Dunaja až po 
zaústenie rieky Ipeľ, odtiaľ je s menšími výchylkami až 
po maďarskú obec Ipolytarnóc hranica 
v severovýchodnom smere tvorená riekou Ipeľ. 
Spoločné pohraničné územie tak tvoria na slovenskej 
strane okresy Levice, Nové Zámky a okres Szob v 
Peštianskej župe. Rozloha celého územia pôsobnosti 
EZÚS PONTIBUS je 12735 km2, z toho Nitriansky kraj 
tvorí 6344 km2 s 354 obcami a Peštianska župa 6391 
km2 so 187 obcami. Celé územie tak tvorí 541 obcí 
s takmer 2 mil. obyvateľmi. Na sever od Dunaja sa 
rozprestierajú údolia riek Hron a Ipeľ, ktoré sú 
poľnohospodársky využívané. Jednotlivé pohoria 
Severomaďarského stredohoria (Északi-középhegység) 
pokrývajú lesy. Na tomto území je charakteristické 
mierne chladné, vlhkejšie podnebie, na slovenskej 
strane sú pre mierne kontinentálne podnebie 
charakteristické časté teplotné výkyvy. Mimoriadne 
dôležitou úlohou je udržiavanie chránených území, 
keďže vodné toky a pohoria pokryté lesmi fungujú ako 
biokoridory. V oboch pohraničných regiónoch sa 
nachádza päť národných parkov a jaskyne Slovenského 
krasu a Aggtelekského krasu sú od roku 1995 
spoločným chráneným svetovým dedičstvom UNESCO. 
Environmentálne ukazovatele je možné považovať za 
pozitívne a percento chránených území Natura 2000 na 
tomto území (25,19%) prevyšuje priemer (18,25 
%)Európskej únie [8].  

V blízkosti územia sa nachádza druhý 
najfrekventovanejší hraničný priechod na slovensko-
maďarských hraniciach Komárno - Komárom s 
priemernou priepustnosťou 5029 automobilov za deň. 
Najfrekventovanejším hraničným priechodom je 
hraničný priechod Rajka – Čunovo v Bratislavskom kraji 
s priemernou priepustnosťou 5473 vozidiel za deň. 
Tretí najfrekventovanejší hraničný priechod sa 

nachádza už priamo v cieľovom území EZÚS PONTIBUS 
v mestách Štúrovo - Ostrihom s priemernou 
priepustnosťou 4924 automobilov za deň. Z dvoch 
železničných priechodov, umožňujúcich osobnú 
prepravu medzi hranicami, sa najfrekventovanejší 
nachádza priamo v cieľovom území medzi Szobom 
a Chľabou. 

Prioritným cieľovým územím EZÚS PONTIBUS 
(obrázok 1) sú prihraničné obce pri rieke Ipeľ na 
slovenskej strane (modré) a obce okresu Szob na 
maďarskej strane (zelené). 

 

 
Obr. 1 Cieľové územie EZÚS PONTIBUS[8] 
 
Toto cieľové územie zahŕňa celkovo cca 56 000 
obyvateľov a 44 obcí. Na slovenskej strane pokrýva 16 
prihraničných obcí okresu Levice s rozlohou 1551 km2 
a 11 obcí okresu Nové Zámky s rozlohou 1347 km2. Len 
mestá Šahy (7344 obyvateľov) a Štúrovo (10 427 
obyvateľov) ležia v cieľovom území. Najľudnatejším 
mestom je Štúrovo s 10 427 obyvateľmi a najmenej 
ľudnatou obcou sú Malé Ludince (174 obyvateľov). Na 
maďarskej strane sa v okrese Szob nachádzajú dve 
mestá (Szob a Nagymaros) a 15 obcí. Okres Szob má 
rozlohu 438,33 km² s počtom obyvateľov 2628 
obyvateľov (2018). Najľudnatejším mestom v okrese je 
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Nagymaros so 4 750 obyvateľmi, najmenej obyvateľov 
má obec Tésa (85). 
 

4 Projekty EZÚS PONTIBUS 
4.1 Zameranie projektov 
Hlavnou úlohou zoskupenia je rozvoj a podpora 
cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce so 
zámerom zlepšiť hospodársku a sociálnu spätosť 
vytvorením spoločných projektov, aktivít a programov 
cezhraničnej spolupráce. Medzi hlavné oblasti záujmu 
zoskupenia patria doprava, hospodárstvo, výskum a 
inovácie, energetika a obnoviteľné zdroje, ľudské 
zdroje, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, životné 
prostredie, cestovný ruch, kultúra, šport, zdravotníctvo 
a sociálna oblasť [8]. 
Na grafe 1 je možné vidieť výšku vynaložených 
prostriedkov na jednotlivé projekty, ktorých rozpočet 
nepresiahol 100 000€ za obdobie rokov 2016 až 2018. 
Dva projekty presiahli rozpočet 100 000€, pričom išlo o 
výstavbu mosta medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd 
(6 759 748 €) a prípravu akčného plánu RE-START 
(4 148 889,64€), ktorý je rozdelený na 8 častí [10]. 

Graf 1 Výška rozpočtov projektov ktoré nepresiahli 
výšku 100 000€za roky 2016 až 2018[9], [10], [11] 

 
4.2 Charakteristika projektov 
4.2.1 Začal sa PONTIBUS(2016) 
EZÚS PONTIBUS predložil v rámci výzvy Ministerstva 
zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska 
žiadosť o dotáciu „Na podporu činnosti EZÚS-ov v roku 
2016“. Zoskupeniu boli poskytnuté prostriedky vo 
výške 17 100€, spolufinancovanie bolo 1 870€. 
Rozpočet projektu bol využitý na administratívne, 
cestovné, vecné výdavky, odvody a výdavky spojené so 
službami zoskupenia PONTIBUS [9]. 

4.2.2 Konvergencia regionálneho rozvoja 
Peštianskej župy a NSK (2016) 
Dňa 3. 11. 2016 NSK podal v rámci výzvy Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU spolu 
s Peštianskou župou, Univerzitou Konštantína Filozofa 

v Nitre a EZÚS PONTIBUS žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku. Tento projekt 
podporený nebol[9]. 

 

4.2.3 PONTIBUS uháňa - 2017 (2017) 
EZÚS PONTIBUS predložil v rámci výzvy Ministerstva 
zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska 
žiadosť o dotáciu „Na podporu činností a rozvoja EZÚS-
ov v roku 2017“. V porovnaní s rokom2016 bolo 
poskytnutých len 13 300 €, spolufinancovanie bolo vo 
výške 1 400€. Ako predošlý rok 2016 boli finančné 
prostriedky použité na bežné výdavky zoskupenia[10]. 
 

4.2.4 Projekt na využitie externých odborných 
služieb za účelom prípravy Akčného plánu 
zamestnanosti v rámci Prioritnej osi 3 Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU 
(2017) 
Cieľom projektu podaného na Ministerstvo 
zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska 
bolo zabezpečenie služieb externých odborníkov pri 
vypracovaní projektovej žiadosti pre program 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU. Projekt 
bol podporený a  spracoval ho výskumný ústav Héfta 
z Maďarska [10]. 
 

4.2.5 Príprava strategického dokumentu pre EZÚS 
PONTIBUS(2017) 
EZÚSPONTIBUS podal žiadosť na Ministerstvo 

zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska, 
ktoré túto žiadosť koncom novembra schválilo a na 
prípravu stratégie poskytlo dotáciu vo výške 11 600 €. 
Z tejto dotácie bol vypracovaný dokument Stratégia 
EZÚS PONTIBUS, s.r.o. 2018 – 2025 spoločnosťou 
Enrawell Consulting Kft. z Budapešti v máji 2018 a             
17.12.2018 ho obaja zakladajúci členovia EZÚS 
PONTIBUS schválili [10]. 
 

4.2.6 Individuálna žiadosť na „Podporu činnosti 
EZÚS PONTIBUS“(2018) 
V marci 2018 bola predložená žiadosť o dotáciu z 
Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných 
vecí Maďarska. Na príkazné odmeny, odvody, vecné 
výdavky, administratívne výdavky a výdavky na služby 
bolo vyčlenených 16 000 €, spolufinancovanie bolo vo 
výške 1 400€. Dotáciu bolo možné využiť do 
31.12.2018[10]. 
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4.2.7 Príprava dokumentu „Rozvoj turistického 
projektu malého rozsahu na území EZÚS 
PONTIBUS“ (2018) 
Z dotácií Ministerstva zahraničného obchodu a 
zahraničných vecí z rokov 2017 a 2018 bola približne 
polovica (15 000€) použitá na vypracovanie dokumentu 
„Rozvoj turistického projektu malého rozsahu na území 
EZÚS PONTIBUS“ spoločnosťou Enrawell Consulting Kft. 
Uznesenie zakladajúci členov EZÚS PONTIBUS zo dňa 
17.12. 2018 ho schválilo[10]. 

 
4.2.8 Individuálna žiadosť o dotáciu na 
„Vybudovanie kajakových prístavných mól na 
rieke Ipeľ v záujme rozvoja vodno-turistických 
a športových príležitostí“ (2018) 
V júli 2018 bola predložená a schválená individuálna 
žiadosť o dotáciu z Ministerstva zahraničného obchodu 
a zahraničných vecí Maďarska na projekt vybudovania 
kajakových prístavných mól toku rieky Ipeľ v obciach 
Szob, Ipolydamásd, a Chľaba. Termín ukončenia 
projektu je apríl 2019. Výška poskytnutých 
prostriedkov je 44 000€ [10]. 
 

4.2.9 Projekt na výstavbu mosta medzi obcami 
Chľaba a Ipolydamásd 
PONTIBUS už 3 roky plnil úlohu sprostredkovateľa 
príprav výstavby mosta cez rieku Ipeľ medzi obcami 
Chľaba a Ipolydamásd. Výsledkom bolo predloženie a 
schválenie projektu v rámci programu spolupráce 
Interreg V-A SK-HU. Partnermi projektu sú NSK, 
Peštianska župa a NIF Zrt (Národný orgán pre rozvoj 
infraštruktúry, s.r.o.) 21. 12.2018 bola podpísaná 
zmluva (č. SKHU/1601/2.1/357) o nenávratný finančný 
príspevok vo výške 5 745 785,80 € (celkový rozpočet 
projektu je 6 759 748 €) [11]. 
 

4.2.10 Príprava Akčného plánu zamestnanosti 
s názvom RE-START na podanie do II. kola výzvy v 
rámci Prioritnej osi 3 Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A SK-HU 
EZÚS spolu s výskumným ústavom HÉTFA v roku 2017 
vypracovalo akčný plán RE-START. V akčnom pláne bolo 
potrebné identifikovať potreby územia týkajúce sa 
zamestnanosti a vypracovať s tým súvisiace projekty, 
ktoré sú zamerané na tvorbu pracovných miest a 
cezhraničnú mobilitu. Akčný plán bol predložený do 1. 
kola v rámci výzvy programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A SK-HU. Tento projekt bol úspešný v 1. kole 
a bola mu pridelená podpora vo výške 4 148 889,64€.  

Do 2. kola výzvy bolo potrebné rozpracovať 8 
projektov (graf 2): 1. Koordinačný a komunikačný 
projekt (300 000 €), 2. RE-BOOT Rozvoj sociálnych 
služieb a siete v záujme seniorov (754 290 €), 3. RE-
NEWAL Rozvoj spoločných miestnych služieb (499 845 
€), 4. RE-CREATION Portfólio nových služieb (958 624 
€),5. RE-STRUCTURING Modernizácia sociálnej 
infraštruktúry (1 882 000 €), 6.RE-HABILITATION 
Vzdelávacie programy pre sociálnych pracovníkov a 
ošetrovateľov (199 500 €), 7. RE-POSITION Školiace 
programy zamerané na prax (199 990€), 8. RE-BIRTH 
Aktívna staroba (199 500 €). 

 

 
Graf 2 Štruktúra projektov Akčného plánu RE-START 
[8], [11] 
 

Akčný plán RE-START je založený na partnerstve so 
všetkými významnými zainteresovanými stranami, 
vrátane komôr, skupín LEADER, mimovládnych 
organizácií, vzdelávacích inštitúcií, inštitúcií a orgánov 
sociálnych služieb, samospráv. Program z dlhodobého 
hľadiska zvýši atraktívnosť regiónu, kvalitu miestnych 
služieb a ponúka alternatívu k problému starnúceho 
obyvateľstva [8], [10], [11]. 

 

5 Výsledky a diskusia 
Zoskupenie PONTIBUS bude musieť v cieľovom 

území realizovať projekty, ktoré sa zamerajú na 
schopnosť územia udržať si svoju populáciu, zlepšiť 
životné prostredie a dosiahnuť tak udržateľný 
hospodársko-sociálny rozvoj územia. Na dosiahnutie 
týchto cieľov je potrebné investovať do nasledujúcich 
piatich rozvojových oblastí: 1. Doprava a dostupnosť, 2. 
Hospodárstvo, 3. Spoločnosť, 4. Ochrana prírodného 
prostredia, 5. Kultúra a cestovný ruch.  

Dopravu a dostupnosť je možné vylepšiť zlepšením 
regionálnej dostupnosti pohraničného regiónu, 
zlepšením priepustnosti hraničných priechodov alebo 
rozvojom regionálnych dopravných systémov. 
Zlepšenie hospodárstva na území je možné docieliť, 
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zvýšením podielu malých podnikov, motivovaním 
stredných podnikov k usídleniu, podporou udržania 
vysokokvalifikovaných zamestnancov na mieste a 
podporou prístupu miestnych výrobkov na trh. 
Zlepšenie prístupu ku kvalitným verejným službám je 
možné dosiahnuť podporou ľudí s nižšou kvalifikáciou, 
zosúladením okresných a cezhraničných vzdelávacích 
služieb a zabezpečením lepšieho prístupu k 
zdravotníckym službám. Pre ochranu prírodného 
prostredia sú navrhované modernizácia 
protipovodňového systému, zníženie zaťaženia 
životného prostredia spôsobeného znečistením 
odpadmi a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. K 
udržateľnému využívaniu kultúrnych a turistických 
atrakcií by pomohlo rozšírenie ubytovacej ponuky, 
ponuky aktívneho turizmu, rozvoj kultúrnych a 
turistických atrakcií a súvisiacich služieb [8]. 

Projekty EZÚS PONTIBUS dobre odzrkadľujú potreby 
regiónu. Hoci absentuje projekt, ktorý by sa bližšie 
zaoberal ochranou prírodného prostredia, projekty 
akčného plánu RE-START sú zamerané na všetky 
ostatné vyššie uvedené rozvojové oblasti. Hlavným 
prispievateľom na fungovanie EZÚS PONTIBUS je zatiaľ 
Ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných 
vecí Maďarska [9],[10],[11] a ako spolufinancovatelia 
Peštianska župa a NSK. Slovensko sa priamo podieľa len 
na výstavbe mostu medzi obcami Chľaba a 
Ipolydamásd vo výške 1,66 mil. eur. 

Hospodársky potenciál v pohraničných regiónoch nie 
je často využívaný naplno. Dôvodom je nedostatok 
dôvery a niekedy aj negatívne postoje medzi 
susediacimi krajinami. Tieto oblasti bývajú v príslušnej 
krajine často marginálne, čo je najčastejšie dôsledkom 
politického vývoja. Cezhraničná spolupráca má tieto 
oblasti na oboch stranách hranice hospodársky a 
sociálne posilniť a tak bojovať proti regionálnym 
disparitám v krajine. V dnešnej dobe zvýšeného 
nacionalizmu aj v krajinách V4, môže efektívne 
využívanie cezhraničnej spolupráce viesť k lepšiemu 
spolunažívaniu národov a menšín žijúcich v susedných 
krajinách a tak predchádzať konfliktom v týchto 
oblastiach.  

 
Záver 
Pri analýze pôsobenia EZUS PONTIBUS v NSK a 
Peštianskej župe sme zistili, že toto zoskupenie pôsobí 
na tomto území od roku 2016. Bolo založené z dôvodu 
uľahčenia cezhraničnej spolupráce NSK a Peštianskej 
župy, pričom primárne územie spolupráce je hraničné 
územie okresov Szob, Levice a Nové Zámky. Projekty 
EZUS PONTIBUS boli najprv cielené na tvorbu 

strategických dokumentov a plánov, na ktorých stavali 
projekt RE-START a Projekt na výstavbu mosta medzi 
obcami Chľaba a Ipolydamásd. Hlavným problémom 
tohto územia je však stále schopnosť si udržať 
obyvateľstvo, ktoré odchádza za lepšími životnými 
podmienkami, starnutie zostávajúcej populácie a 
nedostatok kvalifikovaných pracovných síl.  
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Abstrakt 
V súčasnosti sa mnoho hovorí o kvalite verejnej 
dopravy, ktorá je však často vnímaná len cez vzhľad 
vozidiel, služby v nich, frekvenciu spojov a ich 
pravidelnosť. Zároveň sa objavujú integračné 
trendy, ktoré posilňujú úlohu kombinovanej 
dopravy.   

Tento článok si kladie za cieľ porovnať dopravno-
geografické vlastnosti spojení obcí Trnavského 
samosprávneho kraja s Trnavou ako ich krajským 
mestom v 4 kľúčových časoch medzi 3 hlavnými 
spôsobmi dopravy- vlak, autobus a kombinácia 
vlak+autobus.  

Výsledkom je vytriedenie obcí v každom čase do 
6+1 kategórií  a ich grafické znázornenie, a zároveň 
aj analýza týchto skutočností. Táto môže slúžiť ako 
podklad pri objednávaní spojov zo strany 
ministerstva dopravy alebo Trnavského 
samosprávneho kraja. 
Kľúčové slová: vlak, autobus, kombinovaná doprava, 
TTSK, dostupnosť 
  

Abstract 
Nowadays, the quality of public transport is 
discussed a lot. But this quality is often perceived as 
the outlook of the vehicles, the services in them, the 
frequency and regularity of the connections. There 
appear also the trends of the integration of the 
transport, which help to the development of the 
combined transport.  
This article has a goal to compare transport-
geographical properties of the connections, that are 
between the municipalities of Trnava  self-
governing region and Trnava as their provincial city 

in the four key times by three transport modes- 
train, bus and combined transport..   
Key Words: train, bus, combined transport,  Trnava 
self-governing region, accessibility.  

Úvod 
Podiel verejnej dopravy na preprave osôb v 
prostredí Slovenskej republiky do roku 2014 klesal. 
Tieto úpadkové procesy príznačné v SR od roku 1989 
sú výraznejšie vo vidieckom priestore, kde dochádza 
k redukcii až rušeniu celých liniek. Rušenie 
autobusových a železničných spojov a vytváranie 
„efektívnejšieho“ (avšak pre cestujúcich oveľa 
menej pohodlného) prepravného dopravného 
systému v obciach SR spôsobilo niekoľko faktorov: 
diskutabilné vymedzenie hraníc vyšších územných 
celkov riadené politickými (nie geografickými) 
kritériami, rastúci význam individuálnej 
automobilovej dopravy v komerčnej i súkromnej 
sfére, a zároveň štrukturálno-priestorové zmeny na 
trhu práce, ktoré priniesli značne vyšší počet ľudí 
pracujúcich z domu, alebo dochádzajúcich domov 
len na víkendy, ako aj množstvo ľudí, ktorí nepracujú 
na typické zmeny ( v čase od 6 do 14,ďalej 14-22, 22-
6, alebo 8-16). V 10-tych rokoch 21. storočia sa 
začali vo zvýšenej miere vyskytovať prejavy 
neriešiteľných situácií s rannými a poobednými 
zápchami na hlavných ťahoch najmä krajských 
miest, vstupov do nich a ich suburbánnych zón. Na 
základe týchto situácií a pod tlakom verejnosti od 
roku 2013 výrazne vzrástol význam BID (bratislavská 
integrovaná doprava) tzn. Integrovanej verejnej 
osobnej dopravy v Bratislave, čo Trnavskému kraju 
čiastočne zlepšilo cestovanie do hlavného mesta, aj 
keď jeho pozitívny účinok je diskutabilný. Zavedenie 
bezplatnej prepravy v dotovanej železničnej 
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doprave určené pre deti do 15 rokov bez ohľadu na 
vzdelávanie, pre študentov stredných škôl a 
vysokých škôl I. a II. stupňa do 26 rokov po 
preukázaní patričných potvrdení a pre dôchodcov. 
Týmto rozhodnutím vlády SR, ktoré vstúpilo do 
platnosti 17. novembra 2014, verejná preprava 
začala narastať a spomalil sa pokles jej podielu na 
celkovej doprave osôb. Objednávanie trás vlakov na 
území Slovenska podlieha schvaľovaniu - na úrovni 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR (prostredníctvom príslušných rezortných 
orgánov [1]). [2] konštatuje, že tento systém nie je z 
hľadiska koordinácie jednotlivých druhov dopravy 
optimálny. Železničná doprava je znevýhodnená 
trasovaním viazaným na existujúcu železničnú 
infraštruktúru (trate a stanice), aj keď sa v 
súčasnosti niektoré obce snažia o vybudovanie 
nových vlakových zastávok. 

Na druhej strane však výrazne vystupujú aj 
zvyšné 2 spôsoby verejnej dopravy- autobusová a 
kombinovaná. 

Autobusová doprava v sebe prináša viaceré 
výhody, ale aj nevýhody. Na jednej strane sa 
dostane takmer všade, zvyčajne obsluhuje 2-3x viac 
zastávok v obci, než železničná doprava, nie je až tak 
viazaná na kapacitu infraštruktúry; a únik ziskov 
kvôli čiernym pasažierom je menší. Na druhej strane 
je však zvyčajne pomalšia, viac ohrozovaná 
zápchami a má menšiu kapacitu na jednu osobu 
riadiacu vozidlo.  

Kombinovaná doprava spája v sebe výhody aj 
nevýhody oboch vyššie spomenutých spôsobov 
dopravy. Jej výhodou je, že umožňuje prejsť úseky, 
ktoré sú problematické z hľadiska zápch, prípadne 
frekvencie cestujúcich, vlakom, a zároveň pomáha 
prinášať výhody železnice aj do obcí, ktoré pri nej 
priamo neležia. Nevýhodou však je jej závislosť od 
dostatku miest, na ktorých vedie cesta, podľa 
možnosti s obratiskom, blízko železnice a zároveň aj 
od ochoty autobusových dopravcov prispôsobiť 
svoje cestovné poriadky odchodom vlakov a 
zachádzať do blízkosti železničných staníc.  Zároveň 
sú úseky, na ktorých železnica nevedie, a napriek 
tomu sú problematické kvôli zápcham alebo vysokej 
frekvencii cestujúcich, napr. Dunajská Streda-
Šamorín-Bratislava. Okrem toho je spravidla cesta 
zo železničnej stanice do centra obce horšej kvality, 
než hlavná príjazdová cesta, na ktorú býva táto cesta 
kolmá. 

Preto nastáva otázka, ktorý z týchto druhov 
dopravy má byť prioritný pre zabezpečovanie 
dopravy do krajského mesta Trnavy v ktorej obci. O 
toto sa pokúšame v tomto článku.     

1  Prehľad literatúry 
Geografia dopravy sa pokúša o vysvetlenie 
priestorových vzťahov medzi sídlami v rámci 
dopravnej siete. Kľúčovým predpokladom pre 
realizáciu týchto interakcií je dopravná 
infraštruktúra [1]. Interakcie medzi sídlami vzrastajú 
priamo úmerne veľkosti sídel, medzi ktorými 
interakcie sledujeme, resp. čím menšia vzdialenosť 
je medzi nimi [2]. Vnímanie týchto väzieb sa 
najčastejšie realizuje skúmaním dostupnosti a jej  
zmien v čase. V slovenskej, ako aj českej geografii sú 
nachádzané súvislosti medzi osídlením, 
konfiguráciou dopravnej siete a územnosprávnym 
členením ([3], [4] [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]).  

Nárast individuálnej mobility obyvateľstva na 
Slovensku potvrdili [12].  
Verejná osobná doprava je podľa [11] dôležitá 
najmä z dvoch hľadísk: predovšetkým ako 
ekologicky výhodnejšia alternatíva k individuálnej 
automobilovej doprave, ako aj prostriedok prepravy 
pre občanov, ktorí nemajú možnosť používať 
osobný automobil [13]. Verejnou dopravou a jej 
priestorovými súvislosťami sa zaoberali napr. [14], 

[15], ktorí analyzovali vývoj intenzity prepojenia 
krajských miest ČR po roku 2000.  

Inšpirujúca bola pre nás publikácia [16], ktorý na 
príklade zrušených železničných spojení osobnej 
dopravy v Poľsku zdôraznil význam verejnej dopravy 
v spojení miest a sídel v ich zázemí. 

Dostupnosť je podľa [17]  miera sily a rozsahu 
geografických vzťahov medzi obyvateľmi a ich 
socioekonomickými aktivitami. [18] vo svojej práci 
definuje priestorovú dostupnosť regiónov ako 
„ľahkosť dosiahnutia regiónu z iných miest alebo 
regiónov.. Konkrétne dostupnosti obcí v Trnavskom 
samosprávnom kraji sme sa už venovali vo viacerých 
svojich článkoch v spoluautorstve. 

Porovnávaniu časovej dostupnosti obcí sa ďalej 
venovali napr. [14]. a [19], z mimoeurópskych 
autorov napr. [20].  

2 Metodika 

2.1 Vyhľadávanie spojení  
 
Spojenia sme hľadali pre bežný pracovný utorok 5.2. 
2018, čím sme vylúčili posilnenie dopravy tesne 
pred alebo po voľných dňoch, ale zároveň aj 
oslabenie počas nich.  

Z kľúčových časov spojení sme vybrali štyri: 
spojenia od 4:00 smerom z obcí do Trnavy, pričom 
sme vyberali to, ktoré má do Trnavy najskorší 
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príchod - toto spojenie je dôležité pre turistov, 
diaľkových cestujúcich a dochádzajúcich na ranné 
zmeny, spojenia s najneskorším odchodom z obcí pri 
príchode na 7:30 do Trnavy - toto spojenie je 
dôležité pre dochádzajúcich do škôl, do práce 8-16, 
k lekárovi, na úrady apod., spojenia s najskorším 
príchodom do obcí pri odchode od 14:00 - toto 
spojenie je dôležité pre žiakov a pracujúcich na 
ranné zmeny, ako aj vracajúcich sa od lekára, z 
úradov apod. a spojenia s najneskorším odchodom 
z Trnavy pri príchode do obce do 24:00 - toto 
spojenie je dôležité pre diaľkových cestujúcich, 
jednak pre pracujúcich na poobedné zmeny a pre 
návštevníkov rôznych večerných podujatí. V prípade 
rovnosti času sme zobrali do úvahy nižší počet 
prestupov a vyššiu vzdialenosť.   

Vlakové spojenia sme vzhľadom na ich relatívnu 
jednoduchosť vyhľadávali priamo v cestovnom 
poriadku zverejnenom na stránke [22]. Vlakové 
spojenia sme hľadali len z obcí, ktoré majú podľa 
názvu aspoň jeden tarifný bod- železničnú stanicu 
alebo zastávku, pričom medzi železničnou stanicou 
a zastávkou sme pre tieto účely nerozlišovali, 
rovnako tak ani medzi autobusovou stanicou a 
zastávkou.  

Autobusové spojenia, ako aj spojenia 
kombinovanou dopravou sme vzhľadom na 
množstvo trás, liniek a dopravcov hľadali cez 
vyhľadávač [23].  Pritom sme ponechávali pôvodné 
nastavenia, avšak pri kombinovanej doprave sme 
brali do úvahy len spojenia bez použitia MHD. 

 

2.2 Porovnávané parametre 
Pod vzdialenosťou sme pre tento účel rozumeli 
celkovú precestovanú vzdialenosť v rámci prvého 
možného spojenia (viď text nižšie). Cestovným 
časom sme rozumeli celkový čas, ktorý uplynul  v 
modelový pracovný deň utorok 5.2.2018, pri 
spojeniach o 4:00 od 4:00 do príchodu do Trnavy, pri 
spojeniach na 7:30 od odchodu z posledného 
tarifného bodu, v ktorom podľa názvu spojenie v 
obci zastavuje, do 7:30, pri spojeniach o 14:00 od 
14:00 do príchodu do prvého tarifného bodu na 
území obce, ktorý dané spojenie obsluhuje a pri 
spojeniach na 24:00 od odchodu z Trnavy do 24:00.  

Počet prestupov sme brali úplne prirodzene ako 
súčet použitých spojov -1. Komplexnou 
dostupnosťou sme nazvali podiel vzdialenosti 
Trnava verzus tarifný bod v km k cestovnému času 
do daného tarifného bodu v minútach, pričom 
cestovný čas je vynásobený počtom použitých 
spojov, to znamená spojenie bez prestupu 
menovateľ zlomku nemení, spojenie s jedným 

prestupom ho zdvojnásobuje atď. Následne sme do 
tabuľky zaznamenali precestovanú vzdialenosť, čas 
príchodu, cestovný čas a počet prestupov. Na 
základe týchto dát sme vypočítali komplexnú 
dostupnosť.  

2.3 Metodika porovnania 
Pri porovnávaní sme za každý porovnaný parameter 
udelili spôsobu dopravy s najvýhodnejšou hodnotou 
jeden bod. V prípade dvoch spôsobov s rovnakou 
hodnotou sme bod udelili obom. Konkrétne pri 
vzdialenosti sme ako výhodnejšiu brali menšiu 
hodnotu kvôli cene. pri čase menšiu hodnotu kvôli 
ušetreniu času cestujúceho, pri prestupoch menšiu 
hodnotu kvôli pohodlnosti a spoľahlivosti, a pri 
komplexnej dostupnosti vyššiu hodnotu, ktorá 
indikuje lepší pomer medzi predchádzajúcimi 
parametrami a teda aj lepšiu kvalitu spojenia.  

Následne sme spočítali body jednotlivých 
druhov dopravy v rámci jedného času a určili 
spôsob, ktorý ich získal najviac, prípadne ich 
kombináciu. Tieto údaje sme potom preniesli do 
mapy metódou kvalitatívnych areálov.  

3. Sledované územie 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa nachádza na 
západe Slovenskej republiky. Skladá sa zo 7 okresov 
Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, 
Senica, Skalica a Trnava. Na západe hraničí s 
Rakúskom, na severozápade s Českom, na severe s 
Trenčianskym krajom, na východe s Nitrianskym 
krajom, na juhu s Maďarskom a na západe s 
Bratislavským krajom. Prevažná väčšina územia 
kraja sa nachádza na nížinách a pahorkatinách- na 
západe v okresoch Senica a Skalica Borská nížina, a 
to hlavne jej podcelok Chvojnická pahorkatina, v 
strede na juhu kraja Podunajská nížina- Podunajská 
rovina a Podunajská pahorkatina. V kraji sú výrazné 
aj dve pohoria- Malé Karpaty na rozhraní okresov 
Trnava a Piešťany na jednej strane a Senica na 
druhej strane. Toto pohorie je prekonávané 
železnicou len na jednom mieste, a to tunelom cez 
priesmyk Biela Hora. Druhé pohorie je Považský 
Inovec, ktoré sa nachádza vo východnej časti 
okresov Hlohovec a Piešťany, toto pohorie však 
železnica na území kraja neprekonáva a prevažná 
väčšina obcí tohto kraja je od tohto pohoria na 
západ, výnimku tvorí len niekoľko obcí okresu 
Hlohovec, ktoré však nemajú železničné spojenie a 
obec Kľačany, ktorá síce leží juhovýchodne od tohto 
pohoria, ale vlak sa do nej dostáva cez Hlohovec 
popod úpätie tohto pohoria. Z hľadiska vodstva tu 
treba spomenúť tieto rieky: Váh, Dudváh, Dunaj 
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spolu so svojím ramenom Malý Dunaj, Morava a 
Myjava. Z týchto riek Váh preteká na východnom 
okraji kraja a železnica ho v rámci sledovaného 
územia prekonáva len v Hlohovci na trati z 
Leopoldova do Nitry, Dudváh tečie západne od Váhu 
a netvorí výraznú prekážku pre železnicu, ktorá ho 
prekonáva mostom pri Brestovanoch na trati z 
Trnavy do Leopoldova, pri Križovanoch nad 
Dudváhom na trati z Trnavy do Serede, pri 
Siladiciach na trati zo Serede do Leopoldova a pri 
Sládkovičove na trati z Bratislavy do Galanty. Malý 
Dunaj síce výrazne oddeľuje Žitný ostrov od zvyšku 
Podunajskej nížiny, železnica ho však na 
sledovanom území vôbec neprekonáva, čo výrazne 
komplikuje cestovanie vlakom do okresu Dunajská 
Streda, keďže celá železničná trať pretínajúca 
Dunajskostredský okres od západu na východ, sa 
napája na zvyšok železničnej siete len v Bratislave na 
Novom Meste a v Komárne, čo výrazne zhoršuje 
vzdialenostnú a časovú dostupnosť týchto obcí 
železničnou dopravou a zároveň, ako spomenieme v 
analýze, komplikuje kapacitu železničnej prepravy v 
tomto okrese. Dunaj tečie len južným okrajom 
Dunajskostredského okresu, takže pre železničnú 
dopravu v rámci TTSK nepredstavuje bariéru. 
Morava tečie cez územie kraja len v pohraničnom 
úseku na západnej strane okresov Senica a Skalica, 
čím takisto nepredstavuje pre železnice v rámci 
TTSK bariéru. Rieka Myjava, pretekajúca okresom 
Senica, netvorí výraznú bariéru, skôr jej údolie 
poskytuje výhodné trasovanie pre železničnú trať 
Trnava-Kúty v úseku od Jablonice po Kúty. Táto trať 
ju prekonáva mostom pri Kuklove, medzi 
Šajdíkovými Humencami a Senicou, a naposledy 
medzi Hlbokým a Jablonicou [24]. Z hľadiska využitia 
pôdy je toto územie využívané vzhľadom na svoju 
nížinatosť najmä poľnohospodársky, čo na väčšine 
železničných úsekov kraja s výnimkou lesnatého 
úseku Cerová-Lieskové-Smolenice na trati Trnava-
Kúty na jednej strane znižuje až takmer vylučuje 
riziko pádu stromov na trať a zrážky s divou zverou 
a umožňuje širšie možnosti zabrať priestor na 
stanice a výhybne (s koľajovým rozvetvením), na 
druhej strane však zvyšuje problémy v prípade 
silného vetra a závejov. Z hľadiska osídlenia je toto 
územie väčšinou osídlené vo veľkých kompaktných 
dedinách s prípadnými veľkými miestnymi časťami, 
čo zjednodušuje výber miesta tarifného bodu tak, 
aby sa dalo k nemu pohodlne dostať pre väčšinu 
obyvateľov obce, čo však o niektorých tarifných 
bodoch nemožno povedať, viď nižšie. Z hľadiska 
priemyslu je tento kraj dynamickým priemyselným 
centrom Slovenska, so zameraním najmä na výrobu, 

kde treba oveľa menej kvalifikovanej pracovnej sily. 
Tieto priemyselné podniky si vyžadovali v minulosti 
aj pomerne hustú sieť železničných tratí a vlečiek, z 
ktorých však viaceré už nefungujú a iné už iba 
dožívajú. Navyše, aj keď to nie je cieľom tohto 
príspevku, treba poukázať na to, že na takmer 
všetkých tratiach s výnimkou trate Bratislava-
Moravský Svätý Ján- Kúty, Bratislava- Trnava-
Leopoldov-Piešťany, Trnava-Cífer-Bratislava, 
Trnava-Galanta, Bratislava-Kvetoslavov-Dunajská 
Streda-Veľký Meder a Galanta- Topoľnica- Šaľa len v 
týchto smeroch už neexistujú spoje, ktoré by 
odviezli pracovníkov končiacich poobednú zmenu v 
mestách vlakom do okolitých obcí.  

4. Železničná sieť na území kraja 

Cez územie Trnavského kraja prebiehajú tieto trate: 
-110 (Bratislava-)Sekule-Brodské(-Břeclav)- 
dvojkoľajná elektrifikovaná, stanice v Sekuliach a 
Kútoch, zastávky v Moravskom Svätom Jáne a 
Brodskom 

-114-Kúty-Skalica na Slovensku(-Sudoměřice na 
Moravě)- jednokoľajná elektrifikovaná, stanice v 
Kútoch, Gbeloch Holíč, Skalica na Slovensku, 
zastávky Gbely zastávka, Kopčany, Kátov. Osobná 
doprava zo Skalice do Sudoměříc zastavená. 

 -115- Holíč-(Hodonín)- pre dopravu v Trnavskom 
kraji prakticky nemá význam, keďže jediná stanica 
tejto trate na Slovensku je Holíč. Osobná doprava je 
tu takisto zastavená.  

-116- Kúty- Jablonica- Trnava. Jednokoľajná 
elektrifikovaná, stanice v Kútoch Šaštíne-Strážach-, 
Senici-, Jablonici, Smolenice, Boleráz, Šelpice, 
Trnava, zastávky v Kuklove, Borský Mikuláš-, 
Šajdíkove Humence, Hlboké- v súčasnosti tam vlaky 
nezastavujú, Cerová-Lieskové-, Buková, Bíňovce, 
Klčovany, Trnava predmestie. -117-Jablonica-
Hradište pod Vrátnom-(Brezová pod Bradlom) 
jednokoľajná, neelektrifikovaná, stanica v Jablonici, 
zastávky v Jablonici obci, Osuskoma Hradišti pod 
Vrátnom, osobná doprava aktuálne zastavená. -120- 
(Bratislava hlavná stanica/Bratislava Nové Mesto) 
Cífer-Piešťany-(Žilina-Košice)- dvojkoľajná 
elektrifikovaná, stanice v Cíferi, Trnave, Leopoldove, 
Veľkých Kostoľanoch- a Piešťanoch, zastávky v 
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Brestovanoch, Maduniciach a Drahovciach 
zastávke. 

130- (Bratislava hlavná stanica/Bratislava Nové 
Mesto-)Pusté Úľany-Topoľnica-(Štúrovo-Szob), 
dvojkoľajná elektrifikovaná, stanice v Sládkovičov a 
Galante, zastávky v Pustých Úľanoch a Topoľnici. 
131- (Bratislava Nové Mesto-)Kvetoslavov zastávka 
Veľký Meder-(Komárno), jednokoľajná 
neelektrifikovaná trať, stanice v Kvetoslavove, 
Lehniciach, Orechovej Potôni, Dunajskej Strede, 
Dolnom Štáli a Veľkom Mederi, zastávky v 
Kvetoslavove zastávke, Malej Pake, Veľkej Pake, 
Michale na Ostrove, Veľkom Blahove, Kútnikoch, 
Dolnom Bare, a Okoči.  

133- Galanta-Sereď-Trnava/Sereď- Leopoldov. 
Galanta- Leopoldov dvojkoľajná elektrifikovaná trať, 
Sereď- Trnava jednokoľajná elektrifikovaná trať, 
stanice v Galante, Gáni, Seredi, Križovanoch nad 
Dudváhom, Trnave, Siladiciach a Leopoldove, 
zastávka v Šúrovciach, pričom osobná doprava na 
ramene Sereď-Leopoldov je zastavená s výnimkou 
zriedkavých odklonov. -141-Leopoldov-Kľačany-
(Lužianky-Nitra/Lužianky-Zlaté Moravce-Kozárovce) 
- jednokoľajná neelektrifikovaná, stanice v 
Leopoldove- a Hlohovci, zastávky Leopoldov 
zastávka, Kľačany.[25] 

5. Cestná sieť na území kraja 

Územím kraja aktuálne prechádzajú tieto hlavné 
cestné komunikácie: 

diaľnica D1- trasa (Bratislava-) Voderady-Piešťany- 
(Žilina), 4- prúdová s výjazdmi Voderady, Trnava, 
Bučany, Hlohovec, Červeník a Piešťany 

rýchlostná cesta R1- trasa Trnava- Pata-(Nitra-
Banská Bystrica)- 4--prúdová s výjazdmi Trnava-juh, 

križovatka s D1, Vlčkovce- sever a juh, Sereď západ 
a juh, Šintava a Šoporňa/Pata. 

Hlavná cesta I/61 (Bratislava-)Cífer-Piešťany-(Žilina) 

Hlavná cesta I/51 Holíč-Trnava-(Nitra) 

Hlavná cesta I/2 (Bratislava- )Moravský Svätý Ján-
Holíč 

Hlavná cesta I/62- (Senec-)Pusté Úľany- Šintava 

Hlavná cesta I/75 Sládkovičovo-Kajal-(Veľký Krtíš) 

Hlavná cesta I/63-(Bratislava-)Šamorín-Veľký 
Meder-(Štúrovo) 

Celková dĺžka cestnej siete v kraji je 1951 km. 

6. Výsledky  
Ako na mapách 1 až 4 vidieť, hlavným triediacim 

činiteľom obcí na tejto mape je prítomnosť železnice 
na ich území, resp. vzdialenosť od nej.  

Na mape 1 je evidentné, že veľká väčšina obcí 
mala ako najvýhodnejšie spojenie autobusom. Tieto 
oblasti sa dajú rozdeliť do niekoľkých regiónov: 
Záhorie, sever bývalého Trnavského okresu, okolie 
Serede a západ okresu Dunajská Streda. 

Na Záhorí na to vplývalo viacero faktorov: i)  
málo obcí obsluhovaných vlakmi, ii) vlaky 
odchádzajúce z oblasti v čase, na ktorý sa prvé ranné 
autobusy z obcí nestíhajú napojiť a iii) zároveň aj 
relatívne kvalitnejšia cestná, než železničná 
infraštruktúra na tratiach 114 a 116. 

Na severe bývalého Trnavského okresu (tzn. 
okresy TT, HC a PN) k tomuto stavu prispela cestná 
infraštruktúra smerujúca prioritne do Trnavy a málo 
funkčných tarifných bodov prístupných autobusom- 
prakticky len Piešťany, Veľké Kostoľany a Leopoldov, 
pričom však vo Veľkých Kostoľanoch stojí len 1 vlak 
za deň každým smerom, takže sa stávajú pre 
kombinovanú dopravu prakticky nepoužiteľné. 

Okolie Serede je zase typické častým a kvalitným 
spojením vlakom aj autobusom, avšak vlak je k 
dispozícii len v Gáni, Seredi a Križovanoch nad 
Dudváhom, kde však autobusy a vlaky nie sú 
vzájomne sprípojované, čím sa komplikuje až 
znemožňuje kombinovaná doprava.  Navyše, 
väčšina obcí tejto oblasti má ráno priame spojenie 
s Trnavou.  

Západ okresu Dunajská Streda je zas typickým 
územím, kde autobusové spojenia gravitujú do 
Šamorína a Bratislavy, pričom obidve tieto 
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autobusové stanice nie sú prepojené na železničné. 
Následne je z bratislavskej autobusovej stanice 
kvalitnejšie spojenie diaľkovým autobusom, než 
vlakom, ku ktorému sa ešte treba presúvať.  

Na druhej strane, dá sa na mape vybadať, že aj 
železnice prinášajú kvalitu spojenia aj v skorých 
ranných časoch napr. aj kvôli návozom svojich 
zamestnancov. Vo väčšine obcí s vlakovým tarifným 
bodom bolo vlakové spojenie výhodnejšie, alebo 
rovnocenné oproti autobusovému spojeniu. 
Výnimku tvoria i) Pusté Úľany, ktoré majú 
výhodnejšie autobusové spojenie kvôli priamosti 
cesty (vlakové spojenia sú zachádzkou cez Galantu 
alebo Bratislavu s prestupom), ii) Buková so 
vzdialenou zastávkou a prechodiacim prvým 
vlakom,  iii) obce medzi Leopoldovom a Piešťanmi, 
ktoré majú s Trnavou ráno po železnici len 1 
komplikované spojenie cez Piešťany, iv) trať 114, z 
okolia ktorej vedie lepšia cestná infraštruktúra 

Na mape 1 sa okrem toho ukázali aj niektoré 
oblasti, kde má hlavný vplyv kombinovaná doprava. 
Je to najmä okolie Galanty, ktorá má vybudovaný 
prestupný terminál s krátkymi prestupnými časmi a 
relatívne dobre sprípojovanými vlakmi a autobusmi, 
avšak autobusové spojenie s Trnavou je slabé. 
Podobné parametre má aj oblasť južne od Dunajskej 
Stredy, ktorá má terminál integrovanej dopravy v 
Dunajskej Strede a blízke okolie Piešťan s 
terminálom integrovanej dopravy v Piešťanoch. 

V mape 2 sa dá postrehnúť niekoľko zmien 
oproti spojeniam o 4:00. V prvom rade sa okolie 
Gbelov viac orientuje na vlakovú a kombinovanú 
dopravu. Je to tým, že  zhruba na 6:00 v obciach s 
tarifným bodom sa už autobusovým dopravcom 
oplatí navážať ľudí aj tam, kde to o 4:00 ráno nemalo 
zmysel. Následne týchto ľudí poberie vlak, ktorý 
mám príchod do Trnavy 7:21, čím dokáže výrazne 
konkurovať autobusom, ktoré sú kvôli nekvalitnej 
cestnej infraštruktúre v úseku po Senicu pomalšie.  

Ďalej sa vďaka variantnej ceste cez Galantu 
výrazná časť obcí Dunajskostredského okresu, ktoré 
mali o 4:00 výhodnú železničnú alebo kombinovanú 
dopravu, preorientovala na autobusovú dopravu, 
prípadne jej kombinácie.  Podobný proces nastal aj 
v Seredi a Gáni, u ktorých zavážil tesne výhodnejší 
čas(príchod do Trnavy až 7:30, kým vlak 7:21) a tým 
pádom aj vyššia komplexná dostupnosť.  

Mapa 3 priniesla oproti mapám ranných spojení 
značnú zmenu najmä v dvoch ohľadoch: i) takmer 
úplná orientácia okresov Dunajská Streda a Galanta 
na autobusovú dopravu, ii) naopak, výrazná 
orientácia Záhoria na kombinovanú alebo vlakovú 
dopravu. 

V okrese Dunajská Streda to bolo spôsobené 
najmä zdĺhavosťou železničného spojenia, ktorým 
bolo potrebné ísť osobným vlakom do Bratislavy, 
tam vyčkať 22 minút a potom ísť po preplnenej 
jednokoľajnej trati s nutnosťou početných križovaní. 
Navyše, v tomto čase  neboli nájdené takmer žiadne 
spojenia kombinovanou dopravou do tohto okresu, 
možno z dôvodu, že sa hľadali s väčším spätným 
odstupom.  

V okrese Galanta to bolo zase spôsobené 1. 
zmenou vlakového cestovného poriadku, pričom 
spojenia kombinovanou dopravou sa hľadali až po 
nej ku dátumu pred ňou, pričom táto zmena sa 
výrazne dotkla trate Trnava- Galanta, takže tieto 
vlaky už vyhľadávač spojení nedokázal spätne nájsť. 
Okrem toho taktový odchod vlakov smer Galanta z 
Trnavy bol :28, čím vznikali “jalové” minúty čakania 
na Trnavskej stanici oproti autobusom, ktoré mali 
často odchod priamo o celej hodine. 

V regióne Záhoria naopak zavážil fakt, že vlaky 
týmto smerom majú odchod z Trnavy už :06 v 
nadväznosti na uzol osobných vlakov okolo celej 
hodiny, kým autobusy väčšinou až okolo 14:30 kvôli 
nadväznosti na zmeny v logistickom parku v Zavare. 
Následne boli hlavné prestupné uzly v Cerovej-
Lieskové, Šajdíkových Humenciach, Borskom 
Mikuláši a Šaštíne-Strážach, ktoré sú síce pomerne 
jednoduché, niekedy aj bez prístrešku autobusovej 
zastávky, avšak autobusy tam plynule na vlaky 
nadväzujú a tak vytvárajú rozvoz aj do obcí, ktoré sú 
od tarifných bodov relatívne ďaleko. 

Mapa 4 zase priniesla úplne iný obraz. 
Železničné spojenia sa ako výhodnejšie s výnimkou 
juhovýchodu okresu Dunajská Streda, miest Galanta 
a Sládkovičovo a niekoľkých obcí pri tratiach 116 a 
110 neukazovali, a to z dôvodu, že posledné 
autobusy išli väčšinou o niečo neskôr, než posledné 
vlaky. Na druhej strane sa však podstatná časť 
okresov Senica, Skalica a Dunajská Streda priklonila 
ku kombinovanej doprave, a to z dôvodu, že do obcí 
mimo hlavných ťahov už autobusy o 22:30 z TT 
nemali prípoj. Preto bolo potrebné použiť síce o 
niečo skoršie, ale zato prípojové spojenie 
kombinovanou dopravou, pričom sa tam uplatnili aj 
vzdialenosťou dlhé presuny z vlakovej na 
autobusovú stanicu v Bratislave a  Senici, ktoré pri 
spojeniach v špičkových časoch nemali zmysel. 
Okrem toho sa ako výhodná znova ukázala aj 
kombinovaná doprava v okolí Galanty. 
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7. Diskusia 

Podarilo sa nám urobiť pomerne komplexný obraz o 
vlastnostiach jednotlivých spôsoboch dopravy z 
hľadiska kvality zabezpečenia spojení v regióne TTSK 
v kľúčových časoch. Uznávame však, že má viaceré 
nedostatky. V prvom rade sa vzhľadom na rozsah 
územia a nastavenie vyhľadávača cp.sk nedalo 
celkom vylúčiť zmeny cestovných poriadkov počas 
vyhľadávania, čo pri postupe hľadania spojení vlaky 
o 14:00, autobusy o 14:00, vlaky na 7:30, autobusy 
na 7:30, vlaky o 4:00, autobusy o 4:00, vlaky na 
24:00, autobusy na 24:00, kombinovaná doprava na 
všetky časy značne znevýhodňovalo kombinovanú 
dopravu, ktorá sa vyhľadávala k pôvodnému 
dátumu  až po marcovej zmene cestovného 
poriadku. Tá bola v roku 2018 v Trnavskom kraji 
výrazná, kvôli čomu následne vyhľadávač pri hľadaní 
spojení nepoužíval zmenené spoje, lebo starú 
polohu už nemal v pamäti a pri novej mal poznámku, 
že ide až od marca. 

Zároveň si uvedomujeme, že tieto 4 
najdôležitejšie časy nie sú všetky potrebné spojenia 
a ľudia nepotrebujú cestovať len do krajského 
mesta. Dôležitú úlohu zohráva aj počet spojov a 
existuje určitá hodnota vo vzdialenosti, čase aj 
prestupoch, pri ktorej prekročení už dochádzajúci 
buď vôbec nebudú do strediska dochádzať, alebo 
zvolia cestu autom. Osobitnú úlohu zohráva aj počet 
priamych spojení, ktorému sa však vzhľadom na 
rozsah práce nemôžeme venovať. 

8. Záver  
Pokúsili sme sa zhodnotiť aktuálne trendy 
kvalitatívnej dominancie jednotlivých druhov 
dopravy  v oblasti. Celkovo môžeme predikovať, že 
každý spôsob dopravy má na území TTSK lokality, v  
ktorých je v súčasnosti pre dochádzku do krajského 
mesta hlavným spôsobom. Rozhodne nesúhlasíme s 
odchodom autobusových dopravcov z týchto liniek, 
resp. ich obmedzenie len na nevyhnutné minimum 
spojov. Potrebné je však optimalizovať ich v zmysle 
nadväznosti a nesúbežnosti.  
Veríme, že naša práca inšpiruje aj ďalších 
odborníkov a dá podnet k preskúmaniu kvality 
spojení na Slovensku, a zároveň aj impulz pre 
kompetentných, či v úlohe objednávateľov verejnej 
dopravy, alebo v úlohe tvorcov cestovných 
poriadkov u dopravcov.            
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Abstrakt 
Článok prináša teoretický pohľad do problematiky 
brownfieldov spolu s identifikáciou a lokalizáciou 
jednotlivých objektov v okrese Zlaté Moravce. Prvotne 
upriamujeme pozornosť na teoretický rámec 
v podmienkach Slovenska s dôrazom na vymedzenie 
daného termínu a poukázanie na jeho problematiku v 
definovaní a následnej klasifikácii. Nadväzne uvádzame 
vznik a možné problémy, ktoré môžu tieto objekty 
spôsobovať. Nosnou časťou článku je terénny výskum 
venovaný identifikácii a lokalizácii objektov 
brownfields v uvedenom území, ktoré sú doplnené 
fotografickou dokumentáciou spolu s mapovým 
výstupom. Príkladne poukážeme na jednotlivé 
kategórie brownfieldov podľa predchádzajúceho 
využitia v príslušných obciach vybraného územia. 

Kľúčové slová: brownfield, terénny výskum, okres 
Zlaté Moravce 

Abstract 
The article brings theoretical view of brownfields 
alongs with identification and localization of individual 
objects in the Zlaté Moravce District. Firstly we draw 
attention to the theoretical framework in the 
conditions of Slovakia, with accentuation on the 
delimitating of the term and pointing to the possible 
problems in the definition and subsequent 
classification. Consecutively, we present the 
emergence and possible problems that these sites can 
induce. The core part of the article is field survey 
dedicated to the identification and occurrence of 
brownfield sites in the district, which are added with 
photographic documentation with map output. 
Exemplary we point out the individual types of 
brownfields according previous use in the respective 
municipalities of the selected area. 
Key Words: brownfield, field research, the Zlaté 
Moravce District 

Úvod 
Tematiku brownfieldov radíme medzi jednu 
z rezonujúcich tém regionálneho, územného ako aj 
urbanistického rozvoja územia. Z tohto dôvodu sa téma 
opätovného využitia brownfieldov stáva aktuálna. 
Problematika brownfieldov zamestnáva odborníkov 
z oblasti ekonómie, ekológie, urbanizmu, geografie 
a ďalších. V Slovenskej republike sa vyskytuje množstvo 
lokalít alebo priestorov nielen priemyselného 
charakteru, ktoré nie sú nijako alebo len minimálne 
využívané. Opätovné využitie brownfieldov sa 
v súčasnosti na Slovensku obmedzuje iba na tie lokality, 
v ktorých je ich hodnota, po odčítaní všetkých nákladov 
spojených s projektom a po odčítaní priemerného zisku 
úmernému k riziku, ktoré na seba berie investor, stále 
pozitívna [1]. Znovuvyužitím týchto opustených areálov 
je nutné sa zaoberať i z pohľadu ochrany životného 
prostredia, udržateľného rozvoja, ochrany krajiny, ale 
i kvality života. Medzi hlavný dôvod riešenia 
problematiky brownfields však radíme šetrenie 
poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým ornej pôdy, 
ktorá je veľmi významná, keďže sa jedná 
o neobnoviteľnú zložku životného prostredia. 
Poľnohospodárska pôda tvorí predovšetkým základňu 
pre poľnohospodársku výrobu s ktorou je potrebné 
šetrne zaobchádzať. Obnova brownfields slúži 
k prevencii a ochrane ďalšieho zaberania voľnej krajiny. 
Zároveň musíme mať na zreteli ekonomické a sociálne 
hľadisko. Jednotlivé brownfieldy vznikajú zánikom 
poľnohospodárskej, priemyselnej, vojenskej, 
obchodnej, ťažobnej, dopravnej alebo inej činnosti, 
ktorá mala v minulosti svoj dôvod. Revitalizácia alebo 
demolácia brownfieldov pozitívne mení pohľad 
občanov i návštevníkov miest na uvedenú lokalitu 
a zároveň ponúka podnikateľskej sfére možnosti 
realizácie svojich zámerov.  
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1 Metodika 
Za účelom spracovania príspevku do kompaktného 
celku boli využité viaceré metódy spracovania. Textová 
časť práce je doplnená tabuľkovou a fotografickou 
dokumentáciou a grafickým a kartografickým 
spracovaním problematiky. Pri spracovávaní získaných 
poznatkov a informácií sme postupovali na základe 
metodických pokynov od Dubcovej, Chrastinu 
a Kramárekovej (2003) [2]. 

Prvou a jednou z najdôležitejších fáz práce je práca 
s literatúrou. Poznatky a informácie k skúmanej téme 
sme čerpali z viacerých zdrojov, z publikácií domáceho 
a zahraničného charakteru. 

Veľmi dôležitú úlohu v rámci získavania poznatkov 
a informácií k danej téme práce mali použité techniky 
terénneho výskumu. Pre získavanie údajov z terénu 
bolo dôležité pozorovanie, lokalizovanie a následná 
fotodokumentácia reálneho stavu, ktoré tvorili základ 
pre mapovanie a lokalizáciu brownfieldov vo vybranom 
území. Rozhovor (interview) prebiehal výlučne formou 
osobnej komunikácie s pracovníkmi obecných úradov 
a poľnohospodárskych subjektov.  

Metódu vysvetľujúceho opisu používame pri 
vysvetľovaní prezentovaných skutočností pre čitateľa.  

 Historicko-geografická metóda mala svoje 
zastúpenie najmä v súvislosti s historickými 
skutočnosťami, ich vývojom a následnou projekciou 
v priestore. 

Kartografická metóda nám bola nápomocná pri 
priestorovom vyjadrovaní skúmaných javov, ako napr. 
pri lokalizácií početnosti brownfieldov v obciach 
vybraného okresu, kde sme využili techniku bodovú. 

Systémová metóda nám poslúžila ako stavebný 
prvok v práci, odrážajúca logický a hierarchický celok 
prezentovaných informácií a faktov, do ucelenej 
štruktúry.  

2 Teoretické vymedzenie brownfieldov 
Význam pojmu „brownfield“ (v množnom čísle – 
brownfield sites alebo brownfields) možno pôvodom 
hľadať v anglickom jazyku (brown = hnedý, field = pole). 
Na jeho vysvetlenie sa v súčasnosti používa mnoho 
spôsobov, ktoré sú značne podobné, avšak s menšou 
mierou odlišnosti. Tento ekvivalent možno 
v jednoduchosti preložiť ako „hnedé pole“, ktorý 
pravdepodobne súvisí s hnedou farbou pozemkov 
brownfieldov pri pohľade na ortofotosnímky. Výraz 
„hnedé polia“ sa adaptoval aj na Slovensku, napriek 
neúplnej terminológii. Pričom stále možno povedať, že 
ide o pomerne nový výraz v našom prostredí.  

Na príklade Slovenskej republiky uvádzame ako 
prvú definíciu z Národnej stratégie regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky, kde brownfieldy opisujú 
ako „(hnedé polia/zóny) – opustené, nedostatočne 
využívané alebo prázdne územie, ktoré môže, ale 
nemusí mať ekologickú záťaž, na ktorom jeho 
predchádzajúce využitie skončilo a trh nebol schopný 
(bez nejakého druhu intervencie) dať impulz na jeho 
znovuvyužívanie. Za pomoci projektov verejno-
súkromných partnerstiev, či rôznych iných podporných 
aktivít zo strany štátu a Európskej únie je ho však 
možné pripraviť k ďalšiemu využitiu“ [3]. Slovenská 
agentúra pre životné prostredie (SAŽP), v dokumente 
Správa o stave životného prostredia Slovenskej 
republiky z roku 2015 opisuje objekty, ktoré spĺňajú 
definíciu brownfield iným spôsobom. Táto odborná 
organizácia ich vníma ako environmentálny problém 
miest s názvom „degradované ekosystémy“ – 
brownfieldy reprezentujúce mestskú krajinu, ktoré 
stratili svoju funkciu. Brownfieldy označujú ako lokality, 
ktoré boli ovplyvnené predošlým použitím samotnej 
lokality a tiež jej okolia a ktoré sú zanedbané, nevyužité 
alebo nedostatočne využité, môžu mať skutočné alebo 
nepotvrdené problémy s kontamináciou, nachádzajú sa 
prevažne v oblastiach s rozvinutou urbanizáciou a 
vyžadujú si zásah na prinavrátenie do stavu 
prinášajúceho úžitok [4].  

V dokumentoch operačných programov Slovenska 
sa zmieňujú o brownfieldoch pomerne neúplne, 
zvyčajne popisujú „zanedbané plochy a areály“, 
„opustené priemyselné areály“ – Integrovaný 
regionálny operačný program 2014 – 2020 [5], 
„zanedbané plochy a plochy, ktoré sa v minulosti 
používali na priemyselné účely“ sú načrtnuté 
v dokumente Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
[6]. Strategický dokument Operačného programu 
Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 popisuje 
„opustené priemyselné areály“, „environmentálne 
záťaže v mestskom prostredí“ a „oblasti, ktoré 
prechádzajú zmenou“ [7]. 

V dôsledku prekladania termínu brownfield do 
rôznych národných jazykov dochádza k ovplyvňovaniu 
jeho chápania. Názory odborníkov, organizácií 
a inštitúcií z celého sveta sa na danú problematiku 
odlišujú, tým pádom dochádza k disparitám 
v jednoznačnom chápaní a presnom definovaní 
brownfieldov a ich bližšej špecifikácii. Ako príklad 
možno uviesť z Poľskej republiky, kde pod pojmom 
brownfield – „teren poprzemysłowy“ rozumejú výlučne 
priemyselné objekty  [8]. 
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Ani na úrovni ostatných štátov Európy nie je 
jednotné zadefinovanie pojmu. Neevidujeme jednotnú 
terminológiu, ktorá by bola prezentovaná v zákonoch, 
pričom najviac používanou definíciou je definícia, ktorú 
prezentuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD), vysvetľujúca brownfieldy ako 
„pozemky a nehnuteľnosti, nachádzajúce sa vo vnútri 
urbanizovaného územia, ktoré stratili svoje pôvodné 
využitie a funkciu a pravdepodobne obsahujú 
environmentálne záťaže“ [9]. 

Na základe uvedených zistení, môžeme 
konštatovať, že i napriek nejednotnosti v terminológii 
nachádzame v definíciách spoločné prvky ako: 
chátrajúce, opustené, nedostatočne využívané, 
zanedbané objekty, areály alebo lokality, častokrát 
s prítomnosťou environmentálnych škôd, ktoré 
negatívne pôsobia na blízke okolie a potrebujú ľudské 
zásahy na ich revitalizáciu či odstránenie. 

Existencia širokého spektra názorov jednotlivých 
odborníkov, organizácií a inštitúcií na výklad termínu 
brownfield, reflektuje k viacerým odlišným spôsobom 
v ich klasifikácii. Uvádzame preto jeden vybraný a 
zároveň najčastejšie využívaný spôsob klasifikácie, 
podľa ktorého možno objekty začleniť do príslušných 
kategórií podľa pôvodného funkčného využitia. 
Brownfieldy podľa pôvodnej funkcie možno rozdeliť 
do nasledovných kategórií [10]: 

 priemyselné, 

 poľnohospodárske, 

 vojenské, 

 po bývalej povrchovej alebo hlbinnej ťažbe, 

 po dopravnej a technickej infraštruktúre, 

 inštitucionálne, 

 obchodné, 

 kultúrne a historické, 

 rezidenčné, 

 rekreačné, 

 iné. 

2.1 Vznik brownfieldov 
Prvotný impulz predchádzajúci vzniku brownfieldov 
nastal v 2. polovici 18. storočia, na území dnešného 
Anglicka, kedy dochádzalo k tzv. Priemyselnej revolúcii. 
Tá sa postupne šírila z Britských ostrovov zo západu na 
východ európskeho priestoru a taktiež na západ do 
zámoria (Severnej Ameriky). V tomto období boli 
charakteristické expanzívne výstavby textilných 
továrni, neskôr hutníckych továrni, ťažobných baní 
a železiarní. V ich okolí nesmeli chýbať ani obydlia pre 
zamestnancov. Dochádzalo teda k procesom 
industrializácie, urbanizácie a zvyšovaniu počtu 

obyvateľov. V uvedených spoločenských a 
ekonomických procesoch postupne nastávali zmeny. 
Trh vykazoval prebytky výrobkov, čo spôsobilo, že 
sa stal dostatočne nasýtený, čo viedlo ku krízam, ktoré 
spôsobili zmeny vo výrobe, spotrebe a spoločenskom 
správaní obyvateľstva. Príchodom vedecko-technickej 
revolúcie do miest, dochádza k úpadku tradičných 
priemyselných odvetví (ťažba nerastných surovín, ťažký 
priemysel, textilný priemysel) a presunu pracovných síl 
do nevýrobných sektorov, najmä do oblasti služieb. 
Spomínaný úpadok priemyslu podnietil vznik 
nevyužitých priemyselných objektov (továrne, fabriky 
atď.), ktoré stratili svoju pôvodnú funkciu [11].  

Na úrovni Slovenska môžeme o výraznejšom vplyve, 
ktorý podnietil vznik brownfieldov, hovoriť až po zmene 
politických systémov po roku 1989, kedy sa mnohé 
priemyselné odvetvia stali už nadbytočnými. Medzi 
hlavné príčiny vzniku brownfieldov na Slovensku je 
možné zaradiť okrem transformácie priemyselnej 
výroby, deindustrializácie a pomalého procesu 
tercializácie najmä reštrukturalizáciu štátu (regiónov), 
prechod z plánovanej na trhovú ekonomiku, 
privatizáciu, ako aj dopady svetovej hospodárskej krízy 
[12]. Spomínané procesy podnietili výrazné zmeny 
v sociálno-ekonomických štruktúrach hospodárstva. 
Dochádzalo k presunu pracovných síl z primárneho a 
sekundárneho sektora do terciárneho sektora 
hospodárstva, čo sa prejavilo odlivom pracovných síl 
z výrobných odvetví do nevýrobných a rastom 
hierarchizácie miest. Môžeme teda celkovo zhrnúť, že 
brownfieldy vznikajú ako výsledok postupných zmien 
hospodárstva na ktorej nátlaky reaguje trh 
v spoločnosti a riešenie týchto javov súkromný sektor 
sám, bez podpory štátu a EÚ nezvláda. 

2.2 Dôsledky spojené s prítomnosťou 
brownfieldov v území 
Brownfieldy ovplyvňujú svoje okolie z rôznych hľadísk. 
K základným dôsledkom prítomnosti brownfieldov 
v území patria najmä ekologické, ekonomické 
a sociálne problémy [13].  

Medzi najzávažnejší problém brownfieldov radíme 
ekologický dôsledok, preto je potrebné k nemu 
pristupovať s predbežnou opatrnosťou. Prvá úvaha nad 
priamymi ekologickými dôsledkami existencie 
brownfieldov smeruje obvykle k ekologickým škodám 
spojeným s nákladmi na sanáciu konkrétneho pozemku 
či stavby. Najvýraznejšími škodami bývajú 
kontaminácie pôd, horninového prostredia, 
povrchových a podpovrchových vôd, spôsobené 
predchádzajúcim využitím pozemku [14].  



Študentská vedecká konferencia 2019  Geografia a regionálny rozvoj 
 

  160 

Na ekologické dôsledky priamo nadväzujú dôsledky 
ekonomické. V tomto prípade platí priama úmera, čím 
je väčšia ekologická škoda, tým sa zvyšujú finančné 
náklady na jej odstránenie. Táto skutočnosť je kľúčová 
predovšetkým pre investorov z oblasti súkromného 
sektora, ktorí vyhľadávajú lokality s čo možno 
najmenším zaťažením, bez kontaminácie a s dobrým 
fyzickým stavom budov. Z ekonomického hľadiska 
vznikajú aj finančné medzery medzi vynaloženými 
prostriedkami na výstavbu objektov (budov) a ich 
finančnou návratnosťou v podobe aktívneho využitia. 
Priamy úžitok by nastal, ak by sa ich funkcia využívala 
aspoň čiastočne [15]. 

Výskyt brownfieldov v priestore so sebou prináša aj 
sociálne dôsledky. Ukončenie činnosti podnikov a vznik 
brownfieldov obvykle spôsobuje nárast 
nezamestnanosti. Pokiaľ sa jedná o menšie firmy 
s malým počtom zamestnancov sú straty pracovných 
príležitostí zanedbateľné. V prípade veľkovýrobných 
jednotiek, s väčším počtom zamestnancov, niekoľko 
stoviek či tisíc, sa negatívny efekt na nezamestnanosti 
zreteľne prejaví. Brownfieldy sa vďaka svojmu 
fyzickému stavu stávajú aj terčom sociálno-
patologických javov (zvýšená kriminalita, 
bezdomovstvo, výskyt drogovo závislých). 

Neriešením problému a ignorovaním brownfieldov 
dochádza k ohrozeniu udržateľného rozvoja regiónu, 
pretože tieto objekty predstavujú zablokované 
a nevyužívané územia. V prípade, že nebude vyvíjaná 
snaha o ich postupnú revitalizáciu, investori budú 
naďalej realizovať výstavbu na greenfieldoch, zaberať 
ornú pôdu a tým pádom bude dochádzať k rozrastaniu 
miest [16]. 

3 Geografická charakteristika okresu Zlaté 
Moravce 
Okres Zlaté Moravce leží na území Slovenskej 
republiky, z hľadiska administratívno-správneho 
usporiadania v zmysle nomenklatúry štatistických 
územných jednotiek sa nachádza na Západnom 
Slovensku (NUTS II), začleňuje sa do Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (NUTS III). V rámci kraja zaujíma 
polohu na jeho severovýchodnej hranici a susedí 
s okresmi Topoľčany, Nitra, Levice a s okresom 
Partizánske z Trenčianskeho kraja a okresom 
Žarnovica, ktorý patrí do Banskobystrického kraja 
(mapa 1). Vybraný okres je tvorený 33 obcami, pričom 
až 32 z nich (97%) je vidieckych obcí a iba jedna obec 
má štatút mesta – Zlaté Moravce, ktoré sú 
administratívnym centrom okresu a horného Požitavia.  

 
Mapa 1 Širšie územné vzťahy okresu Zlaté Moravce  
Zdroj: Základná mapa SR, 2019 [17]. 

Z fyzickogeografického hľadiska je územie okresu 
situované v severnom výbežku Podunajskej nížiny po 
oboch stranách rieky Žitavy. Geologická stavba regiónu 
je pomerne rôznorodá, keďže sa okres rozprestiera na 
troch rôznych geologických pásmach. Oblasť jadrových 
pohorí reprezentuje pohorie Tribeč, oblasť 
neovulkanitov – Pohronský Inovec, Podunajská panva 
je zastúpená Podunajskou pahorkatinou, ktorá je 
súčasťou geologickej oblasti vnútrohorských paniev 
a kotlín. Spomedzi geomorfologických celkov tvorí 
severozápadnú časť okresu pohorie Tribeč, východnú 
časť pohorie Pohronský Inovec a centrálnu časť 
Podunajská nížina. Väčšinu regiónu klimaticky 
zaraďujeme do teplej a mierne teplej podnebnej 
oblasti. Záujmové územie hydrologicky patrí do 
povodia Žitavy, ktorá je ľavostranným prítokom Nitry. 
Najrozšírenejším pôdnym typom v okrese sú 
hnedozeme, ktoré dominujú v centrálnej a južnej časti 
horného Požitavia. Patria k najúrodnejším pôdam v 
okrese spolu s černozemami, ktoré sa však ojedinele 
vyskytujú len v južnej časti regiónu [18]. 

Z demograficko-sídelného aspektu mal okres Zlaté 
Moravce k 31.12.2018 celkom 40 667 obyvateľov [19]. 
Hustota zaľudnenia v tomto roku dosahovala 78,02 
obyv./km², čím dosiahla podpriemernú hodnotu 
z hľadiska národnej úrovne (109 – 110 obyv/km²). 

Poľnohospodárska výroba okresu je ovplyvnená 
vhodnými prírodnými podmienkami, preto aj v 
minulosti bolo poľnohospodárstvo na území okresu 
hlavnou hospodárskou činnosťou. Aj keď horné 
Požitavie zaberá v rámci Podunajskej nížiny okrajovú 
časť, je intenzívna poľnohospodárska výroba preň 
naďalej charakteristická. 
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Dopravná poloha sledovaného územia je výhodná, 
nakoľko regiónom prechádza rýchlostná cesta R1 
spájajúca krajské mestá Nitra a Banská Bystrica. 

3.1 Lokalizácia objektov brownfields v okrese 
Zlaté Moravce 
Okres Zlaté Moravce patrí rozlohou (521,18 km²) 
k menším okresom na Slovensku. V samotných obciach 
okresu je možné nájsť viacero rozlohou menších aj 
väčších objektov spĺňajúcich charakter brownfield. 
Terénnym výskumom sme identifikovali v sledovanom 
území nasledovné kategórie brownfieldov podľa 
pôvodného využitia: poľnohospodárske, priemyselné, 
po dopravnej a technickej infraštruktúre, 
inštitucionálne, obchodné, kultúrne a historické, 
rezidenčné a nešpecifikované – iné. Spolu ide o 192 
objektov    (tab. 1). 
 

P.č. Kategórie objektov 
Početnosť 

abs. % 

1. Poľnohospodárske 165 85,94 

2. Priemyselné 2 1,04 

3. 
Po dopravnej a technickej 
infraštruktúre 4 2,08 

4. Inštitucionálne 8 4,17 

5. Obchodné 7 3,65 

6. Kultúrne a historické 3 1,56 

7. Rezidenčné 1 0,52 

8. Iné 2 1,04 

- Spolu 192 100,00 

Tabuľka 4 Kategórie a početnosť objektov podľa 
predchádzajúceho využitia v okrese Zlaté Moravce 
(2019) 
Zdroj: [20] 

 
Najpočetnejšiu kategóriu tvoria poľnohospodárske 

objekty s počtom 165, čo predstavuje 85% z celkového 
počtu brownfieldov. Okres Zlaté Moravce sa svojou 
polohou významne viaže k priaznivým podmienkam 
pre poľnohospodársku výrobu, ktorá má v tomto 
regióne tradície. Postupná transformácia 
poľnohospodárstva a vstup Slovenska do Európskej 
únie priniesli úpadok najmä živočíšnej výroby, čo sa 
prejavilo aj uvoľňovaním priestorov po živočíšnej 
výrobe, najmä po chove hovädzieho dobytka 
a ošípaných. Faktom je, že slovenskí poľnohospodári 
nedokázali konkurovať lacnejšiemu zahraničnému 
dovozu. Neefektivita a nerentabilita najmä živočíšnej 
výroby podnietila vznik poľnohospodárskych 
brownfieldov, ktoré v sledovanom území prevládajú. 

K inštitucionálnym brownfieldom zaraďujeme 
opustené a nevyužívané objekty bývalých základných 

a materských škôl, obecných úradov, pôšt a pod. 
Z fotografickej dokumentácie uvádzame chátrajúcu 
budovu bývalej základnej školy v obci Choča (obr. 1).  

 

 
Obrázok 9 Chátrajúca budova bývalej základnej školy 
v obci Choča 
Zdroj: [20] 

Najmenej početné sme zaznamenali priemyselné 
brownfieldy – lokalizované iba v meste Zlaté Moravce 
(2 objekty), ďalej brownfieldy po dopravnej 
a technickej infraštruktúre (4 objekty), kultúrne a 
historické (3 objekty), rezidenčné (1 objekt) a iné (2 
objekty). Podiel jednotlivých kategórii brownfieldov 
podľa predchádzajúceho využitia je uvedený v grafe 1. 

 

 
Graf 5 Podiel objektov podľa predchádzajúceho 
využitia v okrese Zlaté Moravce (2019) 
Zdroj: [20] 

Ako výsledok terénneho výskumu vznikol mapový 
výstup poukazujúci na lokalizáciu príslušných 
kategorizovaných brownfieldov podľa 
predchádzajúceho využitia v 32 obciach a v jednom 
meste (Zlaté Moravce) sledovaného územia (mapa 1). 
Na mape 1 je možné vidieť priestorové rozšírenie 
jednotlivých kategórií brownfieldov a spomínaný 
prevládajúci výskyt poľnohospodárskych objektov.  
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Mapa 2 Lokalizácia objektov podľa predchádzajúceho 
využitia v obciach okresu Zlaté Moravce (2019) 
Zdroj: [20] 

V zmysle uvedenej kategorizácie uvádzame 
individuálne príklady lokalizovaných brownfieldov. 

Prítomnosť poľnohospodárskych brownfieldov sa 
viaže na poľnohospodárske subjekty, ktoré 
v jednotlivých obciach pôsobili, resp. pôsobia doteraz. 
Problémom pri ich komplexnej lokalizácii je fakt, že ide 
o objekty, ktoré nie sú voľne dostupné, sú 
neudržiavané a lokalizované na perifériách zastavaných 
území obcí. Avšak, napriek uvedeným faktom 
uvádzame niekoľko príkladov poľnohospodárskych 
brownfieldov z vybraného územia.  

Areál bývalého poľnohospodárskeho družstva v 
Čaradiciach sa v minulosti aktívne využíval a slúžil 
k poľnohospodárskej výrobe. Postupom času nastala 
stagnácia poľnohospodárstva, resp. jeho úpadok a 
z objektov (slúžiacich na živočíšnu výrobu, skladov 
rastlinnej výroby, senníkov a pod.) sa začala vytrácať 
akákoľvek činnosť, ktorú pripisujeme k spomínanému 
celkovému poklesu poľnohospodárskej výroby, nielen 
v obci, ale aj v ostatných regiónoch na Slovensku. 
V roku 2015 sa väčšinovým vlastníkom areálu stal 
agrárny subjekt Proagros Levice, s.r.o., ktorý vo svojich 

priestoroch nevykonáva takmer žiadne aktivity, čo 
spôsobilo ich funkčné nevyužitie. V súčasnosti sa tu 
nachádza spolu až 16 budov spĺňajúcich charakter 
poľnohospodárskych brownfieldov. Z fotografickej 
dokumentácie uvádzame chátrajúcu budovu 
v minulosti využívanú na živočíšnu výrobu (obr. 2). 

 

 
Obrázok 10 Poľnohospodársky objekt v obci Čaradice 
Zdroj: [20] 

Medzi brownfieldy po dopravnej a technickej 
infraštruktúre radíme aj nevyužívané objekty 
železničnej dopravy. Okres Zlaté Moravce bol 
v minulosti (od roku 1938) dopravne prepojený 
železničnou trasou Zlaté Moravce – Lužianky (Nitra). 
Dopravná obslužnosť obcí na tejto trati bola v roku 
2003 definitívne zrušená, čoho reakciou bol vznik 
dopravných brownfieldov , teda aj v obciach Sľažany a 
Ladice. Ako príklad nám poslúži bývalá železničná 
stanica v obci Ladice, ktorá je v súčasnosti opustená 
(obr. 3). 

 
Obrázok 11 Dopravný brownfield v obci Ladice 
Zdroj: [20] 

K významným historickým objektom kategórie 
kultúrne a historické brownfieldy patrí chátrajúci 
kaštieľ v obci Beladice (obr. 4). Kaštieľ je situovaný 
v centrálnej Beladíc (časť Veľké Chrašťany) v blízkosti 
obecného úradu a miestnych potravín. Klasicistický 
kaštieľ z 18. storočia chátra, v minulosti v ňom boli 
prenajímané bytové jednotky, slúžil pre súkromných 
podnikateľov na prevádzkovanie obchodných činností, 
či ako skladový priestor. Postupom času sa na objekte 
začali preukazovať fyzické narušenia vonkajších 
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a vnútorných štruktúr. Demolácia spôsobila jedinú 
možnosť, a to ukončenie akýchkoľvek aktivít v kaštieli, 
čo spôsobilo začiatok jeho chátrania. Obec 
nedisponovala dostatkom finančných prostriedkov na 
jeho revitalizáciu, a tak podnikla kroky k jeho predaju, 
za účelom prilákania investora na cielenú obnovu. 
Predaj bol uskutočnený ešte v roku 2008 
potenciálnemu investorovi. V kúpnej zmluve s obcou sa 
nový majiteľ zaviazal, že kaštieľ do doby piatich rokov 
zrekonštruuje a skolauduje. V prípade nedodržania 
zmluvných podmienok mal kaštieľ prepadnúť späť 
do majetku obce. Až do súčasnosti sa na objekte 
neudiali žiadne rekonštrukcie za účelom revitalizácie. 
Z dôvodu častej zmeny majiteľa si obec nevie vymôcť 
svoje práva. 

 

 
Obrázok 12 Chátrajúci kaštieľ v obci Beladice 
Zdroj: [20] 

Ako inšpiratívny príklad revitalizácie chátrajúceho a 
nevyužívaného objektu z vidieckeho prostredia 
vybraného územia uvádzame rekonštrukciu hasičskej 
zbrojnice z obce Jedľové Kostoľany. Samospráva si 
v roku 2010 stanovila víziu na rekonštrukciu objektu 
z dôvodu nevyhovujúceho stavu na jeho aktívnu 
prevádzku. Obec získala po vypracovaní projektu 
finančné zdroje na základe poskytnutého 
nenávratného finančného príspevku od Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
z Regionálneho operačného programu, ktorý pokryl 
10% (27 981,80 €) z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt. Spolufinancovanie 237 845,37 € (85% 
z celkových oprávnených výdavkov) putovalo 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
prostredníctvom prioritnej osi č. 4 Regenerácia sídiel 
a opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných 
záchranných služieb. Celkové oprávnené výdavky na 
realizáciu projektu siahali do výšky 279 818,01 €, z toho 
5% (13 990,90 €) z ceny projektu si dofinancovala obec. 
Realizácia rekonštrukcie bola úspešne dokončená ešte 
v júli v roku 2010. Stav budovy pred (obr. 5) a po 
rekonštrukcii (obr. 6) možno vidieť na fotografiách [21]. 

 

 
Obrázok 13 Chátrajúca hasičská zbrojnica v Jedľových 
Kostoľanoch 
Zdroj: [21] 

 
Obrázok 14 Hasičská zbrojnica po rekonštrukcii 
v Jedľových Kostoľanoch 
Zdroj: [20] 

Záver 
Vychádzajúc z prieniku teoretických prístupov 

a realizovaného terénneho výskumu možno 
brownfieldy chápať ako opustené, prípadne 
nedostatočne využívané objekty, ktoré sú prevažne 
spájané s ďalšími nežiaducimi javmi. Tieto objekty boli 
v minulosti spravidla aktívne využívané, no výsledkom 
spoločensko-ekonomického vývoja došlo k zániku ich 
pôvodného významu.     V stredoeurópskom priestore 
je genéza brownfieldov viazaná jednak na politicko-
ekonomickú transformáciu po roku 1989 a následne 
vstup krajín strednej a východnej Európy do Európskej 
únie.  

Prítomnosť brownfieldov sa stáva dôležitou témou 
na vidieku, keďže ich existencia nie je dlhodobo 
udržateľná v záujme aktívneho prístupu k rozvoju 
regiónu. Brownfieldy sa tak stávajú výzvou pre riešenie 
a spoluprácu verejného sektoru (obcí) so súkromnou 
sférou (podnikateľské subjekty), keďže ich revitalizácia 
si vyžaduje dôkladnú a detailnú projektovú 
dokumentáciu, nemalé financovanie i časovú 
realizáciu. Pre zabezpečenie ekonomickej stránky by 
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bolo vhodné zapojenie sa do národných výziev 
jednotlivých ministerstiev (napr. Program rozvoja 
vidieka a iné) ale i využitie čerpania financií zo 
štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú pre Slovensko 
k dispozícii v aktuálnom programovom období 2014 – 
2020.  

V záujmovom území sme na základe terénneho 
výskumu zisťovali prítomnosť a početnosť 
brownfieldov, ktoré z hľadiska ich predchádzajúceho 
využitia možno klasifikovať do uvedených ôsmich 
kategórií. Prostredníctvom terénneho výskumu sme 
taktiež zaevidovali, že najdominantnejšie zastúpenie 
tvoria vo vidieckom prostredí poľnohospodárske 
brownfieldy, čoho predikciou je orientácia nielen 
okresu ale aj celého Nitrianskeho samosprávneho kraja 
na poľnohospodársku výrobu. 
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Abstrakt 
Cestovný ruch predstavuje v súčasnej dobe veľmi 

dôležité odvetvie a v niektorých krajinách dokonca aj 
majoritný prísun financií do štátneho rozpočtu. Pre 
udržanie atraktívnosti územia a pre prílev nových 
návštevníkov nie je dôležité mať len čisté a 
nepoškodené životné prostredie a vybudované 
turistické rezorty, ale je nutné aj držať krok s 
modernými technológiami a využívať ich  v rozvoji 
cestovného ruchu. 

Príspevok je zameraný na rozvoj cestovného ruchu 
na Slovensku a rozhodli sme sa prispieť k jeho rozvoju 
praktickou formou – vytvorením nového produktu na 
podporu cestovného ruchu. Spájame modernú 
technológiu informačných a komunikačných 
technológií s geografiou a rozvojom regiónov, tak, aby 
sme priniesli účastníkom cestovného ruchu nie len 
poznanie nových miest v krajine, ale aj príjemný a 
interaktívny zážitok z poznávania krajiny.  

Odrazili sme sa od prieskumu trhu medzi koncovými 
používateľmi produktu – turistickou verejnosťou a 
aktérmi cestovného ruchu samosprávami. Vyvinuli sme 
internetovú aplikáciu a vytvorili prvého interaktívneho 
sprievodcu. 

Kľúčové slová: cestovný ruch, rozvoj regiónov, 
interaktívny sprievodca, podpora cestovného ruchu. 

Abstract 
Tourism is currently a very important industry, and in 
some countries even a major financial inflow into the 
state budget. To maintain the attractiveness of the area 
and to attract new visitors, it is important to have not 
only clean and undamaged environment and built 
tourist resorts, but it is also necessary to keep up with 
modern technologies and use them to support tourism. 

The paper is focused on the development of 
tourism in Slovakia and we decided to contribute to its 
development in a practical way - by creating a new 
product to support tourism. We combine modern 
information and communication technology with the 
geography and development of the regions to bring 

tourism participants not only to know new places in the 
country, but also to achieve a pleasant and interactive 
experience while learning about the country. 

We have been discouraged by the market research 
among end users of the product - the tourist 
community and tourism actors. We have developed an 
internet application and created the first interactive 
guide as an example. 
Key Words: tourism, development of regions, 
interactive guide, tourism support 

Úvod 
Hlavnými aspektami tejto práce sú teoreticko-

historické východiská vzniku myšlienky vytvorenia 
produktu na podporu cestovného ruchu Wandrak, 
teoretická analýza súčasného stavu rozvoja cestovného 
ruchu na Slovensku, štatistická analýza potenciálnych 
klientov (odberateľov) produktu a spolupracovníkov v 
oblasti rozvoja produktu, súčasný stav vývoja aplikácie 
a platformy, predpokladaný smer vývoja a 
predstavenie samotnej aplikácie v podobe hotového 
sprievodcu.  

Prvé definície cestovného ruchu a vôbec začiatok 
formovania tohto teoretického odvetvia sú spojené s 
menami Kurt Krapf a Walter Hunziker, švajčiarskymi 
vedcami, ktorí vydali publikáciu Grundriss der 
Allgemeine Fremdenverkehrslehre. V rámci tejto 
publikácie odznela aj jedna z prvých  definícii 
cestovného ruchu: „Je to súbor vzťahov a javov, ktoré 
vyplývajú z pobytu na cudzom mieste, pričom cieľom 
pobytu nie je trvalé presťahovanie sa alebo 
vykonávanie zárobkovej činnosti“ [1]. 

Medzi ďalšie medzníky v oblasti definovania pojmu 
cestovný ruch by sa dala zaradiť jedna z prvých definícii 
cestovného ruchu prijatá v Československu v roku 
1978, ktorej autorom je profesor Gúčik: Cestovný ruch 
je forma uspokojovania potrieb reprodukcie fyzických a 
duševných síl človeka, ku ktorému dochádza mimo 
bežného životného prostredia a vo voľnom čase [2]. 
Túto definíciu sme sem zaradili, pretože sa nesnaží 
opísať cestovný ruch iba ako určitý špecifický jav, ale 
kladie dôraz aj na potreby, ktoré sú počas cestovného 
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ruchu uspokojované. Prezentuje tým moderný prístup, 
ktorý sa dá čiastočne chápať aj z pohľadu marketingu. 
V súčasnosti sú nároky turistov neustále vyššie a dôraz 
sa kladie najmä na zážitok. Preto je potrebné na tento 
fakt reagovať a neustále vylepšovať a rozširovať 
ponuku produktov v cestovnom ruchu. Rozvoj 
moderných technológií sa odzrkadlil aj v cestovnom 
ruchu, s čím sú spojené nové pojmy ako e-marketing či 
e-turizmus. Buhalis [3] definuje e-turizmus ako 
aplikovanie IKT do cestovného ruchu. E-marketing je 
snaha spoločnosti informovať o výrobkoch, službách, 
zabezpečovať ich propagáciu a predaj na internete, a to 
prostredníctvom vytvorenia webovej stránky, online 
reklamy a pod [4]. 

Najdôležitejším prvokom nášho projektu je spojenie 
oddychu, turistiky a hier s modernými informačnými a 
komunikačnými technológiami, ktoré nás neustále 
obklopujú s cieľom poznania daného územia. Vo 
vybranom území sa v rámci projektu zameriavame na 
významné turistické, geografické, prírodné, či 
historické lokality, ktoré predstavujú potenciál pre 
rozvoj cestovného ruchu. 

Z geografického hľadiska predstavuje potenciál 
cestovného ruchu spôsobilosť územia poskytovať 
cestovnému ruchu podmienky na rozvoj. Tie sa z 
hľadiska pôvodu delia na prírodný potenciál a potenciál 
vytvorený človekom [5]. V ekonomickej literatúre sa 
prírodný potenciál vysvetľuje ako ponuka daná 
prírodou a potenciál vytvorený činnosťou človeka ako 
sekundárna ponuka. 

Pri hodnotení regiónov z hľadiska ich potenciálu pre 
cestovný ruch môžeme použiť systém predpokladov 
cestovného ruchu podľa Mariota (1983). Tento systém 
sa delí na tri skupiny predpokladov – lokalizačné, 
selektívne a realizačné. 

- Lokalizačné predpoklady - ich hodnotenie 
umožňuje vyjadriť potenciál krajiny pre cestovný ruch. 
Patrí sem prírodná a kultúrno-historická zložka. 

- Selektívne predpoklady – ide o spôsobilosť 
obyvateľov zúčastňovať sa na aktivitách cestovného 
ruchu 

- Realizačné predpoklady – umožňujú 
uskutočňovanie aktivít cestovného ruchu. Patrí sem 
napríklad materiálno-technická základňa pre realizáciu 
cestovného ruchu. 

Pri realizácii nášho produktu na podporu 
cestovného ruchu sú najdôležitejšie lokalizačné 
predpoklady, ktoré nám dávajú základ pre vytvorenie 
vychádzok v danej oblasti. Realizačné predpoklady sú 
pre nás dôležité predovšetkým z pohľadu vývoja 
projektu, pretože samotnú materiálno-technickú 

základňu zabezpečuje webová stránka a aplikácia, 
prostredníctvom ktorej je možné vychádzky realizovať, 
t.j. materiálno-technickú základňu poskytuje projekt 
samotný. 

1 Ciele práce 
Hlavný cieľ práce je vytvorenie a spustenie nového 
produktu na podporu cestovného ruchu širokej 
verejnosti. V súvislosti so vznikom myšlienky na 
vytvorenie nového produktu na podporu cestovného 
ruchu vznikli aj čiastkové ciele, ktoré bolo potrebné 
dosiahnuť ešte pred samotným vývojom projektu. 
Medzi najdôležitejšie čiastkové ciele patrilo vykonanie 
prieskumu trhu a zistenie záujmu o nový produkt. 
Tento prieskum bol vykonaný medzi koncovými 
používateľmi aj aktérmi cestovného ruchu, po ňom 
nasledovalo štatistické spracovanie získaných údajov. 

Pre kompletné overenie funkčnosti aplikácie a jej 
uverejnenie bolo nutné vytvoriť minimálne jedného 
funkčného sprievodcu,  pomocou ktorého bol následne 
aj celý produkt uvedený do prevádzky. 

2 Metodika 
Na splnenie hlavného cieľa a čiastkových cieľov sme 
v prvom rade vykonali prieskum trhu, ktorého úlohou 
bolo odhaliť potenciálne diery na trhu a poskytnúť tak 
výstupy pre vývoj nového produktu na podporu 
cestovného ruchu. 

Tento výskum sme realizovali formou dvoch 
dotazníkov, z ktorých jeden bol cielený na koncového 
používateľa produktu, teda na klienta a druhý bol 
cielený na jedného z aktérov cestovného ruchu – 
samosprávy – obce a mestá. Dotazníkový prieskum 
klientov nebol limitovaný na región, na tomto sa mohli 
zúčastniť respondenti z celého územia Slovenska. 
Prieskum vykonávaný na aktéroch cestovného ruchu – 
samosprávach bol realizovaný v okresoch Zvolen a 
Banská Bystrica, jednak z dôvodu dobrého potenciálu 
na rozvoj cestovného ruchu, autorovej znalosti 
miestnych pomerov s možnosťou navrhnúť vychádzky 
v tomto regióne a tiež kvôli dobrej dopravnej 
dostupnosti v prípade nutných konzultácii produktu na 
podporu cestovného ruchu so samosprávami. 

V rámci dotazníkového prieskumu pre klientov bola 
zahrnutá aj otázka, či  poznajú ľudia rovnaký alebo 
podobný produkt na podporu cestovného ruchu na 
Slovensku. Táto otázka nám mala pomôcť v realizácii 
ďalšej fázy výskumu, a to porovnaní iných produktov na 
podporu cestovného ruchu na Slovensku, ktoré majú 
dva spoločné aspekty s našim projektom – prvým 
aspektom bolo, že potenciálne konkurenčný produkt 
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musel mať úzky súvis s geografiou, z pohľadu druhého 
aspektu musel celý produkt alebo jeho časť úzko 
súvisieť s modernými technológiami – internetom, 
smartfónmi, počítačmi či tabletmi. Iné produkty, ktoré 
nespĺňali obidve kritériá zároveň, sme nehodnotili, 
nakoľko nesúvisia s tématikou nášho projektu 
(napríklad štandardné značené turistické trasy alebo 
virtuálne prehliadky múzeí či miest). 

Ďalším dôležitým krokom v projekte bolo štúdium 
literatúry, ako domácej tak aj zahraničnej 
predovšetkým z oblasti cestovného ruchu, ale aj z 
oblasti vývoja aplikačných systémov a webových 
stránok postavených na platforme Wordpress, ktorá je 
jednou z najrozšírenejších a najpoužívanejších 
platforiem na tvorbu webových stránok na internete 
[6]. V oblasti cestovného ruchu sme sa zamerali 
predovšetkým na rozvoj cestovného ruchu na 
Slovensku a taktiež na možnosti využitia internetového 
marketingu v oblasti cestovného ruchu. 

Na základe vyššie uvedených prieskumov a štúdia 
literatúry vznikol návrh na nový produkt na podporu 
cestovného ruchu na Slovensku, ktorý sme nazvali 
Wandrak. 

3 Výsledky 
Východiská myšlienky vytvoriť projekt Wandrak 
vychádzajú z roku 2016, kedy som sa inšpiroval 
obdobným produktom na podporu cestovného ruchu v 
zahraničí, konkrétne v Ruskej federácii. Cieľom tohto 
projektu bolo čiastočne komerčné priblíženie 
niektorých prevádzok potenciálnemu zákazníkovi a tiež 
zoznámenie klienta s vybranými časťami mesta. 

Po príchode na Slovensko som začal skúmať 
možnosti uplatnenia takejto myšlienky aj u nás 
a s týmto zameraním som si uskutočnil samostatný 
prieskum trhu s cieľom zistiť, či podobné alebo 
identické projekty už na Slovensku existujú. Na 
základne môjho prieskumu som zistil, že na Slovensku 
neexistujú žiadne identické projekty a len minimum 
vzdialene podobných projektov. 

Niekoľko mesiacov po začatí prieskumu sa začali 
práce na samotnom projekte, konkrétne na 
prezentačnej webovej stránke projektu. 

Motto projektu alebo slogan projektu vychádza tiež 
z tejto definície a znie „Poznávaj svet inak“, čím sa snaží 
upriamiť pozornosť zákazníka na nové možnosti a 
trendy v oblasti cestovného ruchu a tiež na fakt, že mu 
bude poskytnutá netradičná a jedinečná služba. 

3.1 Prieskum trhu 
Na Slovensku existuje viacero projektov ktoré majú dva 
spoločné aspekty s projektom Wandrak – úzky súvis 
s geografiou a modernými technológiami. Existujú aj 
iné produkty na podporu rozvoja cestovného ruchu, no 
tie sme nehodnotili, pretože nemajú nič spoločné 
s našim projektom. 

Na základne nášho prieskumu sme zistili, že na 
Slovensku neexistujú žiadne identické projekty a len 
minimum vzdialene podobných projektov, ktoré si 
v stručnosti rozoberieme. 

Geocaching - náš projekt je najčastejšie 
porovnávaný s projektom geocaching, ktorý má 
obrovskú základňu a je rozšírený po celom svete. 
Podstatou tejto hry je ukrývanie a hľadanie schránok 
(„kešiek“), ktoré majú vopred známe zemepisné 
súradnice. Na rozdiel od nášho projektu v geocachingu 
existujú fyzické predmety, ktoré sú umiestnené na 
rôznych miestach. Tieto predmety jednak vyžadujú 
starostlivosť, jednak sa vyžaduje povolenie od majiteľa 
pozemku, nehnuteľnosti alebo iného objektu, kde je 
schránka umiestnená (prípadne musí byť umiestnená 
na verejnom priestranstve, ak je to fyzicky možné). 

Barborská cesta - tento projekt sa do značnej miery 
podobá na náš projekt a má s ním viacero spoločných 
znakov. Avšak v porovnaní s našim projektom tu 
existuje niekoľko dôležitých rozdielov –  má po svojej 
trase umiestnených 29 drevených veží a množstvo 
nálepiek respektíve vyobrazení loga Barborskej cesty, 
ktoré označujú priebeh tejto cesty. Má viac prvkov 
klasického putovania a menej interaktívnych možností. 

Geofun - je mobilná aplikácia doprevádzaná 
webovou stránkou, ktorá funguje len ako prezentácia 
samotnej aplikácie. Aplikácia identifikuje polohu hráča 
na základe GPS súradníc a v prípade, že sa nachádza na 
správnom mieste, poskytne mu úlohu, ktorú musí 
splniť. Hráč znenie úlohy vopred nepozná. Okrem toho 
je aplikácia doplnená aj sprievodcom, ktorým je 
skutočná osoba, znalá miestneho regiónu, ktorá 
doprevádza návštevníkov na ich trase a práve v tomto 
bode sa naša aplikácia od Geofunu najviac odlišuje. 

3.2 Dotazníkový prieskum obyvateľov 
Pred samotnou tvorbou projektu bolo nutné urobiť 
aspoň základný prieskum trhu. Tento sme robili 
prostredníctvom online dotazníka, ktorý obsahoval 7 
tematických otázok a dve štatistické otázky. 

Každá otázka mala istý marketingový podtón a mala 
smerovať odpoveď respondenta tak, aby sme získali 
relevantné informácie pre čo najlepšie naplnenie cieľov 
nášho projektu. 
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V našom dotazníku sme získali dohromady 103 
relevantných odpovedí, na základe ktorých sme si 
dokázali vytýčiť jednotlivé ciele v rámci tvorby 
projektu. 

Hlavným cieľom dotazníkového prieskumu bolo 
získanie informácie o záujme potenciálnych klientov 
o projekt. Zisťovali sme, či by si sprievodcu 
prostredníctvom takéhoto projektu kúpili, akú cenu by 
boli ochotní zaplatiť a aká tématika vychádzok by ich 
najviac zaujímala. Pýtali sme sa tiež, či poznajú iné 
(potenciálne konkurenčné) projekty na trhu. 

Vyhodnotením dotazníkov sa ukázalo, že projekt je 
na trhu jedinečný a verejnosť nemá povedomie o inom 
rovnakom projekte. V rámci dotazníka boli spomenuté 
niektoré projekty (geocaching, Geofun, Barborská 
cesta), ktoré respondenti označili ako podobné, no po 
bližšom výskume sme zistili, že sú veľmi odlišné. 

Z výsledkov výskumu sme tiež zistili, že až 69% 
respondentov by si takéhoto sprievodcu zakúpilo. 
Priemerná cena, za ktorú by sa jedna vychádzka mohla 
predávať by bola približne 5,50 €, čo zodpovedá aj 
našim prvotným odhadom. 

Veľmi zaujímavým a aj príjemným prekvapením, 
ktoré vyplynulo z prieskumu je, že viac ako polovica 
respondentov by bola ochotná zúčastniť sa na tvorbe 
a rozvoji tohto produktu na podporu cestovného 
ruchu. 

Zrejme najzaujímavejším výsledkom prieskumu 
bolo rozdelenie záujmu o typ sprievodcu. Wandrak 
obsahuje 3 typy sprievodcov: Sprievodca po budovách 
(hradoch, zámkoch, múzeách), Sprievodca po obciach 
a mestách, Sprievodca po prírodných pamiatkach. 
Napriek tomu, že sme očakávali dominanciu niektorého 
z typov, výsledky boli rozdelené takmer na identické 
tretiny. 

 

 

Graf 1 Preferovaný typ sprievodcu 
(zdroj: vlastné spracovanie) 

 
Na základe týchto výsledkov môžeme vyhodnotiť, 

že zameranie nášho projektu je naozaj 
širokospektrálne, dokáže uspokojiť rôzne vekové 
skupiny aj nároky turistov. 

3.3 Dotazníkový prieskum aktérov 
V rámci tohto prieskumu sme zvolili oslovenie 
samospráv, ktoré sa priamo na svojom území snažia o 
rozvoj cestovného ruchu a zatraktívnenie prostredia, či 
vyzdvihnutie jednotlivých prírodných alebo kultúrno-
historických pamiatok. Aj napriek tomu, že samosprávy 
sú financované zo štátneho rozpočtu a z podielových 
daní a nie vždy majú možnosti financovania aj iných 
projektov, pokladali sme za vhodné a potrebné osloviť 
aj ich, pre získanie ucelenej predstavy o možnostiach 
rozvoja cestovného ruchu v regiónoch. 

Dôvod oslovovania samospráv namiesto iných 
aktérov cestovného ruchu bol veľmi jednoduchý – ide 
o možnosti cielenia potenciálnej reklamy na internete, 
kde je možné zvoliť iba také cielenie, ktoré je v súlade 
so štátom schváleným rozdelením územia. Aj napriek 
tomu, že z pohľadu cestovného ruchu by bolo 
vhodnejšie pracovať s regiónmi cestovného ruchu, je 
tento postup je technicky veľmi komplikovaný práve 
z dôvodu nemožnosti špecifikovania cieľovej skupiny 
v rámci online marketingu do regiónov cestovného 
ruchu. 

Samosprávam sme poslali odlišný online dotazník, 
v ktorom sme sa pýtali predovšetkým na potenciálny 
záujem o náš projekt, na možnosti jeho rozvoja 
v obciach mestách alebo katastrálnych územiach 
a taktiež na možnosti spolufinancovania. 

Celkovo sme získali 21 odpovedí od obcí a miest 
z okresov Zvolen a Banská Bystrica. V tomto smere nás 
potešilo, že odpovede boli väčšinou kladné, hoci takýto 
výsledok sme čiastočne očakávali, a to vzhľadom na 
skutočnosť, že samosprávy majú do istej miery zviazané 
ruky tým, že sú priamo závislé od financovania zo 
štátneho rozpočtu a z podielových daní. 

Môžeme zhrnúť, že viaceré obce sa zhodovali v tom, 
že na propagáciu projektu je nutné osobné stretnutie, 
ktoré plánujeme v rámci ďalšieho rozvoja projektu. 

Viac ako polovica obcí je ochotná prispieť na rozvoj 
nášho projektu formou informácii, či už na osobnom 
stretnutí, poskytnutím informačných materiálov o obci, 
propagáciou formou predaja na obecnom úrade, 
formou školenia či dokonca osobnou účasťou na tvorbe 
sprievodcov. 

31%

33%

36%

Sprievodca po obciach / mestách

Sprievodca po budovách (hradoch, zámkoch, múzeách)

Sprievodca po prírodných pamiatkach
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Väčšina z obcí je ochotná prispieť na rozvoj nášho 
projektu bezplatnou formou (97%). V rámci odpovedí 
boli aj možné finančné príspevky na rozvoj a chod 
projektu, ale boli skôr podmienené rozhodnutím 
obecného zastupiteľstva. 

Zo získaných údajov dokážeme vytvoriť záver, že 
náš produkt na podporu cestovného ruchu sa stretol 
s veľmi pozitívnou odozvou ako u klientov, tak aj 
u aktérov cestovného ruchu. Vidíme tiež, že bude nutná 
nie len online a offline propagácia projektu, ale aj 
osobné stretnutia predovšetkým s aktérmi cestovného 
ruchu a podrobné predstavenie nášho projektu. 

3.4 Návrh vlastného produktu WANDRAK 
Základným prvkom, s ktorým sa klient stretne, je 
webová stránka www.wandrak.com, ktorá funguje ako 
bežný internetový obchod a zároveň aj ako prezentácia 
projektu. Okrem informácii o projekte si zákazník môže 
zakúpiť na tejto stránke za symbolickú sumu 
vychádzku, ktorú následne absolvuje. 

Po zakúpení vychádzky dostane zákazník kód, 
pomocou ktorého si vo svojom telefóne alebo tablete 
spustí vychádzku prostredníctvom webovej stránky 
go.wandrak.com. Kód je ošetrený tak, aby bol iba na 
jedno použitie. Po prejdení celej vychádzky je kód 
deaktivovaný a nie je možné ho znovu použiť. Po 
prejdení niektorého zo stanovíšť v rámci vychádzky je 
tiež systémom ošetrené, aby v prípade opätovného 
zadania kódu vychádzka pokračovala od toho 
stanovišťa, kde naposledy návštevník skončil a nie od 
začiatku. 

Na začiatok vychádzky, teda na štartovacie 
stanovište je zákazník navigovaný v popise vychádzky a 
to buď formou mapy, popisu, adresy alebo GPS 
súradníc, v závislosti od toho, ako si to daná vychádzka 
vyžaduje.  

Na štartovacom stanovišti je klientovi predostretý 
krátky popis miesta, kde by sa mal nachádzať a zároveň 
mu je položená jednoduchá otázka, pre overenie, že sa 
na tom mieste naozaj nachádza (napríklad farba 
pamätnej tabule, počet veží a podobne). 

Po správnom zodpovedaní otázky sa klientovi 
rozpovie krátka história alebo iné zaujímavosti 
geografického, historického alebo kultúrneho 
charakteru o mieste, kde sa nachádza a následne je mu 
popisnou formou opísané, kam má ísť ďalej. Schéma 
sprievodcu je veľmi jednoduchá: 
Popis kam sa má dostať → jednoduchá kontrolná 
otázka, či sa tam naozaj nachádza → krátky popis 
lokality → opäť popis kam sa má dostať. 

Každý popis lokality kam sa má dostať je zároveň 
doplnený o niekoľko pomôcok, ktoré uľahčujú 
orientáciu v teréne. 

Vďaka tejto schéme získava náš projekt niekoľko 
nesporných výhod oproti iným produktom na podporu 
cestovného ruchu: 

- Nie je závislý od nutnosti povolenia na 
umiestnenie informačnej tabule, QR kódu 
alebo iného fyzického predmetu v teréne. 

- Vďaka absencii všetkých fyzických predmetov 
je možné návštevníka posielať aj na miesta, 
kde by bolo umiestnenie fyzického predmetu 
nemožné alebo zakázané. Rovnako tiež nie je 
potrebné sledovať prípadné zničenie alebo 
odcudzenie fyzického predmetu v teréne. 

- Náš produkt zámerne nemá v sebe 
zabudované GPS ani žiadnu navigáciu, aby 
návštevníci spoznávali svoje okolie, obzerali sa 
po budovách alebo po prírode a aby sa z 
vychádzky stala hra-exkurzia. Vďaka absencii 
navigácie a GPS je hra zložitejšia a núti 
návštevníka namiesto „pozerania do telefónu“ 
spoznávať svoje okolie. Do istej miery sme 
siahli po „starých, klasických“ technikách 
navigovania pred existenciou navigácie. 

- Vychádzky v teréne alebo v múzeách sú vždy 
vytvárané nami osobne alebo v spolupráci s 
osobami znalými miestnych pomerov, aby sa 
dosiahla čo najväčšia spoľahlivosť a 
autentickosť a pred samotným sprístupnením 
verejnosti sú otestované. 

- Vychádzky sú vo svojej podstate určené 
všetkým vekovým kategóriám, aj ne-
geografom alebo návštevníkom, ktorí nevedia 
čítať mapy, či pracovať s GPS. 

V tejto chvíli (marec 2019) aplikácia ešte potrebuje 
stále pripojenie na internet, aby mohla správne 
fungovať. V blízkej budúcnosti pracujeme na tom, aby 
sa vychádzka dala načítať do telefónu alebo tabletu a 
následne prejsť bez pripojenia na internet. 

Pravidlá hry sú vo svojej podstate jednoduché a to 
vďaka správnemu nastaveniu aplikácie, ktorá umožní 
návštevníkovi vykonávať iba isté činnosti a do istej 
miery ho samotná aplikácia vedie samotnou hrou-
exkurziou.  

V prvom kroku je potrebné, aby si návštevník vybral 
sprievodcu (vychádzku) na hlavnej webovej stránke 
www.wandrak.com. V tomto kroku sa stránka nášho 
produktu ničím nelíši od obyčajného internetového 
obchodu. Sprievodcovia sú zakategorizovaní podľa 
miesta (ako najvhodnejšie kategórie sa v súčasnosti 
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javilo použitie okresov) a taktiež podľa typu – 
Sprievodca po prírode, Sprievodca po mestách a 
obciach, Sprievodca po budovách. Návštevník má teda 
možnosť vybrať si takého sprievodcu, aký mu vyhovuje. 

Po otvorení samotného produktu v internetovom 
obchode návštevník získa podrobné informácie o 
sprievodcovi, ktorého si ide zakúpiť. V tomto kroku 
získa informácie o mieste začiatku vychádzky. 
Obsahom bude mapa alebo slovné vysvetlenie (podľa 
potreby), kde sa vychádzka bude začínať, podrobný 
popis lokality s ukážkami najzaujímavejších miest, ktoré 
počas tejto vychádzky uvidí. Získa ešte doplňujúce 
informácie o aktuálnom počasí a predpovedi počasia v 
lokalite na tri dni dopredu a taktiež ďalšie podrobnosti 
ako odporúčané oblečenie, obuv, potrebné znalosti k 
absolvovaniu vychádzky, prípadne poplatky, ktoré je 
nutné pri absolvovaní vychádzky uhradiť (napríklad 
vstupné do múzea alebo galérie a podobne). 

Po zakúpení sprievodcu a vyplnení všetkých 
potrebných údajov na uskutočnenie nákupu dostane 
návštevník jednorazový kód, pomocou ktorého si bude 
môcť odomknúť sprievodcu. Tento kód sa zobrazí 
jednak na stránke nákupu a jeho kópiu dostane aj do 
svojej e-mailovej schránky. Kód môže zakúpiť 
ktokoľvek, je možnosť aj jeho nákupu ako darčeku 
napríklad pre hostí a jeho následné odovzdanie. 

Pri zobrazení kódu aj v rámci e-mailovej správy 
bude návštevník opätovne informovaný o tom, že kód 
je na jedno použitie, jeho platnosť je 30 dní od 
zakúpenia, dozvie sa informácie o mieste začiatku 
vychádzky a tiež o tom, že vychádzku spustí 
prostredníctvom webovej stránky go.wandrak.com. 

Jeden kód slúži na jedno spustenie vychádzky na 
jednom zariadení (mobil alebo tablet). Pre spustenie 
sprievodcu stačí na vyššie uvedenej webovej stránke 
zadať kód. Návštevník bude informovaný, aby kód 
zadával až v momente, keď sa nachádza na mieste 
začiatku jeho vychádzky, pretože okamžite po zadaní 
kódu sa vychádzka spustí a on dostáva prvé zadanie. 
Princíp prechádzania vychádzok je veľmi jednoduchý a 
založený na jednoduchej matrici bez nutnosti znalosti 
technológii alebo iných zložitých pravidiel. 

Po spustení sprievodcu okrem uvítania návštevníka 
na jeho vychádzke sa bude v úvodnom texte nachádzať 
hneď aj prvá otázka, ktorej cieľom je overiť, či 
návštevník našiel správne miesto, kde sa jeho 
vychádzka začína. Toto je mimoriadne dôležité, pretože 
na základe toho, sa bude odvíjať navigácia na ďalšie 
miesto. 

Pri každej otázke je možné využívať pomôcky, ktoré 
sú k otázkam poskytované. Je to nápoveda, ktorá 

návštevníkovi prezradí, kam sa má pozrieť, čo má 
hľadať a v konečnom dôsledku v rámci pomôcok môže 
byť ako posledná pomôcka zaradená aj správna 
odpoveď. 

Otázky sú vždy koncipované veľmi jednoducho a ich 
cieľom je len preveriť, že návštevník sa skutočne 
nachádza na mieste, kde sa má nachádzať. V otázkach 
sa pýtame napríklad na farbu pamätníka, sochu alebo 
iný predmet, ktorý sa nachádza na mieste, kde by sa 
mal návštevník nachádzať. 

Po správnom zodpovedaní otázky nasleduje krátka 
história alebo faktografia o mieste, kde sa momentálne 
návštevník nachádza. Rozpovieme mu nejakú legendu, 
ktorá sa k danému miestu viaže, geografické alebo 
kultúrno-historické fakty. Text je vždy koncipovaný 
menej odbornou formou, v prípade použitia odborných 
výrazov aj s ich vysvetlením tak, aby vysvetleniu 
porozumel aj človek neznalý geografickej alebo 
historickej problematiky. Táto časť vo svojej podstate 
nahrádza štandardné informačné tabule, ktoré bývajú 
umiestnené v teréne. 

Z pohľadu ochrany proti zneužívaniu tejto aplikácie 
návštevník môže kód zadať v jednom čase iba na 
jednom zariadení. Po prejdení každého stanovišťa 
(správnom zodpovedaní otázky) je aplikácia nastavená 
tak, aby v prípade napríklad vybitia jedného zariadenia 
a opätovného zadania kódu na inom zariadení 
vychádzka pokračovala z toho stanovišťa, na ktorom 
bola naposledy správne zodpovedaná otázka. Po 
správnom zodpovedaní otázky sa kód na spustenie 
vychádzky deaktivuje a nebude možné ho opätovne 
použiť na žiadnom zariadení. Tento kontrolný bod 
umožňuje aj to, že v prípade vybitia jedného zariadenia 
(alebo jednoducho prestávky v rámci vychádzky a 
zatvorenia aplikácie) a opätovného použitia kódu na 
inom zariadení nemusí návštevník prechádzať všetky 
stanovištia znova, ale začne na mieste, kde skončil. 

Po prejdení posledného stanovišťa sa v aplikácii 
nachádza ešte tzv. Ďakovacia stránka, ktorá je určená 
nielen na poďakovanie návštevníkovi za zvládnutie 
vychádzky, ale ju môžu využiť aj potenciálni inzerenti. 
Tu sa môže nachádzať napríklad odporúčanie na dobrú 
reštauráciu, kaviareň či hotel v blízkosti posledného 
stanovišťa vychádzky. 

Ako súčasť prezentácie aplikácie bolo vytvorené aj 
logo. 
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Obr 1.: Logo aplikácie Wandrak 
(zdroj: vlastné spracovanie) 

Logo bolo vytvorené tak, aby sa zároveň dalo použiť 
aj ako ikonka na rôzne propagačné materiály, prípadne 
do budúcnosti na mapy či iné informačné tabule, ktoré 
by informovali záujemcov o tom, že na uvedenom 
mieste sa začína trasa Wandrak. Ako ikonka sa používa 
posledná časť loga, písmeno „K“, ktoré zároveň 
pripomína kráčajúceho panáčika s batohom. 

Záver 
V rámci tejto práce sme si stanovili štyri ciele, ktoré sa 
nám úspešne podarilo naplniť. Prvé dva ciele sa týkali 
vykonania prieskumu medzi potenciálnymi zákazníkmi, 
ktorých by sme prostredníctvom tohto projektu chceli 
osloviť a taktiež prieskumu medzi aktérmi cestovného 
ruchu, v našom prípade samosprávami. V rámci 
obidvoch dotazníkov sme získali dostatočný počet 
respondentov na to, aby sme dokázali z týchto 
prieskumov vyvodiť potrebné závery. 

Tretím cieľom bolo vytvorenie a naprogramovanie 
funkčnej webovej stránky produktu na podporu 
cestovného ruchu Wandrak.com, čo sa nám tiež 
úspešne podarilo naplniť. Webová stránka je v tejto 
chvíli schopná plnej prevádzky a je možné ju už v 
takejto podobe sprístupniť koncovým používateľom 
ako z pohľadu tvorby nových sprievodcov, tak aj z 
pohľadu prechádzania už existujúcich vychádzok, ktoré 
sme v aplikácii vytvorili. 

Štvrtým cieľom bolo vytvorenie reálneho 
sprievodcu, ktorého by bolo možné prejsť nie len 
teoreticky, ale aj prakticky v teréne, čo sa nám tiež 
podarilo. V rámci tohto cieľa sme nadviazali spoluprácu 
so Slovenským múzeom máp, kde sme vytvorili prvého 
sprievodcu po múzeu. 

Na záver teda môžeme zhodnotiť, že sa nám 
podarilo nielen splniť ciele, ale vytvoriť aj funkčnú 
webovú aplikáciu, ktorá je prvá svojho druhu na 
Slovensku a v tejto chvíli nemá žiadnu priamu 
konkurenciu a dokáže pomôcť rozvoju regiónov 
prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu v týchto 
oblastiach. 

Poďakovanie 
Na záver by som chcel poďakovať svojej vedúcej 

práce Mgr. Michaele Žoncovej za všetky poskytnuté 
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k projektu. Som veľmi rád, že môžem na záver odovzdať 
funkčný produkt na podporu cestovného ruchu. 
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Abstrakt 
Rozvoj vidieka je stále dôležitou témou v súvislosti so 
smerovaním agrárneho sektora do budúcnosti. Jedným 
z možných riešení podpory vidieckeho hospodárstva 
a zlepšovaním kvality života na vidieku je aj stratégia 
diverzifikácie, teda priberania ďalších činností, ktoré sú 
zväčša nepoľnohospodárskeho charakteru. 
Diverzifikácia sa stala aj súčasťou dokumentov ako 
Program rozvoj vidieka SR 2007 - 2013 a PRV 2014 - 
2020 v podobe príslušných opatrení. V príspevku sa 
budeme zaoberať výsledkami týchto opatrení v oboch 
dokumentoch pomocou vybraných ukazovateľov.  

Cieľom príspevku je komparácia dvoch programov 
rozvoja vidieka na Slovensku s prihliadnutím na 
diverzifikáciu. Príspevok sa bude zameriavať na 
spracované štatistické informácie, ktoré sme získali 
vďaka komunikácii so zamestnancami 
Pôdohospodárskej platobnej agentúre a Národnej siete 
rozvoja vidieka.  

Dáta sme analyticky spracovali do podoby tabuliek, 
grafov a mapových výstupov a pomocou metódy 
vysvetľujúceho opisu predstavili aj samotnú podstatu 
diverzifikácie, jej podôb a dôvody, prečo je 
motivujúcim opatrením pre poľnohospodárov. 

Kľúčové slová: diverzifikácia, poľnohospodárstvo, 
program rozvoja vidieka, Slovensko 

Abstract 
The issue of rural development is still the important 
topic connected to the future progress of agricultural 
sector. Diversification strategy could be one of the 
possible approaches of dealing with the support of 
rural economy and improving the quality of life in rural 
areas. That means to add new activities on farm, often 
with the non-agricultural nature. The diversification 
has become a part of documents - Rural Development 
Programme SR (RDP SR) 2007 - 2013 and RDP 2014 - 
2020 in a form of the appropriate measures. This 

contribution is dealing with the results of those 
measures in both RDP SR with the help of chosen 
indicators.  

The contribution is focused on processed statistical 
information from Agricultural Paying Agency and 
National Rural Development Network.  

The data was analytically processed to the form of 
tables, charts and maps, then we elucidate the actual 
nature of diversification strategy, its forms and 
reasons, why it is motivational measure for farmers. 
Key Words: diversification, agriculture, rural 
development programme, Slovakia 

Úvod 
Diverzifikácia agrárneho sektora sa v posledných 
rokoch stáva objektom záujmu poľnohospodárskych 
politík po celom svete. Európska únia toto opatrenie 
implementuje aj do Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky, pretože je to považované za pozitívny krok pre 
rozvoj vidieckych oblastí. Agrárny sektor v Európskej 
únii sa vyznačuje značnou mierou diverzifikácie svojich 
činností, keďže vyše 30 % európskych 
poľnohospodárov má popri primárnom zameraní aj 
ďalšiu zárobkovú činnosť  [1].  

Slovenská republika ako súčasť Európskej únie nie 
je výnimkou, keďže sa samotná diverzifikácia stala 
súčasťou jednotlivých programov rozvoja vidieka. 
Cieľom je zlepšiť kvalitu života vo vidieckych oblastiach 
a podporiť vidiecke hospodárstvo. V regionálnom 
meradle môže teda diverzifikácia slúžiť ako nástroj na 
zníženie agrárnej nezamestnanosti, ďalej na ochranu 
krajiny, či zvýšenie atraktivity regiónu. Diverzifikačné 
opatrenia sú v súlade s multifunkčným rozvojom 
vidieckych oblastí a zároveň pomáhajú jednotlivým 
poľnohospodárom, aby dosiahli vyšší príjem, zlepšili 
využitie zdrojov a minimalizovali risk, ktorý je 
v agrárnom sektore výrazný na trhu kvôli vysokej 
nestabilite cien.  
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Cieľom príspevku je komparácia implementácie 
diverzifikácie v Programe rozvoja vidieka (PRV) 2007 - 
2013 s nasledujúcim strategickým dokumentom 
Program rozvoj vidieka 2014 - 2020 podľa príslušných 
opatrení.   

1 Teoreticko-metodické východiská 
problematiky 
Základným krokom pre vyhotovenie príspevku bola 
analýza oboch strategických dokumentov programu 
rozvoja vidieka na Slovensku, ktoré vydáva 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
v Slovenskej republiky (MPRV SR) a sú dostupné na 
internetovej stránke samotného ministerstva [2, 3]. 

Pre získanie štatistických informácií na úrovni 
Slovenska a krajov bolo potrebné kontaktovať 
Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), ktorá je 
prepojená s rozpočtom MPRV SR a prideľuje finančné 
podpory žiadateľom. Zároveň zabezpečuje aj kontrolu 
ich využívania. Okrem poskytnutej štatistiky sú na 
stránke zverejnené aj príručky pre žiadateľov pred a po 
poskytnutí príspevkov [4, 5]. 

Tieto informácie bolo potrebné spracovať do 
vyhovujúcich tabuliek a doplniť ukazovatele, ktoré by 
boli zaujímavé pre hodnotenie oboch dokumentov. 
Takto získané číselné hodnoty boli následnej 
pretransformované do podoby grafov, pomocou 
ktorých sme porovnávali jednotlivé ukazovatele. 

Štatistické informácie sme pomocou kartografickej 
metódy spracovali do podoby mapových výstupov 
v geografickom informačnom systéme - ArcMap 10.1. 
Ako zdroj údajov nám v tomto kroku poslúžila aj 
internetová stránka Národnej sieti rozvoja vidieka SR 
(NSRV SR), kde sa nachádza databáza zrealizovaných 
projektov v PRV SR 2007 - 2013 [6] a PRV 2014 - 2020 
[7]. Táto databáza poskytuje aj názov projektu, jeho 
lokalitu a či sa jedná o fyzickú osobu alebo obchodnú 
spoločnosť. NSRV SR priamo spolupracuje aj 
s Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a s MPRV SR 
a uvádza aj schválené výšky príspevkov pre jednotlivé 
subjekty, takže poskytuje komplexné a prínosné 
informácie pre zameranie príspevku. 

Teoretické informácie sme využili pri metóde 
vysvetľujúceho opisu, ktorý našiel uplatnenie hlavne pri 
definovaní pojmu diverzifikácia a dôvodov využitia 
takejto stratégie. Dôležitým zdrojom informácii boli 
publikácie od Ilberyho [8], Hrona [9] alebo Chaplina 
[10]. 

Po získaní všetkých potrebných informačných 
zdrojov sme uplatnili systémovej metódu v začlenení 

informácii do jednotlivých kapitol a podkapitol 
v logickej štruktúre.  

2 Stratégia diverzifikácie 
V nasledujúcej časti príspevku sa budeme venovať 
samotnému pojmu diverzifikácia, aké všetky aktivity 
pod túto stratégiu patria a akú motiváciu má 
poľnohospodár, aby diverzifikačné opatrenie využíval. 

2.1 Vysvetlenie pojmu 
Vo výkladovom slovníku ekonomických pojmov [11] sa 
diverzifikácia definuje ako rozširovanie sortimentu 
a poskytovanie väčšej rozmanitosti. Takýmto pojmom 
sa taktiež označuje aj proces prenikania firiem do 
nových výrob alebo odvetví, výroba nových výrobkov, 
alebo poskytovanie nových služieb, ktoré sa líšia od 
doterajšej produkcie firmy.  

V prostredí agrárneho sektora je vnímaná 
diverzifikácia ako prerozdelenie niektorých 
poľnohospodárskych faktorov výroby meraných 
vstupnými nákladmi (napr. kapitál). V rozvinutých 
krajinách predstavuje diverzifikácia hlavne 
nepoľnohospodárske činnosti ako sú reštauračné 
služby alebo predaj výrobkov. 

Podľa Ilberyho [8] diverzifikácia zahrňuje 
podnikateľské aktivity, ktoré sa uskutočňujú v 
podnikoch alebo aktivity závislé na poľnohospodárskej 
pôde a kapitálových prostriedkoch podnikov. Zároveň 
vylučuje, že tento pojem zahŕňa konvenčnú 
poľnohospodársku činnosť.  

V poľnohospodárstve sa trend diverzifikácie 
objavuje až v 80. rokoch 20. storočia s použitím dvoch 
hlavných prístupov. Prvý prístup opisoval diverzifikáciu 
ako možnosť využiť zisk z rozličných finančných zdrojov 
pre poľnohospodárov. Druhý prístup sa zameriaval na 
kapitálové využitie, alebo presnejšie na produkčné 
faktory farmy, ktoré boli dovtedy pôvodné určené na 
iné výnosné aktivity v oblasti konvenčného 
poľnohospodárstva [9]. 

Je potrebné poznamenať, že jednotná a univerzálna 
definícia diverzifikácie ani neexistuje, pretože chápanie 
tohto procesu sa napríklad odlišuje v rozvinutých a 
rozvojových krajinách. Nie všetky krajiny majú 
otvorené podmienky na obchodovanie, alebo 
poskytovanie priestorov v podniku na turistické účely.  

Eurostat [12] podobné aktivity vymedzuje pod 
označením zárobkové aktivity na farmách, čo zahŕňa 
všetky činnosti mimo poľnohospodárskych prác, ale 
priamo súvisiace s poľnohospodárskym subjektom, 
pričom naň majú dopad. Tým rozumieme aktivity, pre 
ktoré sú buď kľúčové zdroje z takéhoto subjektu 
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(pozemok, budovy, stroje, i podobne), alebo sú 
dôležitými práve produkty z takéhoto subjektu priamo 
využité v aktivite. Ako príklad môžeme uviesť turizmus, 
remeslá, spracovanie poľnohospodárskych produktov 
či výrobu obnoviteľnej energie.  

2.2 Diverzifikácia ako motivácia pre farmárov 
Diverzifikácia v poľnohospodárstve je kľúčovým 
faktorom na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti 
a zvýšenie zamestnanosti na vidieku. Ovplyvňuje obe 
strany - širšiu spoločnosť, ale aj majiteľa, ktorému 
zabezpečuje vyšší príjem práve zavádzanie nových 
aktivít pre poľnohospodársky subjekt. 

Diverzifikácia, ktorá je v poľnohospodárskom 
subjekte využitá efektívne, zlepší prideľovanie 
dostupných zdrojov a ich využitie pre 
poľnohospodársku výrobu. Prostredníctvom 
diverzifikačnej stratégie nájdu poľnohospodári 
alternatívne spôsoby, ako využiť svoje zdroje 
rozumnejšie pre vyššiu návratnosť a vyššiu možnosť 
obchodovania. Diverzifikácia je tiež účinným 
spôsobom, ako optimalizovať využívanie sociálneho 
kapitálu (vidiecka pracovná sila) vo vidieckych 
oblastiach. 

Chaplin [10] tvrdí, že diverzifikácia je logickou 
odozvou na možné riziká, ktoré môže priniesť 
sezónnosť, ekologické podnety v podobe chorôb u 
rastlín či zvierat, environmentálne riziká (klimatické 
zmeny) a ďalšie. Väčším množstvom predmetov 
podnikania sa znižuje riziko vyššie spomenutých 
faktorov. Taktiež diverzifikácia odlišných plodín alebo 
výrobných systémov vie pomôcť poľnohospodárom 
stabilizovať príjem a nebyť ohrozený kolísavosťou cien 
agrárnych produktov. 

Hron [9] na záver skonštatoval, že úspešní 
podnikatelia sú spravidla aj úspešnými osobami 
v stratégii diverzifikácie. Tí, čo neuspeli v samotnej 
agrárnej výrobe, nemôžu uspieť ani v realizácii takýchto 
opatrení, keďže samotná diverzifikácia nefunguje ako 
univerzálna záruka úspechu.  

3 Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 
Rozvoj vidieka podporujú všetky krajiny Európskej únie 
pomocou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) a práve program rozvoja vidieka 
predstavuje programový dokument na čerpanie 
finančných prostriedkov z tohto fondu. 

Na realizáciu cieľov z PRV SR 2007 - 2013 slúžia osi 
a opatrenia. Diverzifikačná stratégia sa nachádza v Osi 
3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach 
a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva a konkrétne je 

tomu venované Opatrenie 3.1 - Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym činnostiam. 

MPSR [3] definuje, že toto opatrenie sa zaoberá 
predovšetkým zvyšovaním zamestnanosti na vidieku 
pomocou zriaďovania doplnkových výrob 
nepoľnohospodárskeho charakteru. Patria sem taktiež 
aj rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na 
zapojenie obnoviteľných zdrojov energie a samozrejme 
výstavba, rekonštrukcie a modernizácie zariadení 
slúžiacich na rekreáciu a agroturistiku, ale takisto aj 
predaj. Ubytovacie zariadenia majú určenú aj kapacitu 
11 až 40 lôžok, pričom sa môže upraviť už existujúci 
poľnohospodársky objekt, ktorý stratil svoj pôvodný 
účel. 

Najväčší priestor venuje PRV SR práve 
podmienkam, ktoré by pomohli pri rozvoji rekreačných 
a relaxačných činností, ako sú športové aktivity v zime, 
alebo na vode, či na bicykli, ale aj jazdectvo, 
poľovníctvo, či rybárstvo. Taktiež sem tento program 
zaraďuje rekondičné objekty ako bazény, sauny, fitness 
centrá, či masážne zariadenia, ktoré budú slúžiť ako 
rekondičné objekty.  

Opatrenie 3.1 zahŕňa aj výrobu a spracovanie 
tradičných materiálov a výrobkov (ľanové plátno, 
výroba krojov, ľudovoumelecké výrobky ako keramika, 
či drevené produkty).  

Podiel na celkovej podpore zo strany EÚ bol za 
všetky roky tesne pod úrovňou 75 % (priemerne 74,7 
%), pričom podiel štátnej podpory tvoril zvyšok. 
Najvyšší schválený príspevok celkom bol v roku 2011 
a to 107 963 467 €. Tento rok sa vyznačuje aj najväčším 
počtom schválených projektov, čo je 241 uzatvorených 
zmlúv. Najvyššie hodnoty podpôr boli zistené 
v poslednom roku 2013 - konkrétne 286 čerpaných 
platieb a vyplatený príspevok v hodnote 67 953 009 €. 
Podľa týchto dvoch ukazovateľov vieme zistiť aj podiel 
čerpania realizovaných platieb na všetkých schválených 
projektoch, čo bolo 62,96 %.  

Pre rozsah príspevku sme sa rozhodli graficky 
spracovať tri roky - 2008, 2010 a 2013, ktoré môžeme 
navzájom porovnať v grafe 1. 

Počet žiadateľov prudko po roku 2008 vystúpil 
a zvýšil sa aj počet schválených projektov (v roku 2008 
ich bolo 10, v roku 2013 už 239 projektov. Samozrejmý 
je aj rast ukončených projektov, ktorý v roku 2010 
dosiahol hodnotu 1 projekt, ale v roku 2013 už 101 
projektov. Najviac dokončených projektov bolo tým 
pádom medzi rokmi 2010 a 2013. Vzhľadom na 
charakter a rozsah rekonštrukcie alebo výstavby sa 
líšilo obdobie, za ktoré boli podniky schopné ukončiť 
podporované projekty. 
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Graf 1 Vývoj počtu vybraných ukazovateľov z PRV 2007 
- 2013 v rokoch 2008, 2010 a 2013 na úrovni SR 
Zdroj: [4] 
 

Podobný trend vykazuje aj porovnanie schváleného 
a vyplateného príspevku v sledovaných rokoch, ako 
ukazuje graf 2. Prvý rok so schválenými príspevkami 
(2008) zaznamenal hodnotu 12 266 071 € bez 
vyplatenej podpory a na konci PRV bolo schválených 
107 924 531 € a vyplatená viac ako polovica, presne 
67 953 009 € z celkovej hodnoty vo výške 107 924 531 
€. Podiel vyplatených príspevkov ukončených projektov 
na celkovo schválených projektoch postupne rástol 
a najväčší posun opäť vidieť medzi rokmi 2010 a 2013, 
kde nárast predstavuje 22,36 %.  
 

 
Graf 2 Výška celkovej podpory na schválených 
a vyplatených príspevkoch v PRV 2007 - 2013 v rokoch 
2008, 2010 a 2013 na úrovni SR (€) 
Zdroj: [4] 

3.1 Úroveň krajov 
V príspevku sa zameriame okrem celkového pohľadu 
na stav opatrenia 3.1 na Slovensku aj na situáciu 
v jednotlivých krajoch.  

Na základe údajov z tabuľky 1, ktorá porovnáva 
počiatočný a posledný rok PRV môžeme konštatovať, 
že dochádza k nárastu počtu žiadateľov o nenávratný 
finančný príspevok (ŽoNFP) vo všetkých krajoch okrem 
Bratislavského, kde ostali konštantne len 2 žiadatelia. 
Príčinu môžeme hľadať v tom, že Bratislavský kraj je pri 
porovnaní s ostatnými krajmi najmenej 
poľnohospodársky zameraný a taktiež je tam najviac 
príležitostí pre ostatné druhy podnikania.  

 

kraj 
rok 

2008 2013 

Banskobystrický 62 178 

Bratislavský 2 2 

Košický 38 110 

Nitriansky 42 131 

Prešovský 33 107 

Trenčiansky 30 78 

Trnavský 33 106 

Žilinský 31 97 

Tabuľka 1 Vývoj počtu ŽoNFP v PRV 2007 - 2013 v 
rokoch 2008 a 2013 na úrovni krajov 
Zdroj: [4] 
 

Žiadatelia, ktorí sa zapojili do diverzifikačného 
opatrenia, mali v roku 2008 najväčšie zastúpenie 
v Banskobystrickom kraji (62 žiadateľov), ktoré ponúka 
viaceré možnosti spojené s poľnohospodárstvom 
hlavne na juhu územia, kde sa nachádza Juhoslovenská 
kotlina. Nasledoval Nitriansky kraj (42 žiadateľov), 
ktorý je v rámci všetkých krajov najviac agrárne 
zameraný a môžeme predpokladať, že poľnohospodári 
tu chceli tieto podmienky využiť najviac na rôzne 
agroturistické služby. Ako tretí v poradí je Košický kraj 
(38 žiadateľov). Toto poradie sa zachovalo až do konca 
PRV a teda do roku 2013. Najväčšie nerovnomernosti 
medzi krajmi nastali medzi vybranými rokmi opäť 
v Banskobystrickom kraji nastal nárast o 116 
žiadateľov, potom v Nitrianskom kraji (nárast o 89 
žiadateľov), a na záver Prešovský kraj, kde počet 
narástol o 74 žiadateľov.  

PPA potom musela zo žiadateľov spraviť užší výber 
a vyradiť projekty, ktoré nespĺňali požadované kritériá 
na poskytovanie podpory. V tabuľke 2 je zobrazené, 
ako sa tento počet projektov menil v priebehu rokov 
2008 - 2013. 
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Počet schválených projektov ostal nemenný len 
v Bratislavskom kraji, kde bol schválený len jeden 
projekt. V prvých dvoch rokoch bolo najviac projektov 
schválených v Trnavskom kraji (3 projekty). Veľký 
posun nastal medzi rokom 2009 a 2010 v Nitrianskom 
kraji, kde medziročný nárast predstavuje 14 projektov. 
Najviac schválených projektov bolo zhodne v oboch 
rokoch - a to 2011 a 2012 (241 projektov). Podmienky 
na schválenie projektov uvádza PPA na internetovej 
stránke.  

 

kraj 
rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BA 1 1 1 1 1 1 

BB 0 0 1 42 43 46 

KE 1 1 7 32 32 32 

NR 2 2 16 46 47 46 

PO 1 1 6 35 35 37 

TN 1 1 4 23 23 18 

TT 3 3 10 37 35 36 

ZA 1 1 7 25 25 23 

Tabuľka 2 Vývoj počtu schválených projektov v PRV 
2007 - 2013 v rokoch 2008 - 2013 
Zdroj: [4] 
 

Predposledným ukazovateľom je vývoj počtu 
úspešne ukončených projektov. V tomto prípade 
tabuľka 3 vyjadruje hodnoty až od roku 2010, pretože 
v predchádzajúcom období neboli ukončené žiadne 
projekty ani v jednom kraji. Dokonca aj v roku 2010 sa 
do výslednej databázy projektov dostal len jeden 
dokončený projekt v Nitrianskom kraji. Najviac 
ukončených projektov v rokoch 2010 - 2013 bolo 
v Trnavskom kraji (konkrétne 42 projektov), potom 
nasleduje Nitriansky kraj (40 projektov).  

  

kraj 
rok 

2010 2011 2012 2013 

Banskobystrický 0 0 9 15 

Bratislavský 0 0 1 1 

Košický 0 0 4 7 

Nitriansky 1 5 12 22 

Prešovský 0 1 6 12 

Trenčiansky 0 1 5 10 

Trnavský 0 4 15 23 

Žilinský 0 4 9 11 

Tabuľka 3 Vývoj počtu ukončených projektov v PRV 
2007 - 2013 v rokoch 2010 - 2013 
Zdroj: [4] 

 
Na záver tejto časti sme si vybrali ukazovateľ, ktorý 

nám poskytla databáza NSRV. Ide o počet 
zrealizovaných projektov podľa typu prijímateľa, ktorý 
sme spracovali aj do mapy 1.  

 

 
Mapa 1 Stav zrealizovaných projektov zaregistrovaných 
do NSRV podľa typu prijímateľa v PRV 2007 - 2013 
v krajoch SR 
Zdroj: [6] 
 

Najviac zastúpená bola obchodná spoločnosť typu 
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorých bolo spolu 
90 subjektov. Dominovali v skoro všetkých krajoch, až 
na Košický, kde bolo najviac fyzických osôb ako 
subjektov s prijatím finančnej podpory. Práve tento typ 
je druhý najviac zastúpený (57 osôb). Nasledujú 
družstvá s 37 subjektmi, a najmenej zastúpené boli 
akciové spoločnosti (9 subjektov).  

4 Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 
PRV 2014 - 2020 je opäť podporovaný z EPFRV a v rámci 
SR ho implementuje PPA. Zameriava sa na 6 hlavných 
oblastí a presadzuje ciele Európskej komisie. Keďže nie 
všetky projekty boli dokončené v predchádzajúcom 
PRV SR, v takomto prípade pokračujú aj počas tohto 
obdobia. Stále platí, že diverzifikácia je vnímaná ako 
príležitosť pre región. 

Stratégiou diverzifikácie sa zaoberá hlavne oblasť 
6A) Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja 
malých podnikov, ako aj vytvárania pracovných miest 
a konkrétne Podopatrenie 6.4 - Podpora na investície 
do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 
činností. Zaraďujú sa sem hlavne činnosti spojené 
s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou, 
pričom dôraz je kladený hlavne na rekreačné 
a relaxačné činnosti, ale napríklad aj vytvorenie 
konferenčných priestorov či podmienok na 
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vzdelávanie. Kritéria PRV 2014 - 2020 určujú, že 
kapacita ubytovacieho zariadenia je od 5 do 30 lôžok.  

Zaujímavosťou je aj druhá oblasť záujmu - činnosti 
spojené s poskytovaním služieb pre deti, seniorov 
a občanov so zníženou schopnosťou pohybu. Možné je 
teda zameranie na terapie či lesnú výchovu. Na záver 
sem patria ešte projekty spojené so spracovaním 
a uvádzaním produktov na trh.  

Podiel podpory Európskej únie tvoril priemerne 
74,70 %, zvyšok tvorila štátna podpora. Najvyšší 
finančný príspevok bol zatiaľ z roku 2018, čo je zatiaľ 
posledný spracovaný rok, z ktorého sú údaje. Bol vo 
výške 106 107 845 € na 173 projektov. Najviac 
realizovaných platieb bolo v roku 2015, kedy končilo 
Opatrenie 3.1 z predchádzajúceho PRV SR a teda 432 
realizovaných platieb vo výške 91 705 637 €. V tomto 
roku je zaznamenaný najväčší podiel čerpania financií 
(98,51 %). V roku 2015 bolo aj najviac ukončených 
projektov vôbec za obe PRV SR a teda 209 projektov. 
Tento rok je teda najúspešnejším za celé sledované 
obdobie. V roku 2016 už začalo Podopatrenie 6.4, ale 
v tomto roku projekty ostali len na úrovni schválenia. 
V rámci podopatrenia 6.4 vedie zatiaľ rok 2018 s 81 
ukončenými projektmi. Do konca obdobia môžeme 
očakávať pozitívny trend, ktorý vyjadruje, že 
o diverzifikáciu je stále záujem poľnohospodárov na 
Slovensku. 

Podľa grafu 3 môžeme porovnať opäť počiatočný 
rok 2014 s posledným dostupným rokom 2018. Vo 
všetkých ukazovateľoch (žiadatelia, schválené projekty 
a ukončené projekty) dominuje rok 2014, ktorý bol 
veľmi úspešný.  

 

 
Graf 3 Vývoj počtu vybraných ukazovateľov z PRV 2014 
- 2020 v rokoch 2014 a 2018 na úrovni SR 
Zdroj: [5] 
 

Počet ŽoNFP dosiahol hodnotu 809 osôb, čo je 
rovnaká hodnota ako v roku 2013 z predchádzajúceho 
PRV SR. Oproti roku 2013 došlo k malému poklesu 
schválených projektov, a teda na hodnotu 229 
projektov. Nakoniec bolo ukončených 184 projektov, 
čo je ale viac ako v roku 2013. Rok 2018 mal 525 
žiadateľov, 173 schválených a 18 ukončených 
projektov. Za dva roky od začiatku Podopatrenia 6.4 je 
to celkom priaznivá hodnota.  

Čo sa týka výšky schváleného a vyplateného 
príspevku, tak bol úspešnejší vo využití financií rok 2014 
ako je znázornené v grafe 4. V roku 2018 je však výška 
schváleného príspevku vyššia o 5 483 065,60 € takže 
nákladovosť projektov musela byť vyššia a všeobecne 
bola poskytnutá vyššia podpora v rámci tohto PRV SR 
(konkrétne skoro 500 miliónov €, pričom 
v predchádzajúcom PRV SR to bolo necelých 380 
miliónov €). To isté platí aj o vyplatenom príspevku, čiže 
z hľadiska využitia podpory je PRV 2014 - 2020 už teraz 
úspešnejší.  

 

 
Graf 4 Výška celkovej podpory na schválených 
a vyplatených príspevkoch v PRV 2014 - 2020 v rokoch 
2014 a 2020 na úrovni SR (€) 
Zdroj: [5] 

4.1 Úroveň krajov 
V tejto časti opäť poukážeme na stav opatrenia 
venujúceho sa diverzifikácii na úrovni krajov.  

Tabuľka 4 zobrazuje porovnanie počtu ŽoNFP 
v rokoch 2014 a 2018 v jednotlivých krajoch. Na 
začiatku PRV 2014 - 2020 mal najväčší počet 
Banskobystrický kraj (178 žiadateľov) a najmenej je 
opäť v Bratislavskom kraji (2 žiadatelia). Rovnaká 
situácia je aj v roku 2018, kedy bolo 118 žiadateľov 
v Banskobystrickom kraji a 17 žiadateľov 
v Bratislavskom kraji. V Žilinskom a Bratislavskom kraji 
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sa zvýšil počet ŽoNFP, ostatné kraje majú v roku 2018 
hodnoty nižšie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka 4 Vývoj počtu ŽoNFP v PRV 2014 - 2020 
v rokoch 2014 a 2018 na úrovni krajov SR 
Zdroj: [5] 
 

Počet schválených projektov budeme opäť sledovať 
v každom dostupnom roku v tabuľke 5 a môžeme tak 
porovnať, koľko projektov nakoniec vyhovovalo 
podmienkam PPA.  

 

kraj 
rok 

2014 2015 2016 2017 2018 

BA 1 1 12 12 12 

BB 44 40 38 38 39 

KE 32 27 9 9 10 

NR 43 39 25 25 27 

PO 37 34 26 26 27 

TN 18 16 4 4 5 

TT 31 29 22 22 22 

ZA 23 23 28 29 31 

Tabuľka 5 Vývoj počtu schválených projektov v PRV 
2014 - 2020 v rokoch 2014 - 2018 
Zdroj: [5] 
 

Najviac bolo schválených projektov bolo na začiatku 
sledovaného obdobia - a to 44 projektov 
v Banskobystrickom kraji. S 43 projektmi. sa ako druhý 
umiestnil  Nitriansky kraj. Toto poradie je zachované do 
roku 2015, rok 2016 už priniesol zmenu, keďže druhý 
najväčší počet bol zaznamenaný v Žilinskom kraji. 
Takýto stav ostal až do roku 2018. Najmenej 
schválených projektov bolo v Bratislavskom kraji (len 
jeden), ale od roku 2016 je to práve Trenčiansky kraj 
s najmenším počtom projektov (4 a následne 5 
projektov v roku 2018).  

Predposledným ukazovateľom z tohto PRV SR bude 
počet finálne ukončených projektov. Najviac projektov 

bolo ukončených práve v prvých dvoch rokoch, kedy 
ešte doznievalo Opatrenie 3.1 z PRV 2007 - 2013. 
Vedúce postavenie zastáva za dva roky Nitriansky kraj, 
ktorý mal v roku 2014 ukončených 37 projektov 
a v roku 2015 39 projektov. Druhý v poradí je 
Banskobystrický kraj (v roku 2014 predstavuje s 32 
projektmi a rok 2015 s 40 projektmi, čo je aj celkové 
maximum).  

Do roku 2018 sú hodnoty ukončených projektov 
nízke, najviac 2 projekty v Žilinskom kraji, ako vidieť aj 
v tabuľke 6. Konečný rok 2018 predstavuje spolu 18 
dokončených projektov, z toho najviac 4 projekty sú 
zhodne v Trnavskom a Nitrianskom kraji.  

 

kraj 
rok 

2014 2015 2016 2017 2018 

BA 1 1 0 0 1 

BB 32 40 0 0 3 

KE 23 27 0 0 0 

NR 37 39 0 1 4 

PO 27 34 0 0 3 

TN 15 16 0 0 0 

TT 29 29 0 1 4 

ZA 20 23 0 2 3 

Tabuľka 6 Vývoj počtu ukončených projektov v PRV 
2014 - 2020 v rokoch 2014 - 2018 
Zdroj: [5] 
 

Stav zrealizovaných projektov podľa typu 
prijímateľa je zobrazený v mape 2. 

 
Mapa 2 Stav zrealizovaných projektov zaregistrovaných 
do NSRV podľa typu prijímateľa v PRV 2014 - 2020 
v krajoch SR 
Zdroj: [7] 

Počet ukončených projektov je nižší, čo spôsobilo 
zmenu v štruktúre jednotlivých prijímateľov. Dominujú 
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých je až 20 

kraj 
rok 

2014 2018 

Banskobystrický 178 118 

Bratislavský 2 17 

Košický 110 38 

Nitriansky 131 76 

Prešovský 107 85 

Trenčiansky 78 29 

Trnavský 106 56 

Žilinský 97 106 
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subjektov. Ostatné typy subjektov so zrealizovanými 
projektmi sú zastúpené nasledovne - vyskytli sa zhodne 
v počte 1 prijímateľ na strane družstiev a akciových 
spoločností. Spol. s r.o. teda patria medzi najčastejší 
typ subjektov s poberaním finančných príspevkov na 
diverzifikáciu svojich činností. Fyzické osoby boli 
zastúpené tromi predstaviteľmi. Ako vidieť z mapy, 
v Košickom kraji nebol ani jeden dokončený projekt. Na 
druhej strane, v Prešovskom kraji bolo ukončených 
celkovo 7 projektov, čo je najviac v rámci krajov 
Slovenska. 

Záver 
Diverzifikácia ponúka poľnohospodárom množstvo 
výhod, ktoré môžu ovplyvniť nielen samotný subjekt 
ale aj celý vidiecky región.  

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 
bola súčasťou Opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym činnostiam. Koordináciu 
rozdeľovania finančných príspevkov zabezpečuje 
Pôdohospodárska platobná agentúra. Väčšinové 
postavenie v finančnej podpore má práve Európska 
únia s podielom tesne pod 75 %. Zo strany štátu to boli 
hodnoty okolo 25 %. Počet ukončených projektov v SR 
pomaly rástol a v roku 2013 dosiahol hodnotu 101 
projektov. Vyššie hodnoty početnosti projektov sa 
vyskytovali skôr na konci programového obdobia 
vzhľadom na rozsah a náročnosť projektov, keďže išlo 
hlavne o stavebné projekty. Najúspešnejší bol Trnavský 
kraj, pretože tam bolo ukončených 42 projektov do 
roku 2013, nasleduje Nitriansky kraj s 40 ukončenými 
projektmi. Najviac zastúpená forma subjektu so 
zrealizovaným projektom bol spoločnosť s ručením 
obmedzeným.  

Vďaka analýze dokumentu Program rozvoja vidieka 
SR 2014 - 2020 sme zistili, že v prvých dvoch rokoch 
ešte trvalo opatrenie 3.1 sa postupne končili posledné 
projekty z PRV 2007 - 2013. Potom nasledovalo 
Podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania 
a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Preto 
v úspešnosti dominuje hlavne začiatok Programu, kedy 
bola veľká intenzita dokončovania a to viedlo až 
k hodnote 184 ukončených projektov v roku 2014. 
V tomto období viedol Nitriansky kraj (76 projektov) 
a Banskobystrický kraj (72 projektov). Podľa typu 
subjektu s ukončeným projektom prevládali 
spoločnosti s ručením obmedzeným.  
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Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorí mi boli 
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Abstrakt 
Predložená práca sa zaoberá funkčno-priestorovou 

štruktúrou mesta (využitím zeme v meste), ako pestrou 
mozaikou rôznych aktivít a vzťahov prejavujúcich sa v 
priestore. Tento systém je tvorený ako areálmi s istými 
funkciami, tak funkčnými vzťahmi v priestore mesta. 
Práca zahŕňa identifikáciu, klasifikáciu a analýzu 
kategórií využitia zeme v prostredí intravilánu mesta 
Želiezovce. Legenda využitia zeme bola prispôsobená 
pre potreby budúceho výskumu podmienok pre pešiu 
dopravu. Práca skúma, ako sa menia vybrané atribúty 
funkčných areálov pri zväčšujúcej sa vzdialenosti od 
centra mesta. Skúmané bolo aj rozmiestnenie areálov 
podporujúcich chôdzu. 

Kľúčové slová: využitie zeme, intravilán, využitie 
zeme, podmienky pre pešiu dopravu, Želiezovce 

 

Abstract 
The presented paper deals with functional-spatial 

structure of the town (urban land use), as a varied 
mosaic of various activities and relations manifesting in 
the space. The system consists of both areas with 
certain functions and functional relationships in the 
area of the city. The paper includes the identification, 
classification and the analysis of the land use categories 
in the surroundings of the town Želiezovce. The land 
use legend has been adapted to the needs of future 
research of walkability.  

The changes in functional arias with the increasing 
distance from the town center were explored in the 
paper. Distribution of the areas that support walking 
was also examined. 

Key words: land use, built-up area, land use, 
walkability, Želiezovce 

 
Úvod 

Priestorová štruktúra mesta sa vo svojej podstate 
chápe ako usporiadanie a rozmiestnenie sociálno-
ekonomických javov v mestskom priestore [1]. 

Funkčno-priestorová štruktúra mesta nie je vo svete 
novou témou. Podľa Matloviča [2] bol prvým autorom 
zaoberajúcim sa touto témou Bobek [3], ktorý 
rozoberal hospodárske funkcie Innsbrucku a ich 
priemet v jeho území. Zmyslom funkčno-priestorovej 
štruktúry mesta nie je len deskripcia funkčných areálov 
a ich typológia, ale aj analýza tejto štruktúry a 
zákonitostí vplývajúcich na jej rozmiestnenie. Na 
Slovensku sa predmetná problematika po prvý raz 
objavila v monografických prácach autorov Hromádka 
[4] a Lamoš [5]. 

Mapovanie funkčno-priestorovej štruktúry 
mesta (v zahraničnej literatúre chápanej zjednodušene 
ako využitie zeme v meste) v urbánnych vedách 
nepredstavuje konečný výskumný produkt, ale spôsob 
získavania vstupných dát pre ďalšie priestorové 
analýzy. Takéto analýzy sa môžu týkať napríklad 
podmienok pre pešiu dopravu v meste (walkabilita, 
z angl. walkability) [6,7,8], problematiky vlastnenia a 
používania automobilov [9], mestsky nevyužitých plôch 
[10] a mnohých iných priestorových javov.  

Ako udávajú Brown et al. [8], využitie zeme v 
meste (urban land use) predstavuje jeden z indikátorov 
pri skúmaní podmienok pre pešiu dopravu. Na základe 
zastúpenia jednotlivých kategórii využitia zeme sa dá 
zistiť, do akej miery je využitie zeme zmiešané.  

Zmiešané využitie zeme sa týka rôznorodosti 
funkcií a tesnej blízkosti medzi bývaním, pracoviskami, 
vzdelávacími inštitúciami, infraštruktúrou pre voľný čas 
a zásobovanie alebo areálmi mestskej zelene [11]. 
Práve blízke rozmiestnenie spomenutých areálov 
umožňuje peší pohyb medzi týmito cieľovými 
stanicami. Pri zmiešanom využití zeme dochádza k 
skráteniu vzdialeností, čo znižuje pravdepodobnosť 
využitia cestných motorových vozidiel, a tým prispieva 
k udržateľnému spôsobu dopravy v meste [12,13].  
Kompaktnosť a zmiešané využitie zeme taktiež súvisia s 
rôznorodosťou, sociálnou súdržnosťou a kultúrnym 
rozvojom urbanizovaných areálov [14]. 

Stanovenie počtu kategórií, alebo inak aj 
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foriem využitia zeme je u autorov zaoberajúcich sa 
touto problematikou rôzne. Závisí od výskumnej 
koncepcie a detailnosti výskumu. Kategorizácia 
mapovaných plôch by mala vždy reflektovať skúmaný 
problém. V prípade skúmania walkability sú 
najčastejšie používanými kategorizáciami plôch 
Frankov 3-kriteriálny model [6] a Frankov 6-kriteriálny 
model [7]. 

Na základe 3-kriteriálneho modelu [6] sú 
vyčleňované tieto tri kategórie areálov: areály bývania 
(residential areas), areály práce (office areas) a areály 
služieb (commercial areas)  

V 6-kriteriálnom modeli [7] sú rozlišované 
tieto areály: areály jednorodinného bývania (single-
family residential), areály mnohorodinného bývania 
(multi-family residential), areály maloobchodu (retail), 
areály práce (office), areály vzdelávacích inštitúcií 
(education) a areály zábavy a rekreácie 
(entertainment). 

Tieto modely sú v súlade so základnými 
teóriami behaviorálnej geografie, psychológie a 
príbuzných disciplín, ktoré tvrdia, že človek má najviac 
skúseností z priestoru v oblasti bydliska, práce a 
služieb. Venuje sa tomu teória miest ukotvenia (anchor 
point theory of spatial cognition), ktorej autorom je 
Golledge [7]. Mieru zmiešaného využitia zeme 
odporúčajú Frank et al. (2005) určiť pomocou výpočtu 
entropie. 

 
1 Cieľ a metodika práce 

Primárnym cieľom práce bolo vytvoriť takú databázu 
využitia zeme mesta Želiezovce, aby bola využiteľná  
ako jeden z podkladov pre skúmanie walkability. 
Sekundárny cieľ predstavoval analyzovať využitie zeme 
na území intravilánu mesta Želiezovce na základe 
veľkosti, rozmiestnenia a iných atribútov jednotlivých 
funkčných areálov.  

Pri ohraničení intravilánu sme vychádzali zo 
základných definícií tohto pojmu, z územného plánu 
mesta, online mapových portálov a zo zohľadnenia 
faktorov týkajúcich sa podmienok pre pešiu dopravu.  

Na základe preštudovanej literatúry sme v 
ďalšom kroku pristúpili k stanoveniu kategórií využitia 
zeme. Voľba vhodných kategórií bola jednou z 
najdôležitejších častí práce. Naša kategorizácia 
funkčných areálov vychádzala z 3-kriteriálneho 
Frankovho modelu (Frank et al., 2005). Pristúpili sme 
však k jeho modifikácii, ako aj rozdeleniu klasifikačnej 
štruktúry do dvoch úrovní. 

Na prvej úrovni sme vyčlenili tzv. primárne 
a sekundárne (doplnkové) funkčno-priestorové areály. 

Primárnymi areálmi sme označili tie kategórie využitia 
zeme, ktoré sú kľúčové pre pešiu dopravu (tabuľka 1). 
Sú nimi:  

1. Areály bývania  – zahŕňajúce areály 
jednorodinného a mnohorodinného bývania.  

2. Areály dennej dochádzky – v našom výskume 
zahŕňali nielen areály práce, ale aj škôl.  

3. Areály služieb – lokality služieb nevýrobnej 
povahy, obchodu, bankovníctva, kultúry, 
zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a miesta 
náboženského charakteru.  

4. Areály zelene a rekreácie – kategória pridaná 
dodatočne. Patria sem zelené plochy, ku 
ktorým má obyvateľstvo voľný a bezplatný 
prístup a ich účelom je rekreácia obyvateľstva. 
Ide o  parky, mestskú zeleň, detské ihriská a i.  

 
Tabuľka 1.: Kategórie areálov využitia zeme 

 
Za účelom zmapovania celého územia bezo 

zvyšku sme vyčlenili aj 3 doplnkové areály, ktoré neboli 
využité v nami navrhovanom 4-kriteriálnom modeli a 
predstavujú prekážku pre chodcov. Patria sem areály 
dopravy (statickej a dynamickej), areály vodných tokov 
a plôch a iné areály, predstavujúce všetky ostatné 
plochy, ktoré nebolo možné zaradiť do predošlých, 
pretože to sú buď opustené alebo nevyužívané objekty, 
staveniská, ruiny, objekty technickej infraštruktúry, 
nánosy stavebného materiálu, alebo pozostatky po 
niekdajšej zástavbe (kde v súčasnosti je už prítomná 
zeleň, avšak nemožno ju radiť do kategórie areálov 
zelene a rekreácie, ale nanajvýš ako areál potenciálnej 
zelene a rekreácie) (tabuľka 1). Pre funkčno-
priestorovú analýzu intravilánu mesta bolo potrebné 
vykonať vlastný terénny prieskum. 

 
2 Charakteristika skúmaného územia 

Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenska 
patria Želiezovce na úrovni NUTS 3 do Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, na úrovni NUTS 4 do obvodu 
Levice. V minulosti boli Želiezovce počas existencie 
Československa okresným mestom. V roku 1960 štatút 
okresného mesta stratili. Mesto Želiezovce leží v 

Primárne 
areály 

1. Areály bývania 

2. Areály dennej dochádzky 

3. Areály služieb 

4. Areály zelene a rekreácie 

Sekundárne 
(doplnkové) 

areály 

5. Areály dopravy 

6. Areály vodných tokov a 
plôch 

7. Iné areály 
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pohronskej rozvojovej osi (Tlmače - Levice - Želiezovce 
- Štúrovo), ktorá je rozvojovou osou druhého stupňa 
[16]. Podľa územného plánu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (ÚPN NSK) je sídlom s funkciou 
subregionálneho významu. Želiezovce sa kultúrne a 
historicky stotožňujú s názvom regiónu Tekov alebo 
Dolné Pohronie. Rozloha mesta je 56,52 km². S počtom 
obyvateľov 6 859 ku dňu 31.12.2017 (Štatistický úrad 
SR, 2018) patria Želiezovce do kategórie malých miest.  
V posledných dvoch desaťročiach badať mierny úbytok 
obyvateľstva.  

Z hľadiska funkčného využitia plní predmetné 
mesto najmä obytnú funkciu. Popri nej sa v meste 
nachádzajú na druhom mieste areály občianskeho 
vybavenia a objekty primárnej sféry, teda 
poľnohospodárskeho charakteru – Poľnohospodárske 
družstvo Pohronie. 

 
3 Výsledky 

Diferenciácia funkčných areálov patrí k hlavným 
znakom funkčno-priestorovej štruktúry mesta. 

Dôležitou charakteristikou tejto diferenciácie je rozloha 
plôch, ktoré zaberajú jednotlivé funkčné areály 

(tabuľka 2). Je dôležité upozorniť na to, že rozlohu 
daných areálov nemožno stotožňovať s veľkosťou ich 
významu, pretože každý areál má iné priestorové 
nároky. 

 
Tabuľka 2: Bilancia primárnych  a doplnkových 

areálov. Zdroj: vlastný terénny prieskum.  

 
3.1 Závislosť distribúcie funkčných areálov od 
vzdialenosti zo stredu intravilánu mesta 

Na základe exaktne definovaného centroidu, teda 
stredu intravilánu mesta v podobe čierneho bodu, sme 

areály 
rozloha 

v km2 

podiel 
z celkovej 

rozlohy 

Primárne  
2 428 

741,61 
70,43% 

Sekundárne 
(doplnkové) 

1 019 
840,68 

29,57% 

Spolu 
3 448 

582,30 
100,00% 

Mapa 3. Závislosť distribúcie funkčných areálov od vzdialenosti zo stredu intravilánu mesta.                             

Zdroj: vlastný terénny prieskum. 
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od neho vymedzili 6 zón vo vzájomnej vzdialenosti 
500m. Zo vzdialenostných zón možno z mapy 1 vyčítať, 
že najväčšia koncentrácia a pestrosť je práve v 
najbližšej vzdialenosti od stredu mesta a to do 500 m. 
Touto zónou prechádza aj spomínaná hlavná dopravná 
tepna, pri ktorej sa najviac koncentrujú areály služieb. 
Napriek tomu je v tejto zóne značný podiel areálov 
bývania na JV a SZ tejto zóny. Vo vzdialenostnej zóne 
od 501 do 1000 metrov pri pohľade na mapu prevažujú 
areály bývania, potom areály zelene a rekreácie. 
Zastúpené sú tu avšak všetky kategórie využitia zeme. 
Vo vzdialenosti od 1001 do 1500 m sa nachádzajú 
prevažne iné areály, ktoré vznikali postupne od druhej 
polovice 20. storočia, kedy plnili pracovnú funkciu. 
Dnes sú to však opustené, väčšinou nevyužité lokality,. 
Východne od týchto okrajových plôch vznikajú 
postupne opäť nové areály dennej dochádzky (práce). 
Na S tejto zóny sa nachádza južná časť základnej 
sídelnej jednotky (ZSJ) Mikula, kde sú situované areály 
bývania, služieb, ako aj zelene a rekreácie. Vo 
vzdialenosti od 1501 – 2000 m od stredu mesta leží 
okrajová časť areálu bývalých SES a závodu Selyz na J a 
na S je to stred ZSJ Mikula, kde sú opäť v prevahe areály 
bývania s malým zastúpením areálov zelene a 
rekreácie, či služieb ako kamenárstvo a tiež prítomným 
areálom dennej dochádzky – materskej školy. Vo 
vzdialenosti nad 2000 m sú situované areály bývania a 
dennej dochádzky, konkrétne poľnohospodárske 
družstvo. Ako uvádza Pouš [17], zmyslom efektívnej 
priestorovej distribúcie areálov je snaha koncentrovať 
služby a výrobky na takom mieste, ktoré je čo 
najprístupnejšie pre celé zázemie. 

 
3.2 Areály podporujúce pešiu dopravu v meste 

V predloženej analýze nemáme ambíciu komplexne 
hodnotiť walkabilitu územia, ale len poukázať na podiel 
takých areálov z celkovej plochy mesta, ktoré 
podporujú peší pohyb obyvateľov. Areály podporujúce 
pešiu dopravu (primárne areály), ako aj tie  
obmedzujúce chôdzu (sekundárne / doplnkové areály) 
sú zobrazené v mape 2. 

Možno konštatovať,, že v meste prevažujú 
areály, ktoré podporujú pešiu dopravu (mapa 2, 
tabuľka 2). Percentuálny podiel týchto areálov je 
70,43% z celkovej rozlohy 3 448 582,30 m2.  

Menšiu skupinu s podielom 29,57% tvoria kategórie 
doplnkové. 

Primárne areály sú sústredené na väčšine 
plochy a majú plošný charakter. Areály obmedzujúce 
pešiu dopravu sú najmä líniového charakteru, keďže v 
prevažnej miere ide o areály dopravy a vodných tokov 

a plôch. Tvoria síce hlavnú kostru územia, avšak z 
hľadiska chodcov môžu tvoriť prirodzenú prekážku 
(napr. nutnosť použitia prechodu pre chodcov alebo 

mostu pre prekročenie vodného toku). Túto skupinu  
však tvoria aj areály plošného charakteru. Tie sú 

lokalizované najmä na okrajových častiach intravilánu, 
čo z pohľadu walkability môže byť hodnotené ako 
pozitívne. Z hľadiska plošnej rozlohy je takýchto areálov 
najviac v juhozápadnej časti intravilánu a na jeho 
východnom okraji. Tam spadá napríklad aj chatová 
oblasť so záhradami, ktorá je v priebehu dňa prechodná 
ale v nočných hodinách, naopak, uzavretá.  

 
Záver 

V záujme splnenia primárneho cieľa bola vytvorená 
databáza funkčných plôch intravilánu mesta 
Želiezovce. Navrhli sme nový 4-kriteriálny model 
kategorizácie využitia zeme, využiteľný pre objektívny 
prístup k skúmaniu walkability. Sekundárnym cieľom 
práce bolo na základe veľkosti, rozmiestnenia a iných 
atribútov jednotlivých funkčných areálov analyzovať 
využitie zeme na území intravilánu mesta Želiezovce. 
Dospeli sme k záveru, že v najbližšej vzdialenosti od 
stredu mesta sa nachádza najpestrejšia mozaika 
kategórií využitia zeme s prevahou služieb a naopak, v 
najväčšej vzdialenosti od stredu mesta ležia areály 

Mapa 4. Priestorová distribúcia primárnych 
areálov, ktorú možno zohľadniť pri výskume 
walkability.  Zdroj: vlastný terénny prieskum. 
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dennej dochádzky, prevažne ľahkého priemyslu a iné 
areály, tvoriace bývalé funkčné areály primárneho 
alebo sekundárneho sektora hospodárstva. Vo zvyšku 
územia prevažujú areály bývania dopĺňajúce menšími 
areálmi zelene a rekreácie ako aj dennej dochádzky. 
V budúcnosti bude potrebné navrhnutý 4-kriteriálny 
model kategorizácie využitia zeme testovať a porovnať 
jeho relevantnosť s existujúcimi a bežne zaužívanými 
alternatívami. 
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Abstrakt 
Poloha územia dnešného Slovenska v strede Európy 
bola predpokladom vzniku historických lokalít, 
z ktorých sa viaceré zachovali dodnes. Okolie náučného 
chodníka Považský Inovec je oblasť bohatá na kultúrne 
a historické pamiatky, ktoré majú vysokú historickú 
hodnotu a potenciál pre turizmus. 

Cieľmi článku, vytvoreného na základe metód ako 
sú práca s informačnými zdrojmi, historicko-
geografická metóda a systémová metóda, je predstaviť 
najvýznamnejšie kultúrno-historické výnimočnosti 
okolia Náučného chodníka Považský Inovec a zvýšiť 
o nich informovanosť. Topoľčiansky hrad z 13. storočia 
sa nachádza v severovýchodnej časti chodníka. Zhruba 
10 km juhozápadným smerom od tejto obce sa 
nachádza obec Bojná, ktorá patrí medzi archeologicky 
najvýznamnejšie lokality na Slovensku (predstavíme 
archeologické nálezisko Valy a archeologické múzeum 
Veľkej Moravy). 8 km juhozápadne od náleziska Valy sa 
nachádza Rotunda sv. Juraja, ktorá pochádza z prvej 
tretiny 9. storočia patriaca do územia obce Nitrianska 
Blatnica. V susednej obci Radošina sa nachádza 
renesančná stavba biskupského kaštieľa ale aj prvá 
budova známeho Radošinského naivného divadla.  
Kľúčové slová: náučný chodník, kultúra, história, 
turizmus 

Abstract 
The territory of today´s Slovakia, in the centre of 

Europe, was a prerequisite for creation of historical 

sites, some of which have been preserved to this day. 

Surrounding the trail Považský Inovec is an area rich in 

cultural and historical monuments, which have a high 

historical value and a great potential for tourism. The 

aims of article, which was create on the basis of 

methods like work with information sources, historical-

geographic method and systematical method, are to 

introduce the most important cultural and historical 

uniqueness surroundings nature trail Považský Inovec 

and to raise awareness about them. Topoľčany castle 

from the 13th century is located in the village 

Podhradie in the northeastern part of the trail. Around 

10 km southwest from this village is located village 

Bojná,which is one of the most important archeological 

sites in Slovakia (in the article will be present 

archaelogical site Valy and the archaeological museum 

of the Great Morava). 8 km on the southwest from the 

archaeological site Valy is Rotunda sv. Juraja, which is 

from the first third of the 9th century, which is 

belonging to the area of the Nitrianska Blatnica. In the 

neighboring village Radošina is located Renaissance 

building of the bishop´s manor-house from the 16th 

century, the first building of the famous Radošina Naive 

Theatre is located in this village too. 

Key Words: Nature trail, culture, history, tourism 

Úvod 
Na území Slovenska sa vďaka jeho stredoeurópskej 
polohe počas histórie vystriedali kultúry východu aj 
západu. Z toho dôvodu je celé územie Slovenska 
bohaté na kultúrne a historické pamiatky a oblasti. 
Nájdeme tu viac ako 180 hradov a zámkov a približne 
400 kaštieľov [1].  Náučný chodník Považský Inovec sa 
nachádza na západnom Slovensku, a ako už prezrádza 
jeho názov, vedie územím pohoria Považský Inovec. 
Jeho záujmové územie tvorí cca 60 km vrátane 
prístupových ciest z okolitých obcí, je bohaté na výskyt 
viacerých zachovaných kultúrnych a historických 
pamiatok, z ktorých sa na detailnejšej úrovni budeme 
venovať šiestim. Pamiatky a kultúrne dedičstvo sú 
významnými dokladmi historického vývoja, životného 
spôsobu a prostredia spoločnosti od najstarších čias do 
súčasnosti [2]. Zo strany inštitúcií, ako je napríklad 
Pamiatkový úrad SR, prichádza ku snahe o ochranu 
a zachovanie vybraných častí hnuteľného a 
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nehnuteľného kultúrneho dedičstva. Cieľmi článku sú 
predstaviť najvýznamnejšie kultúrno-historické 
výnimočnosti okolia Náučného chodníka Považský 
Inovec a zvýšiť o nich informovanosť. Náučný chodník 
je zároveň atraktívny nielen pre rekreačný a  športový 
cestovný ruch, ale je aj vhodnou alternatívou pre 
kultúrno-poznávací cestovný ruch.  

1 Teoreticko-metodické východiská 
problematiky 
Pri spracovaní témy  nám boli nápomocné rôzne 
odborné publikácie, štúdie a webové stránky. V úvode 
sme pracovali s publikáciou od Ondráčeka (2014) [1], 
ktorou sme určili počet hradov, zámkov a kaštieľov na 
území Slovenska. Pri skúmaní dôležitosti ochrany 
kultúrno-historických pamiatok sme čerpali poznatky 
od Staňkovej (2005) [2]. Pri určení názvu obce 
Podhradie v časoch výstavby Topoľčianskeho hradu 
sme použili prácu Majtána (1998) [3]. Z webovej 
stránky obce Podhradie [4] sme čerpali ďalšie 
informácie súvisiace s hradom. Predstavu o vzhľade 
lokality Bojná – Valy v minulosti sme čerpali 
z publikácie od Pietu (2006) [5]. Webová stránka obce 
Bojná [6] bola využitá pri získavaní informácií 
o Archeologickom múzeu Veľkej Moravy. Údaje 
o Rotunde sv. Juraja sme čerpali najmä z webovej 
stránky Rotundy [7]. Informácie o Biskupskom kaštieli 
v Radošine nám poskytla najmä internetová stránka 
obce [8]. V poslednej podkapitole venovanej 
Radošinskému naivnému divadlu sme využili webovú 
stránku Klaster Topoľčany [9]. Publikácia od Štepku 
(1985) [10] nám poskytla detailnejšie informácie 
o súbore. Z metodického hľadiska bola ako prvá využitá 
práca s informačnými zdrojmi, bolo potrebné získať čo 
najviac literárnych faktov a prameňov, ktoré sa týkali 
záujmového územia. Neskôr sme pokračovali ich 
štúdiom a spracovávaním, ktoré sa uskutočňovalo 
prostredníctvom neustáleho dopĺňania a triedenia 
informácií. Historicko-geografickou metódou sme 
objasnili archeologický, historický či kultúrny význam 
vybraných lokalít. Systémová metóda poslúžila pri 
logickom usporiadaní obsahu práce.  

2 Vymedzenie územia náučného chodníka 
Považský Inovec 
NCH Považský Inovec (obr. 1) má začiatok                                          
v najvýchodnejšej časti rovnomenného pohoria v území 
obce Nemečky a vedie na západ po sedlo Havran. NCH 
konkrétne začína na severovýchode pri vodnej nádrži 
Nemečky. Pokračuje v smere na západ do obce 
Duchonka. V území tejto obce sa zo západného smeru 

stáča na juhozápad cez Slivničnú dolinu do obce 
Podhradie. Odtiaľ smeruje na juh na vrch Skalka (482 m 
n. m.) a ďalej okolo obce Dolina až do územia obce 
Bojná. Tu sa jeho smer mení na západ cez Hradnú 
dolinu okolo náleziska Valy – Bojná až k vrchu Marhát 
(748 m n. m.) a pokračuje južným úpätím Krahulčích 
vrchov smerom na juhozápad. Pri Starom vrchu (336 m 
n. m.) v území obce Šalgovce sa orientácia mení na 
smer severný až k sedlu Havran, kde NCH Považský 
Inovec po cca 60 km končí. 

3 Kultúrno-historické výnimočnosti okolia 
náučného chodníka Považský Inovec 
Článok informuje o historických a kultúrnych 
pamiatkach v oblasti náučného chodníka Považský 
Inovec (obr. 1), pri výbere ktorých zavážila historická 
a náučná hodnota. Boli vybrané najmä tie, ktoré 
prekračujú miestny charakter. Jedným z faktorov ich 
výberu bola aj dostupnosť z pohľadu turistu. Ku 
všetkým pamiatkam vedie ľahká alebo stredne náročná 
značená turistická trasa. Dopravná dostupnosť do 
spádových obcí je tiež veľmi dobrá či už autom, 
autobusom alebo bicyklom. 

3.1 Topoľčiansky hrad 
Hrad ako stredisko hradného panstva Topoľčany, 
vznikol v druhej tretine 13. storočia nad obcou 
Podhradie, ktorá v čase jeho vzniku niesla názov 
Hornouc (Hrnovce) [3]. Význam osady Hrnovce v 
blízkosti hradu vzrástol, postupne sa zmenila na 
služobnícku obec Topoľčianskeho hradu, preto aj 
získala názov Podhradie. História jeho vzniku je úzko 
spätá s rodom Čákovcov. Po smrti Matúša Čáka 
Trenčianskeho prešiel však do vlastníctva kráľa, neskôr 
patril  pánom zo Sečian (Séchényiovci) a počas 
husitských vojen bol obsadený vojenskou posádkou 
podriadenou vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc. V roku 
1446 bol počas bojov s vojskami Jána Huňadyho dobitý 
a vypálený, po upokojení situácie opätovne 
zrekonštruovaný a v priebehu nasledujúcich storočí 
neustále rozširovaný. Koncom 16. storočia sa stal 
majetkom Forgáčovcov a bol prestavaný na rezidenciu 
v renesančnom slohu. Poslednými majiteľmi hradu boli 
Stummerovci, ktorí na prelome 19. a 20. storočia 
nechali rozpadávajúci sa hrad čiastočne zakonzervovať 
a romanticky upraviť. Vďaka tejto rekonštrukcii 
nadobudla hradná veža svoju súčasnú charakteristickú 
siluetu. Napriek tomu, že kedysi bol hrad sídlom 
mnohých šľachtických rodov, v súčasnosti priťahuje 
návštevníkov najmä vďaka svojmu romantickému 
vzhľadu. Pri jeho návšteve si turisti môžu vychutnávať 
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nádherné výhľady na Ponitrie, hrebene Tribeča, 
Vtáčnika i Považského Inovca, ale i zrekonštruované 
priestory horného hradu s amfiteátrovým hľadiskom 
[4]. V blízkom okolí hradu sa nachádza vrch Panská 
Javorina, ktorého bočné husto zalesnené svahy tvoria 
významný poľovnícky revír. Takisto sa na tomto vrchu 
nachádza dôležitá križovatka turistických trás. 
O návštevnosti zrúcaniny hradu sa nevedú záznamy. 
 

Obr. 1: Ortofotomapa náučného chodníka Považský 
Inovec  
Zdroj: ArcMap 10.1 
 

3.2 Bojná – archeologické nálezisko Valy 
Obec Bojná leží v južnej časti Považského Inovca 
(pohorie oddeľuje stredné úseky povodia Váhu a Nitry) 
a sčasti na Nitrianskej pahorkatine v údolí potoka 
Bojnianka. Cez Bojnú prechádza cesta II. triedy 499  z 
Topoľčian do Piešťan. Je viac ako pravdepodobné, že 
niekde v týchto miestach bol kedysi aj dôležitý 
staroveký a neskôr aj stredoveký prechod zo stredného 
Považia na stredné Ponitrie. Počiatky archeologického 
výskumu v tejto lokalite siahajú až do roku 1905, avšak 
svoje najcennejšie poklady Bojná ukrývala pred zrakom 
verejnosti ďalších sto rokov. O ich postupné 
odhaľovanie sa postaral výskum Archeologického 

ústavu SAV v Nitre, ktorý tu stále prebieha od roku 
2007. Vďaka tomuto výskumu sa doteraz podarilo nájsť 
celkovo tri archeologické lokality: hradisko Valy, 
označované ako Hradisko Bojná I, Hradisko Bojná II v 
údolí potoka Bojnianka a Hradisko Bojná III na hrebeni  
 
 
 
 

 
 
Žihľavníka. Tieto tri fortifikačné štruktúry tvorili systém 
obrany dôležitých prechodov z Ponitria na Považie a 
zároveň vykonávali dohľad nad obchodnými cestami 
prechádzajúcimi cez horský masív Považského Inovca.  

 
Najvýznamnejšou archeologickou lokalitou je 12 

hektárové výšinné hradisko Valy, ktoré leží na bočnom 
hrebeni Považského Inovca vo výške 390 – 430 metrov. 
Má obličkový tvar a jeho valy z vonkajšej strany 
dosahujú ešte aj dnes impozantnú výšku 8 – 10 metrov: 
Našlo sa tu množstvo hromadných nálezov, ktoré 
potvrdzujú jeho významné postavenie v časoch 
Nitrianskeho kniežatstva [5]. V súčasnosti je pre 
návštevníkov hradiska pripravená rekonštrukcia valu a 
modelová rekonštrukcia typického obydlia Slovanov 
(zemnice), ktorá stojí na mieste pôvodného nálezu. 
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Výskum prebiehajúci v Bojnej vyvrátil hypotézu, že 
Nitra bola jediným centrom Pribinovho kniežatstva, 
resp. Veľkej Moravy na Slovensku. Podľa odborníkov by 
sa dala prirovnať k Mikulčiciam z toho pohľadu, že k jej 
zániku došlo podobne náhlym spôsobom, ale najmä – 
na rozdiel od mnohých ďalších lokalít na Slovensku, 
bola Bojná jednou z mála, kde po zániku už 
nepokračovalo trvalé osídlenie a zničené hradisko 
postupne upadlo do zabudnutia aj so všetkým 
bohatstvom, ktoré sa tam v čase náhleho zániku 
nachádzalo. Keďže ide o voľne prístupnú lokalitu, 
nevytvárajú sa záznamy o návštevnosti. 

3.3 Bojná - Archeologické múzeum Veľkej 
Moravy  

Archeologické múzeum Veľkej Moravy zriadila obec 
Bojná v roku 2012 ako muzeálnu expozíciu evidovanú 
pri Slovenskom národnom múzeu. Projekt nadviazal na 
stálu archeologickú výstavu, ktorá vznikla v r. 2007 v 
kultúrnom dome v obci Bojná. Múzeum má pre svojich 
návštevníkov pripravené niekoľko stoviek 
archeologických nálezov, ktorým dominujú 
ranokresťanské pamiatky zo začiatku 9. storočia 
preukazujúce prítomnosť a šírenie kresťanstva na 
našom území ešte pred príchodom Konštantína a 
Metoda na Veľkú Moravu. Konkrétne ide o súbor 
šiestich pozlátených reliéfnych plakiet z prenosného 
oltára. Na nich sú vytepané krátke texty, ktoré sú 
prvými dôkazmi použitia písma u stredoeurópskych 
Slovanov. Okrem plakiet je unikátom i zvon so železným 
srdcom, ktorý bol objavený v roku 1997 v spodnej časti 
severozápadného valu hradiska. Je unikátom v celej 
strednej Európe, pretože je typovo zhodný s doteraz 
najstarším zachovalým kresťanským bronzovým 
zvonom, ktorý sa našiel v talianskom Canine. Nálezy z 
Bojnej, dokumentujúce počiatky kresťanstva na 
Slovensku, boli od 12. novembra 2013 do 26. januára 
2014 vystavené vo Viale Vaticano 2, v Ríme vo 
Vatikánskych múzeách [6]. Ročne do múzea v Bojnej 
zavíta vyše 2000 platiacich návštevníkov. 

3.4 Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici 
Vznik Rotundy sv. Juraja v území obce Nitrianska 
Blatnica je datovaný do prvej tretiny 9. storočia. 
Nachádza sa na skalnatom výbežku juhovýchodného 
svahu vrcholu Marhát, v lesoch Považského Inovca. 
Tento nenápadný malý kostolík stojaci na veľmi starej 
historickej ceste, ktorá v minulosti spájala Ponitrie s 
Považím a Moravou, dlho unikal pozornosti a záujmu 
historikov a verejnosti. V zozname kultúrnych pamiatok 
sa Rotunda sv. Juraja uvádzala do roku 1973 ako 

renesančná pamiatka. Keď sa niekdajší farár 
z Nitrianskej Blatnice v 70. rokoch 20. storočia pustil do 
rekonštrukcie kostolíka a dal vykopať jamu pre 
hromozvod, našli sa tu kostry. To odštartovalo sériu 
archeologických a reštaurátorských výskumov s cieľom 
hlbšieho spoznávania jeho tajomstiev. Výsledky 
pamiatkového výskumu v roku 1973, na ktorý nadviazal 
v roku 1974 archeologický výskum interiéru kaplnky a 
jej blízkeho okolia, priniesli zistenia, že rotunda bola 
postavená na starších veľkomoravských základoch, 
najneskôr v polovici 11. storočia. Napriek tomuto 
úžasnému objavu sa v archeologických prácach už ďalej 
nepokračovalo. Na ich výsledky nadviazal až 
reštaurátorský výskum rotundy v roku 2009, vďaka 
ktorému sa podarilo ešte viac poodhaliť bohatú históriu 
tohto slovenského skvostu. Počas reštaurátorských 
prác bol totiž v juhozápadnej časti steny lode objavený 
okenný otvor predrománskeho tvaru. Toto datovanie 
potvrdzujú i nálezy konsekračných krížov (symbol 
vysvätenia priestoru) na najstaršej omietke, z ktorých 
sa jeden zachoval takmer celý. Má tvar latinského kríža, 
na rozdiel od mladších rovnoramenných  typov 
konsekračných krížov,  ako ich poznáme z románskeho, 
prípadne gotického slohu. Na základe dnešného 
poznania môžeme vysloviť názor, že Kostol sv. Juraja v 
Nitrianskej Blatnici je najstaršou stojacou rotundou s 
takmer úplne zachovanými múrmi stien nielen na 
území Slovenska, ale aj v rámci širšieho 
stredoeurópskeho priestoru. Získava  tak unikátnu 
hodnotu dejinného a kultúrno-historického významu, 
ktorý ju radí medzi naše najvzácnejšie sakrálne národné 
kultúrne pamiatky. K rotunde vedie aj náučný chodník. 
Trasa k nej vedie časťou stredovekej cestnej 
komunikácie spájajúcej Ponitrie s Považím. Zoznamuje 
so zaniknutými hradiskami a veľmožskými dvorcami pri 
Rotunde sv. Juraja, upozorňuje na miestne 
zaujímavosti, prírodnú scenériu, faunu a flóru regiónu 
[7]. O počte návštevníkov rotundy sa nevedú záznamy.  

3.5 Biskupský kaštieľ v Radošine 
Budova Biskupského kaštieľa je pôvodne renesančná 
stavba z druhej polovice 16. storočia, ktorá bola v prvej 
tretine 17. storočia prestavaná. Už od svojho vzniku 
slúžil kaštieľ reprezentačným potrebám nitrianskeho 
biskupstva ako letné sídlo. Opis kaštieľa nachádzame v 
knihe uhorského polyhistora Mateja Bela (1684 – 1749) 
Notitia Hungariae Novae Historico-Geographica 
vydanej vo Viedni v roku 1742. Uvádza, že kaštieľ bol 
dokončený v roku 1715. Má štvorcový pôdorys, je 
dôkladne vystavaný a zvlášť sa zmieňuje o miestnosti 
nad bránou zdobenou stĺpmi, ktorá vraj patrí medzi 
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najkrajšie v celom Nitrianskom kraji. Podľa mobiliára 
kaštieľa z roku 1804 tu bola sála, denná izba, spálňa 
biskupa, knižnica, okrúhla zelená miestnosť, kancelária 
správcu (directoris), átrium, kaplnka, červená izba, 
miestnosť s krbom, ošetrovňa a svetlá (žltá) izba. V 
spodnej časti kaštieľa boli sekretariát biskupa, pálenica, 
sklad dreva, tajná miestnosť, pracovne kancelistu a 
ďalších správcov, jedna malá a dve veľké kuchyne, 
väzenie, sála prefekta a kancelárie úradníkov. Boli tu aj  
miestnosti na kovové a drevené náradie a bohaté 
stajne. Dnešná podoba kaštieľa – dvojpodlažná 
štvorkrídlová budova s uzatvoreným nádvorím, v 
nárožiach s polkruhovými arkiermi, je výsledkom 
prestavby nitrianskym biskupom Jána Telegdyho (1575 
– 1647).  Sedemosové priečelie kaštieľa má polkruhovo 
zakončený vstupný portál, ktorý má v nadpraží balkón. 
V kaštieli sa rád zdržoval aj ostrihomský arcibiskup 
Peter  Pázmány (1570-1637).  Okolo kaštieľa mal biskup 
dva parky, starší z nich bol v roku 1795 renovovaný.  Vo 
veľkej záhrade sa pestovali ovocné stromy, ale i šafrán. 
Zemepán tu mal aj stromovú škôlku a povestnú 
gaštanicu. Gaštanový sad obnovil nitriansky biskup 
Imrich Bende v roku 1896 na počesť osláv milénia 
(1000. výročia príchodu Maďarov do Dunajskej kotliny).  
Od roku 1948 slúžil kaštieľ potrebám Štátnej obvodnej 
meštianskej školy a Výskumného ústavu rastlinnej 
výroby v Piešťanoch, šľachtiteľskej stanice v Radošine.  
Neskoršie kaštieľ slúžil aj ako sklad, čo sa odrazilo na 
celkovom stave budovy, ktorá chátrala. K dôkladnej 
oprave kaštieľa sa prikročilo až začiatkom 90 – tych 
rokov.  Dnes je kaštieľ znovu majetkom nitrianskeho 
biskupstva, v ktorom Komunita kráľovského pokoja 
prevádzkuje dom sociálnych služieb [8] údaje 
o návštevnosti preto neexistujú. 

3.6 Radošinské naivné divadlo 
Radošina je miestom, kde sa divadelná scéna môže 
pochváliť viac ako 90 ročnou históriou [9]. Na prvý 
vianočný sviatok - 25. decembra 1963 vzniklo malé 
ochotnícke divadlo, ktoré však v priebehu niekoľkých 
desaťročí vytvorilo svojím svojráznym humorom 
špecifickú divadelnú scénu Slovenskej republiky. 
Radošinské naivné divadlo (RND) si nielenže vydobylo 
nevšednú popularitu, ale stalo sa v očiach svojich 
divákov doslova národným divadlom. Od svojho vzniku 
sú predstavenia RND permanentne vypredané, všetky 
hry dosahujú nadpriemernú reprízovosť a vyvolávajú 
pozitívne ohlasy nielen u divákov, ale aj u kritiky. Svoju 
živnú pôdu RND nachádzalo a aj našlo v miestnom 
ľudovom humore, ale najmä v svojráznom spôsobe 
nazerania na svet, k čomu jeho zakladateľ S. Štepka 

spočiatku využíval radošinské ochotnícke herecké 
zdroje, ale i vtipný západoslovenský dialekt. Práve 
originálny, naivný spôsob nazerania na život a svet, 
pesničková tvorba a ľudový humor sa neskôr stali 
najcharakteristickejšími poznávacím znakmi poetiky 
Radošinského naivného divadla. Po sedemročnom 
pôsobení RND v Radošine (1963 - 1970) súbor prešiel, 
či skôr musel prejsť (na začiatku sedemdesiatych rokov 
nebol v okrese Topoľčany politicky žiadúci) do 
Bratislavy, kde  vystriedal niekoľko pôsobísk. Nakoniec 
si našiel stálu scénu v bratislavskom Dome odborov, 
kde ako stála scéna mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto pravidelne pôsobí dodnes.   Radošinské naivné 
divadlo je aj zájazdovým divadlom, t.j. chodí za svojím 
divákom. Má roky budovanú sieť svojich stálych scén na 
Slovensku i v Českej republike. S nevšedným ohlasom 
sa stretli predstavenia RND aj Taliansku, Rakúsku, 
Nemecku, Maďarsku,  v bývalej Juhoslávii, USA, Kanade 
či Austrálii [10]. 

4 Výsledky a diskusia 
Región Považského Inovca bol dôležitou oblasťou 
z pohľadu osídlenia už od čias pred vznikom Veľkej 
Moravy, čo dokumentujú archeologické nálezy na 
Bojnej. V oblasti sa nachádza veľa kultúrnych, 
historických a prírodných zaujímavostí, z ktorých bolo 
šesť vybraných na základe turistickej atraktivity, 
dostupnosti a polohy priamo alebo v tesnej blízkosti 
náučného chodníka Považský Inovec.  

Zoradenie jednotlivých pamiatok v článku je 
odrazom ich reálnej polohy v teréne, v smere zo 
severovýchodu na juhozápad. Topoľčiansky hrad, 
nálezisko Valy Bojná a Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej 
Blatnici sú umiestnené priamo na náučnom chodníku.  

Prístup k hradu je jednoduchý, dá sa prísť autom až 
pod hrad, odtiaľ pešo asi 5 minút cesty, pešo z obce 
Podhradie po modrej a zelenej značke asi 15 minút. 
Z okresného mesta Topoľčany vedie červená cyklistická 
trasa. Hradné bralo obchádzajú turistické značkované 
chodníky: modrý a zelený z JZ a modrý a žltý zo SZ - 
všetky vedú na hrebeň Považského Inovca.  

Zeleným chodníkom  juhozápadným smerom sa 
dostaneme do druhého bodu, ktorým je nálezisko Valy 
– Bojná. Najnovšie interpretácie archeológov (PhDr. 
Karol Pieta, DrSc.) zaraďujú túto lokalitu medzi 
významné nie len z pohľadu Nitrianskeho kniežatstva 
ale celej Veľkomoravskej ríše. Nálezisko sa nachádza vo 
vrcholovom masíve Považského Inovca. Prístup je 
možný priamo z obce alebo z doliny po neznačenej 
trase. Od Topoľčianskeho hradu leží v juhozápadnom 
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smere po zelenej turistickej trase, ktorá označuje 
náučný chodník Považský Inovec.  

Nálezisko Valy v Bojnej patrí medzi najväčšie 
náleziská v územiach celej Veľkej Moravy, čo z nej robí 
lokalitu s najväčšou historickou hodnotou v oblasti 
chodníka. Archeologické múzeum Veľkej Moravy 
v Bojnej sa nachádza priamo v centre obce pri 
obecnom úrade. Vystavované sú najmä vykopávky zo 
spomínaného náleziska Bojná – Valy. Múzeum je 
otvorené každý deň v čase medzi 10:00 a 16:00. 
Nakoľko sa nachádza priamo v obci, s prístupnosťou tak 
nie je žiadny problém.  

Rotunda sv. Juraja leží na náučnom chodníku pod 
hrebeňom vrchu Marhát nad intravilánom obce 
Nitrianska Blatnica. Najľahší prístup k rotunde je po 
zelenej turistickej značke priamo z obce. Každoročne 
v nedeľu po sviatku sv. Juraja (24. 4.) sa k tejto 
starorománskej pamiatke konajú púte, ktoré majú viac 
ako 500-ročnú tradíciu.  

Posledné dve vybrané kultúrno-historické 
pamiatky, biskupský kaštieľ a prvá budova RND, sa 
nachádzajú v obývanej časti obce Radošina. 

Pôvodne renesančná stavba biskupského kaštieľa 
na miernom návrší na okraji obce je po viacerých 
rekonštrukciách plne funkčne využívaná kresťanskou 
komunitou Kráľovského pokoja, ktorá tu prevádzkuje 
domov sociálnych služieb pre seniorov. Prístup je 
jednoduchý z hlavnej cesty Topoľčany – Piešťany.  

Prvá adresa RND bola adresa budovy vtedajšieho  
Klubu mladých v Radošine, kde sa odohrali aj prvé 
predstavenia novovzniknutého súboru. Dnes sa 
v budove nachádza stála expozícia pozostávajúca 
z pódia a opony. V obci sa nachádza pamätník, 50. 
rokov existencie RND.  

Dnes už profesionálny divadelný súbor je odrazom 
ľudovej tradície a tak cesta k jeho začiatkom právom 
patrí medzi najväčšie kultúrne a turistické 
výnimočnosti v oblasti náučného chodníka. 

Záver  
Spomínané kultúrno-historické objekty sú  dôkazom 
obývania okolia Považského Inovca od čias Veľkej 
Moravy. Dokumentujú nám to najmä nálezy z Bojnej. 
Veľmi skoro tu začala aj stavebná činnosť čoho 
dôkazom sú pamiatky Topoľčiansky hrad, Rotunda sv. 
Juraja a Biskupský kaštieľ v Radošine. Všetky pamiatky 
ročne navštívi veľké množstvo turistov. Náučný chodník 
Považský Inovec všetky tieto pamiatky spája do jednej 
turistickej trasy, čím vytvára ideálne miesto pre 
rekreačný a poznávací cestovný ruch. Objekty na 
chodníku sú lákadlom, ktoré môže ovplyvniť výber 

oblasti Považského Inovca pred inou turistickou 
oblasťou. 
Spomenuté kultúrno-historické pamiatky našli svoj 
odraz aj v textoch aktualizovanej mapy Náučného 
chodníka Považský Inovec vydaného v roku 2019 [11], 
na ktorej sme participovali a v pripravovanej brožúre 
o obciach v zázemí tohto chodníka. 
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Abstrakt 
Článok poskytuje prehľad o jedinečnostiach 
záujmového územia z pohľadu geografa. V prvej 
kapitole predstavíme Mikroregión Kľakovská dolina 
a jeho zaujímavosti. V kapitole o printových 
a elektronických zdrojoch jednotlivých obcí 
prezentujeme publikácie a internetové odkazy 
súvisiace s mikroregiónom. V článku sa pre lepšiu 
predstavu nachádzajú obrázky a mapa polohy 
mikroregiónu v okrese Žarnovica. Článok poskytuje 
základné informácie o Mikroregióne Kľakovská dolina 
a o jeho zaujímavostiach, ktoré sú dôležité pre rozvoj 
turizmu v mikroregióne. Článok obsahuje elektronické 
a printové zdroje, ktoré pomáhajú v propagácii 
a rozvoji cestovného ruchu v mikroregióne. 

Kľúčové slová: Mikroregión Kľakovská dolina, 
pohorie Vtáčnik, turizmus  

Abstract  
An article of attractions of the Kľakovská Valley 
microregion provides an overview of the uniqueness of 
the area of interest from the perspective of a 
geographer. In the first chapter we introduce the 
Kľakovská Valley microregion and then we will point 
out the interesting places in the microregion villages. In 
the subchapter on print and electronic resources of 
individual municipalities, we will present several 
publications and web links to the microregion. The 
article contains pictures for a better idea of the 
individual attractions and the location of the 
microregion. The territory map shows the location of 
the microregion in the district Žarnovica. The article 
provides basic information about the Kľakovská Valley 
microregion and its attractions, that are important for 
the development of tourism in the microregion. The 
article contains electronic and print resources that help 
in the promotion and development of tourism in the 
microregion. 

Key Words: Kľakovská Valley microregion, Vtáčnik Mts., 
tourism  

Úvod 
Na Slovensku sa nachádza veľa oblastí, ktoré nie sú 
veľmi známe, napriek tomu ponúkajú rôzne 
zaujímavosti. Aj Mikroregión Kľakovská dolina má čo 
turistom ponúknuť vďaka jeho prírodným podmienkam 
a kultúrnohistorickému dedičstvu.  

Cieľom článku je  poukázať na prvky, ktoré sa 
v záujmovom území môžu stať pre návštevníkov 
atraktívne, ako aj prezentovať  elektronické a printové 
zdroje nápomocné pri  propagovaní a rozvoji 
cestovného ruchu v mikroregióne. 

1 Teoreticko - metodické východiská 
problematiky 
Zaujímavosti územia sú lákadlom pre návštevníkov o to 
viac, o čo viac sú publikované – či už v printovej alebo 
v elektronickej podobe.  

V prvej kapitole sme informácie o Mikroregióne 
Kľakovská dolina čerpali z webovej stránky Kľakovská 
dolina [2] a základné informácie o obciach zo 
Štatistického úradu SR [3]. informácie o type sídel sme 
čerpali z publikácie Geografia Slovenska od Dubcovej 
a kol. [4]. V nasledujúcej podkapitole o zaujímavostiach 
sme historické udalosti, ktoré sa v našom území 
odohrali, spracovali z prác  Pinkovej [4] a Bielika a kol. 
[11]. Zaujímavosti mikroregiónu nám sprostredkovali 
publikácie Bielika a kol. [11],  Štefankovej [12], Kronika 
obce Píla [13] a Kronika obce Ostrý Grúň [8]. 
Z elektronických zdrojov sme využili webové stránky 
obcí Kľak [5] a Ostrý Grúň [10]. Informácie o lyžiarskom 
stredisku, rybolove a jazde na koňoch sme získali 
z internetovej stránky lyžiarskeho strediska Skiblanc 
[9]. Typy turistických chodníkov sme sprostredkovali 
z publikácie od Bizubovej a kol. [7].  Obrázky sú čerpané 
z diela Kľakovská dolina od Hrona po Vtáčnik [11] 
a z webovej stránky Kľakovská dolina [2]. Informácie 
súvisiace s cestovným ruchom na vidieku sme získali 
z publikácií od Matlovičovej,  Klamára, Miku [16] a 
Gučíka (2000) [17].  Pri metodike práce sme využili 
publikáciu od Dubcovej a kol. [1]. 
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Článok sme realizovali v postupných a na seba 
nadväzujúcich krokoch. Najskôr sme si zhromaždili 
elektronické a printové zdroje informácií 
o Mikroregióne Kľakovská dolina. Následne sme 
informácie komparovali a spracovali do textu článku. 
Prevažujúcou metódou bola metóda vysvetľujúceho 
opisu. Pri overovaní informácií sme využili terénny 
výskum, konkrétne techniku pozorovania. Základné 
informácie o obciach sme získali zo Štatistického úradu 
SR. Tieto sme vizualizovali prostredníctvom tabuľky 
a mapy, pomocou ktorej sme znázornili širšie územné 
vzťahy záujmového územia. Systémovú metódu, t. j. 
chápanie študovaného problému ako celku, sme 
aplikovali v celom príspevku. Využitie uvedených 
metód viedlo k rozčleneniu práce do jednotlivých 
kapitol [2]. 

2 Základné informácie o mikroregióne  
Mikroregión Kľakovská dolina sa nachádza 
v Banskobystrickom kraji, konkrétne v severnej časti 
okresu Žarnovica (mapa 1). Pozostáva zo šiestich obcí – 
Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov, Župkov, Horné Hámre, Píla. 
Kľakovská dolina sa tiahne pozdĺž Kľakovského potoka, 
okrem obce Píla, ktorou tok nepreteká. Dolinu 
obklopuje zo severu pohorie Vtáčnik, z východu 
Kremnické vrchy, zo západu pohoria Tribeč a Vtáčnik, 
ktoré sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) 
Ponitrie, a z juhu pohorie Pohronský Inovec. 

 

 
 
Mapa 1: Širšie územné vzťahy mikroregiónu 

Kľakovská dolina 
 
Mikroregión vznikol 16. 6. 2003, pričom  

zakladateľmi boli obce Horné Hámre, Župkov, 
Hrabičov, Ostrý Grúň, Kľak a až neskôr sa 
k mikroregiónu pridala aj obec Píla. Rozlohou obcí 
mikroregiónu je najväčšou obec Píla (25,6 km2) 
a najmenšou je obec Župkov (10,3 km2). Župkov má 

najväčší počet obyvateľov (858 oby.) v Kľakovskej 
doline (tab. 1). Hlavným motívom vytvorenia združenia 
obcí bola v tom období možnosť čerpania finančných 
prostriedkov z Európskej únie. Cieľom združenia je 
podpora rozvoja cestovného ruchu, rozvoja vidieka 
a ochrany životného prostredia [1].   

 

 
Názov 
obce  

 
Rozloha 

(km2) 

Počet 
obyvateľov 

(k 
31.12.2017) 

Hustota 
zaľudnenia 

(km2) 

Kľak 22,8 198 8,86 

Ostrý 
Grúň 

16,7 499 30,02 

Hrabičov 13,2 574 43,62 

Župkov 10,3 858 83,21 

Horné 
Hámre 

19,6 644 32,51 

Píla 25,6 139 5,47 

Spolu 108,2 2919 203,69 

Tab. 1: Rozloha a počet obyvateľov v mikroregióne 
Kľakovská dolina [3] 
 

Obce Horné Hámre, Píla, Župkov a Hrabičov majú 
rozptýlené (disperzné) osídlenie. Konkrétne sa 
zaraďujú do novobanskej kopaničiarskej oblasti (štále). 
Štále sa nachádzajú v nadmorských výškach 200 – 800 
m na členitom reliéfe sopečných pohorí s málo 
úrodnými pôdami. Preto v týchto územiach prevládalo 
pasienkarstvo nad pestovaním poľnohospodárskych 
plodín. Pojem „štále“ má nemecký pôvod, čo dokazuje, 
že popri Slovákoch ich zakladali aj Nemci. Obývali ich 
pôvodne baníci, uhliari, sklári, drevorubači a pastieri. 
Obce Kľak a Ostrý Grúň boli kolonizované neskôr [4]. 

3 Zaujímavosti mikroregiónu  
Z geomorfologických celkov sa na území nachádza 
pohorie Vtáčnik a v malej časti obce Horné Hámre 
pohorie Pohronský Inovec. V mikroregióne je 
vybudovaných 8 turistických chodníkov, 6 cyklotrás, 
lesný náučný chodník a Náučný chodník Tetradymit [1].  

     Obec Kľak sa v Kľakovskej doline nachádza južne 
od pohoria Vtáčnik. Obec je počtom 198 obyvateľov  
druhou najmenšou obcou v mikroregióne. História 
obce siaha do konca 17. a začiatku 18. storočia, kedy 
bola vyčlenená z osady Horné Hámre. Najstaršou 
pamiatkou v obci je miestna kaplnka postavená v roku 
1735, na ktorej je znázornený sv. Florián (obr. 1). 
Kaplnka je chránená pamiatka. Rímskokatolícky kostol 
sv. Terézie Avilskej (obr. 2) postavili v roku 1753. Je 
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obkolesený miestnym cintorínom a je tiež zaujímavou 
pamiatkou [6]. 
 

 
Obr. 1: Kaplnka z roku 1935 v obci Kľak [2] 

 

 
Obr. 2: Rímskokatolícky kostol Terézie Avilskej v obci 
Kľak [2] 
 

Do histórie Kľakovskej doline sa najviac vryl dátum 
21. 1. 1945, tiež známy ako „krvavá nedeľa“. Po 
potlačení SNP sa dediny Kľakovského mikroregiónu 
stali útočiskom vlasteneckých vojsk, partizánov a ľudí, 
ktorí sa ukrývali pred nemeckými vojskami. V januári 
1945 nemecké teroristické protipartizánske jednotky 
Edelweiss uskutočnili na civilnom obyvateľstve masové 
a krvavé vraždy, bezohľadne strieľali do ľudí, hádzali 
granáty na domy a vypálili jednotlivé obce. Zločiny 
jednotiek Edelweiss v podhorských obciach Vtáčnika sa 
považujú za najbrutálnejšie akcie, ktoré sa na strednom 
Slovensku uskutočnili a nemajú obdoby v dejinách 
fašistických vrážd, pretože ich obeťami sa stali nielen 
nevinní obyvatelia, ale aj malé deti [4]. V obci Kľak mali 
obyvatelia väčšie šťastie ako obyvatelia Ostrého Grúňa. 
Jednotky SS, protipartizánske jednotky Edelweiss a 
jednotka Heimatschutz sústredili občanov Kľaku do 
stredu obce, postavili pred nich tri guľomety so 
zámerom hromadnej popravy. Hlavnú úlohu záchrancu 
zohral miestny farár Rudolf Klucha, ktorý zdržiaval 
popravu občanov Kľaku až kým neprišiel rozkaz, aby 
občanov nepopravili. Tragické udalosti pripomína 
pamätník SNP, postavený v roku 1963 [8]. Tragické 
udalosti si obce Ostrý Grúň a Kľak každoročne spoločne 
pripomínajú na pietnom spomienkovom zhromaždení 
pri pamätníkoch v oboch obciach kladením vencov a 
zapaľovaním sviec. Každoročne sa ho zúčastňujú aj 
mnohí predstavitelia štátu. V roku 2004 vyjadril úctu 

obetiam svojou účasťou vtedajší prezident Slovenskej 
republiky Rudolf Schuster, v roku 2007 sa zúčastnil 
predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico 
a v nasledujúcich rokoch mnoho ďalších ministrov. [8]. 
Ďalšou zaujímavosťou v obci Kľak je pamätná izba, v 
ktorej sa nachádzajú materiály pripomínajúce 
vypálenie Kľaku v roku 1945. Otvorená bola 20. 1. 1963 
[6].  

V obci a v jej zázemí sa nachádza aj viacero 
prírodných zaujímavostí.  
Sopečné pohorie Vtáčnik (obr. 3) je národná prírodná 
rezervácia s najvyšším vrcholom vo výške 1346 m n. m., 
ktorý má stratovulkanickú stavbu.  
 

 
Obr. 3: Pohľad z vrcholu Vtáčnika [2] 
 
Les Škurátka na východnej strane Vtáčnika predstavuje 
chránený areál s výmerou 2 ha. Chráni sa porast tvaru 
päťcípej hviezdy s rozpätím strán 50 m, vysadeným na 
počesť padlých vojakov pri príležitosti 20. výročia SNP. 
Kláštorská skala na južnom hrebeni Vtáčnika s výškou                  
1279 m n. m. je najvýraznejšie skalné mesto vo 
Vtáčniku. Skupina skalných pilierov vyčnieva vysoko 
nad okolitý terén. 
Ivanov salaš je chránený areál na juhovýchodnom úbočí 
vrcholu Vtáčnika v nadmorskej výške 875 - 900 m n. m. 
Ide o typ biotopu so vzácnymi druhmi rastlín 
a živočíchov. Hniezdi tu 21 druhov vtákov s hustotou 66 
párov na 10 ha. Je zároveň významný ako biotop s 
miznúcimi spoločenstvami lúk, pramenísk, horských a 
podhorských nív potokov s výskytom chránených, 
ohrozených a veľmi ohrozených druhov flóry a fauny. 
Najznámejším druhom rastliny, ktorý sa tu vyskytuje, je 
črievičník papučkový (Cypripedium calceolus). 
Ostrovica sa nachádza v obci Kľak. Prírodná pamiatka s 
výmerou 4,44 ha chráni skalnaté andezitové útvary ako 
výrazný krajinný prvok vulkanického reliéfu Vtáčnika. 
Ostrovica predstavuje valcovitý sopečný komín. 
Pokutský vodopád (obr. 4) je prírodná pamiatka a 
najväčší vodopád v CHKO Ponitrie, nachádzajúci sa na 
pravostrannom prítoku Pokutského potoka. Vody 
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potoka tečú sústavou vodorovných doskovitých 
andezitov. [2]. 
Z obce Kľak vychádza viacero turistických trás: 
- Kľak - Partizánska dolina - Ivanov salaš - Škurátka – 
Vtáčnik; 
- Kľak - Ivanov salaš - Škurátka - Vodopád na Pokutskom 
potoku; 
- Kľak - Škurátka - Vtáčnik - Homôlka - Gronštolne – 
Prochot.  

Zmienené turistické chodníky podľa rôznych typov 
turistických chodníkov zaraďujeme medzi 
samoobslužné, v chránenom území (CHKO 
Ponitrie), s krátkou (do 5 km) a so stredne dlhou trasou 
(5 - 15 km) [7].  

Obecný úrad v Kľaku ponúka turistom ubytovanie 
v ubytovni, ktorá sa nachádza v kultúrnom dome obce. 
V obci sa nachádza viacero chát, ktoré sa dajú prenajať. 
 

 
Obr. 4: Pokutský vodopád [2] 

 
Prvá písomná zmienka o obci Ostrý Grúň pochádza 

z rokov 1763 - 1765, kedy sa spomína ako osada, časť 
obce Hrabičov, v popise všetkých lesov komory 
(Banskej Štiavnice, Šášova, Žarnovice, Revišťa) [8]. Už v 
roku 1747 mala osada svoj vlastný  Zvon sv. Petra a 
Pavla, ktorý bol zničený v roku 1916. Súčasný zvon bol 
odliaty v 20. storočí a nachádza sa pri cintoríne (obr. 5). 
 

 
Obr. 5: Zvonička sv. Petra a Pavla v obci Ostrý Grúň [14] 
 

 Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie 
v klasicistickom štýle (obr. 6) bola vybudovaná v roku 
1880, v 20. storočí bola k nej pristavaná predná loď. 
V kaplnke sa len párkrát do roka slúžila svätá omša a to 
napr. na sviatok Nanebovzatia Panny Márie alebo omše 
za zosnulých, ktorí pochádzali z hornej časti dediny. 
Okrem toho sa tu konali ľudové pobožnosti hlavne 
v októbri a v máji. V súčasnosti sa kaplnka na 
bohoslužby nevyužíva. 

  

 
Obr. 6: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v obci Ostrý 
Grúň [2] 
 

V roku 1926 bola cez obce Kľakovskej doliny 
vybudovaná úzkokoľajka, ktorá slúžila pri spracovávaní 
dreva na pílu v Žarnovici. Vďaka tomu bol v Pokutskej 
doline vybudovaný zemný most Pokuty, most pre lesnú 
železničku [5]. Pokutský most (obr. 6) zaraďujeme 
nielen medzi technické pamiatky, ale je aj súčasťou 
lesného náučného chodníka Po stopách lesnej 
železnice Kľakovskou dolinou, ktorý má 11 zastávok. 
Jeho trasa je: Žarnovica - Horné Hámre - Župkov - 
Hrabičov - Pilka - Kollárová - Pavlova Lúčka - Megová - 
Podkľak - Pilka - Žarnovica. Celková dĺžka chodníka je 32 
km. V zime slúži aj ako trať na bežecké lyžovanie [2].  

 

 
Obr. 6: Pokutský most v obci Ostrý Grúň[2] 
   

Prvý pomník obetiam v Ostrom Grúni pre obete 
masakra bol postavený v roku 1947, ktorý bol 
umiestnený na konci Dolných dvorov mimo pietneho 
areálu. Tento pomník sa v súčasnosti nachádza pri 
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obecnom úrade. V roku 1968, pri príležitosti 20. výročia 
vypálenia a vyvraždenia obce, bol odhalený pamätník 
Súsošie matky brániacej dieťa (autori:  J. Chrobák a J.  
Podzimková-Mráčková) (obr. 7).  

 

 
Obr. 7: Pamätník Súsošie matky brániacej dieťa v obci 
Ostrý Grúň [2] 

 
Od roku 1998 sa na rozvoji turizmu podieľa lyžiarske 

stredisko SkiBlanc Ostrý Grúň s maximálnym 
prevýšením svahu 107 m. Okrem možnosti lyžovania 
v obci od roku 2004 nájdeme jazdenie na koňoch pre 
začiatočníkov a aj pre zdatnejších jazdcov. V roku 2011 
sa v areáli lyžiarskeho strediska vybudoval rybník 
s možnosťou rybolovu [9]. Obec vo svojej histórii tvorilo 
väčšinou poľnohospodárske obyvateľstvo. Práve kvôli 
tomu vedel každý kosiť. Zachovanie tohto kultúrneho 
dedičstva aj  pre súčasné generácie bolo podnetom na 
zorganizovanie súťažného kosenia. V roku 2005 sa 
miestni občania s vtedajším starostom obce Jánom 
Repiským, rozhodli usporiadať majstrovstvá v kosení 
ručnou kosou: Ostrogrúnska ostrá kosa. Podujatie sa 
každoročne teší čoraz väčšej a väčšej popularite. 
V súčasnosti je to najväčšie kultúrno-spoločenské 
podujatie v celej Kľakovskej doline  [10]. Prírodnou 
pamiatkou v obci Ostrý Grúň je Suchá skala, ktorá 
ponúka krásny výhľad na pohorie Vtáčnik, ako aj  celú 
obec. Z obce Ostrý Grúň vedie turistický chodník na 
vrch Buchlov (obr. 8).   Z hľadiska ochrany predstavuje 
prírodnú rezerváciu s typickou ukážkou vulkanizmu 
Vtáčnika. Oblasť Buchlova je pozoruhodná aj tým, že 
predstavuje druhé výškové maximum duba zimného na 
Slovensku [1]. 

 
 

  
Obr. 8: Pohľad z vrcholu Buchlova [5] 
 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia v obci 
poskytuje rekreačné stredisko Dopravárik, ktorý sa 
nachádza priamo v obci Ostrý Grúň a chata Kollárová, 
ktorá sa nachádza v blízkosti lyžiarskeho strediska 
SkiBlanc [10].  

Obec Hrabičov sa prvýkrát spomína v roku 1828. 
Pôvodným zamestnaním jej obyvateľov bolo 
poľnohospodárstvo a drevorubačstvo. Aj táto obec 
bola ku koncu januára v roku 1945 vypálená. Obcou 
prechádza  cyklistická trasa Hrabičov – Horné Hámre 
[8].    

Prvá zmienka o obci Župkov sa datuje do roku 1674, 
kedy patrila pod panstvo Revište. Predtým patrila pod 
obec Horné Hámre. Obyvatelia prevažne pracovali 
v baniach a ako drevorubači. Obec bola v roku 1945 
vypálená. V roku 1959 bola postavená osemročná 
základná škola, ktorá funguje dodnes. Najväčšími 
lákadlami v obci sú ľudová drevenica, ktorá je 
funkčným múzeom venovaným tradíciám obce (obr. 9),  
a nálezisko tetradymitu (obr. 10). Obcou vedie až k 
štôlni Náučný chodník Tetradymit, ktorý 
prostredníctvom informačných tabúľ návštevníka 
zoznámi so vzácnym minerálom a jeho náleziskom. Pri 
samotnej štôlni je vybudované turistické odpočívadlo s 
možnosťou posedenia [12]. 

 

 
Obr. 9: Ľudová drevenica v obci Župkov [2]  
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Obr. 10: Nálezisko tetradymitu v obci Župkov [2] 
 

Ubytovanie v obci ponúka rekreačné stredisko 
Riečky a stravovanie je zabezpečené zo susednej 
reštaurácie Koliba. 

    Južne od obce Píla sa nachádza obec Horné 
Hámre. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1391. 
Obyvatelia pracovali v okolitých banských mestách, kde 
sa spracovávali rudy, počas ČSR sa venovali 
poľnohospodárstvu. Rímskokatolícky kostol sv. Martina 
z obdobia baroka stojí na základoch iného kostola 
z roku 1671. Kaplnka zasvätená Panne Márie Lurdskej 
(obr. 11) postavil pomocou veriacich učiteľ a organista 
Anton Špác v roku 1896. V obci sa nachádzajú tri 
pomníky, dva sú venované padlým vojakom a jeden 
pomník SNP ako spomienka na tragické udalosti, ktoré 
sa v doline odohrali počas 2. svetovej vojny [11]. V obci 
Horné Hámre poskytuje ubytovanie len jedno 
zariadenie a to Farma sv. Františka, ktorá sa nachádza 
mimo intravilánu obce. 
 

 
Obr. 11: Kaplnka Panny Márie Lurdskej v obci Horné 
Hámre [2] 
 

Najväčšiu časť mikroregiónu svojou rozlohou 
zaberá obec Píla. Prvá písomná zmienka o osídlení je 
z roku 1429, kedy obec patrila k panstvu na Revišti. 
Obec sa skladala z ôsmich štálov, napr.  Abrahámov, 
Bachhűbl, Bartošov štál, Bauer, Borovička. Obyvatelia 
sa zaoberali hlavne poľnohospodárstvom a prácou 
v lesoch. Po druhej svetovej vojne boli z obce nemeckí 
obyvatelia vysídlení a usadili sa tu obyvatelia 
z vypálených obcí (Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov, Župkov). 

Z pamiatok možno spomenúť rímskokatolícky Kostol sv. 
Lukáša, ktorý je barokovou stavbou z roku 1744. V jeho 
interiéri sa nachádza Oltár sv. Lukáša z roku 1923 
s obrazom od P. J. Kerna. Obcou prechádza cyklotrasa 
Píla – Ostrý Grúň, ktorá je obojsmerná [13]. 

Obce združenia Kľakovská dolina spolupracujú na 
rôznych projektoch. Príkladom môže byť projekt o 
zhodnocovaní biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu alebo návrh projektu o zavedení optického 
internetu v obciach Hrabičov a Ostrý Grúň.  

4 Printové a elektronické zdroje mikroregiónu 
Kľakovská dolina 
Každá obec v mikroregióne má svoju kroniku, v ktorej 
sa nachádzajú informácie aj z minulosti, aj zo 
súčasnosti. Jedine obec Píla má kroniku obce prístupnú 
v PDF verzii na stránke obce (www.obecpila.eu).  

Medzi printové publikácie zaraďujeme knihy 
zaoberajúce sa históriou obcí počas 2. svetovej vojny 
a životom v Kľakovskej doline. Regina Pinková (2010) 
napísala knihu 21. január 1945 - najsmutnejší deň pre 
Kľak a Ostrý Grúň (obr. 12) a  spisovateľka Lavrincová 
(2011) vydala  knihu Život zrodený zo smrti, v ktorej 
opisuje odpor voči nacizmu. Ďalšie diela sú Robotnícke 
hnutie a protifašistický odboj v okolí Žarnovice (Lalík, 
1975) a  Fašistické represálie na Slovensku (Halaj a kol., 
1990).  

 

 
Obr. 12: Publikácia 21. január 1945 [6] 
 

Obce mikroregiónu sa vyskytujú aj  v literárnej 
tvorbe. Poeticky sa téme SNP a vypáleniu obcí venovala 
poetka a prekladateľka Pártošová v básni Kľak - Ostrý 
Grúň (1956) a Martina Haringová v knihe Spustošená 
dedina (1980). Tragédia obce sa objavila aj v detektívke 
od Ľuboša Juríka – Vlasť je tam, kde nikto nebol (2012), 
ktorá je jedným z príbehov z knihy Krimi príbehy 
reportéra od A-Z od Ľuboša Juríka. Prozaik Peter Jaroš 
písal o obciach v poviedke Skôr roky, neskôr kroky 
(1985), ktorá je súčasťou zbierky poviedok Jazda na 
spiacom obrovi. 
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Knihy, ktoré sa zaoberajú konkrétne Kľakovskou 
dolinou, sa zaoberajú udalosťami, pamiatkami a 
životom v jednotlivých obciach doliny. M. Bielik a kol. 
napísali v roku 2005 knihu Kľakovská dolina Od 
Žarnovice po Vtáčnik (obr. 13a). O desať rokov neskôr, 
v roku 2015, vydali M. Bielik a kol. knihu Kľakovská 
dolina od Hrona po Vtáčnik (obr. 13b), ktorá bola 
doplnená o informácie o Kľakovskej doline. Kniha 
z roku 2015 je doplnená o aktualizované informácie 
o obciach Kľakovskej doliny, resp. o lesný náučný 
chodník - Po stopách lesnej železnice Kľakovskou 
dolinou. Historické udalosti sú spracované 
podrobnejšie a kniha obsahuje ukážky z literárnych 
diel, v ktorých sa píše o obciach  Kľakovskej doliny. 
 

 
Obr. 13a,b: Knihy od autora M. Bielika a kol. [11], [14] 

 
Najaktuálnejšou je publikácia od Anny Štefankovej 

Za potulkami Pohronskou cestou z roku 2016 (obr. 14). 
Kniha charakterizuje zaujímavosti, ktoré sa vyskytujú 
v pohronskej oblasti, kam sa zaraďujú aj obce 
Kľakovskej doliny. 

 
Obr. 14: Kniha od A. Štefankovej  [12] 
 

 Obce patria do združenia Mikroregión Kľakovská 
dolina. Toto združenie aktívne uverejňuje na 
internetovej stránky články o dianí v Kľakovskej doline 
a ponúka informácie pre turistov, napr. mapu 
turistických chodníkov (obr. 15). 
 

 
Obr. 15: Internetová stránka Kľakovskej rodiny [2] 

 
 Všetky obce sú súčasťou Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Regiónu Gron (obr. 16). Organizácia 
je zameraná na cestovný ruch v oblasti doliny 
stredného toku rieky Hron, ktorú obkolesujú pohoria 
Tribeč, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy a Vtáčnik 
a poskytuje základné informácie o  regióne.  

Obce sa nachádzajú aj na internetovej stránke                     
e-obce.sk, kde sú uvedené základné kontakty na 
obecný úrad, ako i odkaz na oficiálne internetové 
stránky obcí.  

 

 
Obr. 16: Internetová stránka organizácie Gron [15] 

5 Výsledky a diskusia 
Obce Mikroregiónu Kľakovská dolina majú všetky 

predpoklady pre svoj rozvoj v oblasti cestovného 

ruchu. Disponujú prírodným i kultúrno-historickým 

dedičstvom, ktoré sa snažia zachovať aj pre budúce 

generácie. Pomocou združení, v ktorých sú členmi, sa 

snažia zvýšiť povedomie o mikroregióne. Materiály 

o obciach a mikroregióne by mali byť dostupné na 

obecných úradoch, žiaľ, nie je tomu tak. Podstatné 

informácie sú však uvedené na internetových  

stránkach jednotlivých obcí a mikroregiónu. Hoci sú 

tieto stránky spracované prehľadne, stále je tu možnosť 

pre ich zlepšenie doplnením informácií, resp. ich 

aktualizáciou.  
 

Záver 
Aj malé obce Slovenska môžu byť lákadlom pre turistov. 
Spojením obcí do mikroregiónu sa naskytá možnosť pre 
popularizáciu väčšej oblasti s viacerými 
zaujímavosťami.   
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Cieľom príspevku bolo predstaviť Mikroregión 
Kľakovská dolina ako oblasť s jedinečným prírodným 
a kultúrno-historickým bohatstvom, ktorá je hodná 
rozsiahlejšej propagácie. Najväčším lákadlom sú 
prírodné pamiatky ako pohorie Vtáčnik, Kláštorská 
skala, Pokutský vodopád, Ostrovica, Ivanov salaš, 
nálezisko Tetradymitu. Z kultúrno-historických 
pamiatok je to Pokutský most, pamätníky venované 
SNP a vypáleniu obcí počas 2. sv. vojny. Zaujímavosti 
mikroregiónu by sa mohli  stať súčasťou  exkurzií, aby 
sa deti a mládež dozvedeli o prírode, ľuďoch a histórii 
Kľakovskej doliny. 
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Abstrakt 
Náučné chodníky prispievajú k prezentácii nielen 
svojho okolia, ale aj svojho širšieho regiónu. Môžu 
zvýšiť atraktivitu územia pre návštevníkov a taktiež 
poskytnúť lepšie spoznanie vlastnej obce u miestnych 
obyvateľov. 

Náučný turistický chodník Zlatými Moravcami 
prostredníctvom  zastávok informuje najmä o histórii  
mesta. Navrhovaný Náučný chodník prof. M. Lukniša 
prepája obec Zlatno s mestom Zlaté Moravce a na 
zastávkach poskytuje informácie o histórii a súčasných 
atrakciách regiónu. Prepojenie už existujúceho 
náučného chodníka s navrhovaným môže efektívne 
prispieť k prezentácii zaujímavostí mesta Zlaté 
Moravce i jeho zázemia a pre návštevníkov zvýšiť tak 
atraktivitu tejto oblasti. 

Cieľom príspevku, ktorý je tvorený z dvoch 
základných obsahových častí, je poskytnúť 
charakteristiky oboch chodníkov a predovšetkým ich 
prepojenia. Pri jeho vzniku,  okrem práce s rôznymi 
informačnými zdrojmi, bol nevyhnutný aj vlastný 
terénny výskum.   

Kľúčové slová: náučný chodník, mesto Zlaté 
Moravce, obec Zlatno, profesor M. Lukniš 

Abstract 
Educational trials contribute to the presentation of 
your own surrounding and also of your wider region. 
They can increase the attractiveness of the territory to 
visitors, and may also provide a better understanding 
of owns local region.  

The Educational Hiking Trail through Zlaté Moravce 
informs mostly about history of the town. The 
proposed Educational Trail of prof. M. Lukniš 
interconnects Zlatno municipality to the town Zlaté 
Moravce and the stops provide information about the 

history of the region and its current attractions. 
Interconnecting the already exiting educational trial 
with the proposed one may effectively contribute to 
the presentation of the attractions of the town Zlaté 
Moravce and its background, and increase the 
attractiveness of the region for visitors. 

The aim of this paper, which consists of two basic 
content parts, is to provide the characteristics of both 
trails and of their interconnection. During its creation, 
in addition to working with various information 
sources, it was also necessary to do own field research. 
Key Words: educational trail, Zlaté Moravce town, 
Zlatno municipality, professor M. Lukniš 

Úvod 
Náučné chodníky sú „vyznačené turistické alebo 
exkurzné trasy v krajine s rôznym zameraním, 
obsahovou náplňou, dĺžkou, náročnosťou a technickým 
stvárnením, ktoré vedú prírodne alebo kultúrno-
historicky hodnotným územím“ [1]. Predstavujú 
realizáciu teoretických poznatkov v praxi a prinášajú aj 
poznatky nové. Sú vynikajúcou cestou k poznaniu 
nielen svojho okolia, ale aj jeho zázemia, širšieho 
regiónu.  

Cieľom príspevku, ktorý je tvorený z dvoch 
základných obsahových častí, je poskytnúť 
charakteristiky oboch chodníkov a predovšetkým ich 
prepojenia. Prepojenie Náučného turistického 
chodníka Zlatými Moravcami s navrhovaným  Náučným 
chodníkom prof. M. Lukniša prinesie spojenie oboch 
línií a lepšiu informovanosť o zaujímavostiach regiónu.    

1 Teoreticko-metodické východiská 
problematiky  
Informácie k článku sme získali z viacerých printových 
a elektronických zdrojov. 
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Medzi printové zdroje patrili publikácie Náučné 
chodníky juhozápad od Bizubovej a Kollára [1] a Náučné 
chodníky Slovenska 1. časť od Bizubovej, Makýša a 
Ružeka [2]. Získali sme z nich informácie súvisiace s 
klasifikáciou náučných chodníkov. Bakalárske práce 
súvisiace s Návrhom náučného chodníka prof. M. 
Lukniša [3], [4] nám poskytli informácie o obsahovom 
zameraní chodníka. 

Medzi elektronické zdroje patrili články o náučnom 
turistickom chodníku Zlatými Moravcami [5], [6], [7] a 
webová stránka Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých 
Moravciach [8]. 

V uvedenej práci sme využili metódu 
vysvetľujúceho opisu, terénny výskum a komparatívnu 
metódu. Metódu vysvetľujúceho opisu sme použili pri 
charakteristike oboch náučných chodníkov, kde sme 
objasnili základné pojmy s témou súvisiace. 
Komparatívnou metódou sme jednotlivé náučné 
chodníky porovnali z hľadiska ich charakteristiky, dĺžky 
a zamerania. Terénnym výskumom sme analyzovali 
aktuálny stav náučného turistického chodníka Zlatými 
Moravcami a jeho informačných panelov. 

2 Charakteristika náučných chodníkov 
Náučné chodníky sa členia z viacerých hľadísk. Napr. 
podľa dĺžky trasy ich môžeme členiť na náučné 
chodníky s krátkou trasou do 5 km (poldenné), náučné 
chodníky so stredne dlhou trasou 5-15 km (pol až 
celodenné) a nad 15 km (celo až viacdenné). 

Ďalej sa môžu náučné chodníky deliť aj podľa 
spôsobu odovzdávania informácií - náučné chodníky 
samoobslužné (bez sprievodcu), náučné chodníky so 
sprievodcom a náučné chodníky kombinované. 

Iné členenie môže byť aj podľa lokalizácie (vo vzťahu 
k chránenému územiu) - náučné chodníky v chránenom 
území a náučné chodníky vo voľnej, zákonom 
nechránenej prírode [1], [2]. 

2.1 Náučný turistický chodník Zlatými Moravcami 
Súčasný náučný turistický chodník Zlatými Moravcami 
vznikol v roku 2004 ako chodník s desiatimi tabuľami, 
neskôr (v roku 2014) bol obnovený a predĺžený vďaka 
Trenčianskej nadácii, Turistickej informačnej kancelárie 
a Strednej odbornej škole technickej v Zlatých 
Moravciach o tri informačné tabule, takže v súčasnosti 
je ich 13. Informačné panely museli byť priebežne 
obnovované, nakoľko podliehajú znehodnoteniu [7]. 
Dĺžka chodníka je cca 6 km [6]. 

Náučný chodník začína pri autobusovej stanici, kde 
je umiestnená mapa náučného turistického chodníka a 
zároveň aj prvá informačná tabuľa s názvom Z dejín 

Zlatých Moraviec. Obsahuje informácie o prvej 
písomnej zmienke o meste a aj o vývoji názvu mesta.  

Následne chodník pokračuje k druhej zastávke - 
Básnik Janko Kráľ v Zlatých Moravciach. Na 
informačnom paneli sa uvádzajú informácie o jeho 
živote, pôsobení a význame jeho osoby.  

Trasa pokračuje k ďalšej zastávke s názvom Platan 
javorolistý (Platanus x hispanica). Na informačnej tabuli 
sú informácie o tvare jeho listov, výške stromu a iných 
vysvetľujúcich informáciách. 

V poradí štvrtou informačnou tabuľou je Súsošie 
Golgoty a archeologická lokalita kostola sv. Petra, 
neďaleko ktorého je piata informačná tabuľa - Kaštieľ 
Migazziovcov. 

Šiestym informačným panelom je Mauzóleum 
rodiny Migazziovcov a vedľa neho sa nachádza siedma 
zastávka - Cintorín. 

Trasa pokračuje k ôsmej zastávke (obr. 1), ktorou je 
rímskokatolícky farský kostol sv. Michala Archanjela. 
Neďaleko je deviata zastávka na trase chodníka - Župný 
dom, ktorý je najväčším na Slovensku. 

 

 
Obr. 1 Informačný panel s číslom 8 nachádzajúci sa pri 
rímskokatolíckom kostole sv. Michala Archanjela 
Zdroj: terénny výskum, 2019 
 

Desiaty informačný panel má názov Turistické 
atrakcie Horného Požitavia, ktorý je umiestnený na 
budove bývalej telefónnej búdky, na ktorej sú 
umiestnené rôzne informácie o náučnom chodníku. 

 
 
Nasleduje jedenásta informačná tabuľa s názvom 

Prírodné pomery, ktorá informuje návštevníkov o 
prírodných pomeroch Horného Požitavia. 

Dvanástou informačnou tabuľou v poradí je 
Židovský cintorín neologický. Napokon chodník končí 
pri trinástej informačnej tabuli - Kalvária sv. Anny, kde 
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sa počíta s oddychovou zónou a turistickou rozhľadňou 
[3]. 

V teréne sme zistili, že vytýčená trasa náučného 
chodníka (obr. 2) pri autobusovej stanici, kde sa začína 
spomínaný turistický chodník, nie je úplná, pretože na 
nej chýbajú tri informačné tabule (konkrétne 
jedenásta, dvanásta a trinásta), takže na nej nie je 
znázornená celková trasa chodníka a navyše je aj 
znehodnotená vulgárnymi nápismi. 

Náučný chodník je nenáročný, pretože ho tvorí len 
6 km mestský okruh po rovinatom teréne, takže je 
vhodný aj pre starších ľudí [1]. 

 

 
Obr. 2 Panel zobrazenia Náučného turistického 
chodníka Zlatými Moravcami aj s devastačným 
poškodením   
Zdroj: terénny výskum, 2019 
 

2.2 Náučný chodník prof. M. Lukniša 
Navrhovaný náučný chodník bude mať 11 zastávok. 
Jeho realizáciou sa zaoberajú dve diplomové práce - 
prvá sa zaoberá severozápadnou časťou, do ktorej 
patria zastávky Zlatno, múzeum; Zlatno, Dvanásta 
tabla; Topoľčianska zubria zvernica; Kremencová skalka 
Člnok; Lovce, kostol; a Žikava kostol a do druhej (južnej) 

časti patria zastávky Topoľčianky, kaštieľ; Topoľčianky, 
Národný žrebčín; Topoľčianky, Národopisné múzeum; 
Výhľad na Požitavsko; Zlaté Moravce, Gymnázium 
Janka Kráľa. 

Chodník sa začína v obci Zlatno pri múzeu prof. M. 
Lukniša, kde bude umiestnená prvá informačná tabuľa 
s názvom Zlatno, múzeum, ďalej prechádza popri 
kostole sv. Kríža (obr. 3), pokračuje na juh popri ceste 
III/5370 smerom k obci Mankovce a v polovici sa stáča 
vpravo, pokračuje asi 15 minút pešou chôdzou, až sa 
dostane k druhej zastávke Zlatno, Dvanásta tabla, ktorá 
je spomienkou na pád dvoch sovietskych lietadiel 22. 
12. 1944. 

 

 
Obr. 3 Kostol sv. Kríža v Zlatne 
Zdroj: terénny výskum, 2019 

 
Ďalej sa chodník stáča prudko na západ, križuje 

cestu III/5370 a pokračuje smerom na severovýchod až 
k tretej zastávke chodníka - Topoľčianskej zubrej 
zvernici, jedinečnej v rámci Slovenska, s chovom  
zubrov európskych, najväčších suchozemských 
cicavcov v Európe (obr. 4). Štvrtou zastávkou v poradí 
je kremencová skalka Člnok, ktorá je spomienkou na 
smrť partizánov bojujúcich v 2. svetovej vojne, 
následne pokračuje do obce Lovce k miestnemu 
kostolu, pri ktorom bude umiestnená piata informačná 
tabuľa s názvom Lovce, kostol, ktorá bude informovať 
návštevníkov o histórii kostola a aj obce. Na oknách 
spomínaného kostola sa nachádza obrázková sklená 
výplň. Chodník ďalej pokračuje do obce Žikava ku 
kostolu sv. Karola Boromejského a pri autobusovej 
zastávke bude umiestnený šiesty informačný panel o 
histórii a súčasnosti obce Žikava aj kostola. 
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Obr. 4 Zubry európske, najväčšie európske 
suchozemské cicavce, chované v Topoľčianskej zubrej 
zvernici 
Zdroj: terénny výskum, 2019 
 

Nasleduje siedma zastávka v poradí - Topoľčianky, 
kaštieľ, potom ôsma zastávka - Topoľčianky, Národný 
žrebčín, ktorý je známy chovom lipicanov. Deviata 
zastávka v poradí je Topoľčianky, Národopisné 
múzeum, ktoré je takisto jedinečné vo svojom okolí. 
Ďalšia zastávka, v poradí desiata, prechádza cez obec 
Žitavany a má názov Výhľad na Požitavsko, odkiaľ je 
vidieť celé okolie Zlatých Moraviec. Chodník sa končí  v 
Zlatých Moravciach pri Gymnáziu Janka Kráľa, kde 
profesor Lukniš študoval, a zároveň je tam aj jedenásta 
zastávka náučného chodníka o histórii a súčasnosti 
Gymnázia Janka Kráľa, o ich významných absolventoch 
ako aj o informácie z histórie a súčasnosti mesta Zlaté 
Moravce [4]. Nachádza sa ulici SNP s číslom 3 [8]. Dĺžka 
chodníka sa predpokladá 30 km [3]. 

3 Prepojenie oboch chodníkov 
Na rozdiel od Náučného chodníka prof. M. Lukniša je 
Náučný turistický chodník Zlatými Moravcami omnoho 
kratší a je možné ho absolvovať peši. Aby sa trasa 
zbytočne nepredĺžila, zamerali sme sa pri výbere na 
vzdialenosť zastávok, ktoré tieto náučné chodníky budú 
spájať. Z náučného turistického chodníka Zlatými 
Moravcami sa v blízkosti gymnázia Janka Kráľa 
nachádzajú dve zastávky, a to cintorín 
a rímskokatolícky  farský kostol sv. Michala Archanjela, 
pričom vzdialenosť medzi obidvoma zastávkami je cca 
100 metrov. 

Keďže cintorín i mauzóleum nie sú začiatočnými 
a ani konečnými zastávkami, pri rozhodovaní sme brali 
ohľad na možnú nadväznosť zastávok Náučného 
turistického chodníka Zlatými Moravcami. Z tohto 
dôvodu bude trasa pokračovať od Gymnázia Janka 
Kráľa smerom k cintorínu, ktorý je zároveň siedmou 
informačnou tabuľou náučného turistického chodníka.  

Pre zachovanie dĺžky trasy a nadväznosti taktiež 
navrhujeme zmenu poradia zastávok Náučného 
turistického chodníka Zlatými Moravcami nasledovne:  

1. Cintorín, 
2. Mauzóleum rodiny Migazziovcov, 
3. R. k. farský kostol sv. Michala archanjela, 
4. Kaštieľ rodiny Migazziovcov, 
5. Súsošie Golgoty a archeologická lokalita kostol 

sv. Petra, 
6. Platan Javorolistý – chránený strom, 
7. Župný dom, 
8. Básnik Janko kráľ v Zlatých Moravciach, 
9. Z dejín Zlatých Moraviec, 
10. Turistické atrakcie Horného Požitavia, 
11. Prírodné pomery, 
12. Židovský cintorín neologický, 
13. Kalvária sv. Anny. 

Záver 
Prepojenie oboch náučných chodníkov môže mestu 
Zlaté Moravce pomôcť či už vo zvýšení informovanosti 
ako aj v návštevnosti turistov. 

Okrem tohto náučného chodníka sa v budúcnosti 
pripravuje aj cykloturistický náučný chodník, ktorý 
bude zoznamovať cykloturistov so zaujímavými malými 
sakrálnymi stavbami (kaplnky, kostoly, cintoríny, 
zaujímavé historické kríže), ktoré sa nachádzajú na 
území mesta Zlaté Moravce aj na okrajoch mesta, čo 
tiež môže prispieť k zvýšeniu návštevnosti turistami [7]. 

V budúcnosti by bolo vhodné a žiaduce, keby sa 
vyhotovila nová mapa náučného turistického chodníka 
Zlatými Moravcami, na ktorej budú na rozdiel od 
predchádzajúcej mapy zaznamenané všetky zastávky 
na trase chodníka a zároveň sa bude viac dbať na 
častejšiu kontrolu a údržbu zo strany správcu, teda 
Mestského kultúrneho strediska v Zlatých Moravciach. 
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Abstrakt 
Práca popisuje skúmanie adsorpcie aniónaktívneho 
tenzidu dodecylsulfátu sodného (SDS) ako adsorbátu 
na prírodnej ovčej vlne ako aj vlne ožarovanej zväzkom 
urýchlených elektrónov s absorbovanou dávkou 44 a 
170 kGy. Analytická kontrola zostatkového tenzidu 
v kúpeli s vlnou bola vykonaná spektrofotometrický 
stanovením absorbancie asociátu SDS s metylénovou 
modrou (MB) pri 653 nm. V rámci aplikovaných 
koncentrácií tenzidu 1,6 -2,2 mg.dm-3 všetky vzorky 
vlny pri nižších koncentráciách poskytli nereálnu 
zápornú adsorpciu, pričom vlna modifikovaná 
elektrónovým zväzkom adsorbovala menej ako vlna 
nemodifikovaná. Spektrálne merania ukázali, že 
dôvodom anomálií je zostatkový lanolín, modifikovaný 
spolu s vlnou a rozpustný v kúpeli. Tento, podobne  ako 
SDS, vytváral farebný asociát s MB a skreľoval výsledky. 
Hoci absolútne hodnoty adsorpčných izoteriem SDS  
musia byť korigované, ich relatívna vzájomná pozícia je 
reálna. Je predpoklad, že pri separácii zložiek 
multikomponentného roztoku adsorpciou na prírodnej 
vlne nebude SDS konkurovať zložkám s vyšším 
adsorpčným potenciálom. 

Kľúčové slová: ovčia vlna, elektrónový zväzok, 
ožarovanie, tenzid, adsorpcia.  

Abstract 
The paper describes the study of the adsorption of 
anionic tenside natriumdodecylsulphate (SDS) as an 
adsorbate on natural sheep wool as well as the 
accelerated electron beam irradiated one with 
absorbed dose of 44 and 170 kGy. The analytical 
control of the residual SDS in the bath with the wool 
was carried out using spectrophotometric measuring 
absorbance of an associate SDS with methylene blue 
(MB) at 653 nm. Within applied the tenside 
concentration of 1.6 – 2.2 mg.dm-3, all the wool 
samples gave an unreal negative adsorption for the 

lower concentrations and, the wool electron modified 
adsorbed less than the wool unmodified. The spectral 
measurements showed that a residual lanoline being 
modified together with the wool and soluble in the 
bath is the reason of the anomalies. That, similarly to 
SDS, created a colour associate with MB manipulating 
the results. In spite of absolute data of the SDS 
adsorption isotherms have to be corrected, mutual 
relative position of the isotherms is real. Separating 
compounds from a multicomponent solution by 
adsorption on natural sheep wool it can be expected, 
that SDS will not compete compounds of higher 
adsorption potential.  

Key words: sheep wool, electron beam, irradiation, 
tenside, adsorption 
 

Úvod 
Mestské, priemyselné a poľnohospodárske aktivity 

produkujú znečisťujúce látky, ktoré ak nie sú zachytené 
alebo zneutralizované pred vypustením do prostredia, 
predstavujú potencionálne nebezpečenstvo pre 
zdravie a môžu spôsobiť vážne znečistenie ovzdušia a 
vodného prostredia [1]. Na odstránenie polutantov sa 
používajú rôzne techniky ako destilácia, odparovanie, 
zrážanie, osmóza, elektrolýza a adsorpcia [2]. 
Adsorpčná technológia sa vo všeobecnosti používa na 
odstraňovanie organických a anorganických polutantov 
z vodných zdrojov. Od svojho prvého zavedenia v 40. 
rokoch 20. storočia sa aktívne uhlie stalo štandardným 
adsorbentom na regeneráciu komunálnych a 
priemyselných odpadových vôd na kvalitnú pitnú vodu 
[3]. Spomedzi prírodných materiálov majú keratínové 
bielkoviny potencionálne využitie ako adsorbenty 
alebo filtračné systémy na odstraňovanie toxických 
znečisťujúcich látok na základe počtu funkčných skupín 
prítomných na hlavnom alebo bočných reťazcoch. 
Keratín nachádzajúci sa napr. v ovčej vlne, nechtoch a 
perí je bohatý na cysteín, ktorý zabezpečuje pevné 
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mechanické vlastnosti, tepelnú odolnosť a odolnosť 
voči fyzikálno-chemickej degradácii. Keratínový odpad 
získaný z nespracovanej surovej vlny z textilného 
priemyslu predstavuje celosvetovo 5 miliónov ton 
ročne [4]. Z tohto dôvodu predstavuje keratínový 
odpad dôležitý zdroj obnoviteľného biopolyméru, ktorý 
sa dá využiť ako biodegradovateľný filtračný systém 
alebo adsorbent na čistenie vzduchu a vody [5]. 
Ožarovanie ovčej vlny zväzkom urýchlených elektrónov 
prinieslo informácie o novej modifikácii vlny [6] 
a otvára zatiaľ málo preskúmané možnosti využitia jej 
nových vlastností, podmienených zmenami primárnej 
aj sekundárnej štruktúry.  

Povrchovo aktívne látky - tenzidy sú hlavným 
komponentom detergentov používaných 
v domácnostiach aj priemysle. Táto kategória zahŕňa 
pracie prášky, rôzne čistiace prostriedky a kozmetiku. 
Tenzidy sú značne používané vďaka svojim vynikajúcim 
zmáčacím a emulgačným vlastnostiam.  V súčasnosti sa 
do prírody vypúšťa veľké množstvo odpadových vôd 
obsahujúcich tenzidy, ktoré ohrozujú vodný život a 
ľudské zdravie. Preto je dôležité uvoľňovanie tenzidov 
do vôd mať pod kontrolou. 

Tenzidy interagujú s proteínmi a peptidmi 
kombináciou elektrostatických a hydrofóbnych síl. 
Vzniknuté komplexy sa môžu líšiť v závislosti od 
konkrétneho proteínu a tenzidu. Často vykazujú 
povrchové aktivity odlišné od samotného proteínu 
alebo tenzidu. Ich aktivita sa tiež líši v závislosti od 
podmienok prostredia [7]. Tieto aspekty sme chceli 
overiť v štúdii zameranej na charakterizáciu adsorpcie 
aniónaktívneho tenzidu na ovčej vlne, a to aj vlne 
ožiarenej zväzkom urýchlených elektrónov. Takto 
modifikovaná vlna sa ukázala ako dobrý adsorbent 
ťažkých kovov [8-10], ale informácií o jej adsorpčnom 
potenciáli je zatiaľ veľmi málo. 

 

1 Experimentálna časť 

1.1 Materiály  
Ako štandard aniónových tenzidov slúžil 

dodecylsíran sodný (SDS). Na experimenty sme zvolili 
koncentračné rozpätie 1,6-2,2 mg.dm-3. Voľba 
predmetnej koncentrácie bola založená na 
podmienkach vhodných na stanovenie SDS metódou 
metylénovej modrej (MB) [8] a vzhľadom na povolený 
limit aniónaktívnych látok v povrchovej vode 1 mg.dm-

3 [9].  
Vlna pochádzala z jarného strihu 2016 kríženca 

Suffolk-Cigája a bola vypraná bez detergentov. 

Ožiarenie vzoriek vykonalo Univerzitné centrum 
elektrónových urýchľovačov v Trenčín. Absorbované 
dávky zodpovedali 0 kGy (neožiarená vlna),  44 a 170 
kGy. 
 
1.2 Adsorpčné experimenty 

Adsorpcia bola vykonaná dávkovou metódou v 
kúpeli: 0,5 g nastrihanej vlny zaliatej 100 ml roztoku 
SDS o známej koncentrácii bolo v kontakte 24 h, z toho 
prvých 6 h na trepačke. Zostatkové množstvo SDS 
v kúpeli sa zanalyzovalo. Adsorpcia vlnou S bola 
vypočítaná podľa vzťahu:  

𝑆 =
𝑥1 − 𝑥2

𝑚
                             

kde S je sorpčná kapacita (mg sorbátu na 1 g vlny),  
x1 je hmotnosť sorbátu (mg) pridaná v jednotlivých 
koncentráciách roztoku sorbátu; 
x2 je zbytková hmotnosť sorbátu (mg) v roztoku po 
kontakte s vlnou; 
m je hmotnosť vlny (g) použitá na experiment. 
  
Adsorpčné izotermy systému vlna - SDS sme určili pre 
dávky 0 – 44 - 170 kGy. Pretože ožiarená vlna 
nepredstavuje štandardný typ adsorbentu, získané 
izotermy neboli ďalej testované na zhodu s niektorým 
bežným modelom izotermy ako Langmuirova, 
Freundlichova apod. 
 

1.3 Stanovenie koncentrácie tenzidu v kúpeli 
 SDS sme stanovovali metódou extrakčnej 

spektrofotometrie. Princípom je reakcia SDS s MB 
v prostredí tetraboritanového tlmivého roztoku a 
následná extrakcia vzniknutého iónového páru do 
chloroformu [8].  Trojnásobný chloroformový extrakt 
sme dosušili bezvodým Na2SO4 a po úprave objemu 
sme merali absorbanciu pri vlnovej dĺžke v oblasti 650 
nm. Referenčnou vzorkou bol chloroformový extrakt z 
kúpeľa vlny so zhodnou absorbovanou dávkou, ale bez 
pridaného SDS (slepá vzorka). Všetky vzorky vlny 
kontaktované s každou koncentráciou SDS sme 
analyzovali trikrát. Na vyhodnotenie zostatkového 
obsahu SDS sme použili kalibračnú krivku zhotovenú 
z chloroformových extraktov vodných roztokov SDS 
o známej koncentrácii postupom zhodným pre kúpeľ.   

2 Výsledky a diskusia 
Adsorpčné izotermy zhotovené z nameraných 

výsledkov sú na obr. 1. 
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Obr. 1 Zmena adsorpčnej kapacity ovčej vlny 
s koncentráciou SDS pre rôzne absorbované dávky 
energie (úseky negatívnej adsorpcie sú vyznačené 
prerušovanými čiarami) .  
 
Priebeh izoteriem bol prekvapivý, pretože pre najnižšiu 
použitú koncentráciu indikoval negatívnu adsorpciu pre 
všetky vzorky vlny. Takýto výsledok nedáva fyzikálny 
zmysel. Hoci nemodifikovaná ovčia vlna má celkový 
povrchový náboj negatívny [10], isté odpudzovanie 
aniónaktívnej látky sa dalo predpokladať. V takom 
prípade by mohla byť adsorpcia nanajvýš nulová. 
Predpokladali sme, že snímanie spektier oproti slepým 
vzorkám eliminuje všetky rušivé vplyvy.  

Následné preskúmavanie všetkých krokov pri 
analýze zostatkového množstva SDS v kúpeli  ukázalo, 
že spektrá slepých vzoriek snímaných oproti čistému 
chloroformu sú nielen dobre merateľné, ale ich 
absorbancia dokonca  prevyšuje spektrá s obsahom 
SDS (Obr. 2) 

 
 

 
 

Obr. 2 Spektrá relevantné pre koncentráciu SDS 2,2 
mg.dm-3; plné čiary zodpovedajú spektrám extraktov 
z kúpeľa s SDS, prerušované čiary zodpovedajú 
spektrám extraktov z kúpeľa bez SDS (krúžok pre 0 
kGy, štvorec pre 44 kGy, kosoštvorec pre 170 kGy). 

Keďže vlna bola praná iba vo vode s ultrazvukovou 
podporou a kúpeľ nemohol obsahovať tenzid, do úvahy 
prichádzal zostatkový lanolín z vlny. Lanolín je vlnotuk 
tvorený zmesou sterolov, alkoholov a ich esterov [11].  
Po ožarovaní odseparovaného lanolínu elektrónovým 
zväzkom boli zistené zmeny aj v jeho štruktúre, a to 
najmä variácie obsahu alifatických éterov a 
metylénových skupín (-CH2-)n  v sekvenciách n ≤ 4 [12].  
Nové štruktúry mohli vytvoriť s MB asociát 
extrahovateľný chloroformom rovnako ako asociát 
SDS-MB, čo indikujú spektrá na obr. 2. Vlnová dĺžka ich 
absorpčného pásu  je pre ožiarené vzorky vlny (639 
a 636 nm), a teda aj pre obsiahnutý zostatkový 
lanolínom, odlišná od vlnovej dĺžky chlorofomového 
extraktu vzoriek  či kalibračných roztokov 653 nm  

Obr. 3 Spektrá chloroformových kalibračných roztokov  
SDS merané oproti chloroformu; zodpovedajúce 
koncentrácie (zdola) 1,6 – 1,8 – 2,0 – 2,2 mg .dm-3; λmax 
= 653 nm. 
 

Na druhej strane pás extraktu lanolín-MB 
z neožiarenej vlny (0 kGy) neposkytol preukázateľne 
odlišnú λmax.  Potom sú príčinou odchýlky 
zodpovedajúce nové štruktúry lanolínu vygenerované 
účinkom elektrónového lúča. 

Ako je zrejmé z obr. 2, absorbancia  extraktov bez 
SDS (slepé vzorky) je vyššia než výsledná absorbancia 
extraktu (asociát lanolín-MB a SDS-MB). Dalo by sa 
teda očakávať, že absorbancia vzorky s SDS meraná 
oproti vzorke bez SDS bude záporná. Keďže to tak nie 
je, musíme uvažovať o novej forme „spoločného“ 
asociátu vo vzorke obsahujúcej aj SDS a to 
s absorbanciou takou vysokou, aby - ešte aj zmenšená 
o absorbanciu slepej vzorky – ukázala výslednú 
absorbanciu kladnú a spadajúcu do rozpätia 
kalibračných koncentrácií. Vlnové maximum pásu 
vzoriek sa od kalibračných roztokov prakticky 
neodlišuje. To indikuje, že v meranom extrakte vzorky 
je alebo značná prevaha asociátu SDS-MB nad 
asociátom lanolín-MB, alebo sa asociát lanolín-MB 
začlenil do asociátu SDS-MB so spoločnou λmax. 
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Ak akceptujeme rušivý vplyv zostatkového lanolínu, 
ktorý je prítomný aj vo vypranej vlne, na korektné 
určenie adsorpčných izoteriem je potrebné použitú 
analytickú metódu stanovenia SDS v kúpeli s vlnou 
modifikovať. Možnou cestou by bolo matematické 
spracovanie a vygenerovanie relevantnej rovnice na 
výpočet obsahu SDS. 

S ohľadom na rovnaký zostatkový obsah lanolínu vo 
všetkých vzorkách vlny, ako i rovnakú chemickú zmenu 
lanolínu vo vlne s rovnakou absorbovanou dávkou, je 
opodstatnené konštatovanie, že napriek negatívnym 
hodnotám stanovenej adsorpcie je vzájomná pozícia 
izoteriem správna, aj keď je súbor izoteriem na osi  
adsorpcie (obr. 1) posunutý k negatívnym hodnotám. 
Dôležité je pozorovanie, že neožiarená vlna adsorbuje 
SDS lepšie než vlna s dávkou 170 kGy (obr.1) a krivka 
pre 44 kGy vlnu nie je monotónna. Ako príčinu 
vlastností samotného SDS môžeme vylúčiť tvorbu 
miciel. Použité koncentrácie SDS sú približne 1000-krát 
nižšie ako kritická micelárna koncentrácia [13], čo platí 
pre všetky vzorky. S ohľadom na publikovanú fluktuáciu 
chemickej štruktúry ožarovanej vlny [6] s extrémom 
pre obsah generovaného S-sulfonátu (R-S-SO3

-) práve 
v oblasti 40 kGy usudzujeme, že za odlišný priebeh 
izotermy pre 44 kGy vlnu je zodpovedná práve 
štruktúra S-sulfonátu. Indikuje to aj analýza vzťahu 
absorbovanej dávky a adsorpcie (obr. 4).  Tu 
pozorujeme, že v neožiarenej vlne (0 kGy) adsorpcia 
SDS stúpa s koncentráciou. 

 

 
Obr. 4 Závislosť adsorpcie SDS vlnou od absorbovanej 
dávky energie 

 
Zároveň je zrejmé, že dávka 44 kGy vyvolala na 

všetkých závislostiach určitý exces, a to najvýraznejší 
ako minimum pre koncentráciu 2,2 mg.dm-3  a naopak, 
maximum pre 1,8 mg.dm-3.  Preskúmanie interakcie S-
sulfonátu s SDS tak ponúka ďalší námet na výskum. 
Vysoké zastúpenie metylénových skupín v SDS dáva 
predpoklad, že analýza vlny po kontakte s roztokom 
SDS pomocou FTIR spektroskopie by dala detailnejšiu 

odpoveď na nezodpovedané otázky, pretože táto 
technika je dostatočne citlivá na uhľovodíkové skupiny. 
Ramanova spektroskopia bude užitočná pre sledovanie 
zmien zlúčenín síry, ktoré pri modifikácii vlny 
elektrónovým zväzkom v dôsledku štiepenia 
disulfidových väzieb keratínu R–S-⁞-S-R hrajú dôležitú 
rolu. 

Ak je teda adsorpčný potenciál vlny s vyššou 
absorbovanou dávkou voči SDS nižší ako vlny prírodnej, 
značí to, že nebude konkurovať adsorpcii katiónov 
kovov, ktoré sú, naopak, lepšie adsorbované vlnou 
ožiarenou [14, 15]. Tento pozitívny efekt môže byť 
dobre využiteľný pri separácii zložiek 
multikomponentných systémov. 

Záver 
V našej práci sme skúmali adsorpciu aniónaktívneho 
tenzidu dodecylsulfátu sodného na ovčiu vlnu 
nemodifikovanú aj modifikovanú urýchleným 
elektrónovým zväzkom s absorbovanými dávkami 44 a 
170 kGy. Pri použití extrakčnej spektrofotometrie 
asociátu tenzidu s metylénovou modrou ako 
analytickej metódy na stanovenie tenzidu v kúpeli boli 
pozorované  anomálie, prejavujúce sa negatívnou 
adsorpciou pre nízku koncentráciu tenzidu. Ako dôvod 
bol identifikovaný zostatkový lanolín v opranej vlne 
a prechádzajúci do kúpeľa, ktorý s metylénovou 
modrou tiež poskytuje farebný asociát s  absorpčným 
pásom blízkym asociátu tenzidu s farbivom, čo 
skresľovalo výslednú absorbanciu považovanú za 
hodnotu patriacu iba tenzidu. Zatiaľ čo absolútne 
hodnoty adsorpcie izoteriem musia byť korigované, ich 
vzájomná pozícia zodpovedá realite. Vyššia adsorpcia 
tenzidu na vlne neožiarenej než ožiarenej znamená, že 
pri adsorpcii na ožiarenej vlne si adsorbáty s vyšším 
adsorpčným potenciálom nebudú s aniónaktívnym 
tenzidom konkurovať. 
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Abstrakt 
V našej práci sa venujeme príprave a charakterizácii 
viacerých komplexov jodidu meďného s dusíkatými 
látkami. Pripravili sme komplex CuI s pyridínom a 
použili ho pre dve aplikácie. Výrazne rozdielne farby 
luminiscencie pre rôzne komplexy by mohli mať 
využitie pri rýchlej identifikácii niektorých druhov drog 
a alkaloidov. V našej práci popisujeme luminiscenciu 
niektorých takýchto komplexov.  
Kľúčové slová: koordinačné zlúčeniny, luminiscencia, 
fyzikálne vlastnosti, syntéza, prechodové prvky, 
alkaloidy  

Abstract 
Our work deals with preparation and characterization 
of several coordination complexes formed between 
copper(I) iodide and nitrogen bearing molecules. First, 
we prepared complex with pyridine and used it for two 
different applications. Highly distinctive luminiscense 
colors could be used for fast identification of different 
nitrogen containing molecules, including drugs of 
abuse and alkaloids in the field of forensics. Here we 
present luminiscence of several complexes prepared 
between CuI and nitrogen bearing molecules. 
 Key Words: Coordination Compounds, Luminiscence, 
Physical Properties, Synthesis, Transition Elements, 
Alkaloids 

Úvod                                            
Luminiscencia je fyzikálny jav, pri ktorom 
látka vyžaruje väčšie množstvo svetla, než by 
vyžarovalo absolútne čierne teleso rovnakej teploty. 
[1] Luminiscencia je  spôsobená prechodmi 
excitovaných  elektrónov späť do základného 
elektrónového stavu. Látka, schopná luminiscencie sa 
nazýva luminofor. Dva najznámejšie typy luminiscencie 
sú: fluorescencia a fosforescencia. Kým prvý menovaný 
je časovo rýchly proces trvajúci rádovo do 10 ns, 
fosforescencia môže trvať až milisekundy až sekundy. 

Pri fluorescencii dochádza k prechodu zo singletového 
excitovaného stavu do singletového základného stavu. 
Teda celková spinová   multiplicita sa počas prechodu 
nemení. Pri fosforescencii naopak k zmene spinovej 
multiplicity dochádza. Luminiscenčný 
termochromizmus je schopnosť látky meniť farbu jej 
emisie v dôsledku zmeny teploty. Tento termín vytvorili 
a demonštrovali Hardt a Pierre v roku 1973 na príklade 
komplexu CuI (pyridín) [2]. Konvenčný 
termochromizmus je zmena založená na teplotne 
závislom posune toho istého pásu v emisnom prípadne 
absorpčnom spektre. Podľa De Angelisa a kol. [3] 
v prípade komplexu jodidu meďného a pyridínu môže 
komplex po excitácii relaxovať do jedného 
z tripletových excitovaných stavov (Obrázok 1). Prvou 
možnosťou je lokálny excitovaný stav, kde presun 
elektrónu nastáva v oblasti CuI. Jeho relaxáciou sa 
výrazne predlžuje väzba Cu-I a následná fosforescencia 
je oranžovej farby (580 nm). Excitovaný stav 
prenášajúci náboj z jodidu meďného na pyridínový 
ligand prináša iba malú zmenu geometrie Cu-I 
a zodpovedajúca fosforescencia je modrej farby (440 
nm). Zmenou teploty sa dá ovplyvniť ktorý zo stavov 
bude preferovaný. Pri nízkych teplotách je 
luminiscencia CuI (pyridín) modrá, no  pri normálnej 
laboratórnej teplote oranžová.

Obr. 1: Náčrt pozície excitovaných stavov v komplexe 
CuI (pyridín). XLCT je excitovaný stav s prenosom 
náboja medzi jódom a ligandom (pyridínom). CC 
označuje lokálny excitovaný stav a GS je základný stav. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Emisia_%C5%BEiarenia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Absol%C3%BAtne_%C4%8Dierne_teleso
https://sk.wikipedia.org/wiki/Teplota
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Luminofor
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Obrázok vychádza z práce [3].                                                                                                                                                         
Cieľom našej práce je pripraviť jodid meďný, komplex 
CuI (pyridín) a preskúmať niektoré jeho aplikácie. Ďalej 
budeme kvalitatívne študovať komplexáciu iných 
dusíkatých látok a jodidu meďného. Pri jednoduchej 
príprave by totiž luminiscencia komplexov CuI 
a alkaloidov mohla byť zaujímavým prostriedkom na 
testovanie ich prítomnosti.  

1 Použité chemikálie a prístroje 
1.1 Chemikálie 
Pri našich syntézach sme použili nasledovné 
chemikálie: pentahydrát síranu meďnatého (p.a., Kvant 
s.r.o.), jodid draselný (p.a., Lachema), kyselina 
chlorovodíková (p.a., Kvant) bezvodý siričitan sodný 
(p.a., Lachema), kyselina askorbová (p.a., Lachema) 
pyridín (p.a, Lachema) 1,2,3-benztriazol (p.a., 
Lachema), Niacin (Jamieson), guanidin hydrochlorid 
(p.a., Lachema), kofeín (extrahované 
a prekryštalizované vzorky od študentov FPV UMB), 
trimetylpyridín,  3-kyanopyridín (p.a., Lachema), 
acetonitril (p.a., Centralchem) a n-hexán (p.a., 
Lachema) Všetky chemikálie sme použili, ako boli 
dodané bez ďalšieho čistenia. Výnimkou bol niacín, 
ktorý sme extrahovali z tabliet do acetonitrilu 
a nerozpustný zbytok tablety sme oddelili filtráciou. 
 
1.2 Prístrojové vybavenie 
Luminiscenčné spektrum pripravenej látke v tuhej fáze 
sme zaznamenali pomocou nami navrhnutej zostavy. 
Keďže sme nemali k dispozícii pokročilý fluorescenčný 
spektroskop, merania sme uskutočnili pomocou 
jednoduchšieho systému od firmy Kvant: SPECTRA-1. 
Prístroj umožňuje zaznamenať fotóny s vlnovou dĺžkou 
360-940 nm s rozlíšením 1,5 nm. Ako excitačný lúč sme  
použili fialový laserový zdroj s vlnovou dĺžkou 405 nm 
a ortuťovú výbojku. Pod rovnakým uhlom ako 
dopadajúci laserový lúč sme potom umiestnili detektor 
prístroja SPECTRA-1 a zaznamenali sme luminiscenčné 
žiarenie (a odrazený laserový lúč).  
Infračervené spektrum látok sme zaznamenali 
pomocou infračerveného spektrometra s Fourierovou 
transformáciou Nicolet iS50, technikou zosilneného 
totálneho odrazu na diamantovom povrchu. Vždy sme 
sledovali oblasť 400 - 4000 cm-1 a uskutočnili sme 32 
skenov.  

Fotografie sme vytvárali pomocou mobilného 
zriadenia iPhone 6 s rozlíšením 8-megapixelov, 
v čiastočne zatemnenej miestnosti, po osvetlení vzorky 
UV lampou DORS 60. 

2.1 Príprava východiskovej látky 
 

Primárnym cieľom, ktorý sme si stanovili bolo 
pripraviť jodid meďný. Postupovali sme podľa 
štandardných laboratórnych postupov [4]: 
 
CuSO4 + 2KI + SO2 + 2H2O → 2CuI + 2H2SO4 + K2SO4      (1) 
 
Potrebné množstvá látok sme určili z rovnice 1. Najprv 
sme si odvážili 25 g (0,1 mol) CuSO4.5H2O, zmiešali sme 
s 180 ml destilovanej vody a nechali miešať na 
magnetickom miešadle, kým sa nerozpustil celý obsah. 
Následne sme si odvážili 16,6 g KI (0,1 mol) a pripravili 
jeho nasýtený roztok. Medzitým sme do roztoku 
CuSO4.5H2O pridali 2,3 g Na2SO3 (0,06 mol). Potom 
pridávali jodid draselný po malých objemoch za stáleho 
miešania a v okamihu sa vytvorila hustá hnedá 
zrazenina. Produkt sme oddelili filtráciou za zníženého 
tlaku, následne filtračný koláč slúžil ako najdôležitejšia 
zložka tejto časti. Pripravený CuI bola špinavo biela 
látka. Na čisto bielu sa dal vyčistiť prepláchnutím 
nepolárnym rozpúšťadlom, použili sme n-hexán, ktorý 
rozpustil uvoľnený jód. Znečistenie jódom zrejme 
pochádza z nasledovného sledu reakcií. Podvojnou 
zámenou vzniká málo rozpustný a nestabilný jodid 
meďnatý: 
 
CuSO4  + 2KI → CuI2 + K2SO4  (2) 
 
Jodid meďnatý sa rýchlo rozkladá na stabilný jodid 
meďný a uvoľňuje sa hnedý jód: 
 
CuI2 → CuI + I2    (3) 
 
Jód by mal byť okamžite odstraňovaný reakciou so 
siričitanom sodným (4), napriek pridávaniu nadbytku 
oproti stechiometrii sme však vždy pozorovali isté 
znečistenie produktu jódom. 
 
I2 + Na2SO3 + H2O → 2HI + Na2SO4

  (4) 
 

Okrem priameho pridávania siričitanu do reakčnej 
zmesi sme použili aj alternatívny postup, kedy sme 
roztok prebublávali 15 minút oxidom siričitým 
pripraveným podľa reakcie (5): 
 
Na2SO3 + HCl → NaCl + SO2  + H2O  (5) 
 
Produkt sa však kvalitatívne nelíšil od jednoduchšej 
prípravy. 
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Prípravu jodidu meďného sme opakovali 8 krát 
s typickým výťažkom 15-18 g surového produktu CuI 
(79-95 %). Produkt sme zvyčajne nesušili, keďže sa plne 
vysušený rozpúšťal veľmi neochotne. Preto je reálny 
výťažok prípravy CuI zrejme nižší. 
 
Podľa dostupnej literatúry [5] je pripravený CuI má 
štruktúru, ako je uvedené na Obrázku 7, teda 
deformovaná kubická štruktúra, kde sa vo vrcholoch 
kocky striedajú atómy medi a jódu. Nepozorovali sme 
žiadne absorpčné pásy v infračervenom spektre CuI, čo 
zodpovedá literatúre. Manson et al. totiž uvádzajú 
hodnotu Cu-I stretchingu 264 cm-1 [6], čo je pod 
rozsahom nám dostupného prístroja. Pokúsili sme sa 
tiež zaznamenať Ramanovo spektrum produktu, pri 
excitácii laserom s vlnovou dĺžkou 1064 nm. Nižšie 
výkony lasera neposkytovali dostatočnú odozvu, kým 
od hranice výkonu 100 mW dochádzalo k poškodeniu 
vzorky (sčernenie, asi vznikom CuO).  

2.2 Príprava komplexu s pyridínom 
Podľa literatúry sme pripravili komplex CuI 

s pyridínom. Navážili sme si 3 g (0,016 mol) čerstvého 
CuI z predchádzajúceho postupu a pridali sme 6,5 ml 
acetonitrilu. Kadičku z roztokom sme umiestnili na 
magneticku miešačku a pridali malé množstvo kyseliny 
askorbovej na zabránenie oxidácii. Po malých 
množstvách za stáleho miešania sme pridávali  mierny 
nadbytok 1,5 ml (0,019 mol) pyridínu. Tvorba komplexu 
bola pozorovateľná vďaka zmene farby a vylučovaniu 
zrazeniny. Pozorovali sme exotermickú reakciu. 
Produkt sme následne oddelili filtráciou za zníženého 
tlaku a vysušili pri laboratórnej teplote. Získali sme asi 
2,41 g (57 % výťažok) produktu svetlo hnedej farby. Po 
vystavení pôsobeniu UV svetla sme pozorovali jasne 
oranžovú luminiscenciu (Obrázok 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2: Luminiscencia komlexu pyridínu, vľavo komplex 
pri bežnom osvetlení, vpravo pod UV lampou (254 nm).  
 
Pokúsili sme sa tiež zaznamenať luminiscenčné 
spektrum produktu. Pri príprave látok 

s luminiscenčnými vlastnosťami ich zvyčajne 
pozorujeme pod UV lampou. V našom prípade bola 
intenzívnejším zdrojom excitačného žiarenia ortuťová 
výbojka, ktorej spektrum však obsahovalo okrem UV aj 
viacero čiar vo viditeľnej oblasti (Obrázok 3). Aj keď sa 
luminiscencia pripraveného komplexu sa dala vizuálne 
pozorovať, intenzita luminiscencie zaznamenaná 
spektroskopom SPECTRA-1 bola veľmi nízka (Obrázok 
4). Naviac jeden z pásov Hg-výbojky (579 nm) je veľmi 
blízko predpokladaného maxima luminiscencie nášho 
produktu, 580 nm [4]. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli 
použiť silnejší a menej interferujúci zdroj excitačného 
žiarenia, fialový laserový zdroj, pričom v spektre zdroja 
boli prítomné aj fotóny s dvojnásobnou vlnovou dĺžkou 
810 nm. Pri jeho použití sme zaznamenali intenzívny 
a široký luminiscenčný pás s maximom v oblasti 580-
585 nm, čo zodpovedá publikovaným údajom [7]. 
Zaznamenané spektrum je na Obrázku 5. 
 

 
 
Obr. 3: Viditeľná časť spektra ortuťovej výbojky. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4: Luminiscenčné spektrum komplexu Cu4I4(pyr)4 

získané excitáciou ortuťovou výbojkou. Pozorujeme 
nízku intenzitu emisie a prekryv medzi čiarou 
excitačného zdroja a luminiscenciou. 
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Obr. 5: Luminiscenčné spektrum komplexu Cu4I4(pyr)4 

získané excitáciou laserovým zdrojom. Ostré pásy 
s maximom pri 405 nm a 810 nm zodpovedajú 
odrazenému excitačnému žiareniu. 

 
2.3 Možnosti aplikácii pripraveného komplexu 
CuI(pyridín) 

Rozhodli sme sa aplikovať komplex pre 
použitie v kozmetike, konkrétne ako zložku laku na 
nechty. Zmiešali sme 0,5 g komplexu CuI(pyr) 
s komerčne dostupným bezfarebným lakom na nechty 
a výslednou zmesou sme natreli umelý „tip“ (necht). 
Výsledkom bol fluorescenčný lak na nechty s výrazným 
prejavom po excitácii UV svetlom (viď Obrázok 7)  

Inšpirovaní prácou [8] sme tiež vyskúšali 
komplex ako zaujímavú formu atramentu. Malé 
množstvo komplexu CuI(pyr) sme rozmiešali v etanole 
a výslednú suspenziu sme použili na maľovanie. Možná 
aplikácia je na Obrázku 6. Práca Yu a kol. sa zaoberala 
náhradou pyridínu za fosfínové ligandy, ktoré 
zabezpečili oveľa lepšiu rozpustnosť v organických 
solventoch. Na rozdiel od nášho atramentu bol 
pripravený komplex vhodný aj na použitie do tlačiarní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Improvizovaný luminiscenčný lak na úpravu 
nechtov na báze CuI (pyr) 
 

 
Obr. 7: Možná náhrada atramentu komplexom CuI(pyr) 

2.4 Testovanie komplexácie iných dusíkatých 
látok s CuI 

Viaceré látky významné z pohľadu 
forenzistiky, ako sú napríklad heroín, kokaín, koniín, 
amfetamín a mnohé iné alkaloidy obsahujú vo svojej 
štruktúre atóm dusíka a tak by teoreticky mohli 
komplexovať s CuI a následne poskytovať luminiscencii 
rôznej farby. To by mohlo byť prínosné pre vývoj 
rýchlych testovacích setov na drogy a iné toxické látky. 
Vzhľadom na regulovaný charakter týchto látok sme sa 
rozhodli testovať viaceré podobné štruktúry, konkrétne 
sme si vybrali nasledovných 7 organických látok: niacín, 
3-kyanopyridín, 2,4,6-trimetylpyridín, kofeín, 
diazepam, 1,2,3-benztriazol, guanidín. Ich štruktúry sú 
uvedené na Obrázku 8.  
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Obrázok  8. Štruktúry látok, ktorých komplexáciu s CuI 
sme skúmali. 1: pyridín, 2: niacín, 3: 3-kyanopyridín, 4: 
2,4,6-trimetylpyridín, 5: kofeín, 6: diazepam, 7: 1,2,3-
benztriazol, 8: guanidín. 
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Niacín, 3-kyanopyridín a 2,4,6-trimetylpyridín sme 
vybrali, aby sme preskúmali vplyv substituentov na 
luminiscenciu komplexov. Kofeín je reprezentantom 
purínovej skupiny alkaloidov. Diazepam je často 
zneužívaným anxiolytikom vyvolávajúcim závislosť. 
Štruktúra benztriazolu sa vyskytuje vo viacerých 
antivirotikách. Guanidín sme vybrali ako 
najjednoduchšiu dusíkatú látku, obsahujúcu dvojitú 
väzbu C=N.  
 

Postupovali sme tak, že sme si pripravili roztok CuI: 
3 g CuI (0,016 mol), 6,5 ml acetonitrilu a pridali sme 
malé množstvo kyseliny askorbovej. K tomuto roztoku 
sme za stáleho miešania pridávali mierny nadbytok 
skúmanej látky. Zvyčajne sme pozorovali zmenu farby 
roztoku a tvorbu zrazeniny. Produkt sme oddelili 
filtráciou za zníženého tlaku a po vysušení pri 
laboratórnej teplote pozorovali pod UV lampou.  

Naše výsledky ukázali, že z 9 vzoriek sa pri použití 
acetonitrilu sa ako výrazne luminiscenčné prejavili iba 
3 vzorky. A to konkrétne: pyridín, kofeín a  
3-kyanopyridín (Obrázok 9).  Pri testovaní rôznych 
rozpúšťadiel sme zistili, že komplex guanidínu a CuI 
sme schopní pripraviť v oveľa menej polárnom toluéne 
(Obrázok 10). Taktiež sme skúsili použiť ešte ďalšie 
organické rozpúšťadlo n-hexán. Týmito experimentami 
sme dospeli k záveru, že substitúcia na pyridinovom 
kruhu môže výrazne ovplyvniť pozorovanú 
luminiscenciu: kyano skupina znižovala intenzitu 
pozorovanej luminiscencie (žlto zelená), 
trimetylpyridín tvoril komplex s CuI, ale bez opäť 
s menej intenzívnym luminiscenčným prejavom (svetlo 
zelená) v porovnaní s nesubstituovaným pyridínom. 
Kyselina nikotínová tiež tvorila komplex s pyridínom, 
ale bez výraznejšej luminiscencie. Je zaujímavé, aké 
výrazné farebné zmeny dokáže priniesť už zmena počtu 
metylových skupín na pyridíne. Luminiscencia 
komplexu s pyridínom je oranžovožltá, dimetylpyridín 
podľa literatúry poskytuje červenú luminiscenciu 
a trimetylpyridín zelenú.  Z ostatných skúmaných látok 
bol zaujímavý výrazný prejav luminiscencie komplexov 
s kofeínom (tmavo modrá) a hlavne výrazná zmena pri 
komplexe CuI(guanidín). Ten sa v dennom svetle javí 
ako ružový, kým pod UV svetlom je modrý.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9: Luminiscencia komplexov CuI s kofeínom 
(prvý), 3-kyanopyridínom (druhý) a  2,4,6-
trimetylpyridínom (tretí) 
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Obr. 12: Komplex CuI a guanidínu na dennom svetle 
(vľavo) a UV lampou (vpravo) 

Záver 
V našej práci sme pripravili jodid meďný a použili 

sme ho na prípravu látok s luminiscenčnými 
vlastnosťami. V zhode s literatúrou sme pripravili látku 
CuI(pyr) s výraznou luminiscenciou a vyskúšali jej 
potencionálne aplikácie. Pokúsili sme sa tiež preskúmať 
luminiscenciu komplexov vznikajúcich reakciou CuI s 
rôznymi dusíkatými látkami. Samozrejme, bolo by 
zaujímavé pokračovať vo výskume týchto komplexov 
priamo s látkami  z kriminalistickej praxe. Zistili sme 
však, že pre akékoľvek budúce potenciálne využitie 
bude dôležité používať vhodné rozpúšťadlo, ktoré 
privedie do kontaktu CuI a testovanú zmes. I keď 
acetonitril sa zdá byť vhodný, príklad guanidínu 
naznačuje, že tento problém môže byť komplexnejší.  

V budúcnosti by sme tiež chceli pokračovať vo 
výskume forenzných aplikácii komplexu CuI (pyr), 
napríklad možnosti zhášania jeho luminiscencie 
interakciou s krvným farbivom, ako možná náhrada 
luminolu. Chceli by sme tiež otestovať 
termochromizmus pozorovaných luminiscencii. 
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Abstrakt 
Práca sa venuje problematike znečistenia pitnej vody 
arzénom v oblasti obce Pohronský Bukovec, nakoľko 
v minulosti boli v študovanej oblasti namerané vysoké 
koncentrácie As, ktoré nevyhovovali požiadavkám na 
kvalitu pitnej vody. Verejný vodovod v obci je 
zásobovaný z podzemných vodných zdrojov, 
obsahujúcich zvýšené koncentrácie arzénu, ktorý sa 
vyplavuje z geologického podložia. Jeho hodnoty 
v surovej vode niekoľkonásobne prekračujú limitné 
hodnoty, preto sa surová voda musí upravovať 
v úpravni vody na znižovanie obsahu arzénu. 
V súčasnosti sa v úpravni vody využíva adsorpcia As na 
sorbenty na báze železa. Vzorky vody boli odobrané 
v marci 2019 z 5 odberových miest (surová voda spred 
úpravne vody, povrchová voda z vodného toku 
Bukovec, dve vzorky pitnej vody a voda z prameňa 
Kyslá). V odobratých vzorkách bola stanovená 
koncentrácia arzénu metódou HG-AAS a získané 
výsledky boli vyhodnotené. 

Kľúčové slová: Pohronský Bukovec, arzén, pitná 
voda, atómová absorpčná spektrometria, 
odstraňovanie arzénu 

Abstract 
In this work we dealt with the issue of arsenic 
contamination of drinking water in the area of 
Pohronský Bukovec, since in the past high 
concentrations of arsenic have been measured here, 
which did not meet drinking water quality 
requirements. The public water in the village is supplied 
from underground water sources, which leaches out of 
the geological bedrock. The arsenic values in the raw 
water are several times higher than the limit values, so 
the raw water must be treated in the water treatment 
plant. Currently, water treatment plant uses method of 
adsorption on iron-based sorbents. 

Water samples were taken in March 2019 from 5 
sampling sites (water before the treatment from the 
flow near the treatment plant , surface water from the 
Bukovec watercourse, two samples of drinking water 
from the village itself and water from the Kyslá spring). 
In the samples taken, the concentration of arsenic was 
determined by the HG-AAS method and the obtained 
results were evaluated. 

Key words: Pohronský Bukovec, arsenic, drinking 
water, atomic absorption spectrometry, arsenic 
removal 

Úvod 
Kontaminácia pitnej vody arzénom spôsobila 
v uplynulých rokoch vážne problémy v mnohých 
oblastiach sveta a celosvetovo ohrozuje viac ako 150 
miliónov ľudí. Je všeobecne známe, že arzén je toxická 
a karcinogénna látka. Je príčinou mnohých zdravotných 
problémov ako rakoviny pľúc, kože, močového 
mechúra, svalovej slabosti, poškodenia nervového 
tkaniva a iných. Úprava kontaminovanej vody je preto 
nesmierne dôležitá [1]. 

Na základe týchto skutočností došlo k sprísneniu 
noriem.  Svetová zdravotná organizácia (WHO) 
usmernila množstvo arzénu v pitnej vode na 10 µg/l 
ako maximálnu úroveň kontaminantu. Na Slovensku 
legislatívne požiadavky ohľadom pitnej vody upravuje 
zákon  NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia v znení noviel [2] a vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, 
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a 
manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou [3]. 

Na strednom Slovensku sa nachádzajú dve lokality 
so zvýšeným obsahom arzénu. V okrese Banská Bystrica 
je to obec Pohronský Bukovec a v okrese Brezno sú to 
vodovody: skupinový vodovod Jasenie – Predajná –
Nemecká a vodovod obce Podbrezová, ktoré sú 
zásobované z podzemných vodných zdrojov so 
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zvýšeným obsahom arzénu, preto sa voda musí 
upravovať v úpravniach [4,5]. 

Cieľom našej práce bolo zhodnotiť kvalitu pitnej 
a povrchovej vody z hľadiska obsahu arzénu v lokalite 
Pohronský Bukovec na základe experimentálne 
stanovených koncentrácií arzénu v odobraných 
vzorkách vody a tieto výsledky porovnať s dostupnými 
údajmi z predchádzajúceho obdobia. 

1 Arzén 

1.1 Fyzikálno-chemické vlastnosti arzénu 
Arzén patrí do 15. skupiny periodickej sústavy 

prvkov. Elektrónová konfigurácia arzénu je  
[Ar] 3d104s24p3. Zlúčeniny arzénu sa môžu vyskytovať 
v oxidačných číslach –III až V. 

Arzén sa nachádza vo viacerých alotropických 
modifikáciách, pričom najstabilnejšia je α-forma. Je to 
oceľovosivá, lesklá, veľmi krehká kryštalická látka. 
Arzén je pri laboratórnej teplote a atmosférickom tlaku 
šedá tuhá látka s polymérnou štruktúrou, ktorá 
nápadne pripomína čiernu modifikáciu fosforu. Aj keď 
sa arzén vyskytuje ojedinele aj v elementárnej forme, 
jeho hlavným zdrojom sú minerály vo forme arzenidov 
a sulfidov. Medzi najrozšírenejšie patria: arzenopyrit 
FeAsS, auripigment As2S3, realgár As4S4, arzenolit As2O3 
a ďalšie [6].  

Nakoľko je hlavným zdrojom arzénu arzenopyrit, 
arzén sa z neho získava zahrievaním za neprítomnosti 
vzduchu a následnou kondenzáciou sublimátu:  
FeAsS (s)  FeS (s) + As (g) 

Za prítomnosti vzduchu sa arzén dá pripraviť 
oxidáciou sulfidických rúd za vzniku As2O3, ktorý je 
následne redukovaný uhlíkom. As2O3 sa vo veľkom 
množstve získava aj ako vedľajší produkt v prachu pri 
spracovaní medi a olova [7]. 

1.2 Toxicita a vplyv arzénu na ľudský organizmus 
Symptómy objavujúce sa pri otrave arzénom možno 
rozdeliť na počiatočné: podráždená sliznica, tráviace 
problémy, črevné poruchy, nespavosť, bolesť hlavy, 
nevoľnosť, závraty a malátnosť. Symptómy spojené s 
chronickým štádiom: zápaly kože, trvalé tráviace 
problémy, aplastická anémia a poškodenie nervového 
systému [8].   

Mnohé práce poukazujú na to, že zlúčeniny arzénu 
pôsobia nielen toxicky, ale vykazujú aj karcinogénne, 
mutagénne a teratogénne účinky [9]. 

V prípadoch nadmerného príjmu spôsobuje 
inhibíciu aktivity bunkového enzýmu. Relatívna toxicita 
arzénu závisí hlavne od jeho chemickej formy a 

čiastočne ho diktuje valenčný stav. As (III) má vysokú 
afinitu k tiolovým skupinám, ľahko tvorí kineticky 
stabilné väzby na síru. Tak dochádza k inaktivácii 
enzýmov, pretože tiolové skupiny sú dôležité pre 
funkcie mnohých enzýmov. Arzén ovplyvňuje dýchací 
systém viazaním sa na vicinálne tioly. Ak sú podané do 
organizmu zvonku, pôsobia predovšetkým 
v oxidačnom stave III. Viaceré organické zlúčeniny 
arzénu sa využívajú na lekárske účely ako 
chemoterapeutiká, antisyfilitiká a antiseptiká. 
Zlúčeniny arzénu sa zvykli používať pri málokrvnosti 
a podvýžive a aj proti zhubnému bujneniu tkanív ako 
cytostatikum [10].  

Medzi najjedovatejšie zlúčeniny arzénu patria: oxid 
arzenitý (As2O3), chlorid arzenitý (AsCl3), arzán (AsH3) 
a z organických zlúčenín je najvýznamnejší bojový plyn 
lewisit [11]. 

1.3 Výskyt arzénu vo vodnom prostredí  
Arzén sa vyskytuje vo vodách v oxidačnom stave III 

a V. Má značnú schopnosť kumulovať sa v riečnych 
sedimentoch. V pitnej vode sa nachádza prevažne 
v anorganickej forme. Prirodzene sa vyskytuje v skalách 
aj pôdach. Chemické zloženie podzemnej vody odráža 
geológiu regiónu. Podzemná voda je v kontakte 
s podpovrchovými nerastmi a to má za následok ich 
rozpúšťanie. Arzenopyrit FeAsS je sprievodný minerál 
širokej škály hornín kvôli zvýšeniu distribúcie arzénu  
v podzemnej vode. 

Ďalším dôležitým faktorom je antropogénna 
expozícia ako napríklad: spaľovanie fosílnych palív, 
hutnícky priemysel, tesárstvo, výroba počítačov (čipy), 
námorný priemysel, galvanizácia striebra, 
poľnohospodárstvo [12].   

1.4 Súčasné možnosti znižovania koncentrácie 
arzénu v pitných vodách 

Medzi najdostupnejšie a teda najpoužívanejšie procesy 
a technológie patria: chemické zrážanie (koagulácia a 
flokulácia), adsorpcia, iónová výmena, membránová 
filtrácia, fytoremediácia a elektrokoagulácia.   

Každá technológia sa vyznačuje svojimi výhodami 
a nevýhodami. Najväčší dôraz sa kladie na pomer 
efektívnosti a investičných a prevádzkových nákladov. 
Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi výber príslušného 
procesu sú: lokálne usmernenia pre koncentráciu 
arzénu v pitnej vode, požiadavky a obmedzenia na 
procesy a technológie použité na úpravu vody. Preto sa 
v celosvetovom meradle využíva mnoho rôznych 
procesov a technológií. Všeobecným trendom vo 
vodárenskom sektore je použitie čo najmenšieho 
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množstva chémie a energie, aby sa znížili prevádzkové 
náklady [13]. 

2 Opis zvolených postupov a metódy 

2.1 Charakteristika študovanej oblasti 
Obec Pohronský Bukovec sa nachádza na strednom 
Slovensku, v Banskobystrickom kraji, v okrese Banská 
Bystrica. Stred obce sa nachádza vo výške 538 m n. m. 
a chotár 430 - 1592 m n. m. Leží na južných svahoch 
strednej časti Nízkych Tatier (Ďumbierska časť) v doline 
potoka Bukovec [14]. 

Potok Bukovec pramení v Nízkych Tatrách, 
v podcelku Ďumbierske Tatry, na juhovýchodnom 
svahu Ondrejskej hole (1 592,2 m n. m.) v nadmorskej 
výške približne 1 365 m n. m. Najprv tečie JV smerom, 
zľava priberá prítok z JZ svahu Ráztockej hole (1 565,3 
m n. m.) a pokračuje viac-menej SJ smerom Bukovskou 
dolinou. Tu postupne priberá viaceré prítoky a 
následne vstupuje do Horehronského podolia, do 
podcelku Lopejská kotlina, preteká obcou Pohronský 
Bukovec. V obci priberá tri pravostranné a jeden 
ľavostranný prítok a výraznejšie rozširuje svoje koryto. 
Na dolnom toku sa stáča na JV a neďaleko horárne 
Bukovec, SV od obce Brusno, ústi v nadmorskej výške 
cca 419 m n. m. do Hrona [15]. 

Študovaná oblasť v okolí obci Pohronský Bukovec je 
súčasťou Tatrika, tektonickej jednotky, ktorá sa 
sformovala v období kriedovej orogenézy. Pozostáva 
z variského kryštalinika a z obalových jednotiek 
permsko-kriedového veku. V okolí obci Pohronský 
Bukovec existuje celý rad rudných mineralizácií, ktoré 
sú hlavným zdrojom širokej palety potenciálne 
toxických prvkov, ktoré sa šíria do zložiek životného 
prostredia [16]. 

Rieka Hron je kontaminovaná kovovými prvkami 
predovšetkým z najvýznamnejšieho polymetalického 
ložiska v Nízkych Tatrách Jasenie-Soviansko, ako 
aj z o čosi vzdialenejšieho Sb-ložiska Lom. Hlavnými 
rudnými minerálmi na ložisku Jasenie-Soviansko sú 
galenit, sfalerit, tetraedrit a bournonit. Ručne 
upravovaná ruda v minulosti dosahovala Pb asi 22 
hm.%, Au 0,6 g/t a Ag 818 g/t [15]. Na antimonitovom 
ložisku Lom sú hlavnými rudnými minerálmi antimonit, 
chalkopyrit, galenit, zlato, hematit, pyrit, sfalerit, 
tetraedrit a zinkenit [17]. Južne od Pohronského Bukovca, 
4,5 km severne od obce Medzibrod je situované 
rovnomenné Sb - Au – As   Cu, Pb, a W-Au ložisko. Hlavný 
rudný minerál je antimonit, hojne sa vyskytujú aj berthierit, 
jamesonit a pyrit [18]. 

2.2 Odber vzoriek 
Vzorky vody boli odobrané v obci Pohronský Bukovec 
v marci 2019 z 5 odberových miest (Obr. 1).  

Odberové miesto 1 - povrchová voda z toku 
Bukovec. Odberové miesto sa nachádzalo tesne pri 
úpravni vody, cca 400 m nad obcou na pravom brehu 
vodného toku. Zdrojmi pitnej vody zásobujúcej obec sú 
pramene Seče 1 - 5 , ktoré sa nachádzajú v doline nad 
úpravňou vody v blízkosti existujúcej lesnej cesty. 

Odberové miesto 2 - pitná voda z rodinného domu 
č. 44 

Odberové miesto 3 - prameň Kyslá.   
Odberové miesto 4 - pitná voda z rodinného domu 

č. 41 
Odberové miesto 5 - povrchová voda z toku 

Bukovec. Odberové miesto sa nachádzalo cca 400 m 
pod obcou na ľavom brehu vodného toku. 

Vzorky vody sme odoberali do dekontaminovaných 
plastových fliaš.  

 

 
 

Obrázok 1 Mapa s vyznačenými miestami odberov 

2.3 Materiál a metódy 
V odobratých vzorkách sme stanovili hodnotu pH a 

koncentráciu arzénu. Na meranie pH sme použili pH/ISE 
Benchtop Meter Thermo Scientific Orion A214. Obsah 
arzénu sme analyzovali metódou atómovej absorpčnej 
spektrometrie v chemickom laboratóriu Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Na 
analýzu bola použitá technika tvorby hydridov (HG 
AAS), ktorá je pre dané stanovenie As štandardnou 

https://www.mindat.org/min-305.html
https://www.mindat.org/min-859.html
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akreditovanou metódou na RÚVZ. Na analýzy bol 
použitý prístroj FIAS 100 PerkinElmer 4100ZL (Tab. 1). 
Hydridy boli tvorené v prietokovom systéme Flow 
Injection Analyser 100. 

 
Tabuľka 1 Prístrojové parametre 

Prístroj 
FIAS PERKIN ELMER 

4100ZL  

Metóda HG-AAS 

Kalibrácia (1,2,4,8,12) μg/l 

Prístrojové  
parametre 

Teplota cely 900°C 

Pumpa 120 ot/min 

Prietok Ar 60 ml/min 

Výťažnosť 99% 

LOD 0,002 mg/l 

LOQ 0,001 mg/l 

 
Princíp stanovenia spočíva v tom, že v zriedenom 

roztoku sa As (V) redukuje jodidom na As (III). Nadbytok 
KI sa odstráni prídavkom kyseliny askorbovej. Z každej 
takto redukovanej vzorky sme odobrali polovičku 
a filtrovali sme ju cez skladaný filtračný papier. Vzorka 
sa potom dávkuje do aparatúry na prietokové 
generovanie hydridov. Arzenovodík vzniknutý reakciou 
s NaBH4 sa vedie prúdom argónu do kremennej 
rozkladnej trubice (vyhrievanej elektricky), ktorá je 
umiestnená v optickej osi prístroja. Tu dochádza 
k termickému rozkladu arzenovodíka a atómy arzénu 
spôsobia absorpciu charakteristického žiarenia. 

Vyhodnotenie odozvy prístroja bolo uskutočnené 
metódou kalibračnej krivky. Kalibračné roztoky boli 
pripravené riedením zásobného roztoku As 1 g/l. 
Kalibračná krivka bola pripravená modelovaním 
matrice meraných roztokov. 

Vzorky povrchovej vody z odberových miest 1 a 5 
sme zriedili 20x. Konzerváciu vzoriek sme zabezpečili 
ich okyslením koncentrovanou HNO3. Na zabezpečenie 
oxidačného stupňa As (III) sme vykonali pre-redukciu 
vzoriek, kalibračných roztokov aj blanku tým, že sme 
k 20 ml vzorky pridali 2,1 ml koncentrovanej HCl a 3 ml 
vopred pripraveného 5 % KI + 5 % kyseliny askorbovej. 
Po vykonaní pre-redukcie sme všetky vzorky nechali 24 
hodín stáť pri laboratórnej teplote. Potom sme zmerali 
jednotlivé kalibračné roztoky a blank a z vypočítanej 
koncentrácie a hodnoty signálu absorbancie sme 
dostali kalibračnú krivku (Obr. 2). 

 
 
Obrázok 2  Kalibračná krivka 

3 Výsledky a diskusia 
Hodnota pH patrí medzi základné ukazovatele pri 
analýze vody. Z nameraných hodnôt pH (Tab. 2) 
vyplýva, že pH vody vo vodnom toku Bukovec ako aj 
v odobraných vzorkách pitnej vody nevykazuje výrazné 
zmeny. 
 
Tabuľka 2 Namerané hodnoty pH 

Odberové 
miesto 

1 2 3 4 5 

pH 7,83 7,43 6,54 7,62 7,69 

 
Z nameraných hodnôt koncentrácie arzénu (Tab. 3) 

vyplýva, že množstvo arzénu v nefiltrovaných vzorkách 
bolo porovnateľné s množstvom As vo filtrovaných 
vzorkách. 

 
Tabuľka 3 Namerané hodnoty koncentrácií arzénu 

Odberové miesto stav 
koncentrácia 

[μg/l]   

1 
povrchová voda 

pred úpravou 

nefiltrovaná 80,5 ± 1,7 

filtrovaná 79,3 ± 1,6 

2 
pitná voda z RD 

č. 44 

nefiltrovaná 4,1 ± 0,1 

filtrovaná 3,1 ± 0,1 

3 prameň Kyslá 
nefiltrovaná 1,3 ± 0,5 

filtrovaná 1,1 ± 0,4 

4 
pitná voda z RD 

č. 41 

nefiltrovaná 2,81 ± 0,1 

filtrovaná 2,77 ± 0,09 

5 
povrchová voda 

pred úpravou 

nefiltrovaná 62,9 ± 1,3 

filtrovaná 61,4 ± 1,3 

 
Na základe uskutočnenej analýzy sme zistili, že 

v odobratých vzorkách pitnej vody ani v prameni Kyslá 

y = 0,1577x + 0,0194
R² = 0,99992

0
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1
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2
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nebola prekročená najvyššia medzná hodnota pre 
arzén t. j. 10 μg/l, ktorú uvádza vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality 
pitnej vody, programe monitorovania a manažmente 
rizík pri zásobovaní pitnou vodou (Tab. 3) [3].  

Nami namerané výsledky sme porovnali 
s hodnotami, ktoré zozbieral RÚVZ v Banskej Bystrici za 
posledných 10 rokov (Tab. 4).  

Verejný vodovod v obci Pohronský Bukovec je 
zásobovaný z podzemných zdrojov prameňmi  
Seče 1 – 5, ktoré obsahujú zvýšené koncentrácie 
arzénu. Jedná sa o arzén geologického pôvodu, ktorý sa 
vyplavuje z geologického podložia. Zistilo sa, že 
v surovej vode koncentrácie arzénu 10 až 15-násobne 
prekračujú limitné hodnoty pre pitnú vodu. Za účelom 
dosiahnutia zdravotnej bezpečnosti sa surová voda 
musí upravovať v úpravni vody na znižovanie obsahu 
arzénu. 

Do septembra roku 2009 bola voda upravovaná 
v úpravni vody, ktorej účinnosť nebola stabilná a 
analýzy RÚVZ v Banskej Bystrici preukázali, že voda ani 
po úprave nespĺňala požiadavky na zdravotnú 
bezpečnosť pitnej vody v ukazovateli arzénu, čo 
potvrdil aj prevádzkovateľ verejného vodovodu – 
VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a.s., Banská Bystrica. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti sa musela modernizovať technológia 
úpravy vody a hygienického zabezpečenia pitnej vody 
a došlo ku zmene technológie na dvojstupňovú filtráciu 
s automatickým praním filtrov s filtračným materiálom 
a sorbentom [19]. 

Na úpravu vody v Pohronskom Bukovci sa 
v súčasnosti používajú tlakové filtre s nemeckým 
železitým sorbentom GEH. Granulovaný hydroxid 
železitý s obsahom 52 – 57 % kryšt. β-FeOOH (GEH) je 
materiál, ktorý bol vyvinutý na Berlínskej univerzite za 
účelom odstraňovania arzénu a antimónu z vody. 
Technológia úpravy pozostáva z adsorpcie 
kontaminantov na granulovaný hydroxid železitý, ktorý 
je uložený v reaktore, ktorým preteká upravovaná 
voda. Progresívnosť tejto metódy spočíva najmä vo 
vysokej sorpčnej kapacite GEH-sorbentu, ktorý je 
schopný upraviť 50 000 – 100 000 násobok objemu 
náplne v závislosti od konkrétnych podmienok [20, 21].  

 
 
 
Tabuľka 4  Koncentrácie arzénu vo vzorkách pitnej vody 
z verejného vodovodu v obci Pohronský Bukovec 

odobratých pracovníkmi RÚVZ Banská Bystrica v rokoch 
2009 - 2018 
 

Miesto odberu Dátum odberu 
Koncentrácia 

[mg/l]   

RD č. 16 

10-08-09 0.0486 

10-03-10 0.297 

02-07-14 0.0083 

RD č. 25 
17-03-10 0.075 

08-12-10 0.0105 

RD č. 34 10-03-10 0.3 

RD č. 23 

17-03-10 0.107 

28-02-11 0.0096 

20-07-11 0.0053 

21-02-12 0.0019 

02-10-13 0.0026 

08-04-14 0.008 

08-04-15 0.0044 

04-04-17 0.0048 

Obecný úrad 

28-09-10 0.0149 

09-02-15 0.0035 

21-09-15 0.0046 

07-12-15 0.0041 

11-04-16 0.0087 

04-04-18 0.0016 

02-10-18 0.0016 

RD č. 26 10-06-09 0.0594 

akumulačná 
nádrž vodojemu 
po úprave vody 

09-02-15 0.0035 

12-05-15 0.0047 

21-09-15 0.0034 

07-12-15 0.0028 

prítok surovej  
vody z 

prameňov do 
VDJ a úpravne 

vody 

09-02-15 0.153 

12-05-15 0.139 

21-09-15 0.126 

07-12-15 0.127 

Záver 
Používanie pitnej vody s nadlimitnými koncentráciami 
arzénu predstavuje  značné  riziká  pre  ľudský 
organizmus. Z tohto dôvodu je potrebné vykonávať 
pravidelné kontroly kvality pitnej vody. Z nameraných 
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výsledkov vyplýva, že úpravňa vody pre vodovod obce 
Pohronský Bukovec je v súčasnom období dostatočne 
účinná a zabezpečuje znižovanie obsahu arzénu 
v upravovanej vode tak, že hodnoty arzénu 
neprekračujú povolenú najvyššiu medznú hodnotu. 
V povrchovej vode sa však nachádzajú vyššie 
koncentrácie arzénu, ktorý sa vyplavuje z geologického 
podložia, preto sa voda nesmie používať na pitie.  
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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá tvorbou a analýzou databázy 
infračervených spektier rôznych druhov textilných 
vlákien. Cieľom práce je poskytnúť informácie o 
aplikovateľnosti       infračervenej        spektroskopie s 
Fourierovou transformáciou (FTIR) pri tvorbe databázy 
textilných vlákien. Celý súbor nameraných výsledkov 
sme rozdelili do skupiny pomocou K-means metódy 
vytvárania klastrov. Na záver sa po zostavení databázy 
zozbieraných   dát  overí jej funkčnosť  a správnosť voči 
viacerým faktorom. Zistili sme, že vytvorená databáza 
poskytuje oveľa vyššie percentá zhody  oproti 
neznámym  testovaným  vláknam v porovnaní s nám 
doteraz dostupnými knižnicami. Budovanie 
spektrálnych knižníc je síce pomerne prácne, ale môže 
výrazne optimalizovať identifikáciu neznámych vlákien. 

Kľúčové slová: vlákno, infračervená spektroskopia, 
forenzná prax, klastrovacie metódy 

Abstract 
I This contribution deals with construction and analysis 
of infrared spectrum database which included various 
types of textile fibres. The aim of this work is to provide 
information on the applicability of Fourier transform 
infrared spectroscopy (FTIR) in the analysis of textile 
fibres for forensic analysis. We analyse in detail FTIR 
spectrums of four types of fibres. The whole set of 
measured results was divided into subgroups using the 
K-means clustering approach. In conclusion after 
compiling a database of collected data, its functionality 
and correctness was verified against several factors. 
We have found that the database we created provides 
a much higher percentage of match over unknown test 
fibres compared to our available libraries. While 
building spectral libraries is rather laborious, it can 
significantly enhance the identification of unknown 
samples. 
Key words: fiber, infrared spectroscopy, forensic 
practice, clustering methods 

Úvod 
Sedemnásteho februára 1970 v ranných hodinách 

privolal Jeffrey McDonald políciu do svojho domu vo 
Fort Bragg, USA. Službukonajúci dôstojníci našli mŕtve, 
dobodané telá jeho manželky a dvoch dcér, kým pán 
McDonald bol ľahko zranený jedným bodnutím. Podľa 
jeho opisu udalosti zaspal pri čítaní časopisu v obývačke 
a prebudil sa na krik svojej ženy na ktorú zaútočili traja 
neznámi muži. Pri pokuse o jej obranu mu roztrhli 
modré pyžamo a zranili ho, potom utiekli. Jeho verzia 
udalostí bola policajtom od začiatku podozrivá. 
Dôležité fakty sa však objavili pri analýze odobraných 
vzoriek z miesta činu. Zistilo sa, že vlákna z pyžama 
pána McDonalda sú všade: v posteli jeho dcér, pod 
nechtami jeho dcéry, pod telom jeho mŕtvej manželky. 
Nenašli sa však na mieste, kde údajne strávil celý večer, 
v obývačke. Spolu s analýzou krvných škvŕn aj tieto 
dôkazy viedli k jeho odsúdeniu za vraždu na 
trojnásobné doživotie [1,2]. 

Tento prípad rovnako, ako mnohé iné, dokazuje 
dôležitosť analýzy vláken prítomných na mieste činu. 
Vlákna, ktoré za sebou podozrivý zanecháva pri 
kontakte s inými osobami, predmetmi, predstavujú 
málokedy rozhodujúci dôkaz, no často veľmi dôležitý. 
Vlákno je najmenšia jednotka textilného materiálu, 
ktorého dĺžka je mnohonásobne väčšia ako jeho 
priemer. 

V minulosti sa na analýzu vlákien využívali 
prístrojovo menej náročné techniky ako dnes. 
Pomocou spálenia vlákna sa zisťovalo z akého zdroja 
dané vlákno pochádza. Ďalej sa sledoval priebeh 
chemických reakcií v silnej kyseline, alebo v silnej 
zásade. V súčasnosti sa na analýzu vlákien využívajú 
rôzne spektrálne metódy, ako napríklad 
stereomikroskopia alebo analýza pomocou vibračných 
spektroskopií. Vibračná spektroskopia je založená na 
interakcii svetla s molekulovými vibráciami skúmanej 
látky. V oblasti vibračnej spektroskopie môžeme 
rozlišovať infračervenú spektroskopiu a Ramanovu 
spektroskopiu. Dôležitou súčasťou IR spektroskopie je 
všeobecná analýza polymérov, konkrétnejšie vlákien. 
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V našom príspevku sa venujeme analýze 
infračervených spektier vytvorenej databázy 
optimalizovanej na naše podmienky. Opíšeme proces 
jej tvorby, overovanie a reprodukovateľnosť. Na záver 
diskutujeme alternatívne spôsoby identifikácie vláken. 

1 Vytváranie databázy a merania 
Infračervená spektroskopia patrí medzi optické 
analytické metódy, ktoré dokážu kvalitatívne určiť 
presné zloženie práve analyzovanej látky, prípadne 
zmesi látok. Je vhodná pre identifikáciu látok rôznych 
skupenstiev. V našom prípade sme metódu 
spektroskopie používali na kvalitatívne určenie zloženia 
vlákien. 

1.1 Zber vzoriek 
Pre účely vytvorenia širokospektrálnej databázy 

bolo vyzbieraných 88 rôznych vzoriek vlákien, ktoré 
nám poskytli spolužiaci a členovia katedry. Databáza 
bola tvorená prírodnými, no zväčša syntetickými 
vláknami. Najmä syntetické vlákna sú charakteristické 
spektrálnym prejavom molekúl polymérneho typu. Po 
získaní sme každú vzorku vložili do priehľadného 
uzatvárateľných ZIP vrecka a označili príslušným 
poradovým číslom. Informácie o zložení vzoriek 
databázy zodpovedá poradiu odberu vzoriek. Zároveň 
sme si odfotili štítok zo zdrojovej látky ak bol k dispozícii 
(napr. 100 % bavlna). 

1.2 Inštrumentálna analýza 
Infračervené spektrá boli zaznamenávané pomocou 

prístroja Nicolet iS50 so softvérovým vybaveným 
OMNIC. Pri každom meraní sme uskutočnili 32 skenov, 
výsledné spektrum malo rozlíšenie 4 cm-1 v rozsahu 
strednej IČ oblasti, teda 4000-400 cm-1. Merania sme 
uskutočnili technikou zoslabeného totálneho odrazu 
(ATR). 

Ide o kontaktnú metódu vzorkovania, ktorá zahŕňa 
kryštál s vysoko refrakčným indexom a skvelými 
predpokladmi IČ žiarenia. V prípade ATR, uhol dopadu 
musí byť väčší než kritický uhol, aby nastal totálny 
odraz. Typické kryštály ako Ge, ZnSe alebo diamant 
majú vysoké indexy lomu, čo vedie k vnútorným 
odrazom pri miernych uhloch dopadu [4]. 

Vzorky boli pri meraní umiestnené priamo na 
diamantový povrch. Povrch sa medzi jednotlivými 
meraniami čistil denaturovaným etanolom. Dáta boli 
uložené ako .CSV súbory a využité na ďalšiu analýzu.. 

1.3 Analýza meraní 
Na analýzu získaných spektier sme použili u nás 

vyvinutý program používajúci metódu tvorby klastrov 

K-means. Podstatou algoritmu je hľadanie optimálneho 
rozdelenia jednotlivých vzoriek do skupín (klastrov), 
ktoré sú čo najviac zhodné. Použitý program bol 
napísaný v jazyku Python a využíva knižnicu Scikit-learn 
pre počítačové učenie [3].   

4 Výsledky a diskusia 
Naše výsledky budeme prezentovať nasledovne. Na 

príklade štyroch látok polyetylénu (PE), 
polyetyléntereftalátu (PET), nylonu a zajačej srsti 
ukážeme možnosti analýzy infračervených spektier 
jednotlivých vzoriek. Potom sa budeme venovať 
testovaniu vytvorenej databázy a na záver jej aplikácii 
na známe a neznáme vzorky. 

2.1 Polyetylénové vlákno (PE) 
Polyetylén sa skladá len z atómov vodíka a uhlíka a 
vyrába adičnou polymerizáciou z bežného ropného 
produktu eténu. Vyznačuje sa pomerne vysokou 
odolnosťou  voči  kyselinám  a zásadám.   V porovnaní s 
nylonom a polyesterom má nízku teplotu topenia, čo 
znemožňuje jeho využitie vo viacerých textilných 
aplikáciách. Najčastejšie sa vyskytuje v textíliách spolu 
s polypropylénovým vláknom. Vďaka nízkej hustote sú 
tieto vlákna ideálne pre športové oblečenie. Ďalej sú 
vlákna vhodné do rybárskych sietí alebo kobercov [5]. 

 
Obr. 1 Poyletylénové vlákno 

Zdroj: Bc. Michaela Samuelčíková 
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Obr. 2 Infračervené spektrum polyetylénového vlákna 

Polyetylénové vlákno (Obr. 1) má jednoduché 
infračervené spektrum (Obr. 2) obsahujúce C-H 

stretching    vibrácie    v    oblasti    2915    cm-1    a 2850 

cm-1. Ďalej jeho spektrum obsahuje CH2 bending 
vibrácie v oblasti 1470 cm-1 a 1460 cm-1 a CH2 rocking 
vibráciu zodpovedajúcu hodnote 719 cm-1. Takéto 
relatívne  jednoduché  spektrum  je  zameniteľné   iba 
s polypropylénovými vláknami, ktoré majú ale viac 
typov C-H vibrácii a tiež zložitejšie spektrum v oblasti 
1170 cm-1 až 800 cm-1. 

2.2 Polyetylén tereftalátové vlákno (PET) 
V globálnom priemysle syntetických vlákien najviac 

dominujú polyesterové vlákna. Najbežnejším 
zástupcom tejto skupiny je polyetylén tereftalát (Obr. 
3). Ide o kondenzačný  polymér,  ktorý  sa  syntetizuje z 
etylénglykolu a kyseliny tetrahydroflatovej. Vyznačuje 
sa dobrou stabilitou voči kyselinám, ale esterová väzba 
sa hydrolyzuje zásadami. Hlavné využitie má najmä v 
odevoch [5]. 

 
Obr. 3 Polyetylén tereftalátové vlákno 

Zdroj: Bc. Michaela Samuelčíková 

 

Obr. 4 Infračervené spektrum polyetylén 
tereftalátového vlákna 
Infračervené spektrum vlákna PET (Obr.4) má 
vzhľadom   na   štruktúru    charakteristickú    vibráciu 
v oblasti 745 cm-1, ktorá zodpovedá deformačnej 
vibrácií C-H väzieb aromatického jadra. Ďalšie vibrácie 
obsahujúce  C-O  stretching   sú  v oblasti  1100  cm-1   
a 1250 cm-1 a v oblasti 1725 cm-1 sa nachádza 
stretching vibrácie C=O. Menej výrazné ale stále 
pozorovateľné sú pásy zodpovedajúce C-H 
stretchingom v oblasti okolo 3000 cm-1. 

 

2.3 2.3 Nylon 6 
Medzi syntetické vlákna patria aj polyamidy, 

ktorých zástupcami sú Nylon 6 a Nylon 66. Nylon 6 je 
tvorený polymerizáciou s otvorením kruhu. 

Na rozdiel od väčšiny nylonov Nylon 6 (Obr. 5) 
nepatrí medzi kondenzačné polyméry ako napríklad 
najbežnejší zástupca Nylon 66, ktorý vzniká z kyseliny 
adipovej a diamínu. Oba nylony sú primerane odolné 
voči zásadám, ale sú rozpustné v koncentrovaných 
kyselinách (napr. kyselina mravčia) a fenoloch. Využitie 
tohto druhu vlákien je veľmi široké od kobercov, 
padákov,  rybárskych   šnúr   až   po   športové   odevy a 
nylonové pančuchy [5]. 

 
Obr. 5 Vlákno Nylonu 6 

Zdroj: Bc. Michaela Samuelčíková 
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Obr. 6 Infračervené spektrum vlákna Nylonu 6 

Infračervené spektrum Nylonu 6 (Obr.6). Obsahuje 
stretching N-H väzby v oblasti 3290 cm-1. Tomuto 
polyméru   zodpovedajú  aj  CH2    stretching  vibrácie   v 
oblasti 2925 cm-1 a 2850 cm-1 a C=O stretching vibrácia 
zodpovedajúca 1625 cm-1. V oblasti 1525 cm-1 môžeme 
vidieť bending zoskupenia CNH. 

2.4 Zajačia srsť 
V odevnom priemysle sa pomerne často používajú 

aj vlákna živočíšneho pôvodu. Takto získané a použité 
vlákna sa považujú v módnom odvetví za symbol istého 
luxusu, nakoľko ich získanie a spracovanie si vyžaduje 
náročnejší technologický proces. V našej práci sme ako 
zástupcu vlákna živočíšneho pôvodu vybrali zajačiu 
srsť. V obr. 8 je zaznamenané IČ spektrum keratínu, 
nakoľko, ako je známe, práve bielkovina keratín tvorí 
základnú stavbu derivátov kože ako sú vlasy a srsť. Pre 
keratín je typická tvorba intramolekulových interakcii 
typu vodíková väzba. Vplyvom tohto podlieha keratín 
pomerne ochotne tvarovým deformáciám. Prítomnosť 
vodíkovej väzby, ktorá je štiepiteľná, spôsobuje tvarovú 
deformáciu natívnej štruktúry keratínu. Podstatou 
deformácie keratínu je zánik pôvodných vodíkových 
väzieb a následný vznik iných, nových vodíkových 
väzieb. 

 

Obr. 7 Vlákno zajačej srsti, na rozdiel od 
syntetických vláken vidieť jemnú štruktúru 
„zárezov“. 

Fotografia: Bc. Michaela Samuelčíková 

 

Obr. 8 Infračervené spektrum zajačej srsti 

Zaznamenané infračervené spektrum (obr.8) 
zodpovedá keratínu, z ktorého je zložená zajačia srsť. V 
spektre môžeme vidieť N-H stretching vibráciu 
zodpovedajúci oblasti 3300 cm-1, ale aj N-H bending 
vibráciu v oblasti 1520 cm-1. V oblasti 2925 cm-1 a 2850 
cm-1 sa nachádzajú C-H stretching vibrácie a v oblasti 
1625 cm-1 C=O stretching vibrácie. Pre CH2 bending je 
charakteristická oblasť 1250 cm-1. 

2.5 Analýza získaných záznamov 
Podobne ako u vyššie uvedených príkladov sme 

uskutočnili merania a analýzu spektier 88 vzoriek. 
Napriek veľkej farebnej aj materiálovej diverzite našim 
vzorkám z pohľadu chemického zloženia výrazne 
dominoval polyetyléntereftalát, najbežnejší zástupca 
polyesterových vlákien. Z vláken prírodného pôvodu 
sme mali viacero meraní rôznych druhov živočíšnych 
chlpov a rôzne vlákna rastlinného pôvodu ako boli 
zajačia srsť, chlpy z mačky a psa, vlna z ovce alebo juta. 
Po získaní kvalitného záznamu sme ho vždy analyzovali, 
porovnali s údajmi na štítku výrobku a uložili do nami 
vytváranej databázy Fibers-Viki. 83 % získaných vzoriek 
bolo monokomponentných, 11 % malo dve zložky a iba 
6 % vzoriek ich malo 3. 

Z hľadiska prípadného využitia našej databázy je 
zaujímavé porovnať jednotlivé zaradené vzorky 
navzájom a zistiť či sa zhodujú, prípadne vytvárajú 
podobné podskupiny. Pre tento účel sme použili K- 
means   metódu    vytvárania    klastrov.    Algoritmus  v 
metóde sa pokúsi rozdistribuovať vložené spektrá do 
definovaného počtu skupín, „klastrov“, tak aby chyba 
bola minimálna. Chyba je definovaná ako suma 
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vzdialeností medzi stredom klastra (ideálnym 
reprezentantom) a spektrami zaradenými do klastra. 
Chyba zvyčajne klesá so zvyšovaním počtu klastrov, 
ktoré algoritmus môže vytvoriť. Cieľom je potom nájsť 
taký počet klastrov, ktorý výrazne zníži chybu (tzv. 
Elbow method). Výsledky takéhoto postupu pre našu 
databázu vzoriek sú na Obr. 9.  

 

 

Obr. 9 Chyba spojená so zaradením jednotlivých 
spektier do klastrov ako funkcia ich počtu vytváraných 
klastrov. 

Ak budeme všetky spektrá vláken zaraďovať do 
jedinej skupiny dopustíme sa výraznej chyby. Tá potom 
prudko klesá so zavedením dvoch rôznych skupín. Ďalší 
výraznejší  zlom  zodpovedá   rozdeleniu   do   štyroch a 
siedmych skupín. Ďalej už chyba klesá viac-menej 
spojite. Výhodou rozdelenia na klastre je možnosť 
spätne vytvoriť infračervené spektrum centra alebo 
ideálneho reprezentanta daného klastra. Pre 
rozdelenie všetkých vzoriek na dve skupiny sú takéto 
spektrá uvedené na Obr. 10. Klaster 1 zodpovedá 
vláknam obsahujúcim N-H, OH vibrácie (nad 3300 cm-1) 
a vodíkové  väzby  (rozšírenie  pásov  nad  3300  cm-1  a 
široký pás pod 700 cm-1) čo zodpovedá prírodným 
vláknam a syntetickýh vláknam 
poly(etylénvinylacetátu) (PEVA), polyacrylnitrilu (PAN), 
etylen-vinylacetátu (EVA) a vláknu nylonu s ďalšími 
komponentmi. Klaster 2 reprezentuje syntetické vlákna 
polyester (výrazný pás C=O), výrazné pásy C-H vibrácii 
a naopak absentujú výraznejšie OH alebo CH stretching 
vibrácie. 

  

Obr. 10 Spektrá reprezentujúce stredy klastrov pri 
rozdelení všetkých nameraných vzoriek na dve 
skupiny metódou K-means. 

K výraznejšej diferenciácii došlo pri rozdelení na štyri 
klastre (Obr. 11). Prvú skupinu tvorili len vlákna 
syntetického charakteru (polyetylén tereftalát (PET), 
polyuretán (PU), polypropylén tereftalát (PPT), 
polyester (PES), polypropylén (PP), polyvinylidén 
florid (PVDF)). V druhej skupine boli zaradené vlákna 
prírodného (velúr, zvieracia srsť) aj syntetického 
charakteru (PEVA, PAN, EVA). Do tejto skupiny patrili 
aj viaczložkové vlákna, vo väčšine prípadov bolo 
hlavnou zložkou vlákno  nylonu.  Spoločné  zaradenie  
vyplýva  z prítomnosti intenzívnejších N-H 
strechingov. Tretiu skupinu tvorili vo väčšom 
zastúpení vlákna prírodného charakteru - v tomto 
prípade vlákna bavlny alebo menej vyskytujúceho sa 
vlákna juty (O-H stretchingy). Do tejto skupiny spadali 
aj syntetické vlákna polyetylénu (PE) a vlákno 
polyakrylonitrilu (PAN). Polymér  PAN   má   relatívne   
jednoduchú   štruktúru a odlišujúcou vibráciou v jeho 
spektre by mal byť C≡N stretching (okolo 2200 cm-1). 
V našich meraniach sme však túto vibráciu pozorovali 
vždy ako relatívne málo intenzívnu, zároveň sa 
vyskytuje v oblasti, kde absorbuje podkladový 
materiál technický diamant. Pri meraniach s veľmi 
malou absorbanciou teda môže byť ľahko 
zameniteľná so šumom v tejto oblasti. Štvrtý klaster 
tvorili vlákna polypropylénu (PP) alebo zmes 
polypropylénu a polyetylénu (PP+PE)  s jednoduchou  
a výraznou štruktúrou vibračného spektra. 
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Obr. 11 Spektrá reprezentujúce stredy klastrov pri 
rozdelení všetkých nameraných vzoriek na štyri skupiny 
metódou K-means. 

 

Obr. 12 Spektrá reprezentujúce stredy klastrov pri 
rozdelení všetkých nameraných vzoriek na sedem 
skupín metódou K-means. 

Rozdelenie na sedem klastrov vedie k ďalšej 
diferenciácii medzi vzorkami. Výrazné je aj oddelenie 
vláken PAN, pričom je už viditeľný jeho hlavný 
rozlišovací znak C≡N vibrácia (Obr. 12, Klaster 6). Pre 
keratín je charakteristický N-H stretching vibrácia 
(Obr.12, Klaster 1). Deformačná vibrácia C-H väzieb 
aromatického jadra je charakterizuje polyestery 
(Obr.12, Klaster 7). Polypropylén má najvýraznejší C-H 
stretching vibrácie (Obr.12, Klaster 3). 

Uvedené rozdeľovanie do klastrov umožňuje okrem 
analýzy   prítomných   vzoriek   v databáze   aj prípravu 
„priemerných“ reprezentantov. Napríklad 
polyakrylonitril zmeraný vo viacerých vláknach môže 
byť oddelený takouto štatistickou metódou od 
ostatných  spektier  a centrum  jeho  klastra  môže byť 
vložené do databázy ako stred typických meraní. 
Podobne PET polymér sme zaznamenali v mnohých 
vláknach rôznej farby, hrúbky, opotrebovania stred 

jeho klastra tak výborne reprezentuje stred očakávanej 
variability vzoriek. 

2.6 Testovanie vytvorenej databázy 
Po zostavení elementárnej databázy zozbieraných 

vlákien sme funkčnosť a správnosť databázy overovali 
viacerými spôsobmi. Prv sme náhodne vybrali (MS 
Excel randbetween) 18 spektier pôvodne zmeraných 
pre databázu. Následne  sme  daný  záznam  vyhľadali v 
našej databáze. Očakávali sme, že 100 % zhodu bude 
mať vzorka sama so sebou čo sa aj vo všetkých 
prípadoch potvrdilo. Táto triviálna kontrola mala za cieľ 
zistiť, či pri tvorbe databázy nedošlo k triviálnym 
omylom, chybám značenia a podobne. Zaujímavým 
údajom bola druhá najvyššia zhoda v databáze. Vo 
všetkých prípadoch sme zistili, že druhá zhoda bola 
okolo 95-98 % a zodpovedala vláknu s blízkym 
chemickým zložením. 

Následne sme náhodne vybrali 10 vzoriek, ktorých 
infračervené spektrá sme opäť zmerali. Operátorom 
však nebola autorka tejto práce, ale študent tretieho 
ročníka a školiteľ tejto práce. Táto zámena mala 
simulovať vplyv operátora, jeho výber konkrétneho 
vlákna,   pritlačenie   na   diamant   a ďalšie   faktory.   Z 
uvedeného množstva vzorka číslo 50 po premeraní 
vykazovala najvyššiu zhodu so záznamom vzorky 1 a nie 
so  svojim  vlastným.   V oboch   prípadoch   však   šlo  o 
rovnaký typ vlákna polyesteru a nejde teda o 

„chybu“. 
Na záver sme zmerali 10 vzoriek vláken, ktoré neboli 

súčasťou databázy a pokúsili sme sa ich identifikovať 
porovnaním s databázou Fibers-Viki. Vo všetkých 
prípadoch sme dosiahli vysokú zhodu, napr. bavlnená 
bunda, zhoda so vzorkou 54 na úrovni 98 %. Ak sme 
vyhľadávanie rozšírili na ďalšie komerčne dostupné 
databázy, ako Hummel Polymers, stále sme získavali 
najvyššie zhody medzi neznámou vzorkou a našou 
knižnicou Fibers-Viki. Celkovo teda môžeme 
skonštatovať, že prípravou vlastnej knižnice 
infračervených spektier vláken sme získali relatívne 
širokú knižnicu optimalizovanú na naše prístrojové 
vybavenie. 

Záver 
V našej práci sme vytvorili databázu infračervených 

spektier 88 vzoriek rôzneho pôvodu. Úspešne sme 
identifikovali absorpčné pásy pochádzajúce z výrazných 
typov vibrácií. Analýzou získaných dát sme 
identifikovali skupiny vzoriek v našej databáze, ktoré 
zodpovedali štruktúrne podobným polymérom, napr. 
vlákna  prírodného   pôvodu,   polyestery,   polyamidy a 
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polyolefíny. Vytvorenú databázu sme verifikovali 
viacerými postupmi. Použité vzorky sme opätovne 
nechali zmerať iným operátorom, pričom sa potvrdila 
výborná opakovateľnosť získaných informácii. Pri 
testoch voči neznámym vzorkám sme zistili oveľa vyššie 
percento zhody oproti nám doteraz dostupným 
databázam spektier. I keď sa nedá predpokladať priame 
používanie nami vytvorenej databázy pre forenzné 
účely, tento projekt jasne ukáže dôležitosť prípravy  
knižníc   optimalizovaných   na   prístrojové   a meracie 
podmienky laboratória. 
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Abstrakt 
Výpal je energeticky náročný proces, preto skúmame 
aktivačnú energiu, ktorá má priamy vplyv na jednotlivé 
reakcie v materiáli, ktoré prebiehajú počas výpalu. 
Tento článok poukazuje na vplyv lisovacieho tlaku na 
zdanlivú aktivačnú energiu kryštalizácie spinelu. 
Vplyvom rôznych lisovacích tlakov sa mení štruktúra 
zmesi, pórovitosť, vzdialenosť častíc, čím by sa mala 
meniť i aktivačná energia. Keramika využívaná 
v priemysle musí spĺňať rôzne normy, ktoré závisia od 
konkrétnej aplikácie. Hmota, ktorú sme skúmali patrí 
do kategórie elektroporcelánu, ktorý má podľa 
príslušnej normy označenie C 130. Táto hmota bola 
pripravená lisovaním, pričom boli použité tlaky 70 MPa, 
90 MPa a 110 MPa. Hodnoty zdanlivej aktivačnej 
energie boli vypočítané pomocou Kissingerovej metódy 
z termodilatometrických kriviek. Pre správne určenie 
zdanlivej aktivačnej energie boli využité rôzne rýchlosti 
ohrevu, konkrétne 1, 3, 5, 7 a 10 °C·min–1. Zistené 
výsledky môžu byť použité pri optimalizácii procesu 
výpalu.  

Kľúčové slová: zdanlivá aktivačná energia, 
kryštalizácia spinelu, termodilatometria, Kissingerova 
metóda 

Abstract 
Firing is energy intensive process, which has a direct 
impact on individual reactions, which occurs during 
heating. This article shows the impact of pressing 
pressure on crystallization of spinel phase. We 
assumed, that the apparent activation energy may 
changing due to the different pressing pressures, the 
structure of the mixture, porosity, distance between 
particles. Industrial ceramics have to match the 
requirement depending on the application. The studied 
material belongs to the category of electro-porcelain, 
which, according to the relevant standard, has the 

designation C 130. This final product of pressing 
procedure was prepared by using pressures of 70 MPa, 
90 MPa and 110 MPa. The apparent activation energy 
values were calculated using the Kissinger method 
from thermodilatometric curves. The heating rates of 
1, 3, 5, 7, and 10 ° C · min–1, were used to determine 
apparent activation energy. The results can be used to 
optimize firing process. 
 
Key Words: apparent activation energy, crystalization, 
spinel phase, thermodilatometry, Kissinger´s method 

Úvod 
Skúmaná hmota pochádza zo závodu PPC Čab, ktorý sa 
špecializuje na elektroporcelán, predovšetkým výrobou 
vysokonapäťových izolátorov. Materiál pozostáva zo 
zmesi illitu, kaolinitu, živca, Al2O3 a malého množstva 
prímesí [1]. Prášková forma tejto zmesi bola vystavená 
rôznym lisovacím tlakom. Zmes bola zlisovaná do tvaru 
valca, z ktorého sme vyrobili vzorky na meranie. Nami 
skúmaná hmota bola lisovaná tlakmi 70 MPa, 90 MPa 
a 110 MPa. 

Cieľom štúdie je zistiť trend aktivačnej energie 
kryštalizácie spinelu daného materiálu pomocou 
Kissingerovej metódy. Podľa našich informácií takýto 
výskum nebol publikovaný. Namerané hodnoty môžu 
prispieť ku komplexnejším informáciám o správaní 
materiálu, vzhľadom na rôzny lisovací tlak. 

1 Výroba vzoriek 
Z valcov z lisovanej zmesi sme vyrezali hranolové 
vzorky, ktoré boli následne opracovávané brúsením do 
požadovaných rozmerov. Vzorky použité pri meraniach 
boli hranolového tvaru s rozmermi ~6×6×25 mm.  

mailto:3omar.alshantir@ukf.sk
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1.1 Meranie a kinetická analýza 
Termodilatometrické krivky boli získané z prístroja 
Netzsch DIL-402C, čo je horizontálny piestový 
dilatometer (Obrázok 1).  

 
Obrázok 1 Netztch DIL-402C 
Zdroj: https://www.ntnu.no/wiki/download/attachme
nts/95718510/TA_Netsch_DIL_402_C_681.png?versio
n=1&modificationDate=1472818788000&api=v2 
 

Teplotný program začínal pri izbovej teplote a pri 
zvolenej rýchlosti ohrevu boli vzorky ohrievané na 
konečných 1300 °C. Nakoľko zvolená metóda určenia 
zdanlivej aktivačnej energie vyžaduje rôzne rýchlosti 
ohrevu, zvolili sme rýchlosti 1, 3, 5, 7 a 10 °C·min–1. 
Merania prebiehali v ochrannej N2 atmosfére 
s prietokom 40 ml·min–1. Kvôli vznikaniu skloviny 
v materiáli boli kvôli ochrane prístroja použité teplotne 
stabilné „spacery“ vyrobené z korundovej tehly. Ako 
podložka pod vzorkou bola použitá keramická vata.  

Kissingerova metóda je založená na rovnici 

ln (
𝛽

𝑇𝑚
2
) = ln (−

𝐴𝑅

𝐸
𝑓′(𝛼𝑚)) −

𝐸

𝑅𝑇𝑚

 (1) 

kde 𝛽 je rýchlosť ohrevu, Tm je teplota, pri ktorom má 
proces maximálnu rýchlosť, Arrheniusove parametre A 
a E (A je preexponenciálny faktor, E je zdanlivá 
aktivačná energia). R je univerzálna plynová konštanta 
a 𝛼𝑚 zodpovedá hodnote stupňa konverzie pri teplote 
𝑇𝑚 [2]. 𝑓′(𝛼𝑚) je deriváciou rovnice, ktorá 
charakterizuje reakčný model. Vynesením 
prirodzeného logaritmu charakteristickej veličiny do 

grafu oproti 𝑇𝑚
−1 dostaneme priamku, ktorej smernica 

vynásobená univerzálnou plynovou konštantou 
vyjadruje hodnotu aktivačnej energie [3]. 

Aktivačná energia je minimálna energia potrebná 
na efektívnu zrážku molekúl. Rozdielom medzi 
počiatočným a koncovým energetickým stavom je 
reakčná entalpia. Pokiaľ zmena entalpie nadobúda 
kladné hodnoty, reakcia je exotermická. Pokiaľ sú 

hodnoty zmeny entalpie záporné, ide o endotermickú 
reakciu [5]. 

 2 Výsledky a diskusia 
Na Grafe 1 vidíme výsledky termodilatometrickej 
analýzy. 
 

 
Graf 1 Termodilatometrická krivka vzorky s lisovacím 
tlakom 110 MPa 

Merania ukazujú, že s rastúcim lisovacím tlakom 
nastáva výraznejšie zmršťovanie materiálu [4]. 
Na Grafe 1 môžeme vidieť graf najvyššieho lisovacieho 
tlaku a to 110 MPa. Tento graf ukazuje termofyzikálne 
deje prebiehajúce pri rôznych teplotách. Zo začiatku pri 
teplote od ~40 po ~250 °C je vidieť minimálne zmeny 
rozmerov, avšak pri tejto teplote sa odstraňuje zo 
vzorky fyzikálne viazaná voda. Medzi teplotou ~450 až 
~ 700 °C už dochádza k procesu dehydroxylácie pričom 
sa mení zloženie a štruktúra materiálu. Ďalšou 
viditeľnou reakciou, ktorá nastáva pri ~ 950 °C je 
kryštalizácia spinelovej fázy z metakaolinitu. Počas 
tohto procesu nastáva výrazné zmrštenie materiálu (o 
cca 1,2%). Pre tento proces boli určené teploty Tm 

(Tabuľka 1), ktoré boli následne použité na kinetickú 
analýzu (Graf 2) [5].  
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𝛽 Lisovací tlak 

°C·min-1 70 MPa 90 MPa 110 MPa 

1 947,7°C 939,1°C 942,8°C 
3 964,9°C 954,1°C 957,4°C 
5 975,0°C 970,9°C 975,0°C 
7 983,0°C 982,7°C 988,7°C 

10 990,1°C 990,5°C 998,4°C 

Tabuľka. 1 Teploty Tm vzhľadom na lisovací tlak 
a rýchlosť ohrevu  

 

 
Graf 2 Kissingerov graf kryštalizácie spinelu zmesi 
lisovanej tlakom (a) 70 MPa, (b) 90 MPa (c) 110 MPa 

Jednotlivé body na grafoch (Graf 2) reprezentujú určité 
rýchlosti ohrevu. Rozptyl bodov vzhľadom na fitovaciu 
priamku je v prípade vzoriek lisovaných tlakom 70 MPa 
najmenší. Väčší rozptyl bodov pri lisovacích tlakoch 
90 MPa a 110 MPa mohol byť spôsobený orientáciou 
vzoriek vzhľadom na štruktúru materiálu vytvorenú 
lisovaním. Nie vždy bolo možné určiť, z ktorého 
konkrétneho miesta materiálu bola vzorka vyrobená. 
Každá zmes bola meraná minimálne trikrát, kvôli 
overeniu nameraných dát. 

Zo smernice fitovacích priamok sme určili aktivačnú 
energiu za pomoci vzťahu 

𝐸 = −𝑘𝑅 (2) 

kde E je aktivačná energia, k je smernica priamky a R je 
univerzálna plynová konštanta. 

Lisovací tlak 
E 

kJ·mol–1 

70 MPa 670 
90 MPa 513 

110 MPa 475 

Tabuľka 2 Vypočítané hodnoty aktivačných energií 
vzhľadom na lisovacie tlaky z rovnice (2)  

Predpokladali sme, že aktivačná energia so 
vzrastajúcim lisovacím tlakom klesá, čo sme týmto 
výskumom potvrdili. Nižšia aktivačná energia pri 
vyšších lisovacích tlakoch môže byť spôsobená menšími 
medzerami medzi jednotlivými zrnami zmesi. 
Vzhľadom na menšiu vzdialenosť zŕn je i dotyková 
plocha zŕn väčšia. Práve tieto aspekty môžu byť 
zdrojom znižovania aktivačnej energie. Z tendencie 
znižovania aktivačnej energie od zvyšujúceho sa tlaku 
vidíme, že táto zmena nie je lineárna. Môžeme teda 
predpokladať, že znižovanie aktivačnej energie 
ovplyvňuje lisovací tlak len do istej hodnoty. Teoreticky 
teda môžeme predpokladať, že od istej hraničnej 
hodnoty lisovacieho tlaku sa hodnota aktivačnej 
energie už meniť nebude, resp. od tohto tlaku sa začne 
aktivačná energia znova zvyšovať. 

Záver 
 
Závislosť zdanlivej aktivačnej energie od zvyšujúceho 
sa lisovacieho tlaku boli sledované na základe 
termodilatometrickej analýzy v dusíkovej atmosfére, 
použitím Kissingerovej metódy. Získané výsledky 
môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov: 
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 Zdanlivé aktivačné energie kryštalizácie spinelu 
nadobúdajú hodnoty 670 kJ·mol–1 pre tlak 70 MPa, 
513 kJ·mol–1 pre tlak 90 MPa a 475 kJ·mol–1 pre tlak 
110 MPa. 

 Z výsledkov môžeme vidieť nelineárne klesajúci 
trend aktivačnej energie vzhľadom na zvyšujúci sa 
lisovací tlak. 

 Zistené výsledky môžu byť použité pri optimalizácii 
procesu výpalu. 
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Abstrakt 
Jedným z problémov začínajúcich študentov našej 

univerzity, je nedostatok informácií potrebných pre 
štúdium a ťažkosti pri snahe tieto informácie efektívne 
čerpať. Rozhodli sme sa preto zefektívniť študentom 
prístup k informáciám vytvorením chatbota, ktorý bude 
schopný odpovedať na otázky a pomôže im vo 
vyhľadávaní informácií potrebných pre štúdium. Jeho 
výhodou je dostupnosť. Dokáže komunikovať s veľkým 
množstvom používateľov a je dostupný 24/7. Otázky, 
ktoré by sme mohli zaradiť do našej znalostnej 
databázy sme zbierali rôznou formou: pomocou 
internetového dotazníka priamo od študentov, 
kontaktovali sme mediálne oddelenie, ale aj správcu 
univerzitného emailového konta. Použitím Microsoft 
QnA Makera v kombinácii s Azure Bot Servise chceme 
zostaviť skutočného inteligentného robota, ktorý bude 
prirodzene interagovať s používateľmi a pomôže tak 
mnohým študentom. Vytvorením technológie 
používajúcej prvky umelej inteligencie s použitím 
služieb od Microsoftu chceme urobiť prvý krok do 
budúcnosti a dokázať tak študentom či samotným 
univerzitám, že umelá inteligencia je naozaj užitočná 
pri modernizácii vzdelávania. 
Kľúčové slová: Umelá Inteligencia, Chatbot, Microsoft 

 

Abstract 
One of the main problems of our university's students, 
who are new there, is the lack of knowledge needed for 
their studies and how to draw this information 
effectively. Therefore, we have decided to make access 
to information more effective by creating a chatbot 
that will be able to answer the questions and help them 
find the information they need for studies. Its 
advantage is its availability. It can communicate with a 
large number of users and is available 24/7. The 
questions, that could be included in our knowledge 
database, were collected in a variety of ways: using the 
online questionnaire from students, contacting the 

media department, but also the university email 
account manager. By using Microsoft QnA Maker in 
combination with Azure Bot Service, we would like to 
build a real intelligent robot that will interact with users 
naturally in order to help many students. By creating 
technology using elements of artificial intelligence with 
Microsoft services, we would like to take the first step 
into the future and prove to students or universities 
that artificial intelligence is really useful in modernizing 
education systems.  
Keywords: Artificial Intelligence, Chatbot, Microsoft 

Úvod 
Jedným z problémov študentov našej univerzity, najmä 
tých ktorí začínajú štúdium, je nedostatok vedomostí 
o tom, ako a kde efektívne čerpať informácie potrebné 
na štúdium. Kde je konkrétna učebňa, kde nájsť 
konzultačné hodiny vyučujúcich, aké sú otváracie 
hodiny študijného oddelenia, alebo aké sú potrebné 
dokumenty pre rôzne potvrdenia? Na to všetko je 
schopný odpovedať aj „inteligentný robot“ (chatbot), 
ktorý dokáže komunikovať s neobmedzeným 
množstvom používateľov a je dostupný 24/7. Virtuálny 
robot, ktorý bude odpovedať na otázky a pomôže 
študentom vo vyhľadávaní informácií potrebných pre 
štúdium.  

Náš výskum bol preto zameraný smerom na šírenie 
informácií a uľahčenie prístupu k nim, a to analýzou 
požiadaviek študentov a následne navrhnutím 
reálneho chatbota implementovaného do 
univerzitných systémov. Vytvorením technológie 
používajúcej prvky umelej inteligencie s použitím 
služieb od Microsoftu chceme urobiť prvý krok do 
budúcnosti a dokázať tak študentom či samotným 
univerzitám, že umelá inteligencia je naozaj užitočná 
pri modernizácii vzdelávania minimálne v oblasti 
riadenia procesov. Použitím Microsoft QnA Makera 
v kombinácii s Azure Bot Servise sme zostavili 
skutočného inteligentného robota, ktorý bude 
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prirodzene interagovať s používateľmi a pomôže tak 
mnohým študentom.  

1 Chatbot  
Chatbot je softvérový systém, pomocou ktorého 
dokážeme textovo komunikovať s počítačom tak, 
akoby sme si písali s ľudským používateľom. Chatbot sa 
snaží pomocou vopred pripravenej databázy používať 
čo najprirodzenejší jazyk a tým sa priblížiť ku 
komunikácii človeka. Je to konverzačný agent, ktorý bol 
vyvinutý pre textovú komunikáciu na rôznych 
úrovniach ako napríklad v zákazníckom servise, na 
webe či pre zábavu.[1] 
 V súčasnej dobe, i keď technológia nie je tak 
neznáma, ju nepoužíva tak veľká skupina ľudí, ako by sa 
očakávalo. Vo vzdelávaní na našej univerzite ide o prvý 
pokus použitia chatbota medzi študentmi. Hlavným 
cieľom projektu je uľahčenie štúdia pre začínajúce 
ročníky študentov a odbremenenie oddelení na 
univerzite, ktoré sú častokrát zahlcované rovnakým 
druhom otázok a tým sa spomaľuje ich efektivita 
a práca. 

Chatbot je vlastne program, ktorý je určený na 
automatickú komunikáciu (konverzáciu) s ľuďmi 
prostredníctvom internetu. Používateľ môže buď sám 
zahájiť konverzáciu s chatbotom, ktorý spracuje dotaz 
a reaguje naň podľa potreby alebo chatbot sám zaháji 
konverzáciu bez vonkajšieho zásahu používateľa. 
Chatbot reaguje vo formáte okamžitých písomných 
alebo hlasových správ. Pomocou strojového učenia, 
preddefinovaných skriptov a možných odpovedí vo 
svojej databáze si osvojí vzorce ľudskej interakcie, ktoré 
následne simuluje pri komunikácii s používateľom.  

Chatbot sa učí komunikovať sám bez nutnosti 
ďalšieho programovania. Keď používateľ položí otázku, 
chatbot sa na ňu bude snažiť odpovedať na základe 
svojich naučených vzorcov a na základe vedomostnej 
databázy, ktorú má k dispozícii.  

Na to aby chatbot fungoval adekvátne, je potrebný 
jeho tréning pred prvým spustením. Ten pozostáva 
z použitia rôznych algoritmov a dostatočne veľkej 
databázy či už otázok a k nim prislúchajúcich odpovedí 
alebo reálnych komunikácii medzi používateľom 
a operátorom, na ktorých prebieha tréning chatbota. 
Na základe architektúry delíme chatbotov na robotov 
zameraných na: 

 Hľadanie vzorov: Chatbot pracuje na základe nami 

vytvorenej databázy možných otázok a k nim 

prislúchajúcich odpovedí. Chatbot vie na otázku od 

používateľa odpovedať, pretože sa v databáze 

nachádza vzor podobnej otázky, ku ktorej je 

priradená prislúchajúca odpoveď. 

 Pochopenie prirodzeného jazyka (Natural 

Language Understuding): Chatbot sa snaží otázky 

od používateľov pochopiť a kategorizovať si ich bez 

predchádzajúcej skúsenosti. Zvláda odpovedať na 

jednoduché otázky. 

 Spracovanie prirodzeného jazyka (Natural 

Language Processing): Prirodzeným spracovaním 

jazyka Chatbot nájde spôsob, ako konvertovať reč 

používateľa alebo text na štruktúrované dáta, ktoré  

potom využije na výber zodpovedajúcej odpovede. 

Rozlišuje či daná správa je pozitívna, neutrálna 

alebo negatívna, učenie chatbota zahŕňa aj učenie 

sa gramatiky prirodzeného jazyka. Výsledná 

odpoveď je generovaná v príslušnom jazyku 

z naučených skúseností a znalosti gramatiky jazyka. 

V našom riešení sa zameriame na chatbota na hľadanie 

vzorov.[2] 

1.1 Microsoft Azure služby 
Pre vytvorenie projektu sme si aktivovali služby od 
spoločnosti Microsoft. Konkrétne sa jednalo 
o Microsoft Azure. Prihlasovacie údaje boli našimi 
študentskými kontami z balíčkov Office 365 a kredit na 
nákup služieb sme dostali po postúpení do druhého 
kola súťaže Microsoft AI Guardians. Išlo o výzvu 
spoločnosti Microsoft zameranej na zapojenie umelej 
inteligencie v oblasti vzdelávania.[3] 
 Microsoft Azure je platforma obsahujúca 
množstvo služieb, ktoré sú sústredené na nasadenie, 
správu a bezpečnosť dát. Pomáha rýchlo vytvárať 
a spravovať aplikácie a naplno sa prispôsobiť 
požiadavkám programátora. Podporuje technológie 
IBM, Oracle, SAP a množstvo operačných systémov, 
programovacích jazykov či rozhraní, databáz 
a zariadení.[4] 

V našom projekte využívame kognitívne služby 
(Cognitive Services), ktoré pochádzajú z rozhrania API, 
sady SDK a slúžia na  pomoc pri tvorbe inteligentných 
aplikácií, ktoré majú mať prvky umelej inteligencie. 
Služby pracujú bez toho aby sme mali akékoľvek 
vstupné vedomosti či zručnosti v oblasti umelej 
inteligencie.[5] 
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Na to, aby sme vytvorili samotné rozhranie 
chatbota, ktorý bude implementovaný do webových 
stránok využívame službu Web App Bot, ktorá bola pre 
nás zdarma, keďže sme použili jednu z možností, kde je 
táto voľba bezplatná. 

Služba Azure Bot poskytuje integrované prostredie, 
ktoré je účelovo vytvorené pre vývoj Bota. Umožňuje 
vytvárať, spájať, testovať, nasadzovať a spravovať 
inteligentných robotov z jedného miesta. Azure Bot 
Service využíva Bot Framework SDK s podporou pre C# 
a JavaScript.[6] 

Ako posledná z využívaných služieb je QnA Maker, 
čo je cloudová služba rozhrania API vytvárajúca 
konverzácie. Otázky a na ne prislúchajúce odpovede, 
ktoré boli nami dopredu zadané. QnA Maker obsahuje 
dva kľúčové komponenty: 

 Extrakcia údajov z odpovedí na otázky 
v databáze pri strojovom učení alebo priamo pri 
konverzácii s používateľom. 

 Pri konverzácii s používateľom pracuje aj druhá 
služba, a to hľadanie zhody s údajmi získanými 
extrakciou z konverzácie a databázy za účelom 
nájdenia najlepšej možnej odpovede.[7] 

1.2 Funkcionalita 
Služby Microsoft Azure, ktoré používame komunikujú 
s databázou QnA Makera a vytvárajú jednotný celok 
chatbota. Princíp fungovania chatbota možno vidieť na 
obrázku 1. 

Pomocou služieb Azure je vytvorené prepojenie 
s databázou QnA Makera a služba z nej následne čerpá 
dáta. Microsoft Azure Web App Bot obsahuje vnútorný 
a pre nás nemenný kód umelej inteligencie, ktorá už je 
predpripravená na prácu s istým druhom šablóny podľa 
ktorej je naplnená databáza.  

Web App Bot je následne preddefinovaný na 
zdieľanie na rôznych kanáloch čo je taktiež jednou 
z jeho už pripravených vlastností. 

 
Obr. 1 Funkcionalita chatbota 

 
Všetky služby Microsoftu, ktoré využívame, 

spolupracujú a sú uzatvoreným celkom, ktorý slúži 

používateľovi v maximálnej možnej miere tak, aby bol 
schopný upraviť si ich vlastnosti a prispôsobiť si 
funkcionalitu podľa vlastných potrieb. 

 
Popis funkcionality robota (obr. 1) 

1. Používateľ spustí aplikačného robota.  
2. Služba Azure Active Directory overí identitu 

používateľa. (Voliteľné)  
3. Používateľ kladie otázku.  
4. Služby Cognitive Services vrátia najčastejšie 

otázky zostavené pomocou QnA Maker.  
5. Používateľ definuje platnú otázku.  
6. Robot poskytne otázku službe Azure Search, 

ktorá vráti informácie o aplikačných dátach.  
7. Služba Application Insights zhromaždí 

telemetriu pre podporu vývoja na základe 
využitia a výkonu robota.[8] 

1.3 Zber dát  
Dáta nášho projektu tvoria rozsiahly problém a preto 
sme sa rozhodli hneď pre niekoľko zdrojov a spôsobov 
ich zberu. Otázky našich spolužiakov – študentov 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sme starostlivo 
vytvárali najskôr sami. Do nami navrhnutej databázy 
QnA Makera sme vyprodukovali zhruba 50 otázok, 
ktoré sme sami poznali zo začiatkov štúdia. 
 Pre zabezpečenie univerzálnosti a hlavne čo 
najširšieho uplatnenia chatbota sme vyhľadávali aj iné 
zdroje ako naše vlastné vedomosti. Na facebookovú 
stránku našej univerzity sme umiestnili jednoduchý 
oznam – Obr. 2, kde sme spolužiakom stručne opísali čo 
žiadame a ako budú dáta využité.  
 

 
Obr. 2 Prieskum cez Facebook 
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Spolužiaci sa ochotne zapojili do nášho prieskumu 
a podarilo sa nám vyzbierať v priebehu siedmych dní 
približne 70 ďalších otázok- Obr. 3. 
 

 
Obr. 3  Odpovede z prieskumu 
 
 Dáta boli spracovávané viacerými formami 
tak, aby šablóna vyhovovala databáze QnA a aby bola 
služba schopná rozoznávať otázky a odpovede. 
Spracovávanie prebiehalo v niekoľkých krokoch. 

Ďalším zdrojom pre našu databázu bol archív 
oficiálnej stránky našej univerzity na Facebooku- Obr.4. 
Pomocou dostupných zdrojov sme sa skontaktovali 
priamo so správcami stránky, ktorý nám na základe ich 
dohľadu umožnili vypísať si otázky a následne 
i odpovede našich spolužiakov tak, aby bola zachovaná 
anonymita. Keďže správa stránky spadá pod Mediálne 
oddelenie, ich dostupnosť k informáciám sme využili na 
rozšírenie našich obzorov a oni nás správne 
nasmerovali ku ďalšiemu zdroju. 
Univerzita má pre kontakt s verejnosťou vytvorený e-
mail ktorý oficiálne spravuje jedna z častí Mediálneho 
oddelenia rektorátu. Našou úlohou bolo nájsť cestu, 
ako sa dostať ku týmto informáciám tak, aby sme 
neporušili žiadne z pravidiel univerzity ani žiadny 
zákon. Za pomoci oddelenia Médií sme preto požiadali 
o zvolenie rektora našej univerzity a s jeho dovolením 
sme zozbierali údaje potrebné pre doplnenie našej 
databázy tak, aby sme opäť zachovali anonymitu 
údajov. 

 

Obr. 4 Oficiálny zdroj  
 
  Posledný spôsob, ako našu databázu 
urobiť pre študentov čo najviac použiteľnú sme 
vykonali nastavením možnosti chatbota na funkciu 
učenia sa. To znamená, že ak študent napíše otázku, 
ktorá nie je v databáze, tak ju robot do nej sám pridá 
a priradí ju na základe kľúčových slov a administrátor 
následne môže tento návrh prijať, upraviť alebo 
odmietnuť. Koncovým zberom údajov je následne 
i možnosť vyplniť niektorý z dvoch dotazníkov, ktoré 
tento chatbot odosiela ako reakciu na neznámu otázku- 
Obr. 5. 

 
Obr. 5 Neznáma otázka – formulár na vyplnenie 

2. Vznik ukážkovej anglickej verzie 
Prvá verzia systému vznikla ako DEMO verzia pre 
spoločnosť Microsoft. V súťažných propozíciách boli 
jasne definované kroky, ktoré sme museli dosiahnuť. 
Medzi hlavné požiadavky patrila verzia v anglickom 
jazyku- Obr.6. 
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Obr. 6 Ukážka anglickej databázy 
 
 Naplnením databázy naša práca však 
nekončila, bolo potrebné preukázať, že robot je naozaj 
schopný s nami komunikovať- Obr. 7. Implementovali 
sme ho do troch platforiem. Microsoft Teams, Skype 
a WebChat (umiestniteľný na stránky). Po spustení 
a nastavení všetkých služieb sme robota spúšťali 
a skúšali jeho odolnosť.  
 

 
Obr.7 Ukážka komunikácie v angličtine  
 

2.1 Slovenská verzia 
Keďže chatbot má byť využívaný na našej univerzite, je 
pre nás dôležité, aby bol v štátnom jazyku. Celú 
databázu sme prepísali podľa potrieb našich študentov. 
 Vzniknutá verzia je momentálne v DEMO 
režime ale je plne funkčná a dostupná na spomínaných 
platformách. 
 

 
Obr. 8 Slovenská databáza otázok 
 

Slovenský variant obsahuje obsiahlejšiu znalostnú 
databázu. Ako je vidieť aj na obrázku 8, pre niektorú 
odpoveď sme museli naformulovať väčšie množstvo 
možných otázok. Je to zapríčinené zložitejšími 
gramatickými pravidlami pri tvorbe viet v slovenskom 
jazyku.  

 

 
Obr. 9 Ukážka funkčnosti v slovenskom jazyku, 
dostupný na [9] 
 

Záver 
V danom okamihu je chatbot plne pripravený a funkčný 
na troch platformách. Momentálne prebieha medzi 
nami a vedením univerzity rokovanie o tom, ako službu 
ponúknuť medzi študentov. Chatbot by v konečnom 
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dôsledku mal byť funkčný aj na API Bot službe pre 
Messenger na Facebooku a schopný odpovedať na 
širokú škálu otázok od študentov. Naučili sme sa 
využívať veľké množstvo komunikačných kanálov, 
oboznámili sme sa so službami Microsoftu a ako tím 
sme sa naučili „myslieť na jednej vlne“ spolupráca 
medzi nami sa stále zlepšovala. Počas konania 
Študentskej vedeckej konferencie  by mal byť chatbot 
plne  pripravený na používanie s rozšírenou databázou. 
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Abstrakt 
S príchodom nového a cenovo prijateľnejšieho 3D 
snímacieho hardvéru, akým je napríklad Kinect, Intel 
RealSense R200 a s pokračujúcim úsilím v oblasti 
pokročilého spracovania point cloudových dát získava 
3D vnímanie čoraz väčší význam v oblasti robotiky, ako 
aj v iných oblastiach.  

Táto práca sa venuje problematike spracovania 3D 
dát získaných z 3D kamery alebo z iného 3D snímacieho 
hardvéru a práve na tento účel slúži open source 
knižnica Point Cloud Library (ďalej len PCL - 
http://pointclouds.org). PCL predstavuje moderný a 
rozsiahly prístup k predmetu 3D vnímania sveta. 
Knižnica obsahuje najmodernejšie algoritmy na 
filtrovanie, určenie príznakov, rekonštrukciu povrchov, 
registráciu, nájdenie vhodného modelu a segmentáciu 
modelu. Hlavným cieľom práce je zvládnuť prácu s 
knižnicou PCL a následne spracovanie 3D dát získaných 
s kamery Intel RealSense R200. 
Kľúčové slová: PCL, 3D dáta, počítačové videnie 

Abstract 
With the advent of new and more acceptable 3D 
imaging hardware, such as Kinect, Intel RealSense 
R200, and continuing efforts in advanced cloud data 
point processing, 3D perception is gaining increasing 
importance in robotics and in other areas. 
This work deals with the processing of 3D data obtained 
from a 3D camera or from other 3D scanning hardware, 
and for this purpose serves the open source Point 
Cloud Library (hereafter PCL - http://pointclouds.org). 
PCL is a modern and comprehensive approach to the 
subject of 3D world perception. The library includes 
state-of-the-art algorithms for filtering, flagging, 
surface reconstruction, registration, finding a suitable 
model, and modeling the model. The main goal of this 
work is to manage the PCL library and then process the 
3D data obtained with Intel RealSense R200 cameras. 
Keywords: PCL, 3D data, computer vision 

Úvod 
Počítačové videnie je jednou z oblastí výpočtovej 
techniky. Pôvodne sa vyčlenila ako časť umelej  
 

inteligencie niekedy v polovici 20. storočia. Odvtedy 
neustále geometricky narastá objem vedomostí v tejto 
oblasti. Každým rokom sa objavujú nové a nové 
revolučné metódy, ktoré sú rýchlejšie, efektívnejšie a 
stále komplikovanejšie. Taktiež sa využíva v praxi čím 
ďalej častejšie a aktívne sa s ňou stretáva dnes takmer 
každý. 

Počítačová videnie je interdisciplinárna oblasť, 
ktorá sa zaoberá tým, ako môžu byť počítače vytvorené 
na získanie vysokej úrovne porozumenia digitálnych 
obrazov alebo videí. Z hľadiska inžinierstva sa snaží 
automatizovať úlohy, ktoré môžu vykonávať ľudia. [1] 

Počítačové videnie sa zaoberá automatickou 
extrakciou, analýzou a porozumením užitočných 
informácií z jedného obrazu alebo sekvencie obrazov, 
ktoré zahŕňajú vytvorenie teoretickej a algoritmickej 
základne na dosiahnutie automatického vizuálneho 
pochopenia. Obrazové dáta môžu mať mnoho foriem, 
ako sú video sekvencie, zobrazenia z viacerých kamier 
alebo viacrozmerné údaje zo zdravotníckeho skenera.      

Úlohy počítačového videnia zahŕňajú metódy na 
získavanie, spracovanie, analýzu a porozumenie 
digitálnych obrazov a extrakciu veľkorozmerných 
údajov z reálneho sveta s cieľom vytvárať číselné alebo 
symbolické informácie, napríklad vo forme rozhodnutí. 
[1] 

Medzi subdomény počítačového videnia patrí 
rekonštrukcia scény, detekcia udalostí, sledovanie 
videa, rozpoznávanie objektov, učenie, odhad pohybu 
a obnova obrazu. [1] 

1 3D snímací hardvér 
V posledných rokoch bol zaznamenaný veľký pokrok v 
rozmanitosti technológie senzorov z hľadiska veľkosti, 
nákladov, spektrálnej citlivosti a schopnosti snímania 
hĺbky.  

V minulosti bol takýto hardvér cenovo nedostupný 
pre mnoho projektov súvisiacich s počítačovým 
videním, ale teraz je všetko inak. Snímače v rozmedzí 
od 99 do 4500 dolárov sú vyvinuté na získanie 3D 
údajov vo forme hĺbkového obrazu. Pri práci s 3D 
senzormi je dôležité pochopiť niekoľko technológií, 
ktoré sa v nich využívajú. [2] 

Na jednej strane tu máme technológiu založenú na 
infračervených laseroch, kde je hĺbková mapa 
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vytvorená analýzou spektra infračerveného laserového 
svetla. Táto technika je založená na princípe 
štruktúrovaného svetla, kde je hĺbka odvodená od 
deformácie vzoru. [2] 

Tieto senzory sú pomerne rozvinuté a môžu 
sledovať ľudí vzdialených od senzora až 4 metre, s 
výnimkou technológií Intel RealSense F200 (1,2m) a 
Orbbec Astra (až 8m). Aj keď tieto snímače predstavujú 
dobré rozlíšenie obrazu RGB (1920 x 1080p, 30 FPS, t.j. 
frames per second, počet obrázkov za sekundu), ich 
rozlíšenie hĺbky je oveľa nižšie (640 x 480p, 60 FPS). 
Musíme mať na pamäti, že zvyčajne sa hĺbkové 
rozlíšenie znižuje s nárastom počtu FPS. Tieto snímače 
fungujú prevažne vo vnútorných prostrediach, čo môže 
byť problémom, ak by ich používateľ chcel použiť pre 
aplikácie vo vonkajšom prostredí, ako napríklad v 
aplikáciách pre video monitorovanie. [2] 

Na druhej strane tu máme technológiu stereo 
videnia ktorá predstavuje ďalšiu z metód na získanie 3D 
obrazu. Stereo videnie má tú výhodu, že je schopné 
pracovať vonku, ale súčasné kamery nie sú stále veľmi 
presné. Okrem toho údaje zo stereo videnia vyžadujú 
veľa času na spracovanie a algoritmy sú zvyčajne 
pomerne výpočtovo ťažké. Stereo videnie je extrakciou 
3D informácií z digitálnych obrazov získaných z dvoch 
kamier. Obr. 1 znázorňuje nastavenie kamier pri 
získavaní stereo obrazu. [2] 

 

 
Obr. 1 Stereo videnie 
Zdroj: [15] 

Základná terminológia: Fixačný bod: bod priesečníka 
optickej osi. Baseline: vzdialenosť medzi stredmi 
premietania. Epipolárna rovina: rovina prechádzajúca 

stredom projekcie a bodom na scéne. Epipolárne 
priamky: priesečník epipolárnej roviny s rovinou 
obrazu. Konjugovaný pár: akýkoľvek bod v scéne, ktorý 
je viditeľný v oboch kamerách, bude premietaný do 
dvojice obrazových bodov v oboch snímkach. Rozdiel: 
vzdialenosť medzi zodpovedajúcimi bodmi, kedy sa dva 
obrysy prekrývajú. Mapa rozdielov: rozdiely všetkých 
bodov tvoria mapu rozdielov (môžu byť zobrazené ako 
obrázok). [15]  

Pri stereo videní môžu nastať dva problémy:  
1. Problém korešpondencie  
2. Problém rekonštrukcie 

 
1. Vzhľadom na dva alebo viac snímok tej istej 3D 

scény získaných z rôznych pohľadov sa problém 
korešpondencie týka úlohy nájsť súbor bodov v jednom 
obraze, ktoré môžu byť identifikované ako rovnaké 
body na inom obraze. Na tento účel sú body alebo 
príznaky (features) na jednom obrázku porovnané s 
príslušnými bodmi na inom obrázku. Problém 
korešpondencie sa môže vyskytnúť v stereo situácii, 
keď sa používajú dva zábery tej istej scény, alebo môžu 
byť zovšeobecnené na problém korešpondencie s 
pohľadom N. V druhom prípade môžu snímky 
pochádzať buď z N rôznych kamier nasnímaných 
súčasne alebo z jednej kamery, ktorá sa pohybuje 
vzhľadom na scénu. Problém sa sťažuje, keď sa objekty 
v scéne pohybujú vzhľadom na kameru. [3]  

2. Po správnej korešpondencií v oboch obrázkoch je 
treba vypočítať trojrozmerné informácie. Zmeny 
rozdielov medzi jednotlivými zhodami na obrázkoch 
poskytujú relatívny popis vzťahov s hĺbkou v prostredí, 
ktoré je potrebné pretransformovať na kartézske 
súradnice, aby umožnili generovanie mapy a navigáciu. 
[4] 
Senzory fungujúce na spomínaných technológiách:  
Kinect – je kombináciou softvéru a hardvéru 
postaveného spoločnosťou Microsoft. Technická časť 
kamery zahŕňa technológiu chipsetov od izraelského 
vývojára PrimeSense, ktorý vyvinul systém 
pozostávajúci z infračerveného projektora, kamery a 
špeciálneho mikročipu, ktorý vytvára mriežku na 
snímanej scéne, z ktorej možno zistiť polohu blízkeho 
objektu v troch rozmeroch. [5] 
Intel RealSense R200 (poznáme aj model F200) - má 3 
kamery, ktoré poskytujú RGB (farbu) a stereoskopické 
IR na vytvorenie hĺbky. S pomocou laserového 
projektora kamera vykonáva 3D skenovanie pre 
vnímanie scén a vylepšené fotografie. [6] 
Asus Xtion - zahŕňa infračervené snímače, adaptívne 
snímanie hĺbky a detekciu farieb a zvukov, ktoré 



Študentská vedecká konferencia 2019  Informatika 

  242 

umožňujú v reálnom čase zaznamenávať pohyby a hlas 
používateľa s veľkou presnosťou. [7] 
Orbbec Astra PRO – obsahuje 3D mikročip a 720p 
farebný snímač, má vynikajúce odozvu, plynulé 
prechody, hĺbkové rozlíšenie, ako ja schopnosť filtrovať 
pixely s nízkou kvalitou a mimoriadnu úroveň 
presnosti. [8]  
ZED Stereo Camera - snímač, ktorý sa spolieha na 
stereo videnie a poskytuje mapu rozdielov, kde sú 
uložené informácie o hĺbke.  
Kamera Matterport - systém, ktorý umožňuje skenovať 
domy a automaticky vytvára 3D obraz nehnuteľností. Je 
to kamera určená špeciálne pre realitné účely.  
Pelican PiCam - fascinujúce zariadenie postavené na 
pripojenie k fotoaparátu, napríklad na mobilný telefón 
alebo tablet. Jeho výstupný obraz má rozlíšenie 8 MP 
(megapixel) a dosah až 5 metrov. Toto pole snímačov 4 
× 4 umožňuje užívateľovi získať obrázky s perspektívou 
3D, čiže je ideálny pre umelecké a každodenné 
aplikácie. [2] 

1.1 PCL 
PCL je rozsiahly, multiplatformový, otvorený projekt 
pre spracovanie 2D/3D obrazov a point cloudov. 
 

 
Obr. 2: Point Cloud Library logo 
Zdroj: [10] 

 
Knižnica obsahuje množstvo najmodernejších 
algoritmov na ich spracovanie vrátane algoritmov na 
filtrovanie vybočených hodnôt (outliers) z point 
cloudov, spájanie 3D point cloudov dohromady, 
určenie príznakov (feature extraction), rekonštrukcie 
povrchu, segmentáciu relevantných častí scény, 
extrakciu kľúčových bodov (keypoints) a výpočet 
deskriptorov na rozpoznanie objektov v scéne  na 
základe ich geometrického vzhľadu a vytváranie 
povrchov z point cloudov a vizualizácia. [9] 

Celá knižnica je písaná v jazyku C++ a uvoľnená pod 
licenciou BSD (Berkeley Software Distribution), čo 
znamená, že je k dispozícii bezplatne pre komerčné i 
výskumné účely. K dispozícii je pre viaceré operačné 
systémy a platformy vrátane Linux, Windows, Mac OS, 
Android a iOS. [9] 

Pri písaní tejto knižnice brali vývojári ohľad na 
efektívnosť a výkonnosť moderných procesorov. PCL je 
chrbticou spracovania 3D dát. PCL obsahuje štruktúry 
určené pre použitie so systémom ROS (Robot 
Operating System, http://www.ros.org/). ROS je 
flexibilný framework pre písanie robotického softvéru. 
Je zbierkou nástrojov, knižníc a konvencií, ktorých 
cieľom je zjednodušiť úlohu vytvárania komplexného a 
robustného správania robotov na rôznych robotických 
platformách. V dôsledku toho bol systém ROS 
postavený od základov tak, aby podporil vývoj 
robotického softvéru. [9]  

Okrem toho poskytuje PCL podporu pre knižnicu 
OpenMP (Open Multi-Processing, http://openmp.org) 
a Intel Threading Building Blocks (TBB) pre multijadrovú 
paralelizáciu. Chrbtovou kosťou pre rýchle 
vyhľadávanie najbližších susedov poskytuje FLANN 
(Fast Library for Approximate Nearest Neighbors). Pre 
zjednodušenie ďalšieho vývoja je knižnica rozdelená do 
niekoľkých menších kódových knižníc, ktoré je možné 
zostavovať samostatne. Obr. 3 znázorňuje prepojenie 
jednotlivých PCL knižníc. 

2 Filtrácia 
Filtrovanie je možno najdôležitejšou operáciou 
predspracovania obrazu v počítačovom videní. Point 
cloudy získané zo senzorov, ako napríklad zo senzoru 
Kinect alebo kamery Intel RealSense R200, často 
vyžadujú použiť nejaký druh filtrácie. Väčšinou je to 
spôsobené nepresnosťami senzoru, kamery alebo 
môže ísť o nejakú požadovanú oblasť, s ktorou chceme 
následne pracovať. Po redukcii bodov point cloudu 
nemusíme pracovať s takým veľkým množstvom bodov 
ako pred ňou, čo v podstate uľahčí prácu s point 
cloudom. Následne je potrebné vykonať vyhladenie 
hrán v point cloude, aby sa zreteľnejšie dali vidieť 
obrysy objektov. 

2.1 Statistical Outliers Removal 
Statistical Outliers Removal filter založený na 
štatistickej analýze vzdialeností medzi susednými 
bodmi. Úlohou tohto filtra je odstrániť tzv. vybočené 
hodnoty (outliers). Pre filter sa nastavujú dva 
parametre: počet susedov a štandardná odchýlka. 

Algoritmus 1. Statistical Outliers Removal filter 
pcl::StaticalOutlierRemoval<pcl::PointXYZ> sor; 
sor.setInputCloud (cloud); 
sor.setMeank (50); 
sor.setStddevMulThresh (1.0); 
sor.filter (*cloud_filtered); 

http://www.ros.org/
http://openmp.org/
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V tomto príklade sme počet susedov, ktorí sa majú 
analyzovať pre každý bod, nastavili na 50 a štandardnú 
odchýlku na 1. To znamená, že všetky body, ktoré majú 
vzdialenosť väčšiu ako 1 štandardná odchýlka strednej 
vzdialenosti od bodu dotazu, budú označené ako 
odľahlé a odstránené. Body, ktoré zostali, uložíme na 
ďalšie spracovanie. 

2.2 RANSAC 
RANSAC predstavuje ďalšiu z metód na odstránenie 
vybočených hodnôt. Všetky údaje sa použijú na to, aby 
sa zistili parametre modelu. Potom sa zistí hodnota, 
ktorá sa najviac odchyľuje od vypočítaného modelu. 
Bude sa potom predpokladať, že ide o vybočenú 
hodnotu. Táto hodnota sa vylúči („vyčiarkne“) a nájde 
sa nasledujúca najväčšia vybočená hodnota v rámci 
určitého rozsahu, prípadne sa príde k tomu, že už nie sú 
k dispozícii ďalšie vybočené údaje. Metóda RANSAC 
dokáže vyhladiť údaje aj vtedy, keď významný podiel 
dát sú vybočené hodnoty. RANSAC sa zvlášť dobre hodí 
na spracovanie obrazu, lebo detektory lokálnych 
príznakov často generujú veľké chyby (vybočené 
hodnoty). [11] 

Algoritmus 2. RANSAC 
pcl::SACSegmentation<pcl::PointXYZ> ransac; 
ransac.setInputCloud (input cloud); 
ransac.setModelType (pcl::SACMODEL PLANE); 
ransac.setMethodType (pcl::SAC RANSAC); 
ransac.setDistanceThreshold (0.01); 
ransac.segment (output cloud); 

3 Vyhladzovanie 
Vyhladzovanie je jednoduchá a veľmi často používaná 
operácia pre spracovanie obrazu. Jej hlavné použitie je 
na redukciu šumu z fotoaparátu alebo z kamery a v 
prípade potreby na zníženie rozlíšenia snímky.   

3.1 Bilateral a Fast Bilateral Filter 
Oba filtre slúžia na vyhladzovanie objektov. Môžu 
vznikať falošné okraje v obraze alebo schodíkový efekt. 
Bilaterálny filter je nelineárny filter, ktorý pomáha 
vyhladiť okraje a redukuje šum obrázku. Nahrádza 
intenzitu každého bodu váženým priemerom hodnôt 
intenzity z blízkych bodov. Táto váha môže byť založená 
na gaussovskej distribúcii. Parametre: Keď sa rozsah 
parametra σr zväčšuje, bilaterálny filter postupne sa 
približuje Gaussovovej konvolúcii, pretože rozsah 
Gaussianu sa rozširuje a vyrovnáva, čo znamená, že sa 
stáva takmer konštantným v intervale intenzity obrazu. 
Ako priestorový parameter σd rastie, väčšie príznaky sa 
vyhladia. [12] 

Algoritmus 3. Bilateral filter 
pcl::BilateralFilter<pcl::PointXYZI> bil; 
bil.setInputCloud (inputcloud); 
bil.setHalfSize (2); 
bil.setStdDev (4); 
bil.setSearchMethod (kdtree); 
bil.filter (outputcloud); 

Fast bilateral filter je rýchlejšou implementáciou 
bilaterálneho filtra. 

Algoritmus 4. Fast Bilateral filter 
pcl::FastBilateralFilter<pcl::PointXYZ> fbf; 
fbf.setInputCloud (inputcloud); 
fbf.setSigmaS (10); 
fbf.setSigmaR (0.05f); 
fbf.setSearchMethod (kdtree); 
fbf.applyFilter (outputcloud); 

3.2 Gaussov filter 
Je to najužitočnejší vyhladzovací filter. Filtrovanie sa 
vykonáva pomocou Gaussového jadra pre každý bod 
vstupného obrázka. Gaussovo jadro je matica čísel 
obsahujúca koeficienty, ktoré zodpovedajú gaussovej 
krivke resp. ploche. Filter vynásobí každý bod 
vstupného obrázka s koeficientmi gaussového jadra. 
Následne sa spočítajú všetky vynásobené 
medzivýsledky. Výsledkom tejto operácie je hodnota 
výstupného pixelu. Nevýhodou je pomalá rýchlosť 
spracovania. [13] 

Algoritmus 5. Gaussov filter 
pcl::filters::GaussianKernel<pcl::PointXYZ,pcl::PointX
YZ>:: Ptr kernel (new 
pcl::filters::GaussianKernel<pcl::PointXYZ, 
pcl::PointXYZ>); 
(*kernel).setSigma(4); 
(*kernel).setThresholdRelativeToSigma(4); 

3 K-d stromy 
Pri filtrovaní 3D dát je použitá dátová štruktúra k-d 
strom na organizáciu bodov pred filtrovaním. K-
rozmerné stromy sú dátové štruktúry, slúžiace na 
organizáciu bodov v k-rozmernom priestore. Sú 
špeciálnym prípadom binárnych stromov, v ktorých 
každý uzol predstavuje k-rozmerný bod. Každý 
nelistový uzol rozdeľuje priestor na dve časti - 
polroviny. Body naľavo od tohto bodu sú 
reprezentované ľavým podstromom a body napravo 
pravým podstromom. [14]  

Smer sa vyberá nasledovným spôsobom: každý uzol 
v strome je spojený s jedným z k-rozmerov, pričom 
nadrovina je kolmá na os tohto rozmeru. Napríklad pre 
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os X: všetky body v podstrome s hodnotou X väčšou ako 
hodnota uzla, budú patriť do pravého podstromu, 
zvyšné budú patriť do ľavého podstromu. K-d stromy sú 
teda vhodným kandidátom pre reprezentáciu 
rozloženia bodov v point cloudoch a pre vyhľadanie 
najbližších susedov jednotlivých bodov. [14] 
 

 
Obr. 4: K-d strom 
Zdroj: [14] 

 
Obr. 4 znázorňuje trojrozmerný k-d strom – červená 
rovina rozdeľuje celú bunku (bielu) na dve podbunky, 
z ktorých každá je rozdelená zelenými rovinami na dve 
čiastkové bunky. Nakoniec sú všetky štyri rozdelené 
modrými rovinami. Keďže už nedochádza k ďalšiemu 
deleniu, výsledných osem buniek je listových. [14] 

4 Výsledky 
Pre testovanie našich algoritmov spomínaných v tejto 
práci sme použili dáta, ktoré pcl komunita ponúka na 
rýchle otestovanie algoritmov. V práci sme sa snažili 
o predspracovanie 3D dát, ktoré môžeme získať napr. 
z kamery Intel RealSense.  
Ako prvý krok pri spracovaní nasnímaných 3D dát je 
filtrácia. Filtrácia nám poslúži na odstránenie 
vybočených hodnôt ktoré kamera zaznamená, ale pre 
nás sú to nežiadúce hodnoty. My sme na tento účel 
použili viaceré filtre a porovnávali sme ich medzi sebou 
a zisťovali sme, ktorý a za akých podmienok je výhodné 
použiť na tento účel. Štatistický filter je podľa získaných 
výsledkov vhodné použiť vtedy, keď dáta obsahujú veľa 
vybočených hodnôt. RANSAC filter je práve naopak 
vhodné použiť pri dátach, ktoré obsahujú málo 
vybočených hodnôt, vtedy funguje veľmi spoľahlivo. 

Ako ďalší krok je fáza vyhladzovania, tiež sme sa snažili 
porovnať viaceré filtre na tento účel. Bilaterálny filter je 
lepší v tom, že dokáže odstrániť šum a zachovať ostré 
hrany obrázka. Gaussov filter je tiež dobrou voľbou pre 
tento účel, ale malou nevýhodou je pomalá rýchlosť 
spracovania. Algoritmy 1-5 nám prezentujú časti kódov 
a Obr. 5-8 zobrazujú výsledky po aplikovaní filtra. 

Záver 
Cieľom tejto práce bolo oboznámiť čitateľov 
s technickými prostriedkami 3D videnia a spracovaním 
3D dát pomocou algoritmov, ktoré obsahuje knižnica 
PCL. V úvode sme si predstavili 3D snímací hardvér, ako 
aj dve technológie na základe ktorých pracujú. Ďalej 
sme si predstavili knižnicu PCL, ktorá obsahuje 
algoritmy na spracovanie získaných 3D dát, pár s týchto 
algoritmov sme ich podrobnejšie predstavili 
a porovnali ich medzi sebou. 
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Abstrakt 
S príchodom Internetu vecí sa začali objavovať v 
obydliach rozmanité inteligentné sústavy na 
monitorovanie rôznych systémov, akými sú napríklad 
osvetlenia, monitorovanie kúrenia, klimatizácie alebo 
kontrola vstupu osôb do budovy. 

Táto práca sa venuje návrhu systému na kontrolu 
vstupu osôb do stavieb, ktorý bude snímať osobu, keď 
sa objaví pred dverami, ako aj výberom 
najvhodnejšieho hardvéru pre tento systém. Výber 
bude uskutočnený z  množstva dostupných senzorov i 
mikrokontrolérov, ktorý trh s elektronikou ponúka. 
Tento systém pozostáva z vhodného mikrokontroléra, 
senzora PIR (Passive Infrared sensor)  a kamery 
fotografujúcej osobu stojacu pred dverami.  

Cieľom práce je oboznámiť čitateľa s praktickými 
návrhmi systému na inteligentnú kontrolu vstupu osôb 
do budov. 
Kľúčové slová: Internet vecí, senzory, kamera 

Abstract 
With arrival of the Internet of things, different 
intelligent systems have been started to appear for 
monitoring various systems in building, as building 
lighting, monitoring of heating, air-conditioning, or 
control people’s entry into building.  

This work deals with the design of a system for 
control people’s entry into building, which will photo 
the person, when it appears in front of the door, and 
selection of the appropriate hardware for this system 
from many available sensors and microcontrollers on 
the market. This system consists of a suitable 
microcontroller, PIR sensor (Passive Infrared sensor) 
and a camera, which takes a photo of a person standing 
in front of the door. 

The aim of the thesis is to inform reader with the 
possibilities of system design for intelligent control of 
people’s entry into building. 
Key Words: Internet of things, sensors, camera 

Úvod 
V dnešnej dobe sa pravidelne stretávame s pojmom 
Internet vecí, ktorý predstavuje ekosystém zariadení 
pracujúci v inteligentných priestoroch či rozhraniach 
slúžiacich na prepojenie a komunikáciu v sociálnych, 
environmentálnych a používateľských kontextoch. 
Internet vecí predstavuje celosvetovú sieť vzájomne 
prepojených vecí. Každá firma si však tento novodobý 
pojem vysvetľuje inak.  

Spoločnosť Cisco túto terminologickú problematiku 
definuje ako „Internet všetkého“ (Internet of 
Everything), alebo ako inteligentné prepojenie ľudí, 
procesov, údajov a vecí.[1] 

Americká národná vedecká nadácia sa pohráva s 
definíciou, ktorá pracuje s nápadom „Kyberneticko-
fyzikálnych systémov“ (Cyber-Physical Systems). Tie 
majú vzájomne spájať fyzický svet (napr. 
prostredníctvom senzorov a ovládačov) s virtuálnym, a 
následne získané informácie vyhodnocovať podľa 
určitého kľúča. [2] 

Spoločnosť IBM označuje problematiku Internetu 
vecí sloganom Múdrejšia planéta (Smarter Planet). Svoj 
krok vysvetľuje návodom, v ktorom pomocou 
konkrétnych odporúčaní navádza používateľa na to, 
ako správne využívať celú novú generáciu 
inteligentných systémov či technológií, ktoré sú mu k 
dispozícii (napr. inteligentnejšie rozvodné siete, 
zdravotná starostlivosť, dopravné systémy, atď.). [3] 

Spoločnosť ABB pretavila tento pojem do vízie 
praktického prepojenia služieb a ľudí (Internet of 
Things and Services, People),ktorá prostredníctvom 
internetu vyššie uvedené tri zložky spája, zlepšuje 
analýzu dát, produktivitu, zvyšuje spoľahlivosť, šetrí 
energiu a náklady.[4] 

Technologický inštitút z Atlanty pracuje s pojmom, 
ktorý by sa dal preložiť ako Internet nano vecí. Tento 
pojem ukrýva sieť slúžiacu na prepojenie zariadení na 
úrovni nanotechnológií.[5] 
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Komisia pre technickú stránku internetu (Internet 
Engineering Task Force, IETF) používa, na druhej strane, 
označenie prepojenie inteligentných objektov (Smart 
Object Networking, SON). Prepojenie inteligentných 
objektov predstavuje zoskupenie veľkého množstva 
zabudovaných zariadení, ktoré využívajú komunikačné 
služby ponúkajúce rôznorodé internetové protokoly. 
Mnohé z týchto zariadení (niekedy sa využíva aj pojem 
inteligentný objekt) nie sú priamo prevádzkované 
ľuďmi, ale tvoria konkrétnu súčasť budov či vozidiel, 
alebo sú rozmiestnené voľne v prostredí. Tieto objekty 
sú ale limitované svojou životnosťou, kapacitou 
pamäte, spracovaním zdrojov alebo šírkou 
prenosového pásma.[6] 

Predpokladá sa, že Internet vecí zvýši jednotlivé 
stupne automatizácie v domácnostiach, školách aj 
firmách.[7] 

Mnoho firiem potrebuje mať dohľad nad tým, kto 
do budovy vstúpi. Vyššie uvedené systémy sa starajú aj 
o kontrolu tohto vstupu a sú dobre vybavené rôznymi 
špeciálnymi technológiami, ktoré sa snažia čo 
najrýchlejšie a najefektívnejšie kontrolovať osoby 
nachádzajúce sa v danom objekte. S veľkým pokrokom 
v oblasti digitálnych technológií sa začínajú objavovať 
zmeny aj v týchto kontrolných systémoch. Preto sa 
nemôžeme čudovať, že neodlúčiteľnou súčasťou týchto 
sústav sú aj mikrokontroléry (napr. Raspberry Pi) s 
obslužným softvérom. Výhodou takýchto riešení je 
veľké množstvo senzorov a rôznych rozširujúcich 
modulov, pomocou ktorých sa dá navrhnúť systém 
ušitý im presne na mieru. 

1 Mikrokontrolér 
Mikrokontroléry, alebo jednočipové mikropočítače, 
obsahujú v jednom konkrétnom puzdre všetky 
podstatné komponenty mikropočítača. Skladajú sa z: 

 radiča a procesora (ten môže byť 4, 8, 16 alebo 
32-bitový); 

 programovej pamäte EEPROM alebo Flash; 

 dátovej pamäte, na ktorú sa dá zapisovať 
alebo ktorá sa dá čítať; 

 periférnych obvodov pre vstup a výstup dát. 
Mikrokontroléry sa vyrábajú v rôznych vyhotoveniach. 
Najmenšie typy majú len 8 vývodov, a to vrátane 
napájania, pričom rozmery puzdra sú približne 3x3 mm. 
Najvýkonnejšie typy majú ale puzdrá so 100 - 200 
vývodmi.[8] 

1.1 Raspberry Pi 3 model b 
Raspberry Pi je mikrokontrolér s veľkosťou, ktorá sa 
približuje rozmerom kreditnej karty, a s bohatou 

výbavou vstupno-výstupných rozhraní. Tento 
mikrokontrolér vynašla britská firma Raspberry Pi 
Foundation a je vhodný na vzdelávanie v oblasti 
programovania. V dnešnej dobe sa môžeme stretnúť s 
jeho aktívnym využitím práve v oblasti, ktorú obšírne 
pokrýva pojem Internet vecí. Avšak v prípade potreby 
sa môže používať aj ako VPN Server. Medzi hlavné 
výhody patrí jeho cena, dostupnosť a možnosť pripojiť 
prídavné senzory podľa potreby.[9] 
 
Špecifikácia: 

• Procesor: ARM Cortex-A53 64bit; 
• Pamäť: 1GB RAM, MicroSDHC slot: max 32GB; 
• Rozhrania: 4 porty USB 2.0, 1 Ethernet; 
• Video výstup: HDMI (rev 1.3 & 1.4); 
• Zvukový výstup: Prostredníctvom HDMI; 

• Integrovaná sieť: : 10/100 Mbit / s Ethernet +      
WiFi 802.11n a Bluetooth 4.1.[10] 

 
      Zdroj: [11] 

1.2 Arduino UNO Rev3 
Arduino Uno Rev3 je mikrokontrolér založený na čipe 
ATmega328. Má 14 digitálnych vstupných/výstupných 
kolíkov (z ktorých 6 môže byť použitých aj v podobe 
PWM výstupov), 6 analógových vstupov, 16 MHz  
oscilátor, pripojenie s USB, napájací konektor, zásuvky 
ICSP a tlačidlo Reset .Arduino Uno Rev3 teda obsahuje 
všetko potrebné, čo by mal obsahovať dobrý a 

spoľahlivý mikrokontrolér. Jednoducho ho pripojíte k 
počítaču, a to pomocou USB káblu, alebo ho môžete 
napájať pomocou adaptéra či batérie. Jeho najväčšou 
výhodou je jeho jednoduchosť.[12] 
 
Špecifikácia: 

 Pracovné napätie: 5V; 

 Výstupné napätie (odporúčané): 7-12V; 

 Výstupné napätie (limit): 6-20V; 

 Digitálne  vstupno-výstupné PIN: 14; 

Obr. 1 : Raspberry Pi 3 model b 
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 Analógové vstupné PIN: 6; 

 Pamäť flash: 32KB; 

 SRAM: 2 KB; 

 EEPROM: 1KB; 

 Frekvencia procesora: 16 MHz.[12] 

2 Senzory 
Senzory sú sofistikované zariadenia, ktoré sa často 
používajú na zachytenie elektrického alebo optického 
signálu. Sú neoddeliteľnou súčasťou dnes už takmer 
väčšiny zariadení, a to bez ohľadu na to, či sa používajú 
v domácnosti, spotrebnej elektronike, inteligentných 
mestách, budovách alebo priemyselnej výrobe. [13] 

 
Senzor je zariadenie, ktorého hlavnou úlohou je 

prevádzanie nameranej fyzikálnej veličiny do signálu, 
ktorý možno elektricky merať. Najčastejšie ide o prevod 
fyzikálnej veličiny na elektrický signál. Existujú ale 
senzory, ktoré sú založené výlučne či už na 
mechanickom, pneumatickom, hydraulickom, príp. 
inom fyzikálnom princípe. Takýmto princípom vieme 
zistiť napr. teplotu materiálov, prítomnosť súčiastky na 
konkrétnom mieste, vieme ním odmerať hladinu 
kvapaliny v nádobe, zistiť rýchlosť pohybujúceho sa 

telesa  a množstvo iných pre nás dôležitých údajov. Ak 
si teda zhrnieme predošlé definície, tak: snímač ako 
taký má za úlohu previesť fyzikálnu veličinu na 
zrozumiteľnú informáciu pre daného používateľa. Pri 
meraní teploty teda používateľ vidí číslo predstavujúce 
teplotu.[14] 

2.1 Rozdelenie senzorov 
Základné rozdelenie senzorov: 

 senzory zaznamenávajúce elektrické veličiny 
(prúd, napätie, odpor...) 

 senzory zaznamenávajúce veličiny, ktoré nie 
sú elektrické (poloha, teplota, tlak, vlhkosť...). 

Senzory môžeme ďalej, podľa princípu činnosti 
premeny neelektrickej veličiny na elektrický signál, 
rozdeliť na aktívne (generátorové) a pasívne 
(parametrické) senzory. 

 Aktívne (generátorové) senzory sa správajú 
ako zdroje elektrickej energie, čiže premieňajú 
fyzikálnu veličinu priamo na veličinu elektrickú 
(napr. indukčné alebo piezoelektrické 
senzory). 

 Pasívne (parametrické) senzory menia svoje 
vlastnosti pôsobením vstupnej fyzikálnej 
veličiny. Pri tomto type senzorov je 
nevyhnutné napájanie elektrickou energiou 
(napr. kapacita, elektrický odpor, tlak).[16] 

Aby sme sa vedeli lepšie medzi bohatou ponukou 
týchto senzorov orientovať, ponúkame krátke delenie 
tých najviac vyhľadávaných: 

 senzory elektrických veličín – používajú sa na 
meranie elektrického poľa (napätie, prúd); 

 senzory magnetických veličín – používajú sa 
na meranie magnetického poľa, indukčného 
toku (permeabilita) alebo na meranie 
magnetických fyzikálnych veličín; 

 senzory mechanických veličín – tieto senzory 
predstavujú väčšinu senzorov slúžiacich na 
meranie neelektrických veličín. Ide hlavne 
o senzory polohy, rýchlosti, zrýchlenia tlaku, 
vibrácií...; 

 senzory tepelných veličín – slúžia na 
zaznamenávanie fyzikálnych veličín 
vzťahujúcich sa k teplu, tepelnej kapacite 
a pod.; 

 senzory na zaznamenávanie žiarenia – tieto 
senzory slúžia na zaznamenávanie emisie 
častíc alebo elektromagnetických lúčov. Podľa 
svojho využitia sa potom delia na senzory 
jadrového žiarenia a senzory 
elektromagnetického žiarenia; 

Obr. 2 : Arduino UNO Rev3 

Zdroj: [12] 
Obr. 3: Princíp fungovania senzora 

Zdroj: [15] 
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 biologické senzory – predstavujú senzory, 
ktoré sa používajú najmä v medicíne.[17] 

2.2 Prehľad vhodných senzorov 
OMRON D6T – tento tepelný senzor dokáže odhaliť 
stacionárne tepelné objekty. Práve tým sa líši od 
bežného pohybového senzora, ktorý zachytí iba posun. 
OMRON D6T dokáže odhaliť prítomnosť živého tvora 
prostredníctvom jeho telesnej teploty. Medzi hlavné 
výhody patrí napr. nízka hlučnosť, kompaktné rozmery, 
vysoká citlivosť a ľahká prepojiteľnosť. [18] 
OMRON B5T-007001-020 – predstavuje systém s 
názvom HVC (Human Video Component). Slúži na 
odhalenie prítomnosti človeka pred nejakým objektom. 
OMRON B5T-007001-020 dokáže rozoznať vek, 
pohlavie, tvár, polohu rúk atď. Pozostáva z kamery a 
osobitnej základnej dosky, ktorá je s kamerou 
prepojená plochým káblom. Medzi jeho hlavné výhody 
patrí predovšetkým oveľa vyššia presnosť oproti 
OMRON D6T senzoru. [19] 
MSAN-001 (X-Band Microwave Motion Sensor 
Module) – tento mikrovlnný pohybový senzor môže 
zachytiť prítomnosť živého tvora priamo za dverami 
akejkoľvek nehnuteľnosti. Jeho nevýhodou je ale to, že 
si žiada externé napájanie a je veľmi veľký. Dá sa ale 
prakticky ukryť do fasády akejkoľvek budovy bez toho, 
aby narušil jej estetickú funkciu.[20] 
PIR (Passive Infrared Sensor) – reprezentuje senzor 
odhaľujúci pohyb na úrovni zmien v infračervenom 
svetle. Nevýhodu jeho používania vidíme v tom, že 
zaznamenáva pohyb iba v čase, kedy osoba príde 
priamo k dverám. Ak ale pred nimi stojí určitý čas, 
senzor jej ďalší pohyb nedokáže už rozpoznať. [21] 

 

CO2 Sensor – dokáže zachytiť prítomnosť živého tvora 
pred dverami na základe zmien pomeru oxidu 
uhličitého vo vzduchu. Hlavnou nevýhodou takéhoto 
senzora je ale to, že oxid uhličitý neprodukujú len ľudia, 
ale aj zvieratá či autá, a teda pri použití takéhoto 
systému môže dochádzať k značnej nepresnosti pri 
overovaní si, či sa niekto nachádza za dverami. [22] 

3. Softvér 
Obslužný softvér je neoddeliteľnou častou systému, 
ktorý sa využíva na kontrolu osôb pri vstupe do 
nehnuteľnosti. Väčšinou sa môžeme stretnúť s dvomi 
typmi takéhoto softvéru. Oba však závisia od typu 
použitého kontroléra. Pri type Arduino ide o program 
napísaný v C# alebo v Pythone. V prípade druhého typu, 
Raspberry Pi, má výrobca pre mikrokontrolér vyvinutý 
svoj vlastný operačný systém, ktorý je postavený na 
Debiane. Obsahuje, paradoxne, veľké množstvo 
balíčkov. 

Na tento mikrokontrolér je dovolené nainštalovať 
operačný systém aj od iných výrobcov, a to menovite: 

 Ubuntu Mate 

 Snappy Ubuntu Core 

 Windows 10 IoT Core 

 OSMC 

 LibreELEC 

 PiNet 

 Risc Os.[29] 

4. Kamera 
Aj kamera je dôležitou súčasťou systému na kontrolu 
vstupu osôb do akýkoľvek budov. Akonáhle PIR senzor 
zachytí pohyb osoby, ihneď sa aktivuje. Aj v tomto 
prípade existuje viac riešení, ktoré používateľovi 
pomáhajú realizovať pripojenie kamery k 
mikrokontroléru, a to buď formou rozširujúceho 
modulu (napr. OpenMV Cam7), alebo využitím 
rozhrania, ktoré ponúka samotný mikrokontrolér. 
Dávať si však treba pozor na mikrokontrolér Raspberry 
Pi. Pri použití toho rozhrania je potrebné dozrieť na 
kompatibilitu kamery s mikrokontrolérom. Aj z toho 
dôvodu by sa malo siahnuť po kamere priamo od 
výrobcu (Raspbbery Pi camera module V2).Tie isté 
komponenty potom odbúravajú problémy s ovládačmi 
a kompatibilitou. 

5. Náš návrh systému na kontrolu vstupu osôb do 
budov. 
Úlohou zariadenia, opísaného v nasledujúcej časti našej 
práce, je inovácia týkajúca sa spôsobu zachytenia osoby 
stojacej predo dvermi pomocou fotografie a následné 

Obr. 4: PIR Senzor 

Zdroj: [23] 
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uloženie jej „foto-identity“ do pamäte, ktorá pomáha 
používateľovi mať presnú vizuálnu kontrolu nad tým, 
kto daný objekt navštívil. Nevyhnutnou súčasťou takto 
nastaveného systému je mikrokontrolér, ktorý bude 
slúžiť ako mozog celého operačného systému. Prakticky 
bude prepájať potrebné komponenty, akými sú napr. 
kamera s rozlíšením umožňujúcim priamu identifikáciu 
osoby pohybujúcej sa v okolí objektu, príp. priamo v 
ňom, ale taktiež aj senzor, ktorý bude spúšťať túto 
kameru v bode, kedy takáto osoba vstupuje do objektu. 
Nemôžeme zabudnúť ani na obslužný softvér, ktorý sa 
bude skladať z prispôsobeného operačného systému, 
ovládačov periférnych zariadení (kamera a senzor) a 
open-ssh servera, aby bolo umožnené na diaľku 
monitorovať pohyb osôb v budove alebo pred ňou. 

5.1 Výber mikrokontroléra 
Úlohou mikrokontroléra je sledovať pomocou senzora, 
či niekto nestojí pred dverami. Pri zameraní osoby, 
plánujúcej pobyt v danom objekte, mikrokontrolér 
aktivuje kameru, ktorá si zadováži jej snímku. 
Najvhodnejší mikrokontrolér pre takýto systém je 
Raspberry Pi 3 model b. Výber tohto mikrokontroléra 
bol urobený na základe predchádzajúcich skúseností s 
týmto zariadením, a aj preto, že je ľahko dostupný, 
ponúka dostatočný výkon, bezdrôtové technológie (wi-
fi, bluetooth) a je tiež ľahko rozšíriteľný o ďalšie 
senzory, ktoré sa dajú k mikrokontroléru pripojiť 
pomocou rozhrania GPIO. Jeho hlavnou výhodou je 
samostatné rozhranie pre pripojenie kamery, ktoré 
výrobca ponúka, a operačný systém, v ktorom je už 
ovládač kamery implementovaný. 

5.2 Výber vhodného senzora 
Aby bol náš systém funkčný, musí obsahovať kvalitný 
senzor. Senzor PIR má v sebe dva otvory, ktoré sú 
vyrobené zo špeciálneho materiálu citlivého na 
infračervené žiarenie. Keď je senzor nečinný, obidva 
sloty zaznamenávajú rovnaké množstvo 
infračerveného žiarenia. Keď okolo neho prejde človek, 
prvá polovica senzora zachytí zmenu, ktorú vyvolá jeho 
telesná teplota, a to spôsobí pozitívnu diferenciálnu 
zmenu medzi oboma polovicami. Keď objekt opustí 
snímanú oblasť, stane sa opak. Senzor vygeneruje 
zápornú diferenciálnu zmenu. Tieto zmeny impulzov sú 
zachytené, a to samotným infračerveným senzorom, 
ktorý je umiestnený v hermeticky utesnenom kovovom 
puzdre, aby sa zlepšila odolnosť voči hluku, teplote či 
vlhkosti. K dispozícii je priezor z materiálu 
prepúšťajúceho infračervené žiarenie. [24] 

Veľkou výhodou tohto senzora je jeho dostupnosť 
na trhu a cena. Oproti iným senzorom dokáže senzor 
PIR zachytiť človeka s obdivuhodnou presnosťou, a tiež  
nezachytávať osoby pohybujúce sa za prekážkou (napr. 
stena), a teda je najvhodnejším riešením pre náš 
navrhovaný systém. Senzor musí byť, samozrejme, 
umiestený na viditeľnom mieste. 
 
Senzor má tieto PINY : 

1. GND: Uzemňovací PIN; 
2. OUT: výstup zo senzora; 
3. VCC: napájanie. 

5.3 Zapojenie senzora k mikrokontroléru 
Raspberry Pi 3 model b na GPIO 
GPIO rozhranie je rovnaké na všetkých modeloch 
mikrokontrolérov Raspberry Pi.  

Postupovať sa má takto: 
GND PIN pripojíme k PIN-u 6(GND). 
OUT pripojíme k ľubovoľnému výstupnému PIN-u      
(GPIO), napr. 17. 
VCC pripojíme k PIN-u 2 (5V).[30] 

5.4 Výber a nastavenie kamery 
Úlohou kamery je urobiť snímku osoby stojacej pred 
dverami. Vzhľadom na naše nároky, ako aj na 
kompatibilitu s mikrokontrolérom Raspberry Pi, je 
najvhodnejším riešením kamera Raspberry Pi camera 
module V2. Tento kamerový modul obsahuje 
vysokokvalitný 8 megapixlový obrazový snímač, ktorý je 
navrhnutý na mieru mikrokontroléru Raspberry pi. Je 
schopný zachytiť snímku vo FullHD kvalite.[25] 
 
 

Obr. 5: Raspberry pi 3 model b rozhranie na pripojenie 
kamery 

Zdroj: [28] 
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Nastavenie kamery: 

 otvoríme si Menu -> Nastavenia -> 
Konfiguračný panel; 

 v konfiguračnom paneli v záložke rozhrania, 
povolíme rozhranie, ktoré sa volá Camera; 

 po uložení nastavení bude operačný systém 
rozpoznávať kameru. [27] 

5.4 Obslužný softvér 
Aby náš systém fungoval, potrebujeme kvalitný 
a hlavne výkonný operačný systém. Najlepšou voľbou 
je operačný systém RaspberianOS, a to priamo od 
výrobcu mikrokontroléra. Tento operačný systém je 
kompatibilný s hardvérom už raz opísaným v našej 
práci1. Jeho výhodou je jednoduchosť 
a programovateľnosť, ale aj to, že nemusíme používať 
nijaké proprietárne ovládače, aby hardvér fungoval. 
Aby sa vôbec dokázali urobiť snímky osôb, ktoré 
zachytila kamera na diaľku, potrebujeme internetové 
pripojenie a OpenSSH server. 
Konfigurácia OpenSSH servera na RaspberrianOS: 

 príkazom sudo raspi-config spustíme 
konfiguráciu; 

 v menu vyberieme položku 7 - rozšírené 
možnosti; 

 vyberieme možnosť A4 (SSH); 

 
1 Mikrokontrolér: Raspberry Pi 3 model b, Kamera 

Rasbperry Pi Camera module V2, Senzor: PIR HC-SR501 

 systém sa nás opýta na to, či chceme zapnúť 
server, my výzvu potvrdíme a ukončíme 
konfiguráciu.[26] 

 

Záver 
Cieľom práce bolo objasniť čitateľovi problematiku 
návrhu inteligentného systému na kontrolu vstupu 
osôb do rôznych objektov. Predstaviť čitateľovi 
hardvér/softvér,  z ktorého je možné zostrojiť systém 
na kontrolu vstupu osôb do budov a navrhnúť čitateľovi 
možné riešenie.  
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Abstrakt 

Cieľom  našej  práce  je  vytvoriť   webovú   aplikáciu 
na rozpoznávanie obrazov, ktorá v sebe zahŕňa tri rôzne 
služby na rozpoznávanie obrazov a experimentálne 
overiť, ktorá z týchto služieb je najlepšia. 

V úvode a prvej kapitole načrtneme dôležité 
informácie týkajúce sa problematiky cloudových 
služieb. Uvádzame základné teoretické poznatky. 
Opisujeme  štruktúru  týchto  služieb  a   ako   služby na 
rozpoznávanie  obrazov   realizujú   proces   učenia a 
spracovávajú obrazy. 

Ďalšie  kapitoly   sa   už   priamo   venujú   návrhu   a 
implementácií služieb do webovej aplikácie. Definujú 
vzhľad a vrstvy aplikácie typu klient-server, jej obsah na 
strane klienta a serveru, použité programovacie jazyky, 
spôsob spracovania jednotlivých vstupov a výstupov s 
poukázaním na prípadné chyby. 

V   závere   je    prezentovaná    webová    aplikácia a 
diskusia k experimentálnemu overeniu na základe 
troch kritérií: kvalita spracovania obrazu, rýchlosť 
spracovania obrazu a zložitosť implementácie služieb. 
Kľúčové slová: rozpoznávanie obrazov, webová 
aplikácia, deep learning 

Abstract 
The main goal of our work is to create a web-based 

image recognition application that includes three 
different image recognition services and 
experimentally verify which of these services is better. 
In the introduction and the first chapter, we will outline 
important information about cloud services. We 
introduce the basic theoretical knowledge, describe 
the structure of these services and how image 
recognition services realize the learning process and 

process images. 
The next chapters are directly concerned with the 

design and implementation of services into the web 
application. They define the  appearance  and  layers of 
the client-server application, content of client and 
server, used programming languages, the way 

  

of processing individual inputs and outputs with 
pointing to possible errors. 

At  the  end,  web  application   and   discussions  on 
experimental  verification  are  presented   based on 
three criteria: quality of image processing, speed  of 
image processing and implementation complexity. 
Key Words: image recognition, web application, deep 
learning 

Úvod 
Služby na rozpoznávanie obrazov sa začínajú 

používať čoraz častejšie v rôznych oblastiach či už v 
priemysle alebo zdravotníctve. Tieto služby fungujú 
pomocou rôznych algoritmov. Súčasné prístupy k 
rozpoznávaniu objektov podstatne využívajú metódy 
strojového učenia. 

Strojové učenie je podoblasťou umelej inteligencie. 
Je to náuka zaoberajúca sa algoritmami, ktoré 
umožňujú učenie, čiže zlepšovanie sa na základe 
skúseností, počítačového systému [1]. Najčastejšie sa 
na rozpoznávanie obrazov využíva metóda deep 
learning. 

Táto metóda získava informácie pomocou 
mnohovrstvových výpočtových modelov priamo z dát. 
Na trénovanie modelov sa využíva veľké množstvo dát 
a ich architektúra je postavená na hĺbkových 
neurónových sieťach. Presnosť týchto modelov závisí 
od množstva dát použitých na učenie. Práve preto 
nebolo možné s touto teóriou úspešne pracovať, aj keď 
je známa už od osemdesiatych rokov minulého 
storočia. Avšak s príchodom výkonných grafických 
kariet s paralelnou architektúrou sa práca s metódou 
deep learning stala efektívnejšia. Služby, ktoré fungujú 
na   princípe   deep   learning   majú   vyššiu   presnosť a 
rýchlosť, ktorá sa môže porovnávať s ľudskými 
schopnosťami [2]. 

Na trhu je viacero služieb na rozpoznávanie 
obrazov, ktoré fungujú na princípe strojového učenia  a 
deep learning. Keďže tieto služby fungujú ako cloudové 
služby môžu  byť  ľahko  implementované  do 
softvérových aplikácií. Každá z týchto služieb má 
vlastné množstvo dát a klasifikáciu v rámci 
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neurónových sietí, ktorými sa snaží dosiahnuť 

najlepšie výsledky. Preto je potrebné vytvoriť prehľad 
týchto služieb a umožniť ich nasledovné porovnanie. 

Rozhodli sme sa vytvoriť webovú aplikáciu 
obsahujúcu služby na rozpoznávanie obrazov 
využívajúce vyššie spomínaný spôsob spracovania 
obrazov, pretože je efektívnejšie používať už existujúce 
cloudové služby ako vytvárať nové. Pre túto aplikáciu 
sme si vybrali tri služby: Watson Visual Recognition, 
Clarifai a Google Vision. 

1 Cloudové služby 
Ako sme už  vyššie  spomínali,  tieto  služby  fungujú  na 
rovnakom princípe, a teda ako cloudové služby. Preto 
je pri ich používaní potrebné internetové pripojenie, 
aby bolo možné pripojiť sa na cloud, ktorý poskytuje 
konkrétnu požadovanú službu. 
Pri používaní služby je postup rovnaký. Používateľ 
nahrá obraz na rozpoznanie v rámci svojej aplikácie. 
Táto aplikácia následne zavolá konkrétnu cloudovú 
službu. Vyžiada sa unikátny identifikátor na overenie 
prístupu k službe, tzv. API key, od aplikácie. Po overení 
identifikátora sa sprístupní službu. Obraz sa z aplikácie 
nahrá  na  cloud.  Tam  sa  zavolá  konkrétna   služba na 
rozpoznanie. Po rozpoznaní vráti služba označenie 
obrazu s jeho hodnotením. 
Pre získanie unikátneho identifikátora je potrebné 
založiť si účet na cloude služby. Po prihlásení je možné 
vytvoriť si na účte identifikátor, ktorý následne 
použijeme pri autentifikácii v našej aplikácii. 
Jednotlivé služby umožňujú rozpoznávanie obrazov 
pomocou rôznych modelov. V našej aplikácii sme 
použili všeobecný model, ktorý majú spoločný všetky 
tieto služby. 

2 Implementácia služieb 
Naša webová aplikácia sa skladá z dvojvrstvovej 
architektúry klient-server. 
Služby na rozpoznávanie obrazov podporujú rôzne 
programovacie jazyky. V našej webovej aplikácií sme sa 
rozhodli pre programovací jazyk Java na strane serveru. 
Jedná sa o objektovo-orientovaný programovací jazyk. 
Na   strane   klienta   ide   o spojenie   jazykov    HTML a 
Javascript s využitím Jquery, Ajax a Bootstrap. Pre 
zostavenie našej webovej aplikácie používame nástroj 
Gradle, ktorý využíva jazyk Groovy. 

Na začiatok implementácie služieb musíme 
zadefinovať ich knižnice, ktoré obsahujú jednotlivé 
príkazy používané pri rozpoznávaní obrazov. 

2.1 Strana klienta 
Strana klienta sa skladá zo súboru typu JSP 

(JavaServer Pages), ktorý obsahuje hlavnú stránku so 
všetkými funkčnými požiadavkami. 

Obsahuje formulár na nahratie obrazu buď priamo 
z počítača, alebo pomocou URL adresy. Pri stlačení 
tlačidla sa overí správny formát obrazu alebo adresy 
URL. Následne sa overí internetové pripojenie. Pokiaľ je 
používateľ pripojený na internet, tak sa odošle 
požiadavka na server pre spracovanie obrazu. Ako 
návratovú hodnotu získame výpis výsledkov a času 
spracovania alebo informáciu o chybe. 

Ďalej ponúka možnosť vymazať obraz aj s 
výsledkami pomocou tlačidla pre vymazanie. 

 

 

Obr. 1 Hlavná stránka 

2.2 Strana serveru 
Táto strana je zavolaná pomocou typu volania POST 

pri stlačení tlačidla na spracovanie obrazu. Tá zavolá 
triedu   Servlet,   ktorá   spracuje   načítaný    obraz.   Ak 
nenastane žiadna chyba, postupne zavolá všetky služby 
a odmeria čas spracovania obrazu. Na konci vypíše 
získané výsledky na stranu klienta. 

Jednotlivé služby majú samostatné triedy. Každá 
obsahuje tri základné funkcie: autentifikáciu, 
rozpoznávanie a výpis výsledkov. 

Autentifikácia  je  potrebná  na   prihlásenie   sa   do 
konkrétnej   služby   na   rozpoznávanie    obrazov. V 
prípade Watson Visual Recognition a Clarifai funguje 
toto prihlásenie pomocou unikátneho identifikátora, 
ktorý  je  vygenerovaný   na   programátorovom   účte v 
rámci danej služby. V prípade Google Vision je 
autentifikácia sprostredkovaná pomocou súboru JSON, 
ktorý plní funkciu vyššie spomínaného  identifikátora  a 
dá sa vygenerovať a stiahnuť taktiež cez vytvorený 
programátorský účet. V tomto prípade môžu nastať 
problémy pri zlom nastavení alebo zadefinovaní JSON v 
programe. 

Tu sa dajú nastaviť rôzne možnosti ovplyvňujúce 
výsledky   ako   napr.   minimálnu   hodnotu   skóre   pri 
rozpoznávaní v rozmedzí od 0 do 1 (v našej aplikácii 
nastavené na hodnotu 0,5), model  pre  rozpoznanie (u 
nás zadefinovaný ako všeobecný model) alebo 
maximálny počet výsledkov (táto funkcia je dostupná 
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iba pri službách Clarifai a Google Vision, kde je 
nastavená na hodnotu 10). V tejto funkcii môže dôjsť  k 
chybe, pokiaľ došlo k nesprávnemu nahratiu obrazu na 
server. 

Funkcia pre výpis upraví a uloží prvých 10 výsledkov 
do premennej, ktorá je zavolaná pri výpise na stranu 
klienta. 

3 Opis webovej aplikácie 
Vytvorená webová aplikácia umožňuje porovnať 

vybrané služby na  rozpoznávanie obrazov.  Skladá  sa z 
dvoch krokov obsahujúcich potrebné vstupy: nahratie 
obrazu    a spracovania    alebo    vymazanie     obrazu a 
výsledkov. Ďalej  obsahuje  pole pre výpis výsledkov a 
zobrazenie načítaného obrazu. 

V prvom kroku môže byť obraz nahratý dvoma 
rôznymi spôsobmi. Používateľ si môže vybrať nahrať 
obraz z úložného priestoru v počítači alebo zadať odkaz 
a v podobe adresy URL. 

Po nahratí obrazu systém skontroluje formát 
obrazu.  Povolené  formáty  obrazu   sú   stanovené   na 
JPEG, PNG a TIFF. V prípade, že je obraz nahratý 
pomocou adresy URL, skontroluje sa aj správnosť tohto 
odkazu. Následne zobrazí nahratý obraz vedľa 
formuláru. Ak nahratý súbor nemá vyhovujúci formát 
alebo adresa URL je nesprávna, upozorní používateľa 
aplikácie, aby zadal správny formát alebo adresu URL. 
Aplikácia naposledy skontroluje či boli zadané všetky   
potrebné   informácie   a    vypíše    výsledky do stĺpcov 
pod každú službu zvlášť. Výsledky budú obsahovať 
názov triedy a skóre, podľa ktorého sú zoradené   a čas   
za   ktorý   daný    obraz    spracovali v sekundách. 

4 Experimentálne overenie 
Na zistenie najlepšej služby na rozpoznávanie obrazov 
sme sa rozhodli urobiť experimentálne overenie v troch 
kategóriách: kvalita spracovania obrazu, rýchlosť 
spracovania obrazu a zložitosť implementácie služieb. 
Ako vzorku sme si vybrali 5 rôznych obrazov. 

4.1 Kvalita spracovania 
Jednotlivé obrazy sú zobrazené pri výsledkoch. 

Spoločné výsledky pre porovnávané služby sú uvedené 
v tabuľkách a prípadné chyby alebo výnimočné 
výsledky   sú    opísané    slovne    s príslušným    skóre v 
zátvorke.  Pre   lepší   prehľad   sme   v tabuľkách   pre 
spoločné výsledky zvýraznili hodnoty s najlepším skóre 
v danej triede. 

Na  fotografii  majáku  sa  podarilo  Watson  Visual 
Recognition   rozoznať   iba   tri   triedy:   maják,   vežu 
a modrú farbu. Clarifai a Google Vision sú schopné 

rozpoznať oveľa viac tried ako napríklad more, oblohu, 
pobrežie alebo časť dňa. 

 
Obr. 2 Fotografia majáku 

Zdroj: [3] 

Výsledky   služieb   Watson    Visual    Recognition  
a Google Vision sú bez chyby. Služba Clarifai zle 
uvádza, že na obraze je západ slnka (0,980). 

 Watson 
Visual 

Recognitio
n 

Clarifai Google 
Vision 

Maják 0,993 0,996 0,883 

More 
0,983 

0,983 0,873 

Obloha 0,949 0,963 

Ráno - 0,951 0,882 

Pobrežie - 0,961 0,917 
Tabuľka 1 Spoločné výsledky z fotografie majáku 

Fotografia potápača so žralokmi je mierne 
zložitejšia, preto výsledky obsahujú aj viac tried a 
chýb. Všetky služby sú schopné rozpoznať, že sa na 
obraze nachádzajú ryby. 

 

Obr.3 Fotografia potápača so žralokmi 

Zdroj: [4] 

Služba Watson Visual Recognition dokonca 
rozoznáva žraloka (0,807) a aj presný druh žraloka 
(0,688). Avšak zle uvádza druhy rýb, ktoré sa na obraze 
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nevyskytujú (0,621; 0,551; 0,548; 0,548). Služba Clarifai 
uvádza výsledky týkajúce sa hlavne vykonávaného 
športu: plávanie (0,997) a potápanie (0,966). Chybne 
určuje, že sa na obraze nenachádza žiadny človek 
(0,967). Služba Google Vision niekoľkokrát zle 
rozpoznáva korytnačku (0,958; 0,863; 0,604; 0,558; 
0,506). 

 Watson Visual 
Recognition 

Clarifai Google 
Vision 

Ryba 0,873 0,988 0,850 
Pod vodou - 0,999 0,869 

Tabuľka 2 Spoločné výsledky z fotografie potápača so 
žralokmi 

Pri maľovanke nie je schopná ani jedna služba 
rozoznať, čo sa na danom obraze nachádza. Väčšina 
odpovedí sa týka spôsobu, akým je obraz nakreslený. 

 

Obr. 4 Maľovanka 

Zdroj: [5] 

Služba Watson Visual Recognition uvádza iba farbu 
a spôsob nakreslenia. Clarifai niekoľkokrát označuje 
daný obraz ako kresbu a Google Vision zle rozpoznáva, 
že sa na obraze nachádza text (0,912). 

 Watson Visual 
Recognition 

Clarifai Google 
Vision 

Kresba 0,820 0,979 0,973 
Tabuľka 3 Spoločné výsledky z maľovanky 

Na kresbe pizzerie nedokážu služby taktiež 
presnejšie rozpoznať, čo zobrazuje. Najčastejšie 
odpovede sú kresba alebo komiks. 

 

Obr. 5 Kresba pizzerie  

Zdroj: [6] 

Služba Watson Visual Recognition, okrem spôsobu 
nakreslenia obrazu, rozoznáva dve najvýraznejšie 
farby: indiánsku červenú (0,902) a oranžovú (0,662). 
Clarifai  dokáže  na  obraze  rozpoznať  dieťa  (0,946)   
a muža (0,909), ale zle určuje, že sa na obraze 
nachádza meč (0,888).  Google  Vision  je  schopný  
rozpoznať  na obraze konverzáciu (0,525). 

 Watson 
Visual 

Recognitio
n 

Clarifai Google 
Vision 

Ilustrácia 0,53 0,985 0,822 

Komiks 0,863 - 0,712 

Vnútri 0,777 - 0,657 

Tabuľka 4 Spoločné výsledky z kresby pizzerie 

Maľba džungle je tiež umelo vytvorená ako 
predchádzajúce dva obrazy, ale výzorom je oveľa 
realistickejšia. Vďaka tomu sú jednotlivé služby 
schopné lepšie rozpoznať objekty nachádzajúce sa na 
obraze. 

 

Obr. 6 Maľba džungle 

Zdroj: [7] 
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Služba Watson Visual Recognition dokáže rozoznať 
zelenú farbu (0,955), rastlinstvo vrátane jednotlivých 
druhov stromov (0,664; 0,614) a živočíšstvo.  Clarifai na 
rozdiel od ostatných služieb rozpoznáva, že obraz je 
ilustrácia (0,963). Výsledky Google Vision obsahujú 
hlavne triedy pre prírodu a živočíchov. 

 Watson Visual 
Recognition 

Clarifai Google 
Vision 

Príroda - 0,975 0,958 

Strom 0,708 0,956 - 

Džungľa - 0,956 0,860 

Zver/zviera 0,672 0,964 0,963 

Cicavec 0,616 0,962 - 
Slon 0,579 - 0,951 

Tabuľka 5 Spoločné výsledky z maľby džungle 

Pre lepší prehľad uvádzam tabuľku chybných 
vyhodnotení      jednotlivých      obrazov      službami  na 
rozpoznávanie obrazov. Výsledky ukazujú počet chýb v 
prvých desiatich vypísaných triedach. 

 Watson Visual 
Recognition 

Clarifai Google 
Vision 

Fotografia 

majáku 
- 1 - 

Fotografia 

potápača 
so žralokmi 

 
4 

 
1 

 
5 

Maľovanka - - 1 

Kresba 
pizzerie 

- 1 - 

Maľba 
džungle 

- - - 

Celkovo: 4 3 6 

Tabuľka 6 Chybné rozpoznania obrazu službami 

4.2 Rýchlosť spracovania obrazu 
V nasledujúcej tabuľke môžete pozorovať rýchlosť 

spracovania obrazov vybranými službami vrátane 
prihlásenia   sa   do    služby    a vpísania    výsledkov  do 
predurčenej    premennej.    Časy,     zaznamenané v 
tabuľke, ukazujú priemer z 5 spracovaní daného 
obrazu. Zvýraznený čas označuje najrýchlejší priemerný 
čas v rozpoznaní daného obrazu. 

 
 
 
 
 

 Watson Visual 
Recognition 

Clarifai Google 
Vision 

Fotografia 

majáku 
3,029 6,704 2,416 

Fotografia 

potápača 
so žralokmi 

 
0,999 

 
2,453 

 
0,943 

Maľovanka 0,875 2,274 0,920 

Kresba 
pizzerie 

1,151 4,455 1,268 

Maľba 
džungle 

1,552 5,294 1,782 

Tabuľka 7 Výsledky merania času v sekundách 

4.3 Zložitosť implementácie 
Každá služba má na svojej stránke zverejnení podrobný 
návod na implementáciu danej služby podľa  
požiadaviek programátora. Nachádzajú sa tu 
jednoduché návody na rýchlu implementáciu  služby so 
základnými nastaveniami alebo aj komplexnejšie 
návody obsahujúce viaceré rozširujúce funkcie 
umožňujúce lepšie využitie služieb. Inštrukcie obsahujú 
postup od implementácie knižnice, vytvorenie 
identifikačného kľúča, následnú autentifikáciu, funkciu 
rozpoznávania až po výpis do konzoly. 
Spoločnosti IBM a Clarifai sprístupňujú jednoduchý 
postup obsahujúci jednoduchú autentifikáciu, 
rozpoznávanie a výpis v jednom návode, čo umožňuje 
prehľadnejšiu      implementáciu      do      aplikácie   bez 
zbytočných chýb. Rozširujúce možnosti uvádzajú zvlášť 
s prehľadnými príkladmi nahradenia jednej funkcie za 
druhú. 
Na rozdiel od týchto spoločností, spoločnosť Google 
umožňuje viacero alternatív pre autentifikáciu, čo 
spôsobuje ťažší prehľad v návode a ďalšej 
implementácii funkcii pre rozpoznanie a výpis. 
Programátor si najprv musí vygenerovať súbor JSON 
potrebný pre autentifikáciu. Pri zlom zadaní práv tak 
môže dôjsť k chybnej autentifikácii. Ďalšie chyby môžu 
nastať pri zlom výbere autentifikácie alebo pri zadávaní 
autentifikačného poverenia do funkcie rozpoznávania. 
Takto sa implementácia služby Google Vision stáva 
málo prehľadnou a zložitou pre menej skúseného 
programátora. 

5 Výsledky a diskusia 
Výsledkom našej práce je webová aplikácia, ktorá 

má implementované tri služby na rozpoznávanie 
obrazov a jej následné experimentálne overenie. Na 
základe 
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tohto overenia sme vďaka získaným výsledkom 

schopný určiť najlepšiu službu. 
V prípade kvality spracovania obrazu sme zistili, že 

najlepšie skóre má najčastejšie služba Clarifai. Skóre 
tried tejto služby nie je častokrát v prvých 10 
výsledkoch nižšie ako 0,9. Avšak najčastejšie má medzi 
týmito výsledkami aspoň jednu chybu. Najviac chýb 
uvádza služba Google Vision. 

Podľa kritéria rýchlosti spracovania obrazu je 
najrýchlejšia služba Watson Visual Recognition. Táto 
služba mala najlepšie výsledky pri rozpoznaní 3 z 5 
obrazov. Tesne za ňou je Google Vision a posledná je 
Clarifai s takmer dvojnásobným časom spracovania 
obrazu. 

Zo zložitosti implementácie môžeme usúdiť, že 
najľahšie sa implementujú služby Watson Visual 
Recognition a Clarifai. Na rozdiel od Google  Vision,  pri 
týchto službách nebolo potrebné získavať žiadny 
doplňujúci návod  na  ich  funkčné  zakomponovanie do 
aplikácie. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame poradie 
výsledkov na základe vyhodnotenia predchádzajúcich 
kritérií. 

 Watson 
Visual 

Recognition 

Clarifai Google 
Vision 

Kvalita 
spracovania 

2 1 3 

Rýchlosť 

spracovania 

1 3 2 

Zložitosť 

implementácie 

1 1 3 

Tabuľka 8 Umiestenie služieb pri vyhodnotení kritérií 

Z týchto výsledkov môžeme zhodnotiť, že spomedzi 
troch použitých služieb sa ako najlepšia ukazuje služba 
Watson Visual Recognition,  ktorá  skončila  dvakrát  na 
prvom mieste a raz na druhom mieste. 

Záver 
V našej práci sme sa venovali vytvoreniu webovej 

aplikácie,     ktorá     by     spojila     viaceré      služby  na 
rozpoznávanie obrazov a tak používateľovi uľahčila 
prístup k týmto službám bez ďalšej zbytočnej 
implementácie. Vytvorenú webovú aplikáciu sme 
následne podrobili experimentálnemu overeniu 
pomocou troch kritérií. Po preskúmaní a spracovaní 
výsledkov sme sa dopracovali k záveru, že spomedzi 
testovaných služieb na rozpoznávanie obrazov je 
najlepšia služba Watson Visual Recognition. 
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Abstrakt 
V súčasnosti čoraz viac objektov pripájame k internetu, 
alebo ich prepájame medzi sebou. V IT odvetví sa 
takémuto prepájaniu odborne hovorí Internet vecí 
(skrátene IoT). Vďaka nízkym cenám mikrokontrolérov 
Arduino, NodeMCU a pod. sa môže vývoju IoT zariadení 
venovať každý, dokonca aj ten, čo nemá skúsenosti 
s programovaním, alebo vytváraním hardvéru. 
V príspevku sa zameriavame na opis systému na 
meranie a regulovanie teploty pomocou 
mikrokontroléra Arduino, ktoré sme navrhli 
a využívame ho už viac ako 1,5 roka. Navrhnutý systém 
sa skladá z troch modulov, súčiastok na meranie 
teploty, databázy a z webového servera.    

Kľúčové slová: arduino, meranie teploty, internet 
vecí 

Abstract 
Nowadays, more and more objects are connected to 
the internet or between each other. In IT sector, this 
connection is called Internet of Things (IoT). Thanks to 
low costs of microcontrollers Arduino, NodeMCU and 
so on, everybody can devote to IoT device 
development, even without prior programming or 
hardware creation experience. The paper focuses on 
describing the temperature measuring and regulating 
system using the Arduino microcontroller, which we 
have designed and used for over 1.5 years. Designed 
system consists of 3 modules, temperature measuring 
components, database and web server. 
Key Words: arduino, temperature measuring, internet 
of things 

Úvod 
V súčasnosti je na trhu dostupné veľké množstvo 
vývojových platforiem – rôznych čipov, 
mikrokontrolérov a príslušenstva pre tieto zariadenia. 
Najrozšírenejšou vývojovou platformou na svete je 

mikrokontrolér Arduino. Jeho vývoj začal v roku 2005 
v talianskom meste Ivrea a v dnešnej dobe na trhu 
existuje veľké množstvo klonov, ktoré robia toto 
zariadenie ešte cenovo prístupnejšie pre bežných ľudí 
[1]. Pomocou mikrokontroléra Arduino je možné 
vytvárať rôzne IoT zariadenia, ktoré môžu uľahčovať 
prácu v rôznych oblastiach. Jednou z takýchto oblastí 
sú aj zariadenia na meranie a regulovanie teploty 
v objektoch. V súčasnosti je dostupných viacero 
takýchto systémov, pričom väčšina z nich je pomerne 
drahá, resp. nie vždy je jednoduché implementovať 
vytvorenú technológiu do každého objektu. Z tohto 
dôvodu sme sa rozhodli pomôcť rodinnému 
príslušníkovi pri vykurovaní vzdialenej budovy. 
Nemenej podstatný dôvod na vytvorenie takéhoto 
systému bolo nájsť aktívne využitie pre zakúpené 
mikrokontroléry Arduino. 

1 Štruktúra systému 
Systém sa skladá zo štyroch hlavných častí: 

 Arduino modulu (A1) na získavanie 
nameraných hodnôt z troch snímačov teplôt, 

 druhého Arduino modulu (A2) na ovládanie 
pece a získanie hodnoty zo štvrtého snímača 
teploty, 

 databázy na ukladanie nameraných hodnôt 

 webového servera, na ktorom sú webové 
stránky na zobrazovanie nameraných teplôt, 
ovládanie jednotlivých modulov a zapisovanie 
hodnôt do databázy.  

Ďalej systém obsahuje 4 snímače tepla 
rozmiestnené na kľúčových miestach na meranie 
teploty a pomocný tretí Arduino modul (A3), ktorý slúži 
na resetovanie druhého modulu. Schéma systému ju 
zobrazená na obrázku 11 (za použitou literatúrou). 
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2 Arduino modul (A1) – teplomer 
Tento modul slúži na získanie hodnôt z troch snímačov 
teplôt, ktoré sú rozmiestnené po miestnosti. Na 
obrázku 1 je zobrazený modul A1. 
 

 
Obr. 1 Modul A1 – teplomer 
Zdroj: vlastný obrázok 

 
Modul najprv vytvorí spojenie s webovou časťou, 

potom pomocou HTTP metódy GET požiada o údaje zo 
stránky index1.htm. Po získaní údajov, tieto údaje 
spracuje a podľa nich zmení svoje nastavenie. Aktuálne 
si z týchto údajov získava informáciu o tom, ako často 
má vykonávať jeden cyklus (cyklus pozostáva z 
načítania nastavení, odmerania teplôt a ich odoslania 
do webovej časti). Načítanú hodnotu o intervale cyklu 
si modul uloží do premennej, ktorá sa potom použije pri 
volaní funkcie delay() na konci cyklu. Táto funkcia 
zabezpečí pozastavenie činnosti modulu na určitý čas. 
Po získaní nastavení modul zistí aktuálne hodnoty na 
snímačoch a znova zavolá metódu GET, tento raz ale na 
stránku AddData.aspx. Do tejto požiadavky pridá do 
URL webovej stránky aj argumenty s hodnotami zo 
snímačov, ktoré si potom stránka môže spracovať. Ak 
nastane nejaká chyba pri komunikácii so serverom tak 
modul pokračuje vo svojej činnosti a po uplynutí 
aktuálneho intervalu cyklu skúsi nadviazať spojenie 
znova. Na obrázku 2 je zobrazená ukážka zdrojového 
kódu modulu A1. 
 

 
Obr. 2 Ukážka zdrojového kódu modulu A1  
Zdroj: vlastný obrázok 
 

3 Arduino modul (A2) – termostat 
Modul slúži na ovládanie teplotnej pece. Je napojený na 
kábel termostatu, pomocou ktorého je schopný pec 
zapnúť alebo vypnúť. Na obrázku 3 je zobrazený modul 
A2. 
 

 
Obr. 3 Modul A2 – termostat 
Zdroj: vlastný obrázok 

 
Na module sa nachádza aj posledný štvrtý snímač 

teploty. Modul si rovnako ako modul A1 najprv načíta 
pomocou HTTP žiadosti údaje o nastavení zo stránky 
index1.htm a aktualizuje si svoje nastavenia. Modul si 
môže zmeniť dĺžku čakania medzi jednotlivými cyklami 
a svoj režim, v ktorom bude pracovať. Môže pracovať v 
dvoch režimoch. 

Prvý režim  ovládania umožňuje zapnutie alebo 
vypnutie pece 

Druhý režim termostatu umožňuje nastaviť číslo 
snímača a minimálnu teplotu termostatu. Modul zapne 
pec automaticky, ak aktuálne nameraná hodnota z 
vybraného snímača klesne pod nastavenú minimálnu 
teplotu. Aktuálnu teplotu si modul nameria sám (ak je 
vybratý štvrtý teplotný snímač, ktorý sa nachádza 
priamo na ňom) alebo pošle HTTP žiadosť a teploty 
získa zo stránky LastData.aspx (ak je vybratý niektorý 
zo snímačov na module A1). Nakoniec pošle hodnotu 
teploty zo štvrtého snímača a stav pece 
(zapnutá/vypnutá) na server (HTTP žiadosť stránky 
AddData.aspx). Tento modul je prepojený s modulom 
A3 z dôvodu občasného zamrznutia, kedy je potrebné 
tento modul resetovať (modul A2 je tiež schopný 
resetovať modul A3 z podobných dôvodov). Údaj či má 
v aktuálnom cykle zresetovať modul A3 získa pri 
prevzatí nastavení z webu. Na obrázku 4 je zobrazená 
časť zdrojového kódu z modulu A2. 
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Obr. 4 Ukážka zdrojového kódu modulu A2  
Zdroj: vlastný obrázok 

4 Arduino modul (A3) – resetátor 
Tento modul má len dve funkcie. Jeho prvá funkcia je 
pravidelne aktualizovať informácie na serveri (posielať 
HTTP žiadosť na AddData.aspx a tým zapisovať 
aktuálne údaje do tabuľky), aby sa zistilo či modul 
funguje a nezamrzol. Druhá funkcia je možnosť 
resetovania modulu A2 v prípade jeho zamrznutia. 
Moduly A2 a A3 majú prepojené vstupné a výstupné 
PINy (vstupný PIN A2 je prepojený s výstupným PINom 
A3 a vstupný PIN A3 je prepojený s výstupným PINom 
A2), čo umožňuje jednotlivým modulom poslať signál 
pomocou svojho výstupného PINu do vstupného PINu 
druhého modulu, čo má za následok zresetovanie 
modulu, ktorý signál prijal (ako keby sa stlačilo tlačidlo 
priamo na doske). Pomocou nastavovacej stránky sa 
mu dá meniť interval cyklov a poslať mu informáciu o 
zresetovaní modulu A2. Na obrázku 5 je zobrazený 
modul A3. 
 

 
Obr. 5 Modul A3 – resetátor  
Zdroj: vlastný obrázok 
 
Ukážka zdrojového kódu k modulu A3 je zobrazená na 
obrázku 6. 
 

 
Obr. 6 Ukážka zdrojového kódu modulu A3  
Zdroj: vlastný obrázok 

 
Moduly A2 a A3 sú uložené v krabičke, ktorá je 
zobrazená na obrázku 7. 
 

 
Obr. 7 Krabička na moduly A2 a A3 
Zdroj: vlastný obrázok 

5 Webový server 
Webhosting aktuálne poskytuje spoločnosť ASPone.cz 
z dôvodu poskytovania služby tzv. freehosting, 
v ktorom je zahrnutá podpora .NET Core na stránkach 
a databázy s dostatočne veľkou kapacitou. Systém 
aktuálne využíva webový server na ktorom sú 
vytvorené štyri webové stránky: 

 Hlavna.aspx - zobrazenie údajov v databáze. 

 AddData.aspx - pridanie údajov do databázy.  

 LastData.aspx - načítavanie informácií o 
teplote 

 index1.htm – získavanie nastavení pre 
moduly. 

5.1 Hlavna.aspx 
Stránka Hlavna.aspx sa pripája do databázy a posiela jej 
SQL príkaz na vybratie všetkých údajov z tabuľky. 
Databáza vráti stránke všetky údaje ktoré má a stránka 
si ich následne spracuje a zobrazí pre bežného 
používateľa.  

Tabuľka pozostáva zo siedmych stĺpcov: 
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 ID záznamu - generované automaticky.  

 dátum a čas - vygeneruje sa podľa toho, kedy 
databáza dostala SQL príkaz zo stránky 
AddData.aspx.  

 T1, T2, T3, T4 - stĺpce do ktorých sa ukladajú 
hodnoty nameraných teplôt z jednotlivých 
snímačov.  

 PWR – informuje o aktuálnom stave a činnosti 
modulov A2 a A3.  

Do tejto tabuľky sa zapisujú údaje zo všetkých troch 
modulov. Ktorý modul spravil, ktorý zápis sa rozlišuje 
podľa toho, ktoré stĺpce obsahujú v konkrétnom riadku 
nejaké údaje.  Modul A1 pridal záznam, ak sú vyplnené 
stĺpce T1, T2 a T3. Modul A2 pridal záznam, ak sú 
vyplnené stĺpce T4 a PWR a modul A3 pridal záznam ak 
je vyplnený len stĺpec PWR. 

Na obrázku 12 (za použitou literatúrou) sú 
zobrazené namerané hodnoty zo stránky Hlavna.aspx. 
 

 ID – číslo záznamu 

 Čas – čas kedy bol záznam pridaný 

 T1 – nameraná hodnota z prvého snímača 

 T2 – nameraná hodnota z druhého snímača 

 T3 – nameraná hodnota z tretieho snímača 

 T4 – nameraná hodnota zo štvrtého snímača 

 PWR – údaje z modulov A2 a A3 (0 – modul A2, 
pec je vypnutá,  1 – modul A2, pec je zapnutá,     
2 – modul A3, hlási sa že nezamrzol   3 – modul 
A3, resetovanie modulu A2,   4 – modul A2, 
pec je vypnutá, resetovanie modulu A3,   5 – 
modul A2, pec je zapnutá, resetovanie modulu 
A3) 

5.2 AddData.aspx 
Stránka AddData.aspx slúži na spracovanie HTTP 
žiadostí z jednotlivých modulov, pomocou ktorých jej 
moduly posielajú namerané hodnoty a iné údaje. 
Stránka získa hodnoty argumentov zo žiadosti a potom 
sa pripojí do databázy a pošle SQL príkaz, ktorý pridá 
získané hodnoty do tabuľky. Request požiadavka 
obsahuje parametre, ktoré sú na obr. 8. 
  

 
Obr. 8 URL s hodnotami teplôt a PWR 
Zdroj: vlastný obrázok 

5.3 LastData.aspx 
Stránka LastData.aspx sa podobne ako stránka 
Hlavna.aspx pripája do databázy, ale namiesto SQL 
príkazu, ktorý vyberie všetky dáta z tabuľky, pošle SQL 

príkaz, ktorý požiada len o najnovšie nenulové hodnoty 
z jednotlivých stĺpcov v tabuľke, ktoré následne 
zobrazí. Tieto hodnoty si potom moduly môžu 
jednoducho načítať a nemusia vyhľadávať hodnoty v 
celej tabuľke. Na obrázku 9 je zobrazená stránka 
LastData.aspx s nameranými údajmi. 
  

 
Obr. 9 Stránka LastData.aspx 
Zdroj: vlastný obrázok 

5.4 index1.htm 
Stránka index1.htm slúži na nastavovanie jednotlivých 
modulov. Stránka je jednoduchý textový súbor, z 
ktorého si modul po poslaní HTTP žiadosti načíta 
jednotlivé hodnoty a na ich základe si potom zmení 
svoje nastavenia: 
  

 Interval merania teploty – interval cyklov pre 
modul A1 

 Zapnutie pece ESP – zapnutie/vypnutie pece 

 Interval modulu ESP – interval cyklov pre 
modul A2 

 Reset modulo ESP – resetovanie modulu A2 
alebo A3 

 Interval modulu ESP_resetator – interval 
cyklov pre modul A3 

 Rezerva – rezervovaná hodnota pre budúce 
rozšírenia systému 

 Režim Termostat – režim modulu A2  

 Čidlo termostatu – snímač ktorý má 
porovnávať s minimálnou teplotou ak je v 
režime termostatu 

 Udržiavaná teplota – ak je teplota snímača 
nižšia ako táto hodnota tak zapne pec 

 Rezerva - rezervovaná hodnota pre budúce 
rozšírenia systému 

 
Obsah stránky index.html je zobrazený na obrázku 10. 
 

 
Obr. 10 Informácie zobrazené na stránke index1.htm  
Zdroj: vlastný obrázok 
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6 Databáza 
Systém používa MSSQL 2017 databázu. Databáza 
pozostáva z jednej tabuľky, do ktorej sa pridávajú údaje 
keď databáza dostane SQL príkaz zo stránky 
AddData.aspx. Ďalej databáza vracia informácie o 
údajoch v tabuľke ak dostane požiadavku zo stránok 
Hlavna.aspx alebo LastData.aspx. 

Záver 
V príspevku sme opísali systém, ktorý sme vytvorili pre 
meranie a regulovanie teploty pomocou 
mikrokontroléra Arduino. Vytvorený systém sa 
aktuálne používa už vyše 1,5 roka. Ďalšie rozšírenia 
zatiaľ naplánované nie sú, nakoľko nie sú zatiaľ 
potrebné. V budúcnosti sa však nevylučuje pridanie 
ďalších častí alebo funkcionality. 

Použitá literatúra 
[1] Selecký, M. (2016) Arduino užívateľská príučka. 

Albatros Media a. s, p. 344. 
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Abstrakt 
Táto práca sa venuje pomoci ľuďom s ľahšími 

formami autizmu a ich navigovaním sa v interiéroch. 
Prostredníctvom Android aplikácie sme 
implementovali jednoduchú navigáciu pracujúcu na 
princípe postupného zobrazovania fotografií a iných 
informácií o prostredí, v ktorom sa autista aktuálne 
pohybuje. 

Prvá kapitola je venovaná priblížením problematiky. 
Vysvetľuje pojem autizmus a stručne predstavuje 
jednotlivé druhy  tejto  choroby.  Predstavuje  problém 
s orientáciou v prostredí. 

Druhá kapitola vysvetľuje postup práce a opis 
jednotlivých časti aplikácie. 

V tretej kapitole sa opisujú vytvorené testovacie 
trasy a tiež samotné testovanie aplikácie autistom. 

V poslednej  kapitole   sú   uvedené   ďalšie   návrhy 
a nápady ako sa dá ďalej pokračovať a zdokonaľovať 
tento koncept aplikácie. 
Kľúčové slová: autizmus, navigácia, android, graf, 
dijkstrov algoritmus 

Abstract 
This work is dedicated to helping people with lighter 
forms of autism and navigating them indoors. Through 
the Android application, we have implemented  a 
simple navigation that works on the principle of 
progressively displaying photos and other information 
about the environment, in which the autista is currently 
moving. 
The first chapter is devoted to approaching the issue. It 
explains the concept of autism and briefly presents the 
different types of this disease. 
The second chapter explains the workflow and 
description of the application. 
The third chapter describes the created test routes and 
the testing of the application itself. 
In the last chapter there are other suggestions and 
ideas on how to continue and improve this concept of 
application. 

  
Key Words: autism, navigation, android, graph, dijkstra 
algorithm 

Úvod 
Autizmus je vývojová porucha, ktorá ovplyvňuje 
jedincovu vnímavosť svojho okolia. Ľudia trpiaci 
autizmom (autisti) sú často odkázaní na pomoc rodiny, 
priateľov, alebo ošetrovateľov. Je niekoľko foriem 
autizmu. Ľahšie formy autizmu dovoľujú autistom 
zaradiť sa do spoločnosti a viesť normálny, alebo 
takmer   normálny   život,   kde   okolie   nemusí    tušiť  
o takýchto problémoch daného človeka. Častými 
problémami sú však komunikácia so svojim okolím 
(doslovné chápanie niektorých rečníckych zvratov, 
problém vyjadriť  a pochopiť emócie), alebo orientácia  
v priestore (dezorientovanosť, premiestnenie známych 
orientačných bodov, odpútanie pozornosti). Preto je na 
mieste otázka, či sa dá nájsť spôsob ako týmto ľuďom 
pomôcť v otázke orientovania sa v priestore pomocou 
aplikácie. 

V práci sa preto venujeme tejto otázke, konkrétne 
implementáciou Android aplikácie, ktorá má za úlohu 
pomôcť autistovi v orientácii v interiéroch, nájdenie 
cesty z jednej miestnosti do druhej v rámci jednej 
budovy, v ktorej sa autista väčšinou zdržiava (škola, 
pracovisko, možno aj iné verejné budovy ako sú 
nemocnice, úrady, nákupné centrá a podobne). 

1  Priblíženie autizmu 
Autizmus je mentálne postihnutie, ktoré jedincovi 

bráni triediť informácie a porozumieť im ovplyvňuje 
komunikáciu jedinca s ostatnými a jeho vnímanie sveta 
a  ostatných   ľudí   narušuje   duševný   vývoj   dieťaťa   
v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a 
predstavivosti.[1] 

Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje od 
detstva, väčšinou sa prejaví do veku piatich rokov. Je to 
stav, ktorý je charakterizovaný špecifickými príznakmi v 
oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov a 
predstavivosti.[2] 
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Svetová zdravotnícka organizácia rozdeľuje 
autistické poruchy na: 
F84.0: Detský autizmus F84.1: Atypický autizmus F84.2: 
Rettov syndróm 
F84.3: Iná dezintegračná porucha v detstve 
F84.4: Hyperaktívna porucha združená s mentálnou 
retardáciou a stereotypnými pohybmi 
F84.5: Aspergerov syndróm 
F84.8: Iné pervazívne vývinové poruchy 
F84.9: Pervazívna vývinová porucha nešpecifikovaná[2] 

1.1 Problém s komunikáciou 
Socializácia a komunikácia je pre mnohých autistov 
problematická. A to aj napriek tomu, že mnohí z nich 
túžia po priateľoch a nadväzovaní vzťahov s druhými. 
Môže byť pre nich náročné odčítavať narážky v 
komunikácii, nevedia, kedy hovoriť a kedy počúvať, 
nedokážu čítať výrazy tváre – a to všetko má za 
následok ich sociálnu izoláciu.[3] 

1.2 Problém s orientáciou v priestore 
Orientáciu v priestore sa učia v známom prostredí 

vzhľadom k vlastnej osobe. Je potrebné časté 
opakovanie. Je schopný v závislosti od stupňa a 
charakteru postihnutia: 

• orientovať sa v tesnej blízkosti domova a školy 
• rozlíšiť dominanty svojho bydliska, 
• pomenovať miesto svojho bydliska,  (slovne, 

alebo alternatívnou) 
Trápi sa, keď nájde vyrúbaný strom, ktorý pozná, 

lebo má zničený „orientačný“ bod vo „svojej krajine“. 
Neorientuje sa podľa toho, čo vidí u iných, nespraví to, 
čo ostatní. Všetky deti sa napríklad vyberú do herne, 
pretože v tom čase väčšinou do herne chodievajú. On 
zostane stáť a čaká na pokyn, každý deň je situácia pre 
neho ako nová a vyžaduje znovu inštrukciu.[3] 

Naším cieľom je vybudovať aplikáciu, ktorá pomôže 
osobe postihnutej Aspergerovým syndrómom v 
orientácii sa v budovách, ktoré s veľkou pravidelnosťou 
navštevuje. 

2 Spracovanie aplikácie 
Návrhu aplikácie bol vytvorený na hodinách tímového 
projektu. Vznikol nápad spraviť na pomoc autistom 
aplikáciu umožňujúcu dostať sa z jednej časti budovy  
do druhej bez pomoci tretej osoby. Doma, na 
pracovisku, v škole a podobne. Na tento účel bol 
navrhnutý systém fotonavigácie a jej dôležité súčasti 
ako dátová reprezentácia budovy, v prípade, že existuje  
viac ciest hľadanie najkratšej, zobrazenie tejto cesty a 
dizajn aplikácie. 

2.1 Dátová reprezentácia budovy 
Na reprezentáciu budovy bol zvolený orientovaný 

graf. Počas implementácie vzniklo niekoľko verzií tohto  
grafu. Prvá verzia bol jednoduchý graf, kde vrcholy 
predstavovali miestnosti a časti grafu, kde sa križovali 
hrany, pričom boli jednoducho  odlíšené  pomocou 
toho, že miestnosti boli označené názvom. Križovatky 
názov neobsahovali. Hrany obsahovali len informácie, z 
ktorého vrchola vychádzajú, a do ktorého vedú a ich 
dĺžku. Fotky boli uložené vo vrcholoch jedna pre vstup 
do vrchola z daného smeru a ďalšia pre výstup. Tento 
graf sa ukázal ako nedostatočný, pretože mal 
nedostatky pri zobrazovaní šípok pre otočenie sa 
doprava alebo doľava. 

Druhý graf už neukladal fotky do vrcholov ale do 
hrán. Hrany okrem informácie, do ktorého vrcholu 
smerujú mali aj ďalšiu informáciu pre určenie smeru a 
to ďalší vrchol v poradí a jemu určený smer. Tento graf 
mal nedostatky pri dlhých hranách sa zobrazila fotka zo 
začiatku hrany a v prípade, že na konci bolo treba meniť 
smer šípka ukazovala zmätočne do steny. 

Tretí graf bol pokus o návrat k prvému s tým, že sa 
použila len šípka dopredu takto by sa používateľ musel 
orientovať len pomocou fotky, ktorá mu nemusela vždy 
poskytnúť dostatok orientačných bodov a preto bol aj 
tento graf zamietnutý. 

Posledný štvrtý graf vychádzal z druhého do hrany 
bola pridaná druhá fotka na konci hrany pre otočenie. 
Takto mohol používateľ na začiatku vidieť fotku celej 
hrany po prejdení určitej vzdialenosti si ju odkliknúť a 
zobraziť tak fotku so šípkou kam sa otočiť a po ďalšom 
kliknutí fotku novej hrany a ďalšie inštrukcie. 

2.2 Hľadanie a vytváranie najkratšej trasy 
Pre vyhľadávanie najkratšej cesty bol použitý dijkstrov 
algoritmus. Naša implementácia vyžaduje na vstupe 
graf s určeným začiatočným a koncovým vrcholom. 
Výstup je postupnosť vrcholov v ceste. Pomocou tejto 
cesty sa vypracuje zoznam objektov, kde každý objekt 
obsahuje fotku, informáciu o vzdialenosti, šípku  a 
pokyn pre používateľa. Používateľ postupne zoznam 
prechádza, kým sa nedostane do cieľového vrcholu. 

 2.3 Ukážka aplikácie 

Na obrázku číslo 1 je zobrazené vyhľadávacie 
menu aplikácie. Používateľ si môže vybrať budovu, v 
ktorej sa nachádza v tomto prípade je to len 

testovacia trasa  1.  V nasledujúcom poli si vyberá 
miesto, v ktorom sa momentálne nachádza a v treťom 

kam má namierené. Aplikácia po kliknutí na tlačidlo 
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Hľadaj nájde najkratšiu cestu v grafe a zobrazí prvú 
fotku grafu. 

 
Obr. 1 Menu 
Zdroj: [Autor] 

Na obrázku 2 a 3 je zobrazený princíp zobrazovania 

fotiek      naznačovanie      smeru       pomocou       šípok 

a dodatkových informácií ako je vzdialenosť do cieľa 

alebo k najbližšiemu bodu kríženia ciest. Pri 

dosiahnutí tohto bodu je potrebné aby používateľ 

manuálne preklikol fotku, kde dostane nové 

informácie a smer, ktorým má pokračovať vo svojej 

ceste ďalej. Po odklikaní celej trasy aplikácia oznámi, 

že sa nachádza v cieli. 

 
Obr. 2 Navigácia rovná šípka 

Zdroj: [Autor] 

 

Obr. 3 Navigácia smerová šípka 

Zdroj: [Autor] 

3 Testovanie aplikácie 
Vo všeobecnosti je známe, že ľudia trpiaci 

autizmom majú problém orientovať sa v priestore, 
dokonca na miestach, v ktorých sa zdržiavajú väčšinu 
svojho života. Človek trpiaci autizmom by mal túto 
mobilnú aplikáciu vnímať  ako  kompas,  ktorý  by  ho  
viedol  priestormi,  v ktorých sa nachádza. Aplikácia by 
mu nemala spôsobovať stresové situácie, v ktorých by 
mohol spanikáriť. Používateľské rozhranie aplikácie je 
navrhnuté takým spôsobom, aby bola aplikácia 
používaná bez akýchkoľvek problémov práve osobou 
trpiacou autizmom. Pri používaní je potrebné vybrať 
kde sa používateľ nachádza a následne vybrať cieľové 
miesto.   Po   vybratí   miesta   sa   kliknutím   na tlačidlo 
„Hľadaj“  zobrazí  jednoduchá  obrazovka 
pozostávajúca z fotky miesta, ktoré používateľ vidí, keď 
sa pozrie pred seba, šípkou, ktorá mu naznačuje smer 
cesty a zlepšuje tým orientáciu v priestore a následne 
vzdialenosť do cieľa. Keď sa používateľ dostane na 
koniec priestoru, ktorý je na fotke, šípka mu povie či sa 
má otočiť alebo ísť rovno. Kliknutím na šípku sa zobrazí 
nový krok. Takýmto  štýlom  sa  používateľ  dostane  až  
do   cieľa,  v ktorom  sa  už   šípka   nezobrazí.  
Odstránenie  šípky  v cieli je podľa nás postačujúce 
znamenie pre používateľa, že sa nachádza v cieli bez 
akýchkoľvek efektov či zvukových alebo animovaných, 
ktoré by mohli u používateľa vyvolať stresovú situáciu 
alebo šok. 

3.1 Testovacie trasy 
Pre účely testovania boli vytvorené dve trasy. Boli 

spracované ako jednosmerné grafy kde z bodu A do 
bodu B existovala len jedna trasa. Prvá „trénovacia“ 
trasa, na ktorej sa mohol používateľ naučiť princíp 
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fungovania navigácie a taktiež si odskúšať jednoduchú 
rovnú trasu zhruba 30m dlhú. Druhá trasa bola mierne 
zložitejšia bolo potrebné párkrát zmeniť smer a jej  
dĺžka bola zhruba 50m. 

3.2 Testovanie 
Testovanie na človeku s autizmom dopadlo 

pomerne úspešne. Používateľ nemal problém pochopiť 
ovládanie aplikácie a taktiež reagoval pokojne bez 
známok stresu. Používateľ prešiel prvú testovaciu trasu 
bez dlhšieho zastavovania sa. Na konci nám tester 
„ušiel“ do svojej kancelárie. Pre tento „útek“ nepoužil 
aplikáciu. Pri  ceste do kancelárie bolo zrejmé, že bol v 
miernom strese a jeho tempo chôdze sa značne 
zrýchlilo. Týmto pozorovaním môžeme konštatovať, že 
aplikácia mohla mať pozitívny vplyv v tomto smere. 

Druhá testovacia trasa sa nakoniec netestovala. 

4 Ďalší vývoj aplikácie 
Samotná aplikácia by sa dala v budúcnosti výrazne 

vylepšiť. Grafický dizajn aplikácie potrebuje 
optimalizáciu pre používateľa, ktorý trpí autizmom aby 
pre neho bola výrazne intuitívnejšia. Je potrebné 
upraviť aj rozhranie samotného  zobrazovania 
fotografie a doplniť ho ďalšie informácie a hlavne 
inštrukcie, ktoré sa doteraz brali ako samozrejmosť ale 
pri testovaní sa ukázali ako problémové. 

Taktiež je veľmi dôležité vytváranie vlastných máp. 
Táto funkcia nie je zatiaľ implementovaná. Mapy je 
potrebné písať manuálne pomocou xml súborov  
vkladať do aplikácie spolu s fotkami. Je nereálne aby 
týmto spôsobom si asistenti autistu vytvárali vlastné 
mapy. 

4.1 Nové riešenia 
Vzhľadom na to, že by mohli existovať lepšie 

možnosti navigácie v budove, sa prišlo s niekoľkými 
ďalšími návrhmi do budúcna. Hlavnou myšlienkou 
týchto návrhov je rozpoznávanie priestoru cez kameru 
v reálnom čase s využitím rozšírenej reality. Pre 
používateľa by bolo ideálne riešenie, pretože navigácia 
v reálnom čase nie je obmedzovaná, kde sa konkrétne  
v budove nachádza a na základe toho čo používateľ vidí, 
respektíve vidí telefón užívateľa, by sa dokázal 
navigovať na miesto, kde sa potrebuje dostať. 

Princíp fungovania je odvodený od ľudského 
správania pri orientácií v budove. Za pomoci rozšírenej 
reality by sa implementovali šípky do reálneho 
priestoru, ktoré by slúžili ako navigačné značky, ktorým 
smerom sa je potrebné vybrať. Takýto návrh má však 
svoje obmedzenia realizovateľnosti ako je časová 

zložitosť a nedostatok skúseností a to boli dôvody, 
prečo sa jeho realizácia zatiaľ neriešila. V prípade, že by 
sa pokračovalo vo vývoji navigácie pre autistov vybrali 
by sme sa práve týmto smerom a taktiež by sme 
uvažovali o rozšírení okruhu používateľov o ľudí bez 
autizmu, ktorí by mali výrazne odlišné užívateľské 
rozhranie. 

Záver 
Cieľom tejto práce bolo otestovať a vyskúšať v praxi 

vytvorenú aplikáciu pre pomoc ľuďom trpiacich 
autizmom navigovať sa v interiéroch. Testovalo sa na 
jednej osobe a na jednej „trénovacej“ trase, kde bolo 
vysvetlené ako sa aplikácia správne používa a následne 
bola vyskúšaná bez vonkajšej pomoci. Test prebehol 
pomerne úspešne. Do budúcnosti je ale potrebné 
zmeniť niektoré veci ako pohyb v menu, design 
aplikácie a pridanie rád do navigácie. Ďalej by bolo 
potrebné spraviť, či už externý alebo interný program 
pre pridávanie nových grafov s fotkami aby  rodina 
alebo   ošetrovatelia   mohli    vytvoriť    vlastné    mapy 
v prostredí, v ktorom sa autista pohybuje. 
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Abstrakt 
V práci predstavujeme 3D počítačové modelovanie 
miesta činu pomocou voľne dostupných softvérov 
MakeHuman, Sweet Home 3D a Blender. Ukážeme, že 
tieto programy sú vhodnou alternatívou ku komerčným 
softvérom ako napríklad SketchUp alebo 3DS Max, 
nakoľko ponúkajú viac než dostatočne širokú paletu 
možností a funkcií potrebných na namodelovanie 
kompletného 3D modelu miesta činu, pričom nie je 
potrebné za ich obstaranie vynaložiť žiadne finančné 
prostriedky.  3D počítačové modelovanie miesta činu 
zahrňuje vytvorenie postavy (obete) v programe 
MakeHuman, prostredia (domové priestory) 
v programe Sweet Home 3D  a celkové vyladenie 
všetkých objektov v prostredí Blender-u.  
Kľúčové slová: miesto činu, 3D, počítačové 
modelovanie, Blender,  MakeHuman, Sweet Home 3D 

Abstract 
We present 3D computer modeling of crime scene 
using free software MakeHuman, Sweet Home 3D and 
Blender. We will show that these programs are a good 
alternative to commercial software such as SketchUp 
or 3DS Max, as they offer more than a wide variety of 
capabilities and features needed to model a complete 
3D crime scene model without spending any money. 
This includes creating a character (victim) in 
MakeHuman software, environment (home space) in 
Sweet Home 3D software, and the overall tuning of all 
objects in the Blender environment.  
Key Words: crime scene, 3D, computer modeling, 
Blender, MakeHuman, Sweet Home 3D 

Úvod 
Počítačové modelovanie miesta činu je elegantný 
spôsob ako nafotografované miesto činu previesť do 
prijateľného trojdimenzionálneho (3D) modelového 
zobrazenia a  v ňom si inkriminované miesto virtuálne  
obhliadať na svojom monitore.  

Vyšetrovatelia, ktorí potrebujú vytvoriť 3D model 
miesta činu, majú zvyčajne dve možnosti: požiadať 

experta na grafické modelovanie (zobrazovanie) alebo 
sa naučiť používať príslušné špecializované programy.  

Počítačová grafika bola používaná na vizualizáciu 
tvarov a štruktúr naprieč širokou škálou disciplín 
zhruba od sedemdesiatych rokov minulého storočia, 
keď vynašli počítačové priestorové zobrazovanie. 
Čoskoro  sa tento technologický pokrok začal využívať 
aj  pre súdne pojednávania.  Vyhotoviť počítačovým 
programom model v 3D zobrazení bola vo všeobecnosti 
komplexná úloha, zvyčajne vyžadujúca odborníka na 
modelovanie alebo počítačom podporovaný dizajn 
(angl. CAD). Vyšetrovatelia tak boli obmedzení v  3D 
zobrazovaniach miest činu kvôli náročnosti procesu 
modelovania.  

Istý prielom – z pohľadu autorov tejto práce - nastal 
v roku 2012, kedy bola uverejnená pilotná práca 
s názvom „Úvod do zostavovania 3D počítačových 
modelov miesta činu programom SketchUp“ [1]. 
Prácou Claira, Maloneyho a Schadeho sa akoby otvorila 
éra, kedy sa vyšetrovateľom už pohodlnejšie pracuje 
s počítačmi pri 3D-virtualizovaní miesta činu. V práci 
použitý program SketchUp [2] sprístupnil základné 3D 
modelovanie všetkým vyšetrovateľom, ktorí boli 
ochotní stráviť trocha času naučením sa tohto softvéru. 
Ďalej, pre SketchUp je k dispozícii 3D Warehouse, 
databáza priestorových modelov. Obsahuje množstvo 
makiet, ktoré boli pridávané používateľmi programu 
SketchUp asi od roku 2006. Objekty vložené do 
priestorovej scény môže modelár ďalej upravovať. 
Zbierka 3D Warehouse [3] je aktualizovaná novými 
maketami z komunity používateľov SketchUp. Ak 
vyšetrovateľ vytvorí model nejakého objektu z miesta 
činu, môže ho jednoducho pridať do databázy pre 
svojich kolegov a ďalších používateľov programu 
SketchUp.  Avšak pre vykreslenie tela obete sa použili 
iné programy, a z nich bol  model postavy importovaný 
do virtuálneho zobrazenia SketchUp-u. Práca [1] 
prezentuje základné nástroje a postupy pre prácu so 
SketchUp-om [4] a ponúka aj ukážkový príklad 
vytvorenia 3D modelu z dvojdimenzionálneho (2D) 
náčrtku. Žiaľ, od roku 2018 softvér SketchUp už nie je  
ponúkaný v bezplatnej verzii [5], a tak sme ho nemohli 
použiť. 
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Ďalšia inšpiratívna práca z oblasti počítačového 
zobrazovania miesta činu bola publikovaná v roku 2018 
[6]. Jej autori Ren a kolektív prezentovali počítačovú 
vizualizáciu z ručných náčrtov i techniky vizuálneho 
náhľadu pre prezentáciu miesta činu vo vnútri obydlí.  
Počítačový systém v práci [6] je postavený na báze 
otvoreného architektonického softvéru Sweet Home 
3D [7]. Jeho hlavnou výhodou je, že relatívne 
jednoducho a rýchlo umožňuje  premeniť 2D nákres na 
komplexnú 3D scénu. Načrtnuté dvojdimenzionálne 
objekty sa transformujú na trojdimenzionálne  na 
základe výberu z databázy dostupných makiet. Získané 
objekty sú umiestnené v 2D rovinnom pohľade, pre 
ktorý sa súčasne zobrazuje zodpovedajúca 3D scéna. 
Toto je typické pre softvér Sweet Home 3D [7]. 
Používateľ si takto môže prezrieť 3D scénu z 
ľubovoľných smerov. prispôsobiť parametre a stav 
zvoleného modelu vrátane viditeľnosti, štruktúry, 
polohy a veľkosti objektu. Tiež je umožnené ľahko 
zmerať vzdialenosti medzi objektmi, napr. ako je 
vzdialené telo od  vražednej zbrane. Napokon 3D 
reprezentácia miesta činu môžu byť exportovaná ako 
štandardný .obj [8] súbor. V práci [6] sa ďalej popisuje 
využívanie databázy 3D objektov pre vyhľadávanie 
podľa ručných náčrtov, aké policajní vyšetrovatelia 
prinášajú (popri fotografickej dokumentácii) z miesta 
činu. Autori práce  [6] zdôrazňujú, že v porovnaní s 
laserovým skenovaním a modelovaním v iných 
(komerčných) softvéroch je ich technika 
nízkonákladová a rýchla. Jej doplnkom je aj náhľad do 
3D scény cez okuliare pre virtuálnu realitu. 

Aj na základe uvedenej práce [6] sme sa rozhodli 
využiť otvorený softvér Sweet Home 3D [7], a to pre 
ľahkosť vytvorenia 3D počítačových modelov 
miestností a ich domového vybavenia (okná, dvere, 
nábytok atď.) z 2D pôdorysného nákresu. Zatiaľ 
nemáme technické prostriedky na prevádzkovanie 
databázy objektov, aká je prezentovaná v práci [6]. Tiež 
potrebujeme širšiu škálu možností na modifikáciu 3D 
modelov rôznych predmetov a ľudských postáv, čiže 
všetkého, čo môžu vyšetrovatelia nájsť na miestach 
kriminálnych činov. 

1 Metódy - použité počítačové programy 
V tomto článku preto predstavíme, ako sa 

k požadovanému cieľu – 3D počítačovému zobrazeniu 
miesta činu – dopracovať čo najefektívnejšie a za 
použitia najdostupnejších počítačových nástrojov. 
Veríme, že schematické náčrty z obhliadok miest činu, 
aký je napríklad na Obr.1 z jednej diplomovej práce [9], 

budú v našich podmienkach [10] [11] čoskoro dopĺňané 
počítačom spracovanými priestorovými zobrazeniami. 

 
Obr. 1 Plánik z obhliadky miesta činu so 
schematickým vyznačením tela obete a nájdených 
stôp. 
Zdroj:  [9] 

 
Programy, ktoré sme sa rozhodli za týmto účelom 

využiť, sú Blender [12], MakeHuman [13] a už 
zmienený Sweet Home 3D [7].  Všetky tri sú z kategórie 
otvoreného softvéru, a teda bezplatné. 

Program Blender [12]  disponuje širokou paletou 
možností a funkcií na 3D modelovanie  [14] [15] [16] 
[17], preto je vhodnou alternatívou k známym 
plateným 3D modelovacím programom ako sú 3DS Max 
alebo zmienený SketchUp.  Blender sa využíva aj na 
rôznorodé vedecké vizualizácie [18]  [19] [20] [21] [22]. 
Zaujímavé je napríklad použitie Blender-u pre otvorený 
repozitár 3D modelov laboratórnej techniky, popísané 
v práci [23]. 

Pomocou softvéru MakeHuman [13] dokáže človek 
bez predchádzajúcich skúseností s modelovaním 
vytvoriť veľmi realistický model postavy. Sweet Home 
3D [7] je intuitívny program, ktorý pomôže 
s vytvorením domu, bytu resp. budovy, kde sa 
kriminálny čin odohral.   
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1.1 Vytvorenie modelu postavy v programe 
MakeHuman 
Akýmsi „srdcom“ miesta trestného činu je samotná 
obeť.  Prechádzajúce práce [1] a [6] riešili pomocou 
externe vytvorených modelov ľudských postáv. 

Tu použitý MakeHuman ako bezplatný 3D 
zobrazovací softvér umožňuje vytvorenie realistických 
modelov ľudí. Bol vytvorený komunitou 
programátorov, umelcov a akademikov, ktorí sa 
zaujímajú o 3D modelovanie postáv.  V tomto 
programe má používateľ možnosť “naklikať” ľudskú 
postavu podľa svojich predstáv. Je možné zvoliť si 
pohlavie, modelovať tvár, trup, končatiny, farbu pleti. 
Rozhranie je jednoduché a intuitívne. V programe je 
možné vytvoriť veľmi presný 3D model skutočných  
postáv, Obr. 2. 

 

 
Obr. 2 Pohľad na tvorbu postavy programom 
MakeHuman. 
Zdroj: [13] 
 
Ako sa vytvára  3D model postavy ? V záložke Modeling 
namodelujeme tvar postavy, potom kategórii Main si 
navolíme pohlavie, vek, množstvo svalovej hmoty, 
váhu, výšku, proporcie, rasu (je možná aj kombinácia 
viacerých rás). Ďalej v kategórii Gender zvolíme veľkosť 
a tvar pŕs; v kategórii Face zase nastavíme 
charakteristické znaky tváre: tvar tváre, vek, množstvo 
tuku, sklon hlavy, hĺbka tváre. Pokračujeme do 
kategórie Torso nastavíme tvar trupu. V kategórii Arms 
and legs nastavíme tvar a charakteristické črty rúk 
a nôh. V záložke Geometries v kategórii Clothes 
vyberieme postave oblečenie (predvolených modelov 
oblečenia je málo, avšak stránke MakeHuman [24] je 
možnosť stiahnuť viac druhov oblečenia. V ďalších 

kategóriách si zvolíme oči, vlasy, zuby, obočie a 
mihalnice, prípadne jazyk. 

Dôležité je v položke Pose/Animate nastaviť (v 
kategórii Skeleton) kostru modelu. Je to preto, aby 
vytvorenú postavu v typickom stoji s rozpaženými 
rukami vedeli neskôr ohýbať v kĺboch. Keď budeme s 
modelom spokojný v kategórii Files, klikneme na 
tlačidlo export a zvolíme formát mhx2  [25] – aby sa 
exportoval model aj s kostrou. 

Do programu MakeHuman ešte doinštalujeme 
doplnok 9_export_mhx2  pre export do MHX2 formátu. 
Doplnok 9_export_mhx2 umožňuje exportovať 
vytvorený model postavy muža alebo ženy v programe 
MakeHuman spolu s kostrou do jedného súboru vo 
formáte .mhx2  (MakeHuman eXchange). Takýto súbor 
vieme importovať do Blender-u pomocou doplnku  
import_runtime_mhx2. Výhodou tohto formátu je - 
okrem toho, že v jednom súbore je sieťový (angl. mesh) 
model s textúrami a  kostrou - aj to, že sa na model dajú 
aplikovať BVH súbory, pomocou ktorých sa dajú robiť 
jednoduché animácie [26] .  

1.2 Vytvorenie modelu domu v programe Sweet 
Home 3D 
Sweet Home 3D [7]  je otvorený (bezplatný) 
architektonický dizajnový softvér, pomocou ktorého je 
možné vytvoriť priestorový model domu vrátane 
nábytku, rôznych doplnkov a iného zariadenia . 
Program môže slúžiť aj na navrhovanie domov, viď Obr. 
3. 
  

 
Obr. 3 Pohľad na tvorbu interiéru a exteriéru 
programom Sweet Home 3D. 
Zdroj: [7] 
 
Vytvorenie 3D modelu domu  je veľmi jednoduché. 
Klikneme na tlačidlo create walls a v štvorcovej sieti 
nakreslíme obvodové múry domu a vnútorné múry tak, 
aby jednotky dĺžky zodpovedali skutočnosti. Vložíme 
okná a dvere z priečinku Doors and windows a 
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umiestnime ich na požadované miesto ( drag 'n' drop ). 
Vytvoríme izby pomocou tlačidla create rooms. 
Následne hotovým izbám pridáme názov, podlahu a 
farbu stien. Zariadime izby nábytkom, kde rozmery ako 
aj farbu nábytku je možné upravovať podľa potreby. 
Dokončený dom aj so zariadením exportujeme vo 
formáte .obj. 

Do programu Sweet Home 3D  je možné importovať 
ďalšie modely nábytku a iného domáceho zariadenia. 
Program umožňuje aj vytvorenie viacposchodového 
objektu nielen na rovine, ale aj na šikmej podkladovej 
ploche. Použite tohto softvéru je výhodné z hľadiska 
efektívneho využitia času, nakoľko vytvoriť dom 
v programe Blender  z “ničoho”, t.j. pomocou použitia 
základných geometrických útvarov by trvalo oveľa 
dlhšie.  

 
1.3 Doplnky a modelovanie v programe Blender 
Nakoľko program Blender [12] pracuje najmä 
z objektami vytvorenými v prechádzajúcich 
programoch MakeHuman [13] a Sweet Home 3D [7], je 
nutné používať  vhodný formát vymieňaných objektov.  
Pre zaistenie spolupráce programov MakeHuman 
a Blender  budeme využívať nasledujúce doplnky  pre 
Blender: MakeWalk, MakeClothes, MakeTarget a 
MHX2, ktoré umožňujú korektne načítať 
vyexportovaný 3D model ľudskej postavy  
v požadovanom MHX2 formáte [25].  

Doplnky MakeWalk, MakeClothes a MakeTarget 
slúžia na správne načítanie vyexportovaného súboru 
Blender-om (sieťového modelu objektu s textúrami 
kože  a oblečením) a pre jednoduchšiu manipuláciu s 
modelom. 

Pre importovanie 3D modelu domu z programu 
Sweet Home 3D klikneme na File\Import\Wavefront 
(.obj) a vyberieme súbor z adresára. Pre importovanie 
3D modelu postavy do programu Blender klikneme na 
záložku MHX2 Runtime v ľavom panely nástrojov a 
následne klikneme na import MHX2 tlačidlo a 
vyberieme súbor z adresára, Obr. 4. 

 

Obr. 4 Panel Blenderu pre importovanie postavy. 
Zdroj: Autor (M.Č.) 

 
Zmienime ešte spôsob nastavenie veľkostí objektov 

po ich importovaní do Blender-u pomocou funkcie 
scale. Označíme objekt, ktorý chceme upravovať v 
objektovom móde; stlačíme klávesu S a na numerickej 
klávesnici nastavíme vhodné zväčšenie. Zväčšovať, či 
zmenšovať objekty možno aj vo zvolených súradniciach 
– x,y alebo z. 

Blender má k dispozícií ešte mnoho iných funkcií, 
ktoré sú obsiahnuté v jeho prepracovanej 
dokumentácii [27] a vysvetľované v množstve videí. 
Využitie niektorých z nich zmienime v časti Výsledky 
a diskusia. 

Treba ešte uviesť, že k dispozícií sú aj mnohoraké 3D 
modely nábytku a iného zariadenia, alebo rôznych 
predmetov, ktoré je možné stiahnuť bezplatne 
z mnohých stránok (vrátane 3D Warehouse [3]), napr. 
[28] [29] [30], a importovať do Blender-u vo niekoľkých 
formátoch. 

2 Výsledky a diskusia 
Ako ukážku vytvorenia 3D modelu z 2D náčrtu miesta 
činu sme si zvolili malý model z dvoch miestností domu, 
kde sa udiala vražda v meste Reading v americkom 
štáte Pensylvánia, ako to uvádza  práca [1]. Dvaja muži 
vstúpili do obydlia, ozbrojení kladivom a bejsbalovou 
palicou a dobili obeť (ženu) asi  23 údermi do hlavy a 
tela. Útok začal v kuchyni a zakončil sa v jedálni, pričom 
obeť skončila na prahu dverí medzi oboma 
miestnosťami. Detektívi následne načrtli miesto činu 
ručne a zdokumentovali miesto základnými metódami 
- pomocou laserového meradla a meracími páskami. 

V programe MakeHuman sme si vytvorili postavu 
ženy, ktorú sme „poohýňali“, aby korešpondovala so 
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skutočnou obeťou z práce [1].  Pomocou Sweet Home 
3D sme si zase zostavili  model miestností s nábytkom 
a vybavením. Opierali sme sa pritom o ručný náčrt 
miesta činu v práci [1], ktorý sme pridali  do 
modelovanej scény, ako aj o rôznorodé objekty z iných 
modelov miesta činu, ktoré sú dostupné v  databáze 3D 
Warehouse [3] v univerzálnom formáte collada [31]. 
Z hľadiska presnosti miesta činu bolo dôležité dodržať 
rozmiestnenie, tvary a veľkosti objektov, dôkazové 
značky. Pre meranie vzdialeností medzi objektami slúži 
v Blender-i výborný doplnok MeasureIt [32]. 

Obrázky Obr. 5, Obr. 6 a Obr. 7 ukazujú náhľady 
tvorby modelu miesta činu programe Blender. Steny 
miestností možno združiť do vlastnej skupiny objektov 
a „zneviditeľniť“, aby bolo vidno vnútro miestnosti 
s kľúčovými objektami – modelom obete, dôkazových 
značiek, a vybavenia miestnosti. 

 

 
Obr. 5 Snímka obrazovky z tvorby modelu miesta činu 
v Blender-i. 
Zdroj: Autor (M.Č.) 
 

 
Obr. 6 Snímka obrazovky z tvorby modelu miesta činu 
v Blender-i s pohľadom na postavu – obeť. 
Zdroj: Autor (M.Č.) 

 
Obr. 7 Snímka obrazovky z tvorby modelu miesta činu 
v Blender-i – pohľad zhora, kde vidno obe miestnosti 
ako aj náčrtkovú predlohu. 
Zdroj: Autor (M.Č.) 
 
Výsledné upravovanie modelu miesta činu niekedy 
zahrňuje aj pokročilejšie úkony s objektami,  napríklad 
tvorba deformácií (rany na tele, priehlbiny po guľkách), 
pridanie ďalších textúr (kaluž krvi na zemi, tetovanie na 
koži obete) a iné. Ako ukážka je na Obr. 8 Snímka 
obrazovky tela obete s krvou na zemi (pridaná textúra 
krvi z portálu [33]) a deformáciami tela (použitá funkcia 
nôž v editovacom móde). 
 

 
Obr. 8 Snímka obrazovky z tvorby modelu miesta činu 
v Blender-i – detailnejší pohľad na obeť s pridanou 
textúrou krvi a deformáciami tela. 
Zdroj: Autor (M.Č.) 
 

Súčasťou 3D modelovania je aj tzv. renderovanie 
[34], čiže tvorba obrazu z počítačového modelu. 
Ukážka počítačom generovaného obrazu z nášho 3D 
modelu miesta činu je na Obr. 9. 
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Obr. 9 Vyrenderovaný obrázok z nášho 3D modelu 
miesta činu. 
Zdroj: Autor (M.Č.) 

 
Pre rýchlejšie renderovanie blenderových scén je 

možné využiť externé počítače, tzv. renderovaciu 
farmu [35], ktorú sme využili aj pre vygenerovanie Obr. 
9. 

Katedra informatiky FPV UMB ďalej disponuje 
zariadením pre virtuálnu realitu (VR), HTC Vive.  K tomu 
nedávno vyvinuté VR rozšírenie Blenderu, nazvané 
Blender-XR [36], umožnilo virtuálne prehliadnuť náš 3D 
model miesta činu, viď Obr. 10. 

 

 
Obr. 10 Snímka obrazovky - náhľad do 3D modelu 
miesta činu pomocou VR.  
Zdroj: Autor (M.Č.) 

Záver 
V práci sme ukázali možnosť počítačového 
namodelovania miesta činu ako pomocou kombinácie 
troch bezplatných softvérov – MakeHuman, Sweet 
Home 3D a Blender. 

Nakoľko nemáme pokročilejšie technické 
prostriedky digitalizácie ako je priestorový skener a ani 
možnosti na zakúpenie komerčných 3D modelovacích 
programov, práca s Blender-om ako ťažiskovým 
softvérom sa ukazuje ako najschodnejšia cesta. Čo sa 
týka porovnania Blender-u voči spoplatnenému 

SketchUp-u, populárne video [37] prezentuje viaceré 
výhody a perspektívu otvoreného Blender-u. 

Na základe skúseností s naším počítačovým 
zobrazením sme sa rozhodli zostaviť učebný plán pre 
seminár 3D zobrazovania miesta činu, ktorý 
ponúkneme zainteresovanej odbornej verejnosti. 
V prílohe k tejto práci sú všetky použité súbory, ako aj 
inštruktážne videá pre výučbu. 

Je zaujímavosťou, že v čase tvorby tejto práce vyšiel 
koncom roka 2018 doplnok pre Sweet Home 3D, určený 
pre francúzsku forenznú políciu [38] na zobrazovanie 
miesta činu. Ten ku klasickej „domovej“ kolekcii 
pridáva nové modely, ako zbrane, autá, oblečenie, 
peniaze, značky dôkazov a iné. Avšak Sweet Home 3D 
neumožňuje tak široké možnosti úprav objektov ako 
Blender (napr. dorobenie krvi, deformity tela, objektov 
atď), no postačuje francúzskym vyšetrovateľom pre 
rutinné 3D namodelovanie miesta činu. 
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Abstrakt 
Táto práca sa venuje vytvoreniu aplikácie založenej na 
operačnom systéme Android. Aplikácia funguje s 
príslušenstvom Google Cardboard. 

Cieľom aplikácie je pomôcť’ ľuďom s nyktofóbiou 
prekonať’ problémy s orientáciou v priestore. V práci je 
opísaný postup vytvorenia aplikácie a jej funkcionalita. 
Pomocou zistených a dôležitých faktov je 
skonštruované    virtuálne     prostredie,     ktoré     má 
v pacientoch        vzbudzovať        nadmerný        strach 
z obávaného objektu fóbie. Následne postupné 
vystavovanie sa tomuto špecifickému prostrediu má 
napomáhať a podporovať liečbu fóbií. Vďaka virtuálnej 
realite, programovaniu a mobilnému telefónu je možné 
zlepšiť liečbu pacientov a tak využiť plný potenciál 
možnosti,     ktoré     poskytuje     táto      technológia. V 
budúcnosti môžu doktori používať túto aplikáciu na 
podpornú liečbu. 
Kľúčové slová: Android, virtuálna realita, Google 
Cardboard, aplikácia, klaustrofóbia, nyktofóbia, Unity 

Abstract 
This work is about creating a new Android-based app. 
The app works with Google Cardboard accessories. 

The goal of the app is to help people with 
nyctophobia to overcome their space orientation 
problems. This project describes how to create and use 
the application. Using the identified and important 
facts, a virtual environment is designed to cause 
excessive fear of the phobia object to the patients. 
Subsequently, gradual exposure to this specific 
environment is intended to assist and promote phobia 
treatment. Thanks to virtual reality, programming and 
a mobile phone, it is possible to improve the treatment 
of patients and thus take advantage of the full potential 
of this technology. In the future, doctors can use this 
application for supportive treatment. 
Key Words: Andoird, virtual reality, Google Cardboard, 
application, claustrophobia, nyctophobia, Unity 

Úvod 
Technický pokrok a vývoj v oblasti výpočtovej 

techniky za posledné desaťročia neustále naberá na 
obrátkach. Asi ťažko by si niekto pred päťdesiatimi 
rokmi dokázal predstaviť’ v dnešnej dobe používané 
osobné počítače, telefóny, tablety s exponenciálne sa 
zvyšujúcim výkonom, kvalitou hardvéru a rozširujúcimi 
možnosťami využitia prostredníctvom státisícov 
programových aplikácií. Tieto sú zavedené a rozšírené 
vo všetkých oblastiach života. Sú súčasťou systému 
riadenia štátu, inštitúcií, slúžia pre vedu, výskum, 
vzdelávanie, zdravotníctvo, priemysel, obranu a 
bezpečnosť’ a okrem toho otvárajú aj nezanedbateľný 
priestor na vyplnenie voľného času. Vo voľnom čase 
mnohí surfujú po internete alebo využívajú vopred 
nainštalované aplikácie vo svojich mobiloch, tabletoch, 
notebookoch, či osobných počítačoch. 

Len pred nedávnom bola naša spoločnosť’ 
zasiahnutá obrovským fenoménom - virtuálnou 
realitou (VR). Táto horúca téma bola aktuálna už aj v 
minulom tisícročí, avšak VR príslušenstvo nemalo taký 
výkon, bolo obrovské, nepraktické a teda táto 
myšlienka napokon zanikla. Avšak ako plynul čas, 
technika, výpočtové možnosti, prostriedky sa posunuli 
na takú úroveň, kedy sa táto téma znova stala 
aktuálnou. Momentálne veľa predajcov vytvára vlastné 
virtuálne reality. Tieto periférie pozostávajú z rôznych 
heliem, rukavíc, opaskov, bežiacich pásov, okuliarov, 
tenisiek, ovládačov, zbraní a podobne. Tieto zariadenia 
sú však veľmi drahé a tak si ich nemôže dovoliť’ každý. 
Google prišiel s lacnejšou verziou VR, kedy je možné 
vložiť svoj telefón do kartónových okuliarov, ktoré majú 
v sebe šošovky a tak je možné sledovať virtuálnu 
realitu, resp. vnoriť sa do nej. Táto nizkonákladová 
alternatíva dokáže zaujať natoľko, že je veľmi vhodnou 
na vytvorenie aplikácie na VR, ktorú si bude môcť’ 
vyskúšať’ širšie spektrum študentov, ktorí budú mat’ 
takéto okuliare a smartfón. 
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1 Teoretické východiská 
Prv, ako sa vrhneme na tvorbu aplikácie, musíme si 

stanoviť’ určité predpoklady a fakty, ktoré nás našou 
cestou poznania budú sprevádzať’. Nadobudnuté 
informácie využijeme v neskorších kapitolách tejto 
práce.  

1.1 Unity 
Unity je multiplatformný herný engine vyvinutý 

spoločnosťou Unity Technologies, ktorý bol prvýkrát 
predstavený v júni 2005 na konferencii Worldwide 
Developers Conference spoločnosti Apple Inc. ako 
exkluzívny herný engine OS X. Od roku 2018 sa engine 
rozšíril o podporu 27 platforiem. Engine môže byt’ 
použitý na vytváranie trojrozmerných a 
dvojrozmerných hier, ako aj simulácií pre mnohé 
platformy. Niekoľko hlavných verzií Unity bolo 
uvoľnených od ich uvedenia na trh, pričom najnovšia 
stabilná verzia je Unity 2018.3, ktorá bola vydaná 13. 
decembra 2018. 

Tento herný engine poskytuje používateľom 
možnosť’ vytvárať’ hry v oboch formátoch ako 2D aj 3D 
a zároveň ponúka primárne skriptovacie rozhranie API 
v jazyku C#, a to ako pre editor Unity vo forme 
zásuvných modulov, tak aj pre hry samotné, či pre 
funkciu drag and drop. Predtým, než bol C# primárny 
programovací jazyk používaný pre engine, predtým 
podporoval Boo, ktorý bol odstránený z vydania Unity 
5 a verziu jazyka JavaScript s názvom UnityScript, ktorý 
bol po uvoľnení Unity 2017.1 zmenený. 

Engine má podporu pre nasledujúce API: Direct3D 
na Windows a Xbox One; OpenGL na platformách Linux, 
MacOS a Windows; OpenGL ES v systémoch Android a 
iOS; WebGL na webe. Spoločnosť’ Unity navyše 
podporuje platformy API na platformách iOS, MacOS a 
Vulkan na platformách Android, Linux a Windows, ako 
aj Direct3D 12 v systémoch Windows a Xbox One.[1]  

1.2 VR 
Virtuálna realita je prostredie, vymodelované 

objektami počítača simulujúce skutočnosť’, do ktorého 
je používateľ vnorený. Primárne sa ním chápe 
vytváranie najmä vizuálneho zážitku, ktorý sa zobrazuje 
na obrazovke počítača, prípadne cez špeciálne 
stereoskopické zariadenia. V sofistikovanejších 
prípadoch sú stimulované aj ďalšie zmysly ako napr. 
sluch, hmat a čuch. Interakciu s používateľom 
zabezpečuje bežné vybavenie počítača ako klávesnica a 
myš alebo špeciálne prispôsobené zariadenia ako 
okuliare vytvárajúce dojem trojrozmernosti, oblečenie 
snímajúce pohyb a stimulujúce hmat, viackanálový 

 

Obr. 1 Virtuálna realita 

Zdroj:[https://bit.ly/2uJbaPu] 

zvuk a pod. Prostredie môže vytvárať’ predstavu 
skutočného sveta (napr. pri nácviku boja, učení 
pilotovania), prípadne sa od neho značne líšiť’ (napr. pri 
hraní hier). Súčasnými technickými prostriedkami je 
veľmi ťažké vytvoriť’ vernú virtuálnu realitu. 
Predpokladá sa však, že časom budú tieto prekážky 
prekonané. [2] 

1.3 Nyktofóbia 
Strach z tmy patrí do skupiny chorôb známych ako 

fóbie a táto sa odborne nazýva ako nyktofóbia. Príčiny 
fóbie s názvom strach z tmy nie sú ako u mnohých iných 
fóbií úplne jasné. Strach z tmy je typický pre detský vek, 
ale väčšinou postupne vymizne. Dôvodom môže byt’ 
určitý atavizmus, pretože v tme je človek bez zdroja 
svetla zraniteľný a môže tak inštinktívne reagovať’ 
pocitom ohrozenia. Niekedy sa na ťažkostiach môžu 
podieľať’ nepríjemné zážitky alebo časté sledovanie 
hororov v detskom veku. 

Človek s nyktofóbiou má obrovské ťažkosti so 
zaspávaním, neznesie byt’ sám v tmavej miestnosti a 
vyžaduje zdroj svetla, ktorý však môže pôsobiť’ rušivo a 
brániť’ tiež v zaspávaní. V tme sa objavujú pocity 
úzkosti, strachu a pocitu ohrozenia, ktoré môžu byt’ 
spojené s búšením srdca, nadmerným potením a 
triaškou. Postihnutý sa schováva pod perinu a 
znepokojene počúva akýkoľvek zvuk. Niekedy sa môže 
objaviť’ aj panická reakcia s pokusom o útek z izby. 

Ochorenie spadá do kompetencie psychiatrov. Ako 
pri väčšine fóbií aj tu má liečba dva základné piliere - 
psychoterapiu a prípadne podávanie špeciálnych 
liekov. Psychoterapia znamená opakované sedenia s 
psychiatrom, ktorý sa snaží zistiť’ príčinu pacientových 
ťažkostí a postupne ho učí sa so strachom vyrovnávať’ 
a zvládať’ ho. Súčasťou terapie môže byt’ aj postupné 
opatrné vystavovanie chorého záťažovým situáciám 
(tzv. desenzibilizácia), to však musí byt’ vždy s 
pacientovým vysloveným súhlasom. Z liekov sa  
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Obr. 2 Takto vidia svet ľudia s nyktofóbiou 
Zdroj:[https://bit.ly/2VmePyl] 
 
podávajú niektoré antidepresíva a lieky proti úzkosti 
(anxiolytiká).[3] 

2 Vytvorenie aplikácie a jej test 
V tejto časti sa pozrieme bližšie na samotné vytváranie 
aplikácie, jej funkčnosť’, následne inštaláciu a liečenie 
postihnutého. 

2.1 Projekt v Unity 
Vzhľadom na  to,  že  som  s týmto  herným  enginom  v 
živote nerobil, nevyhol som sa samoštúdiu množstva 
odbornej literatúry. Akonáhle som mal požadované 
znalosti, vytvoril som nový projekt, ktorý bol v rozlíšení 
3D a pomenoval som ho Semestrálna práca. 
Výsledkom bolo čisté 3D prostredie, do ktorého som 
mohol vkladať’ objekty, písať’ skripty, upravovať’ 
SkyBox, nastavenia projektu a podobné. Najskôr som 
teda môj novovytvorený projekt prispôsobil tak, aby 

 
Obr. 3 Unity projekt 
Zdroj:[autor] 

odpovedal mojim požiadavkám. V Project Settings som 
si zvolil build pre mobilné telefóny Android. Ďalej som 
upravil Player Settings, kde som pomenoval správne 
package, súbor, pridal ikonku, ktorá sa bude 
zobrazovať’ na zariadení, zvolil verziu mobilného 
operačného systému Android na Android KitKat 4.4. a v 

poslednom kroku som nastavil zobrazovanie pre VR, 
konkrétne Google CardBoard. 
Aby všetko fungovalo ako má, stiahol som a 
implementoval SDK (Software development Kit) pre 
Android, Javu a Google CardBoard. Rovnako som 
nainštaloval aj Android Studio, Microsoft Visual Studio, 
pre prácu so skriptami. Pre dokonalý zážitok a pomoc s 
chorobami som pre moje vizuály využíval program pre 
3D grafiku Cinema 4D R17 a Photoshop CC 2019. 

2.2 Hráč 
Ako prvú vec, ktorú treba vyriešiť’ je objekt hráča, 

ktorý sa bude v danom prostredí pohybovať’. Vzhľadom 
na to, že sa jedná o VR aplikáciu, aktívny prvok hráča 
bude mať iné vlastnosti a skladbu ako pri bežných hrách 
pre počítače alebo telefóny. Najskôr som teda vytvoril 
prázdny objekt, ktorý som si pomenoval Player. 
Umiestnil som ho neďaleko generátora GameManager, 
aby sa naša postava ocitla v bludisku. Rovnako som 
objektu Player pridal fyziku dopadu, kolízie, vytvoril 
skript na pohyb, možnosť vrátenia sa do menu a 
časovač, ktorý počas celej hry ukazuje, aký má pacient 
čas. Pohyb funguje vskutku jednoducho. Vzhľadom na 
to, že Google Cardboard nemá ovládač, ale len jedno 
tlačidlo, ktoré keď hráč stlačí, vyberie sa daným 
smerom. 

Do nášho hráča som vložil objekt MainCamera a 
pridal skript na VR. Pre prispôsobenie reálnejšiemu 
zážitku som taktiež do hráča vložil prehrávač zvuku, 
ktorý vytvára dojem zvuku chôdze. Predposledná vec, 
ktorú som spravil, bolo to, že som do kamery vložil 3D 
model baterky, ktorá obsahuje reálne textúry a svieti 
daným smerom, ktorým je natočená. Rovnako som 
vložil ešte jeden objekt, ktorý zabezpečuje VR 
interakciu. Na záver som ešte pridal objekty z knižnice 
Google, ktoré mi pomáhali sfunkčňovať’ akcie, ktoré sa 
dejú a rovnako aj editor. Na doladenie som vložil ešte 
jeden zdroj zvuku, ktorý v pozadí hrá príjemnú hudbu 
pre postihnutého, aby sa urýchlila jeho liečba. 

Aby hráč videl niečo iné ako bludisko, vytvoril som 
objekt UI Canvas. Doňho som vložil text, ktorý vypíše, 
čo je momentálnym cieľom hráča a text, ktorý funguje 
ako stopky pre hráča, ak by chcel v budúcnosti trhnúť’ 
svoj najlepší rekord. Pokiaľ’ však hráč príde do cieľa, čas 
sa zastaví a zmení svoju farbu na žlto. Všetko je to 
vyriešené cez celkom jednoduché funkcie a kolízie. 
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Obr. 4 Prostredie 
Zdroj:[autor] 
 

Posledným krokom bolo vytvorenie dokonalého 
prostredia, ktoré absolútne dokáže oklamať zmysli 
postihnutého a tak ho presvedčiť o tom, že prostredie, 
v ktorom sa nachádza je skutočné. 

2.3 Inštalácia 
Akonáhle všetko fungovalo, aplikáciu som skompiloval 
a uložil. Potom som ju preniesol do svojho mobilného 
telefónu Motorola G6 Plus, ktorý má Android 8.0 Oreo, 
pomocou USB kábla. Avšak v nastaveniach aplikácií 
som bol nútený zapnúť’ si inštalovanie neznámych 
zdrojov, inak by som moju aplikáciu neotestoval. 
Akonáhle sa tak stalo, vložil som telefón do Google 
Cardboard a vyskúšal som svoje dielo. 

2.4 Testovanie aplikácie 
Hlavné menu  fungovalo  bez  chyby,  keď’ som spadol, 
teleportovalo ma naspať’, hudba hrá na pozadí, každá 
 

 
obťažnosť sa načíta bez problémov. Každá úroveň je 
unikátna a iná. Grafika je vcelku priemerná, ale 
výkony dnešných mobilných telefónov, ešte nie sú až 
také perfektné. Ja osobne som sa cítil celkom 
príjemne a motivovane dostať’ sa von z bludiska. 

Túto aplikáciu som dal vyskúšať’ aj svojej 
kamarátke, ktorá trpí ľahšou formou klaustrofóbie. Po 
nasadení prilby bolo na nej vidieť’, že má strach a bojí 
sa vnorenia do obávaného sveta, no po pár minútach 
skúšania aplikácie sa upokojila a začala sa v nej cítiť 
komfortnejšie. Určite sa jej problém nevyriešil, ale aj 
táto aplikácia prispela k malému zlepšeniu. 

Záver 
Téma tejto práce bola pre mňa obrovská výzva, o to 

väčšia, že táto je moja prvá veľká semestrálna práca 
vôbec. Ak všetko podstatné zhrniem, práca bola 
náročná. Bolo síce možné využiť’ čiastočne poznatky zo 
štúdia, avšak významná časť’ tvorby práce bola 
sprevádzaná hľadaním nových zdrojov informácií a 
nových poznatkov, bez ktorých by ju nebolo možné 
dokončiť’. 

Táto práca ma osobne ako človeka posunula ďalej, 
rozšírila moje obzory a nadobudol som veľa nových 
poznatkov z oblasti vedy a techniky. Priblížil som sa 
trošku tajom tvorenia VR aplikácií a teda nakukol som 
do jednej veľkej Pandorinej skrinky. Urobil som prvý, 
možno nie až tak veľký ako významný krok, ktorým som 
sa posunul ďalej. Tiež si uvedomujem, že to môže, ale 
aj nemusí byt’ začiatok niečoho väčšieho. Všetko ukáže 
čas. 

Skutočnosť, že sa mi podarilo spraviť túto prácu je 
dôkazom toho, že aj sny sa raz môžu stať skutočnosťou. 
Nie je dôležitý ciel’, ale cesta, na ktorej sa nevzdávame 
a prekonávame všetky nástrahy, ktoré na nás číhajú. 
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Talent“ – Nadácia Tatra Banky. 
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Obr. 5 Demo aplikácie 
Zdroj:[autor] 
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Abstrakt 
Informačné technológie čoraz viac zasahujú do 
všetkých oblastí života. Uľahčujú prístup 
k informáciám, k ich triedeniu a úprave. S rozvojom 
informačných technológií súvisí vo veľkej miere aj 
rozšírenie internetu. Príspevok sa zaoberá vytvorením 
vlastného online grafického editora vytvoreného 
pomocou jazykov HTML, CSS,  skriptovacieho jazyku 
JavaScript. Vytvorený grafický editor ponúka rôzne 
funkcie od základných až po pokročilé. Hlavným cieľom 
príspevku je praktická ukážka, vysvetlenie niektorých 
funkcionalít a použitých metód, ktoré budú využívať 
používatelia na vytvorenie svojho umeleckého diela. 
V práci sú opísané viaceré knižnice pre jazyk JavaScript, 
ktoré boli použité na vytvorenie rôznych efektov 
a funkcií, ktorými disponuje náš grafický editor. 

 
Kľúčové slová: grafický editor, maľovanie, JavaScript, 
Canvas 

Abstract 
Information technologies are still bigger and bigger 
parts of every part of our lives. These technologies 
make obtaining, sorting and editing information easier 
then before. Information technologies are obviously 
connected with expansion of the internet. This 
contribution deals with creating online, graphic editor, 
which is created by languages like HTML, CSS and script 
language JavaScript. This graphic editor offers several 
functions from basic to advanced. Main purpose of this 
contribution is practical display and explanation of 
some functions and used techniques, which will be 
used by user to create some piece of art. In this thesis 
are descripted several libraries for language JavaScript, 
which have been used for creating different effects and 
functions in our graphic editor. 

 
Keywords: graphic editor, paint, JavaScript, canvas 

Úvod 
Webové aplikácie sú v poslednej dobe stále viac a viac 
populárne kvôli neustálemu dopytu po internete 
a získavaní dát. Kvôli tomu sa dostávajú do popredia 
pred klasickými počítačovými aplikáciami. Webová 
aplikácia nepotrebuje mať výkonný hardvér u klienta, 
stačí mu iba  dostatočne kvalitné pripojenie na internet. 
Záťažová logika môže (vo väčšine aplikácií aj prebieha) 
prebiehať na strane servera, čím sa odľahčuje počítač 
klienta a tým pádom stačí úplne jednoduchý a základný 
kancelársky počítač alebo notebook (prípadne tzv. 
tenký klient).  

Skriptovací jazyk JavaScript je určený hlavne na 
vývoj webových aplikácii a zlepšenie pôžitku 
z používania internetu. V súčasnej dobe sa stal jedných 
z najpopulárnejších programovacích jazykov so širokým 
využitím nielen pri webových stránkach na klientskej 
strane ale aj  na strane serverov, desktopových, 
mobilných aplikácií a v neposlednej rade aj pri 
programovaní hardvéru a robotov.  

S rastúcim množstvom dát rastie aj nutnosť tieto 
dáta spracovať a vizualizovať. Kvôli vizualizácii si 
môžeme uvedomiť súvislosť medzi dátami a tým čo 
tieto dáta po zmene vytvoria a tiež aký to má efekt na 
našu webovú stránku. Pri vizualizácii môžeme použiť 
radu zobrazovacích technológii. Spomedzi množstva 
programovacích jazykov sme si zvolili práve jazyk 
JavaScript, kvôli tomu že má vysokú podporu 
v prehliadačoch a nespočetné množstvo knižníc. Spolu 
so značkovacím jazykom HTML5 a knižnicou Bootstrap 
sme navrhli a vytvorili používateľsko – prívetivú (z angl. 
user-friendly) aplikáciu, ktorú sme sa snažili intuitívne 
prispôsobiť používateľovi tak, aby všetky potrebné 
funkcie aplikácie mal k dispozícií intuitívne. 

Cieľom práce je návrh a implementácia webovej 
aplikácie, v ktorej používateľ bude môcť pomocou 
nástrojov vytvárať a upravovať obrázky. Vytvorená 
webová aplikácia umožňuje kresliť pomocou 
počítačovej myši do vopred predefinovaného alebo 
používateľom zvoleného plátna. Používateľ si môže 
vybrať z pomedzi vyše 10 rôznych funkcii a efektov.  
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V nasledujúcich kapitolách opíšeme dostupné 
grafické editory na internete, frameworky, ktoré sme 
použili pri vytváraní nášho online grafického editora 
a predstavíme vlastný grafický editor. 

1 Grafické editory na internete 
Na internete je veľké množstvo grafických editorov, ako 
napríklad wPaint, Picozu, Mr.Doob a podobné. Každý 
grafický editor má svoje výhody a nevýhody. Medzi 
najčastejšie nevýhody sme zaradili chýbajúcu 
manipuláciu s obrázkami, možnosť vytvárať efekty, 
rôzne tvary, kresliť do obrázka alebo kresliť úplne, 
jednoducho na prázdne plátno a vytvoriť si niečo 
vlastné. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť si 
vlastný grafický editor. Najväčšou nevýhodou 
dostupných grafických editorov je chýbajúca 
funkcionalita nastavovania vlastnosti štetca priamo na 
pravom tlačidle myši, bez toho, aby sa muselo zájsť 
medzi nástroje a kliknúť na tlačidlo pre zmenu farby.  

Pri návrhu vlastného grafického editora sme zbierali 
informácie od priateľov a ľudí, ktorí často pracujú 
s grafickými editormi. 

2 Použité knižnice pri tvorbe vlastného 
grafického editora 

Pri vytváraní vlastného grafického editora sme použili 
viacero knižníc dostupných na internete. 

2.1 FileSaver.js 
Je framework pre ukladanie súborov na strane klienta. 
Na základe našich skúsenosti je vhodný pre vytváranie 
webových aplikácií, pri ktorých je potrebné vytvárať 
súbory pre používateľa. 

Výhodou frameworku FileSaver.js je možnosť 
ukladania rôznych typov súborov, pričom stačí nastaviť 
iba typ súboru a následne vložiť dáta do funkcie blob() 
[1].  

Pri tvorbe grafického editora sme využili tento 
framework hlavne kvôli jeho rozšíreniu na internete 
a našich pozitívnych predchádzajúcich skúsenostiach. 

2.2 Paper.js 
Tento grafický editor je zameraný na vektorovú grafiku, 
ktorá sa spúšťa pomocou jazyka HTML5. Knižnica 
ponúka možnosť pracovať s objektovým modelom 
dokumentu pre prácu s vrstvami, skupinami, cestami, 
symbolmi bezierovými krivkami a ďalšími funkciami, 
ktoré sú zabalené do dobre čitateľného a čistého 
programovacieho rozhrania [2]. 

Framework Paper.js sme využili na jednoduché 
priamky, ale v budúcnosti ho plánujeme použiť na 

zložitejšiu vektorovú grafiku tak, aby si používatelia 
mohli vytvárať objekty rôznych veľkosti a tvarov, 
rastrovať grafiku, vytvárať vrstvy a matematické 
operácie. 

2.3 Color Picker – jscolor 
JsColor je framework pre jazyk JavaScript, ktorý 
umožňuje použiť komponentu pre výber farieb vo 
webovej aplikácii. Implementácia a používanie tohto 
frameworku je veľme jednoduché. Implementuje sa 
priamo do HTML značky <input>. Môžeme mu tiež 
pridať CSS triedu do HTML značky <input>, pričom 
môžeme nastavovať rôzne doplnky a výzor samotnej 
farebnej palety.  

V našom grafickom editore sme framework 
implementovali na pravé tlačidlo myši. Používateľ si 
môže vybrať farbu z poskytovanej farebnej palety 
kedykoľvek počas úpravy obrázka. Túto možnosť sme 
vybrali kvôli rýchlemu prístupu k farebnej 
palete hlavne preto, aby používateľ nemusel ísť cez 
menu, resp. cez nejakú lištu k možnosti nastavenia 
farby. Na obrázku 1 je zobrazený zdrojový kód pre 
nastavovanie okna pre framework jscolor. 

 

 
Obr. 2 HTML tag s funkciou JSColor 

2.4 Atrament.js 
Atramen.js je jednoduchá knižnica pre jazyk JavaScript, 
ktorá umožňuje používateľovi kresliť jemné 
a prirodzené kresby na plátno Canvas rovnako, ako 
keby kreslil priamo na papier [3].  

Pomocou tohto frameworku sme dokázali vytvoriť 
čiary, ktoré dosť pripomínajú kresbu tušovým perom. 

2.5 Bootstrap 
Bootstrap je voľne šíriteľný framework pre vývoj HTML, 
CSS a JavaScript aplikácii. Obsahuje šablóny založené 
na HTML a CSS, ktoré slúžia pre úpravu typografie, 
formulárov, tlačidiel, navigácie a ďalších komponentov 
[4].  

Výhodou tohoto webového frameworku je 
jednoduché spracovanie používateľského rozhrania vo 
webových aplikáciách. Po pridaní do projektu poskytuje 
Bootstrap základne definície štýlov pre všetky 
elementy HTML. Konečným výsledkom je jednotný 
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vzhľad tabuliek a prvkov formulára pre všetky 
najpoužívanejšie webové prehliadače.  

Okrem toho môžu vývojári využiť triedy CSS 
definované v tomto frameworku na ďalšie 
prispôsobenie vzhľadu ich obsahu. Dostupný je aj 
s niekoľkými komponentami pre jazyk JavaScript vo 
forme jQuery pluginov. Tie poskytujú rozšírenie 
možnosti používateľského rozhrania ako dialógové 
okná, tooltipy, pop-up okna a ďalšie. 

Bootstrap sme prepojili v HTML súbore a následne 
sme ju využívali v celej aplikácii pri tvorbe vzhľadu. Na 
obrázku 2 je zobrazené prepojenie knižnice Bootstrap 
v jazyku HTML.  

 

 
Obr. 3 Prepojenie knižnice Bootstrap 

V grafickom editore sme využili aktuálnu verziu 
4.3.1, ktorá poskytuje dostatok funkcii na vytvorenie 
responzívnej webovej aplikácie. Využili sme ho 
napríklad aj pri modálnych vyskakovacích oknách (tzv. 
pop-up), ktoré sú dostupné pri vytváraní plátna 
a taktiež aj pri jeho ukladaní. Modálne okno je vlastne 
niečo ako pop-up okno ktoré je grafickým ovládacím 
prvkom podriadeným hlavnému okno. Vytvára efekt, 
ktorý zakáže akúkoľvek interakciu s hlavným oknom, 
ale udržuje ho stále viditeľný. Tým pádom je používateľ 
nútený komunikovať s oknom na popredí. Na obrázku 
3 je zobrazené modálne okno z našej aplikácie. 

 

 
Obr. 4 Modálne okno 

2.6 jQuery 
jQuery je najpopulárnejší framework pre skriptovací 
jazyk JavaScript. Kladie dôraz na interakciu medzi 
jazykom JavaScripta značkovacím jazykom HTML. Je 

navrhnutý pre jednoduchšiu navigáciu dokumentu, 
výber DOM elementov, vytváranie animácii, 
spracovanie udalosti a vývoj Ajax aplikácii a rôznych 
rozšírení (tzv. pluginov).  

Výhodou tejto knižnice je jednoduchosť písania 
príkazov a najmä ich reťazenie. Taktiež má obrovskú 
podporu v rôznych prehliadačoch teda netreba robiť 
podobné funkcie pre každý prehliadač inak ako tomu 
bolo v jazyku JavaScript. S jeho jednoduchou syntaxou 
a otvorením kódom môže každý vývojár skrátiť svoj čas 
potrebný na vytvorenie webovej aplikácie. 

jQuery stačí len prepojiť pomocou HTML značky link 
do HTML súboru a už sa môže využívať v plnom 
rozsahu.  

3 Implementácia a získané výsledky 
Pomocou vyššie spomenutých frameworkov sme 
vytvorili aplikáciu, ktorá je funkčná a pripravená na 
používanie. Pri tvorbe dizajnu sme kládli dôraz na 
jednoduchosť a intuitívnosť. Na obrázku 4 je zobrazený 
grafický editor, ktorý sme vytvorili. 
 

 
Obr. 5 Dizajn webovej aplikácie 

 
Z obrázka 4 je možné vidieť hlavné menu aplikácie, 

ktoré pozostáva z dvoch riadkov. V prvom riadku sú dve 
rozbaľovacie komponenty (z angl. drop down menu), 
ktoré zobrazia podradené menu po príchode kurzora 
myši na konkrétne menu.  

V záložke Domov môžeme nájsť: 

 vytvorenie nového plátna  

 uloženie obrázku 

 otvorenie obrázku  

 ukončenie aplikácie 

 možnosť vrátiť sa späť na predchádzajúcu 
stránku 

V záložke Nastavenia nájdeme funkcie: 

 nastavenie veľkosti plátna 
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 približovacie okno 

 vyhladenie približovacieho okna 
 

Na pravej strane tlačidiel je mále zobrazovacie 
okienko, ktoré informuje používateľa o aktuálne 
zvolenej farbe. Pod navigačným panelom môžeme 
nájsť všetky funkcie, ktoré táto aplikácia umožňuje 
používať. Pod touto lištou s funkciami 
a nastavovaniami nájdeme interaktívne okno, kde 
používateľ môže kresliť čokoľvek, čo ho napadne bez 
obmedzení. 

Pri prvotnom spustení webovej aplikácie sa 
automaticky vytvorí plátno na kreslenie (canvas) ktoré 
má vopred preddefinovanú veľkosť 650 * 360px. 
V prípade potreby si používateľ môže vytvoriť aj celkom 
nové plátno, kde si môže zmeniť názov svojho diela a 
veľkosť plátna podľa svojich predstáv. Na obrázku 5 je 
zobrazená táto možnosť, ktorá sa nachádza v záložke 
Domov.  

 

 
Obr. 6 Vytvorenie nového plátna 
 

Po vytvorení nového plátna si môže používateľ 
otvoriť obrázok na editáciu alebo v prípade, že chce 
začať kresliť, tak si musí najprv zmeniť farbu, nakoľko 
predvolená farba je biela. Farba sa vyberá po stlačení 
pravého tlačidla myši. Na obrázku 6 je zobrazená 
možnosť výberu farieb, hrúbky, kapacity čiar. 

 

 
Obr. 7 Nastavenie základných vlastností 

 
Po zvolení konkrétnej farby môže používateľ začať 

kresliť. Vybrať si môže ľubovoľný kresliaci nástroj, pre 
ukážku sme vybrali komponentu magický štetec, ktorý 
vytvára zaujímavé čiary a tým pádom vytvára rôzne 
tvary pri zmene uhla a spôsobe kreslenia. Na obrázku 7 
je ukážka použitia komponenty magický štetec. 
 

 
Obr. 8 Magický štetec 
 

Táto špeciálna funkcia vznikla celkom náhodne,  
najskôr ako chyba, ktorá sa podarila pri 
implementovaní úplne inej rozdielnej funkcie. Táto 
funkcionalita však našla uplatnenie v našej aplikácií, 
nakoľko sa pomocou tejto komponenty dajú 
vykresľovať zaujímavé útvary. Funkcia Magický štetec 
je vytvorená pomocou frameworku atrament.js. Na 
vykresľovanie čiar je použitá funkcia contexts.stroke(). 

Ďalšia zaujímavá funkcia je použitá pri rýchlejších 
pohyboch počítačovej myši - kreslí hrubšie čiary 
a naopak pri spomalení zase tenšie. Táto funkcia spadá 
tak isto do frameworku atrament.js. 
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Grafický editor disponuje funkciou výber farby 
z plátna. Táto funkcionalita uľahčuje prácu v prípade, 
že používateľ nevie namiešať identickú farbu, ktorá je 
už použitá. Zdrojový kód je celkom jednoduchý, získajú 
sa potrebné dáta a nastavia sa do aktuálnej palety 
pomocou funkcie setColorFromEye(). Funkcia 
updateInfo() zabezpečuje aktualizovanie farby 
u používateľa. 

Ďalšou zaujímavou funkciou nášho editora je 
funkcia spreju. Táto funkcia je vytvorená jednoduchými 
matematickými výpočtami, najskôr sa získajú náhodne 
čísla pre uhol a polomer pomocou vstavanej funkcie 
JavaScriptu Math.Random(), ktoré sa následne 
prepočítajú cez kosínus pre os x a sínus pre osu y. 
Obidve funkcie sú zobrazené na obrázku 9.  

 

 
Obr. 8 Funkcia spreju 

 
Výsledný efekt je zobrazený na obrázku 10 – bodky 

sa kreslia v náhodnom poradí a zoskupení v okolí 
počítačovej myši. 
 

 
Obr. 9 Ukážka spreju 
 

V záložke nastaveniach je funkcia Zoom okna. Táto 
funkcia zobrazí na ľavej strane malé okno, ktoré 
zobrazuje počítačovú myš a jej okolie, ktoré bude 
zväčšené. Táto funkcia je vhodná pre detailnejšie 
kreslenie.  

Pre každú funkciu sme zmenili dizajn kurzora tak, 
aby aplikácia pôsobila lepším dojmom. Kurzor sme sa 

snažili zvoliť podľa toho, akú funkciu si používateľ 
vyberie. 

Aplikáciu nie je možné spúšťať jednoduchým 
otvorením stránky index.html, ale treba ju spustiť ešte 
aj na lokálnom serveri, prípadne funkčnom webovom 
serveri tak, aby sa zabezpečila plná funkčnosť, 
v opačnom prípade nie je dostupná voľba funkcii. 

Záver 
V príspevku sme navrhli a vytvorili webovú aplikáciu 
pre vlastný grafický editor. Vytvorený grafický editor 
obsahuje rôzne funkcionality, ktoré voľne dostupné 
editory na internete neobsahujú, prípadne disponujú 
iba niektorými z nich. Opísali sme tiež použité techniky 
a frameworky, ktoré sú voľne dostupné a majú 
potenciál na využitie. Grafický editor by sme chceli 
v budúcnosti ešte rozšíriť o ďalšie funkcionality, ako 
napríklad prácu s videom. 
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Abstrakt 
Geometria je neoddeliteľnou súčasťou prípravy 
budúcich učiteľov pre primárne vzdelávanie. Taktiež 
zohráva kľúčovú úlohu v štúdiu ďalších oblastí 
matematiky ako i v rôznych praktických odboroch.  
V príspevku sa zameriame na určenie úrovní 
geometrického myslenia budúcich učiteľov pre 
primárne vzdelávanie. Taktiež určíme či súvisí úroveň 
geometrického myslenia študentov s typom strednej 
školy, ktorú absolvovali. Výskumnú vzorku tvorí 
päťdesiatdeväť študentov prvého ročníka 
magisterského študijného programu Učiteľstvo pre 
primárne vzdelávanie. Na určenie úrovne 
geometrického myslenia použijeme špeciálne vyvinutý 
van Hieleho geometrický test, skladajúci sa 
z dvadsiatich piatich testovacích úloh. Úlohy v teste sú 
úlohy rozdelené na základe van Hieleho teórie 
geometrického myslenia do piatich hierarchických 
úrovní, ktorými sú úroveň vizualizácie, analýzy, 
abstrakcie, dedukcie a axiomatizácie.  
 

Kľúčové slová: geometrické myslenie, van Hiele 
geometrický test, učitelia pre primárne vzdelávanie 

Abstract 
Geometry is an integral part of preparing future 
primary school teachers. It plays a key role in the study 
of other areas of mathematics and various practical 
disciplines. In our article, we are focused on the future 
primary school teachers’ levels of geometric thinking. 
We will determine whether the students’ levels of 
geometric thinking depend on the type of secondary 
school that they completed. The research sample 
consists of fifty nine future primary school teachers. 
We use the van Hiele geometric test, which consists of 
twenty-five test tasks, to determine the students’ levels 
of geometric thinking. The tasks in the test are divided 
into five hierarchical levels, which are the levels of 
visualization, analysis, abstraction, deduction, and 
axiomatization. 
 

 
Key Words: geometric thinking, van Hiele geometric 
test, future primary school teachers 

Úvod 
Geometria, najstaršia časť matematiky, je súčasťou 
matematického vzdelávania na základnej i strednej 
škole. Žiaci sa s geometriou oboznamujú už od útleho 
veku a svoje poznatky sústavne rozvíjajú. Geometrické 
úlohy svojou podstatou podporujú geometrické 
myslenie žiakov, ich predstavivosť, tvorivosť ako i 
schopnosť riešiť rôzne matematické problémy. Učitelia 
matematiky by mali podporovať geometrické myslenie 
svojich žiakov, ktoré je nevyhnutné k vytváraniu 
vzájomných súvislostí a k osvojeniu si ďalších, nových 
poznatkov. 

Rôzne štúdie (Usiskin 1987, Clements, 2003) [1], [2] 
dokazujú, že úroveň dosiahnutého poznania žiakov je 
ovplyvnená úrovňou poznania ich učiteľov. K rozvoju 
geometrického myslenia žiakov, je nevyhnutné, aby 
učitelia matematiky dosahovali vyššiu úroveň 
geometrického myslenia ako ich  žiaci. Z výskumov, 
ktoré realizovali napr. Knight (2006) [3] so študentmi na 
Univerzite v Meine alebo Jupri (2018) [4] 
s elementaristami v Indonézii vyplýva, že učitelia pre 
primárne vzdelávanie nedosahujú požadovanú úroveň 
geometrického myslenia. Z daného dôvodu sme sa aj 
my rozhodli zaoberať geometrickým myslením 
študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie 
z Univerzity Konštantína Filozofa v našom článku.  

1 Teoretické východiská 
Pod geometrických myslením rozumieme schopnosť 
žiakov používať geometrické koncepty vo vyučovaní 
matematiky ale i v rôznych oblastiach každodenného 
života. Problematikou geometrického myslenia sa 
v 50tych rokoch 20. storočia začali zaoberať manželia 
Pierre van Hiele a Dina van Hiele-Geldof. Ako učitelia 
v montessori škole v Holandsku u svojich žiakov často  
pozorovali rôzne problémy s porozumením geometrie. 
Pozorovaním svojich žiakov sa snažili sa pochopiť 
poznávací proces v geometrii. Na základe svojich zistení 



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika I. 
 

  288 

vytvorili teóriu van Hieleho modelu úrovní 
geometrického myslenia.  
 

1.1 Model úrovní geometrického myslenia 
Podľa van Hieleho modelu geometrického myslenia sa 
poznávací proces v geometrii skladá z piatich úrovní 
(vizualizácia, analýza, abstrakcia, dedukcia, 
axiomatizácia).  Jednotlivé úrovne sa označujú číslami 0 
až 4 (zaviedol van Hiele), resp. číslami 1 až 5 (zaviedli 
americkí pedagógovia): 

1. úroveň – vizualizácia: Žiaci dokážu pomenovať 
a rozoznať geometrické útvary na základe ich 
celostného vzhľadu, vlastnosti útvarov si ešte 
neuvedomujú. Žiaci  sa rozhodujú na základe 
vnemov a vzhľad útvarov je pre nich dominantný. 
(Žiak rozlišuje napríklad obdĺžnik a štvorec.) 

2. úroveň – analýza: Žiaci poznajú vlastnosti 
geometrických útvarov, avšak vzťahy medzi 
jednotlivými vlastnosťami nevnímajú. Žiaci 
dokážu vytvoriť triedy geometrických útvarov na 
základe spoločných vlastnosti. Pri definovaní 
geometrických útvarov vymenujú všetky 
vlastnosti geometrických útvarov, aj tie, ktoré nie 
sú nevyhnutné k definícii. (Žiak napríklad vie, že 
štvorec má štyri strany rovnakej dĺžky.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. úroveň – abstrakcia: Žiaci si uvedomujú vzťahy 
medzi vlastnosťami útvarov a vedia formulovať 
abstraktné definície, geometrickým dôkazom ešte 
nerozumejú. V myslení začínajú využívať 
implikáciu a abstraktné uvažovanie o tvrdeniach. 
(Žiak napríklad dokáže klasifikovať štvorec ako 
osobitný prípad obdĺžnika.) 

4. úroveň - dedukcia: Žiaci si uvedomujú potrebu 
logického systému geometrie, postaveniu axióm 
a definícií. Žiaci dokážu realizovať jednoduché 
dôkazy na stredoškolskej úrovni a uvedomujú si 
potrebu dokazovania tvrdení. (Žiak napríklad 
s porozumením dokazuje tvrdenia.) 

5. úroveň – axiomatizácia: Žiaci dokážu porovnať 
axiomatické systémy a rozumejú formálnym 
aspektom dedukcie. Úroveň dosahujú študenti 
vysokých škôl, ktorí sa zaoberajú matematikou, 
resp. konkrétne geometriou. (Žiak napríklad 
rozumie neeuklidovskej geometrii.) [5] 

Zo základných myšlienok van Hieleho teórie 
geometrického myslenia vyplýva päť základných 
myšlienok pre jednotlivé úrovne [6], [7]:  

1. Prechod na vyššiu úroveň je podmienený 
zvládnutím nižšej úrovne. Žiak sa môže nachádzať 
na úrovni N ak zvládol aj úroveň N-1. Z daného 
dôvodu je vhodné číslovať úrovne geometrického 

myslenia číslami 1 až 5, nakoľko úroveň 0 určuje 
pred úroveň geometrického myslenia. 

2. Vedomosti, ktoré si žiak osvojil na jednej úrovni sú 
predmetom myslenia nasledujúcej úrovne.  

3. Pre každú úroveň geometrického myslenia je 
charakteristická špecifická terminológia, 
vyjadrovanie a vzťahy medzi poznatkami. 

4. Žiaci nachádzajúci sa na rozličnej úrovni 
geometrického myslenia si nedokážu porozumieť. 
Úrovni geometrického myslenia žiakov je 
nevyhnutné prispôsobiť vyučovacie metódy 
i jazyk. Neprispôsobenie sa úrovni geometrického 
myslenia žiakov vedie k memorovaniu, získaniu 
formálnych vedomostí, nakoľko žiak pracuje 
s neznámymi objektmi svojho myslenia 
a nerozumie obsahu, ktorý sa učí.  

5. Pre postup na ďalšiu úroveň geometrického 
myslenia je nevyhnutné dodržiavať päť fáz 
vyučovacieho procesu: 

1. Orientácia: učiteľ zisťuje, akými poznatkami 
žiaci disponujú k preberanej téme 
a orientuje ich na novú tému (motivačnými 
otázkami, pozorovaním objektov).  

2. Riadené skúmanie: učiteľ navrhuje aktivity, 
ktoré umožňujú žiakom skúmať všetky 
vlastnosti geometrických objektov.  

3. Vysvetľovanie: žiaci vlastnými slovami 
vysvetľujú získané poznatky k preberanej 
téme a učiteľ následne zavádza vhodnú 
terminológiu.  

4. Aplikácia: žiaci riešia komplexné a otvorené 
úlohy pomocou ktorých si rozvíjajú 
porozumenie osvojených vzťahov v rôznych 
situáciách.  

5. Integrácia: žiaci získavajú prehľad 
o preberanej téme, o systéme objektov 
a vzťahoch medzi nimi. Žiaci v tejto fáze už 
nezískavajú nové poznatky a sú pripravení na 
prechod do vyššej úrovne geometrického 
myslenia.  

   

2 Metodológia 
V príspevku sa zameriame na určenie úrovní 
geometrického myslenia študentov učiteľstva pre 
primárne vzdelávanie. Úrovne geometrického myslenia 
študentov určíme van Hieleho geometrickým testom 
preloženým do slovenského jazyka. Test používame so 
súhlasom profesora Zelmana Usiskina a na každú kópiu 
testu uvádzame “Copyright ©1980 by the University of 
Chicago. Reprinted with permission of the University of 
Chicago.” Študenti mali taktiež v odpoveďovom hárku 
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uviesť strednú školu, ktorej sú absolventmi. Realizáciou 
testu chceme získať odpovede na výskumné otázky: 

 Akú úroveň geometrického myslenia dosahujú 
študenti učiteľstva primárneho vzdelávania.  

 Súvisí úroveň geometrického myslenia študentov 
s absolvovanou strednou školou?  

Van Hieleho geometrický test vytvoril profesor 
Zelman Usiskin z Chicagskej univerzity na základe  
van Hieleho modelu geometrického myslenia. Test 
obsahuje päť otázok pre každú z piatich úrovní 
geometrického myslenia, t.j. test obsahuje spolu 25 
testovacích otázok s výberom piatich odpovedí. Na 
zistenie prvej úrovne geometrického myslenia sú 
určené úlohy 1 – 5, druhej úrovne úlohy 6 – 10 a tak 
ďalej. Testovacie úlohy boli vytvorené tak, aby skupina 
úloh zodpovedala schopnostiam žiakov na jednotlivých 
úrovniach podľa van Hieleho modelu [3]. 

Van Hieleho geometrický test môže byť 
vyhodnotený dvomi kritériami: 

1. Žiak dosiahne danú úroveň geometrického 
myslenia ak správne vyrieši štyri úlohy z piatich 
v odpovedajúcom bloku piatich úloh. Pri použití 
kritéria výskumník znižuje chybu I. druhu.  

2. Žiak dosiahne danú úroveň geometrického 
myslenia ak správne vyrieši tri úlohy z piatich 
v odpovedajúcom bloku piatich úloh. Použitím 
kritéria výskumník znižuje chybu II. druhu [8]. 

Ak žiak neodpovie správne na tri, resp. štyri otázky 
v danej pätici úloh, už nemôže dosiahnuť vyššiu úroveň. 
Ak sa zmenia kritériá vyhodnotenia testu, ktoré závisia 
od výskumníka, môžu sa zmeniť  aj úrovne 
geometrického myslenia žiakov [9]. 

3 Zistenia a interpretácia výsledkov 
Výskum sme realizovali v rámci predmetu Didaktika 
matematiky I, výskumný súbor tvorilo 59 študentov 
prvého ročníka magisterského študijného programu 
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Študenti 
učiteľstva pre primárne vzdelávanie sú absolventmi 
rôznych stredných škôl. Z výskumného súboru bolo 
32% študentov absolventmi gymnázia, 29% študentov 
ukončilo strednú odbornú školu bez pedagogického 
zamerania a 39% študentov strednú odbornú školu  
s pedagogickým zameraním. Študenti sa počas svojho 
stredoškolského štúdia zaoberali geometriou podľa 
rôznych učebných osnov a taktiež mali rôzne časové 
dotácie v predmete matematika. Všetci študenti sa 
geometriou zaoberali v rámci predmetu Geometria 
a meranie v 2. ročníku bakalárskeho študijného 
programu Predškolská a elementárna pedagogika.  

Nakoľko názov predmetu Geometria a meranie je 
široko koncipovaný, uvádzame výsledky vzdelávania 
študentov v danom predmete: 

 Študent si pamätá a porozumie poznatkom o 
základných geometrických pojmoch a útvaroch, 
polohových a metrických vlastnostiach rovinných 
a priestorových útvarov. 

 Študent analyzuje a správne interpretuje 
matematickú terminológiu a symboliku s dôrazom 
na pojmotvorný proces. 

 Študent diferencuje a integruje základné poznatky 
z oblasti geometrie vzhľadom na rozvíjanie 
geometrických predstáv. 

 Študent aplikuje teoretické poznatky v riešení 
geometrických úloh. 

Študenti učiteľstva pre primárne vzdelávanie by 
mali dosahovať vyššiu úroveň geometrického myslenia 
ako ich potenciálni žiaci, z dôvodu, aby im dokázali 
pomôcť pri prechodoch na vyššiu úroveň 
geometrického myslenia. Podľa Mc Anellyho [10], ktorý 
uviedol k jednotlivým úrovniam geometrického 
myslenia vekové kategórie, sa žiaci na prvom stupni 
základných škôl môžu nachádzať na úrovni vizualizácie, 
alebo abstrakcie. Z daného dôvodu predpokladáme, že 
učitelia pre primárne vzdelávanie by mali dosahovať 
aspoň úroveň abstrakcie. Rovnakú úroveň 
geometrického myslenia študentov elementaristov 
predpokladá napr. aj Knight [3].  

Dáta boli zozbierané vo februári 2019 a na 
vyhodnotenie van Hieleho testu sme použili kritérium 
troch správnych odpovedí z piatich.  

Graf 1 Úroveň geometrického myslenia študentov 
učiteľstva pre primárne vzdelávanie zobrazuje, koľko 
percent študentov sa nachádza na jednotlivých 
úrovniach geometrického myslenia.   

Ako môžeme v grafe 1 vidieť, 3,4 % študentov 
nedosiahlo ani úroveň vizualizácie, 20,3 % študentov 
dosiahlo úroveň vizualizácie, 16,9 % študentov úroveň 
analýzy, 50,8 % študentov úroveň abstrakcie a 8,5 % 
študentov úroveň dedukcie. Iba 59,3 % študentov 
dosahuje požadovanú, tretiu alebo vyššiu, úroveň 
geometrického myslenia. Prekvapivým zistením je, že 
dvaja študenti nedosahujú ani prvú úroveň 
geometrického myslenia, ktorou by mali disponovať 
študenti do ukončenia prvého stupňa základnej školy. 
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Graf 6 Úroveň geometrického myslenia študentov 
prvého ročníka magisterského študijného programu 
učiteľstva pre primárne vzdelávanie 
 

Graf 2 Porovnanie úrovne geometrického myslenia 
absolventov jednotlivých stredných škôl zobrazuje, 
koľko percent študentov z gymnázií, pedagogických 
a sociálnych akadémií a stredných odborných škôl 
dosiahlo jednotlivé úrovne geometrického myslenia.  

 

 
Graf 7 Porovnanie úrovne geometrického myslenia 
absolventov jednotlivých stredných škôl 

  Výborné výsledky na úrovni vizualizácie a analýzy 
preukázali študenti z gymnázií a stredných odborných 
škôl. 80 % študentov zo stredných odborných škôl, ktorí 
dosiahli úroveň analýzy, následne taktiež dosiahli 
úroveň abstrakcie. U študentov z gymnázií môžeme 
pozorovať výrazné zníženie študentov (o 20 %), ktorí 
nedokázali po dosiahnutí úrovne analýzy zvládnuť 
abstrakčnú úroveň. Absolventi gymnázií, u ktorých vo 
vzdelávacom štandarde neabsentuje geometria, 
nepreukázali  vyššiu úroveň geometrického myslenia.  

Najväčší rozdiel v dosiahnutej úrovni 
geometrického myslenia môžeme vidieť u študentov 
z pedagogických a sociálnych akadémií. Každú úroveň 

dosiahlo výrazne percentuálne menej študentov 
v porovnaní s absolventmi z ostatných škôl.   V grafe 2 
môžeme taktiež vidieť, že na druhej úrovni 
geometrického myslenia (analýzy) sa nachádza 60 % 
daných študentov a len 40 % z nich dosiahlo tretiu 
úroveň geometrického myslenia. Študenti nachádzajúci 
sa na pred úrovni geometrického sú taktiež 
absolventmi pedagogických a sociálnych akadémií.  

Z pohľadu nami riešenej problematiky považujeme 
za dôležité zistenie, že úroveň dedukcie neovplyvňuje 
typ školy, ktorú študenti absolvovali.  

V tabuľke 1 Zhrnutie úspešnosti študentov v 
jednotlivých úlohách van Hieleho geometrického testu 
uvádzame numericky vyjadrený sumár študentských 
správnych riešení úloh. Počet percent študentov, ktorí 
úlohu vyriešili správne, sme zaokrúhlili na jedno 
desatinné miesto.   

 

Úroveň 
geometrického 

myslenia 

Číslo 
úlohy 

Počet správnych 
odpovedí (v %) 

vizualizácia 

1 57 (96,6) 

2 58 (98,3) 

3 56 (94,9) 

4 48 (81,4) 

5 42 (71,2) 

analýza 

6 40 (67,8) 

7 45 (76,3) 

8 43 (72,9) 

9 44 (74,6) 

10 36 (61,0) 

abstrakcia 

11 34 (57,6) 

12 34 (57,6) 

13 57 (96,6) 

14 31 (52,5) 

15 31 (52,5) 

dedukcia 
 

16 26 (44,1) 

17 23 (39,0) 

18 12 (20,3) 

19 2 (3,4) 

20 11 (18,6) 

Tabuľka 1 Zhrnutie úspešnosti študentov v jednotlivých 
úlohách van Hieleho geometrického testu 
 

Z tabuľky 1 je zrejmé, že úspešnosť riešenia 
jednotlivých úloh so zaradením úlohy do testu 
postupne klesá. S viac ako 90 % úspešnosťou študenti 
vyriešili len štyri geometrické úlohy. V daných úlohách 
mali študenti určiť, ktoré z útvarov sú štvorce  
(úloha 1), trojuholníky (úloha 2), obdĺžniky(úloha 3) 
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a pravouholníky (úloha 13). S najmenšou úspešnosťou 
študenti vyriešili úlohu číslo 19, ktorá súvisela 
s definíciou pojmov a dokazovaním pravdivých tvrdení. 
Prekvapivým zistením bolo, že študenti v 4. úlohe len 
s 81,4 % úspešnosťou identifikovali správne štvorec 
a v 5. úlohe so 71,2 % úspešnosťou rovnobežník 
spomedzi geometrických útvarov.      

Záver 
V príspevku sme sa zamerali na určenie úrovní 
geometrického myslenia budúcich učiteľov 
elementaristov. Úroveň geometrického myslenia 
učiteľov môže výrazne ovplyvniť aj rozvoj 
geometrického myslenia ich žiakov. Z daného dôvodu 
je nevyhnutné, aby si učitelia pre primárne vzdelávanie 
uvedomili nevyhnutnosť sústavne rozvíjať geometrické 
myslenie žiakov, podporovať ich v jeho rozvoji 
a postupe na vyššiu úroveň.  

Z našich zistení vyplýva, že 59,3 % študentov 
dosahuje tretiu alebo vyššiu úroveň geometrického 
myslenia. Študenti rozoznávajú jednotlivé geometrické 
útvary, poznajú vlastnosti útvarov aj vzájomné vzťahy 
medzi týmito vlastnosťami. Poznatky si osvojili počas 
svojho predchádzajúceho štúdia a následne si ich 
doplnili v predmete Geometria a meranie. Napriek 
tomu, viac ako 90% študentov má výrazné problémy 
s deduktívnym myslením, ako i s dôkazovými úlohami 
v geometrii. Úroveň geometrického myslenia 
študentov taktiež ovplyvňuje typ absolvovanej školy. 
60% študentov z pedagogických a sociálnych akadémií 
nedosahuje požadovanú tretiu a vyššiu úroveň 
geometrického myslenia. Študenti nachádzajúci sa na 
nultej, prvej a druhej úrovni by sa mali posnažiť 
dosiahnuť porozumenie na vyšších úrovniach, venovať 
dostatočný čas predmetu geometria a najmä 
nepovažovať geometriu za nevýznamnú, náročnú časť 
matematiky.   
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Abstrakt 

Lukostreľba je jednou z najstarších spôsobilostí aké 
človek ovláda. Je to zaujímavá, v súčasnosti dosť 
netradičná činnosť aj keď v minulosti bola bežná. 
Výroba lukov nás zaujala z viacerých dôvodov. 
Predovšetkým máme radi šport, s ktorým sa 
momentálne spája najviac, no história nám tiež nie je 
cudzia a preto pátranie po originalite dnešných lukov 
ako vznikli a ako sa vyvíjali nás podnietila k tomu, aby 
sme takýto luk vyrobili a držali sa pri tom historických 
postupov a materiálov, aby bol výsledok čo najvernejší 
našej predstave o tom ako to mohlo vyzerať za čias 
našich predkov. Preto sme sa snažili vybrať vhodný 
materiál na výrobu ktorý bol dostupný vtedy aj teraz 
a zvolili sme si práve jaseň.  
Kľúčové slová: luk, výroba, história, Európa, stredovek  

Abstract 
Archery is one of the oldest competentions of men. It 
is very interesting, in present a little unusual activity, 
which was totally ordinary in the past. Making of bows 
has attracted us by many reasons. At first, we love 
sport, wich is the most connected with archery 
nowadays, but history is also not strange to us and in 
that way we were searching about originality of todays 
bows, how were they born and how did they grew up. 
This instigated us to make a bow and stay with hitorical 
processes and materials to make ours imaginations of 
ours ancestor´s ages true. In that reason we had to 
choose a good material which was used before and is 
also used nowadays and we chose the ash wood.   
 Key words: bow, production, history, europe, middle 
ages 

Úvod 

Výroba lukov ako aj lukostreľba môže byť v niekoho 
očiach prežitkom z dôb staroveku a stredoveku. 
Odhaduje sa že prvé luky vznikli v období okolo 50 000 
rokov pred našim letopočtom. Boli vyrobené z rôznych 

ohybných a pružných drevín. Luky sa od prvopočiatkov 
až po 16. storočie v Európe veľmi výrazne nevyvinuli, 
v podstate išlo stále len o nejakú vystrúhanú palicu. 
Boli zväčša také dlhé ako bol vysoký strelec, vyrábané 
z drevín ako tis, brest, jaseň, ojedinele aj dub ale aj 
z iných drevín no tieto luky boli považované za 
podradné. Najvhodnejšou drevinou je práve tis kvôli 
svojim vlastnostiam. Obsahuje beľ ktorá je primerane 
elastická a jadro ktoré dobre odoláva tlaku a je 
dostatočne pružné. Smutná pravda je, že luk ako zbraň 
má na svedomí najviac ľudských životov v histórii, no aj 
tak je považovaný za jeden z troch najdôležitejších 
vynálezov hneď po reči a ohni. 
V priebehu posledného storočia však zažíva 
znovuzrodenie ako športová a lovecká disciplína, 
v niektorých kútoch sveta pretrvala ako súčasť 
meditácie alebo spôsob získavania obživy. [3] 

 
Obrázok 15  vlastnoručne vyrobený luk 

[zdroj 7] 
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1. Materiál    
Pre výber materiálu je veľmi dôležité vybrať vhodnú 
drevinu s čo najmenším počtom chýb, ak by to bolo 
možné tak úplne bezchybnú. Pre výrobu anglického 
historického luku sme v súčasnosti vybrali ako materiál 
jaseň. Má vhodné vlastnosti ako ohybnosť, pružnosť, 
má beľové a jadrové drevo a hlavne je dostatočne 
dostupný. Na rozdiel od tisu ktorý má síce lepšie 
vlastnosti ako jaseň, no v našich pomeroch je vnímaný 
skôr ako okrasná či exotická drevina a z dôvodu že je 
veľmi málo početný v našich lesoch, je aj zákonom 
chránený. 

Z jaseňa je na výrobu luku vhodný kus priemeru 
približne 20 centimetrov, ktorý je možné rozdeliť na 4 
a viac častí ktoré sa dajú využiť ak sú takisto bezchybné, 
prípadne s malými chybami. Tento kus by mal byť 
rovnako vysoký ako je strelec alebo by mal byť v dĺžke 
rozpaženia strelcových rúk. Vhodné je pridať asi 20 
centimetrov na každú stranu, pretože na priečnych 
rezoch sa zvyknú vytvárať trhliny.  Na výrobu luku sme 
použili časť ktorá obsahuje beľ aj jadro v pomere 1:2 
alebo 1:3. Samozrejme sa luk dá vyrobiť aj z čistej beli 
alebo z čistého jadra no najlepší je prvý variant. Drevo 
by malo byť primerane suché, no nie preschnuté. 
Preschnuté jaseňové drevo stráca pevnosť vo väzbách 
pórov a následne pri ohybe praská, čo je dosť 
nebezpečné pretože odlomený kus vás môže zasiahnuť.  

 
Obrázok 16 Jaseň štíhly 

[zdroj 1] 

2. Nástroje  
Keďže výroba historického luku si žiada aj historické 
nástroje, tak sme pílu použili len na zotnutie stromu. Na 
ďalšie delenie dreva sme používali len výhradne ručné 

nástroje ako kladivo, kliny, sekera, obojručný 
nôž, rezbársky nôž a dláta. Rezné nástroje ako kotúčová 
píla alebo ručná rámová stolárska píla či chvostovka sa 
veľmi nepoužívajú pretože rozrušujú drevné vlákna 
a tak aj pevnosť samotného dreva. Naproti tomu nože 
pri obrábaní tieto vlákna oddeľujú a zatláčajú cievy 
v dreve a tak sa stáva trvácnejším.  

 
Obrázok 17 Obojručný nôž  

[zdroj 5] 

3. Tvar  
Pôdorys historického luku by mal byť v tvare písmena 
D, ohnutou stranou k strelcovi, predná strana môže byť 
mierne ohnutá. Rukoväť by mala prechádzať stredom 
luku, mierne posunutá smerom nadol. Stred luku môže 
prechádzať asi v ¼ rukoväte a takisto prechádzať 
prostredným prstom. Má sa ohýbať symetricky 
a takisto zužovať v smere od stredu ku koncom ramien, 
alebo tak aby slúžil svojej funkcii. 

 
Obrázok 18 Historický Anglický dlhý luk  

[zdroj 7] 

4. Výroba luku 
4.1. Príprava a sušenie 

Vybraný kus guľatiny necháme postáť v exteriéri 
zhruba dva týždne kým nevzniknú na čelnom dreve 
prvé trhliny. Do trhliny zasunieme sekeru a zväčšíme ju 
natoľko aby sa do nej dal strčiť klin. Klinom a sekerou 
túto guľatinu rozštiepime na menšie kusy ktoré 
odložíme na miesto pod strechou a na prievane na ďalší 
rok alebo dva, podľa potreby. 
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Obrázok 19 Štiepanie materiálu  

[zdroj 4] 

4.2. Úprava  
Vyschnuté drevo premeriame a konce s trhlinami 
odstránime natoľko, aby mal výsledný kus správnu 
dĺžku. Ceruzou si naznačíme približný tvar luku a 
sekerou odstránime prebytočné drevo. Výsledný kus je 
vhodné nechať ešte týždeň odstáť.  

 
Obrázok 20 jaseňové drevo pripravené na obrábanie 

[zdroj 7] 

4.3. Opracovávanie 
Na skrátený upravený a odstáty kus dreva si načrtneme 
stred, od stredu hore aj dole odmeriame na dĺžku dlane 
čiary. Drevo si uchytíme k stolu do vozíka alebo do 
zveráka a obojručným nožom odoberáme vlákna 
v smere od vyznačených čiar. Začíname na prednej 
strane luku, t.j. na tej kde bola predtým kôra a kde sa 
nachádza beľ, materiál zrovnáme do roviny. Musíme 
dbať na to aby sme v miestach kde sa budú ramená 
ohýbať najviac príliš neprerezali ročný kruh. 
pokračujeme na radiálnom reze a zužujeme materiál 
pretože sa na tejto strane drevo lepšie štiepi. 
Pokračujeme na reze tangenciálnom, až kým nevznikne 
na hrane pravý uhol. Zároveň však musíme dávať pozor 
aby sme materiál príliš nepreslabili a aby sa postupne 
zužoval v smere od stredu. Takto pracujeme na 

obidvoch ramenách. Následne zrovnáme aj stredovú 
časť tak, aby bola v šírke a hrúbke ramien. Pokračujeme 
zaobľovaním hrán na vnútornej časti do tvaru písmena 
D pričom je stále dôležité mať na pamäti postupné 
zužovanie materiálu. V rámci lepšieho ohybu môžeme 
stredovú časť približne 50 cm nechať v jednotnej 
hrúbke a ramená zužovať len pomaly. Konce čo je asi     
10 – 15 cm sa môžu zužovať rýchlejšie nakoľko nemajú 
významnú mechanickú funkciu, musia však zostať 
v pôvodnej hrúbke, tak ako zvyšná časť ramien. Na 
koncoch pomocou rezbárskeho noža alebo dláta 
urobíme zárez na zachytenie tetivy dostatočne hlboký 
aby nevypadla, no nie príliš hlboký aby sa koniec 
nezlomil. Niektorí výrobcovia na konce lepia tzv. slivku 
alebo kúsok parohu aby zabezpečili odolnosť koncov. 
Takto vyrobený luk prebrúsime brúsnym papierom. 

 
Obrázok 21 nedokončený luk v procese výroby 

[zdroj 7] 

 
4.4. Povrchová úprava 

Ako povrchová úprava sa pravdepodobne používal včelí 
vosk alebo živice rozpustené v terpentínovom oleji. Ten 
pomocou handričky alebo hubky rovnomerne 
nanesieme na celý kus a necháme rozpúšťadlo 
odvetrať, následne preleštíme kusom bavlnenej handry 
alebo kože.   

4.5. Výroba tetivy 
Tetiva je súčasťou luku bez ktorej sa nezaobídeme. 

V minulosti boli tetivy vyrábané z prírodných vlákien, 
čriev, šliach alebo koží zvierat no takéto materiály nie 
sú príliš trvanlivé preto boli neskôr vyvinuté tetivy 
z umelých materiálov ktoré dnes používame. Tetiva 
pozostáva zo základného vlákna a omotávky. Vyrobíme 
ju tak že si vytýčime dva body najlepšie nejaké 
upevniteľné valce okolo ktorých obmotáme symetricky 
základné vláko približne 12 krát, záleží na hrúbke 
vlákna. Tetiva by mala byť o 5 cm kratšia ako je dĺžka 
luku.  Vlákno rozdelíme na polovicu, napr. 6 a 6 vlákien 
a oddelíme ich doštičkou. Obmotáme asi 10 cm na 
základnom vlákne omotávkou oproti sebe, presunieme 
tieto obmotané kúsky na valce a obmotaním koncov 
a následne ďalších 10 cm 12 vláknovej tetivy vytvoríme 
oká. Napneme luk a vyznačíme na tetive miesto ktoré 
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obmotáme omotávkou kde príde šíp a za ktoré budeme 
ťahať. Toto miesto by malo byť obmotané v pomere 1:2 
od miesta kam založíme šíp, malo by merať asi 15 cm. 
Hotovú tetivu natrieme tuhým voskom a následne ho 
roztavíme trením. Potom môžeme tetivu skrútiť aby sa 
trochu skrátila v prípade že je príliš dlhá. 

 
Obrázok 22 Hotová tetiva 

[zdroj 6] 

5. Šípy      

Šíp vyrobíme veľmi jednoducho. Buď nájdeme 
vhodné drevo ako mladé výhonky liesky alebo šípovej 
ruže, alebo si ich narežeme z iného dreva ktoré nemá 
hrče na potrebnej dĺžke. Potrebovať budeme približne 
80 cm najlepšie smreku alebo jedle. Ktoré narežeme na 
hranolčeky s hranou 1 cm. Rohy ohobľujeme malým 
hoblíkom s nožom nastaveným tak, aby odoberal 
minimálnu hrúbku hobliny. Po vytvarovaní do 
okrúhleho tvaru môžeme šíp prebrúsiť a nalepiť 
operenie. Najlepšie z mastného peria tak že pero 
rozrežeme po dĺžke a vždy lepíme iba jednu stranu pera 
pretože tvar druhej strany by mohol šíp vychyľovať 
z dráhy letu. Perá lepíme po 120°, 4 cm od konca. Perá 
môžeme po aj pred lepením orezať do ľubovoľného 
tvaru. Za operením vyrežeme zárez na hrúbku tetivy asi 
1 cm hlboký a pri koreni ho obmotáme pevnou niťou 
aby sa pri výstrele nerozštiepil. Zárez by mal byť kolmý 
po svojej dĺžke na jedno pero ktoré má smerovať od 
luku. Nakoniec nalepíme kovový hrot buď kúpený alebo 
ukutý. V minulosti sa používali rôzne druhy kutých 
hrotov na rôzne účely ale v súčasnosti na športovú 
streľbu používame terčové hroty aby sme 
minimalizovali devastáciu terčovnice. Hotový šíp 
navoskujeme aby sa vplyvom vlhkosti nepoohýbal. 

 
Obrázok 23 historické šípy 

[zdroj 7]  

 
 

6. Rukoväť  

Odrežeme si kúsok kože dlhý ako dlaň a široký ako 
obvod luku, môže byť trochu užší. Šidlom spravíme do 
protiľahlých strán diery a prevlečieme nimi niť tak, ako 
šnúrku na topánke. Voľnú rukoväť natiahneme na luk 
bez tetivy až do stredu tak aby polovica luku bola 
zhruba v 1/3 alebo 2/5 rukoväte a pevne ale opatrne 
stiahneme aby sme dierky neroztrhli, niť zaviažeme na 
uzol. Po upevnení môžeme do kože vypáliť pyrografom 
ornamenty alebo iné estetické doplnky.    

 
Obrázok 24 Hotová rukoväť 

[zdroj 7] 

Záver  
Výroba lukov nie je vôbec jednoduchá záležitosť aj keď 
sa to na prvý pohľad môže zdať. Za šikovným 
remeselníkom je množstvo polámaných lukov do 
ktorých dal svoju dušu a srdce. Táto činnosť nás naučila 
disciplíne a pozornosti, ale aj opatrnosti ktorá je 
v každodennom živote veľmi dôležitá. Šikovní lukári si 
svojím koníčkom dokážu zarobiť na slušný život. Takto 
sme sa aspoň trochu priblížili ich životu a aj životu 
stredovekému.  
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Abstrakt 
Príspevok sa zameriava na možnosti využitia 
mikrokontroléra Arduino na realizáciu bádateľských 
aktivít vo vyučovaní fyziky. Meracia platforma, vyvíjaná 
v rámci magisterskej záverečnej práce autora, 
umožňuje realizovať merania vybraných fyzikálnych 
veličín ako sú čas, teplota, tlak a pod. Príspevok ďalej 
prináša niekoľko námetov na realizáciu 
experimentálnych aktivít bádateľského charakteru 
s využitím tejto platformy, ktoré je možné využiť vo 
vyučovaní fyziky v rámci ISCED 3A. 

Kľúčové slová: experiment, Arduino, školské 
pomôcky, bádateľské vyučovanie 

Abstract 
This paper is focused on the possibilities of using 
Arduino microcontroller for the realization of inquiry-
based activities in the frame of school physics. The 
measuring platform, developed within the Master's 
thesis of the author, allows the measurement of 
selected physical quantities such as time, temperature, 
pressure and so on. The paper also brings some ideas 
and suggestions for the realization of inquiry-based 
experimental activities with this platform, which could 
be used in the frame of level ISCED 3A. 

Key Words: experiment, Arduino, school supplies, 
inquiry-based science education 

Úvod 
V súčasnej dobe sa vo vyučovaní fyziky na základných aj 
stredných školách kladie dôraz na využívanie rôznych 
foriem aktívneho poznávania a systematického 
bádania. Vytvára sa tak priestor aj pre aktivity, ktoré sú 
zamerané nielen na činnosti vedúce ku konštrukcii 
nových poznatkov, ale zároveň poskytujú žiakom 
možnosť najskôr skonštruovať prototyp zariadenia 
a jeho prostredníctvom skúmať fyzikálne zákonitosti 
vybraného javu.  

Vhodnou platformou pre takéto druhy aktivít sa 
ukazujú byť mikrokontroléry (Arduino, Raspberry Pi 
a i.) [1, 2]. Potenciál týchto zariadení vo vyučovaní 

fyziky spočíva predovšetkým v spojení so širokým 
portfóliom cenovo prijateľných analógových či 
digitálnych senzorov, prípadne ďalších periférií, ktoré 
sú v súčasnosti k dispozícii. 

Fyzika ako vyučovací predmet poskytuje viacero 
možností, ako využívať digitálne technológie na 
hodinách, a tým vyučovať odborný predmet 
efektívnejšie a zároveň rozvíjať zručnosti žiakov 
v oblasti používania digitálnych technológii. 
Možnosťou je použiť počítač nielen ako prostriedok pri 
meraní, ale priamo merať pomocou meracích prístrojov 
koncipovaných pre pripojenie k počítaču. Na trhu je 
možné zakúpiť rôzne druhy meracích platforiem. 
Najrozšírenejším meracím systémom na slovenských 
školách je Coach. Kombinácia softvéru, meracieho 
panela a senzorov umožňuje merať široké spektrum 
fyzikálnych veličín, spracúvať a analyzovať namerané 
dáta v grafickej a tabuľkovej podobe, realizovať 
videoexperimenty, a v neposlednom rade aj modelovať 
rozličné fyzikálne deje. Ako sme už naznačili vyššie, 
alternatívnym prístupom učiteľa môže byť výstavba 
vlastnej meracej platformy pomocou ovládacích dosiek 
(mikrokontrolérov), či už z dôvodu nedostatočného 
vybavenia školy meracími systémami, alebo aby 
poskytol nadaným žiakom možnosť hlbšie pochopiť 
základy elektroniky a programovania. 

My sme sa rozhodli pre vývoj vlastnej meracej 
platformy založenej na vývojovej architektúre Arduino, 
pričom sme sa inšpirovali voľne dostupnými 
projektami. Taktiež sme nadviazali na skúsenosti 
viacerých autorov, ktorí sa zameriavajú na 
problematiku využitia tejto platformy vo vyučovaní [3, 
4, 5]. 

Hlavnou motiváciou vývoja vlastného meracieho 
systému bola možnosť modularity, budúceho 
rozširovania platformy, nízka cena a možnosť ponúknuť 
učiteľom podrobný návod na jej konštrukciu a využitie. 
To umožňuje skonštruovať podobný merací systém 
nielen šikovnejšiemu učiteľovi, ale aj priamo žiakom 
napr. v rámci fyzikálneho krúžku s využitím voliteľných 
hodín. Druhým cieľom okrem vývoja meracieho 
systému bolo vytvorenie školských experimentov 
využívajúcich platformu Arduino s ohľadom na použité 
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komponenty, a to na úrovni gymnázia (ISCED 3A) [6]. 
V neposlednom rade išlo aj o prínos v získaní 
poznatkov, skúseností pri programovaní a konštrukcii 
takejto platformy autorom tohto príspevku. 

1 Popis vytvorenej meracej platformy 
Arduino je pomerne lacná mikrokontrolérová vývojová 
doska (elektronická platforma) dostupná vo viacerých 
verziách. Autori verejne na internetových fórach 
zdieľajú a publikujú svoje skúsenosti a vytvorené 
projekty vrátane zapojení a programovacieho kódu. 
Platforma Arduino je postavená na relatívne ľahko 
použiteľnom hardvéri a softvéri. Arduino bolo vyvinuté 
v Ivrea Interaction Design Institute v roku 2005 ako 
nástroj pre tvorbu prototypov so zameraním sa na 
študentov bez predchádzajúcich znalostí 
programovania a práce s elektronikou. Za ten čas sa 
stalo mozgom tisícov projektov od jednoduchých, 
každodenne využívaných nástrojov až po priemyslom 
využívané roboty [7]. 

Našou inšpiráciou bol jeden z projektov 
popisujúcich konštrukciu meteorologickej stanice. 
Uvedomili sme si, že modifikácia tohto projektu by bola 
použiteľná v škole pri meraní vybraných fyzikálnych 
veličín (napr. teplota, tlak, vlhkosť vzduchu, intenzita 
osvetlenia). Meraciu platformu sme navrhli tak, aby 
senzory mohli byť pripojiteľné a dokázali merať 
v určitej vzdialenosti od samotného meracieho 
prístroja. Platforma by mala mať tiež schopnosť merať 
aj viac ako jeden parameter súčasne. Napríklad môže 
ísť o použitie 4 teplotných senzorov na meranie 4 
hodnôt teploty (3 kvapalín a vzduchu). Aby bolo možné 
Arduino programovať, je potrebné do počítača 
nainštalovať vývojové prostredie (Arduino IDE), 
ktorého súčasťou je kompilátor, knižnice ovládajúce 
základné procesy komponentov a rôzne rozšírenia 
(napr. Serial Monitor, I2C Scanner, a pod.). Toto 
vývojové prostredie je voľne šíriteľné a je možné ho 
stiahnuť zo stránky výrobcu vo verziách podporujúcich 
operačné systémy Mac, Linux a Windows. Výhodou je 
aj možnosť prenášať údaje z vývojového prostredia do 
počítača pre ďalšiu analýzu, napr. v tabuľkovom editore 
Microsoft Excel. 

1.1 Použité komponenty 
Meracia platforma Arduino pozostáva 
z mikrokontroléra, sady senzorov merajúcich vybrané 
fyzikálne veličiny, konektorov pre pripojenie 
k mikrokontroléru, displeja zobrazujúceho namerané 
údaje a obalu. Celá zostava je uvedená na obr. 1. 
 

 
Obr. 1 Meracia platforma Arduino, ktorá obsahuje 
prevodník (a), teplotné senzory (b), tlakový senzor (c), 
senzor vlhkosti vzduchu a teploty (d) a svetelný senzor 
(e) a LCD displej (f). 
Zdroj: Autor 
 

Pre našu meraciu platformu sme si vybrali vývojovú 
dosku Arduino UNO R3. Táto vývojová doska sa 
považuje za najlepšiu voľbu pre získanie prvej 
skúsenosti s vytváraním vlastných projektov. Doska 
pracuje s mikroprocesorom ATmega328P. Je to 8-
bitový jednojadrový procesor s rýchlosťou 20 MIPS 
(Million Instructions Per Second). Doska poskytuje 
14 digitálnych vstup/výstup pinov a 6 analógových 
pinov. Môže byť napájaná cez USB, alebo cez napäťový 
konektor AC/DC adaptérom alebo externou batériou 
s napätím 6 V až 15 V. Keďže na prácu s Arduinom je 
potrebné nainštalovať do počítača programové 
rozhranie Arduino IDE, pri výstavbe platformy sme 
používali verziu 1.8.5, sú však dostupné aj novšie verzie 
[8]. 

Na meranie teploty sme použili teplotný senzor 
DS18B20 - obr. 1 (b). Je to termistor s rozsahom -55 ℃ 
až 125 ℃. Je dostupný aj vo vodotesnom prevedení, čo 
je výhodou pri meraní teploty kvapalín. My sme použili 
4 termistory vo vodotesnom prevedení [9]. 

Pre meranie tlaku sme použili kombinovaný senzor 
BMP180 – obr. 1 (c), ktorý meria zároveň teplotu a tlak 
plynov. Jeho hlavnou výhodou je pripojenie cez I2C 
zbernicu, ktorá umožňuje používanie viacerých 
senzorov napájaných na túto zbernicu. Určitou 
nevýhodou je možnosť napojenia iba jedného senzora 
BMP180 na túto zbernicu kvôli pevne stanovenej 
adrese, čo však nemá vplyv na bežne realizované 
experimenty, pretože s meraním tlaku plynu viacerými 
senzormi sa vo fyzike na stredných školách 
nestretávame. Výrobca udáva rozsah meracieho 
senzora od 300 hPa do 1100 hPa. Maximálny tlak, ktorý 
senzor toleruje bez poškodenia, je až 1 MPa [10]. 
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Na meranie teploty vzduchu a jeho vlhkosti sme 
použili kombinovaný senzor HTU21D – obr.1 (d). Model 
je kompatibilný pre pripojenie cez zbernicu I2C a je 
taktiež možné kombinovať jeho výstup s dátami z iných 
senzorov. Výrobca garantuje rozsah merania relatívnej 
vlhkosti vzduchu od 0 % po 100 % v teplotnom pásme  
-40 °C až +75 °C. Nad touto teplotou senzor nedokáže 
odmerať vyššiu koncentráciu vodnej pary 
s dostatočnou presnosťou. Pre meranie teploty udáva 
výrobca rozsah -40 °C až 125 °C. Senzor nie je vo 
vodotesnom prevedení, čo znemožňuje merať teplotu 
kvapalín. Na meranie dlhodobých dejov prebiehajúcich 
v ideálnych plynoch sú však jeho charakteristiky 
dostatočné [11]. 

Pre účely merania intenzity osvetlenia je vhodné 
použiť senzor BH 1750 – obr. 1 (e). Tento model je 
kompatibilný so zbernicami I2C. Možnou nevýhodou je 
možnosť napojenia iba jedného senzora tohto typu 
z dôvodu pevne stanovenej adresy. Výrobca garantuje 
meranie intenzity osvetlenia v rozsahu 1 lx až 65535 lx. 
Avšak počas merania osvetlenia sme získali hodnoty až 
do 120 klx. Táto hodnota je reálna, pretože sme ju 
overili svetelným senzorom a meracím systémom 
Coach. [12] 

Na zobrazovanie údajov sme používali aplikáciu 
Serial Monitor. Táto aplikácia sa do vývojového 
prostredia pridáva ako samostatný program nahrávaný 
priamo do pamäte mikrokontroléra. V prípade, že sme 
nepotrebovali presunúť údaje do tabuľkového editora, 
použili sme displej 20x4 (20 znakov, 4 riadky) 
s modulom I2C. 

2 Niekoľko návrhov experimentálnych aktivít 
V nasledujúcom texte uvádzame niekoľko 
experimentálnych aktivít, ktoré je možné s uvedenou 
meracou platformou realizovať. Keďže tieto aktivity 
budú pre potreby záverečnej práce autora spracované 
v podobe pracovných listov pre žiaka a metodických 
listov pre učiteľa, uvádzame ich v skrátenej podobe. 
Experimenty boli koncipované s ohľadom na druh 
a vlastnosti senzorov, ako aj samotného 
mikrokontroléra. 

2.1 Ochladzovanie vyparovaním 
Zameranie experimentu: Experiment poukazuje na 
mechanizmus termoregulácie organizmu, ktorý využíva 
odparovanie potu z povrchu tela za účelom jeho 
ochladzovania. Tento proces je možné zrealizovať 
v laboratórnych podmienkach pomocou skúmania 
teplotných zmien pri odparovaní rôznych druhov 
kvapalín.  

 

 
Obr. 2 Vyparovanie kvapalín. 
Zdroj: Autor 
 

Postup: Zostavíme experiment podľa schémy na 
obr. 2. K meracej platforme pripojíme 4 teplotné 
senzory. Do Petriho misiek s priemerom 5 cm nalejeme 
3 rôzne kvapaliny s objemom 10 cm3, napr. lieh, vodu 
a chloroform. Štvrtý senzor upevníme do držiaku 
a budeme ním merať teplotu vzduchu. Na tri senzory 
navlečieme asi 3 cm dlhé bavlnené pančušky 
odstrihnuté zo šnúrok na obuv. Do mikrokontroléra 
nahráme program Vyparovanie_kvapalin_lab 
a ponoríme senzory do jednotlivých kvapalín. Po 
približne jednej minúte, za ktorú kvapaliny zvlhčia 
bavlnené pančušky, pomocou fénu s vypnutým 
ohrievaním vzduchu, alebo ventilátorom, začneme 
ofukovať bavlnené pančušky teplomerov. Celé meranie 
trvá približne dve minúty. Meranie ukončíme 
odpojením meracej platformy od počítača 
(nezatvárame však Serial Monitor, inak stratíme 
namerané dáta). Po prevedení nameraných údajov 
z aplikácie Serial Monitor do tabuľkového editoru MS-
Excel vytvoríme graf závislosti teploty od času (Graf 1). 

Namerané dáta: Z grafu 1 vyplýva, že teplota počas 
vyparovania najviac klesla v prípade chloroformu. 
Veľkosť poklesu teploty rastie s rýchlosťou 
vyparovania. Chloroform má najväčšiu rýchlosť 
vyparovania, pretože sa z Petriho misky odparil ako 
prvý. Z údajov nameraných v prípade vody a liehu je 
tiež viditeľný pokles teploty oproti údajom nameraným 
teplomerom vo vzduchu, kde sa teplota počas celého 
merania takmer nemení. Po takmer 90 s je v grafe 
viditeľná zmena počas pôsobenia prúdenia vzduchu 
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nad meracou zostavou, reprezentovaná prudkým 
poklesom teploty vyparovaných kvapalín. 
 

 
Graf 1 Vyparovanie kvapalín. 
Zdroj: Autor 
 

Fyzikálne vysvetlenie: Aby kvapalina zmenila 
skupenstvo na plynné, potrebuje prijať teplo, ktoré je 
vo fyzike nazývané skupenské teplo vyparovania. 
Porovnaním hodnôt skupenského tepla vyparovania 
napr. pri teplote varu vody a chloroformu zistíme, že 
voda potrebuje dodať približne 9-krát viac tepla na 
vyparenie rovnakej hmotnosti ako chloroform. 
Vnútorná energia pančušky a teplotného senzora 
počas vyparovania kvapaliny klesá, pretože sa využije 
na zvýšenie strednej kinetickej energie odparujúcich sa 
molekúl a prekonanie príťažlivých síl medzi molekulami 
kvapaliny. Platí, že čím je vyparovanie rýchlejšie, tým 
viac klesne teplota senzora. Príroda adaptovala naše 
telo na vysoké teploty využitím tohto javu. Potenie je 
prirodzená reakcia tela na vysoké teploty 
a prehrievanie organizmu. Nám aj mnohým iným 
živočíchom pomáha udržať si konštantnú teplotu. 
Druhú skúsenosť s ochladzovaním vyparovaním máme, 
keď vyjdeme z bazéna. Aj za horúcich dní cítime po 
opustení bazéna chlad. Je to spôsobené rovnakým 
javom. Naše telo je ochladzované vyparovaním vody 
z povrchu tela a strata tepla sa prejaví pocitom chladu. 
Experimentom doplneným o prúdenie vzduchu z fénu, 
je možné dokázať vplyv aj prúdenia vzduchu na rýchlosť 
vyparovania [13, 14]. 

2.1 Ako vzniká monzún? 
Zameranie experimentu: Experiment sa zameriava na 
rozdiely pri zohrievaní a ochladzovaní vody a pôdy 
a poukazuje na dôsledky tohto javu pri ohrievaní 

pevnín a oceánov. Je ho preto možné využiť aj vo 
vyučovaní geografie. 

Postup: Zostavíme experiment podľa schémy na 
obr. 3. Na realizáciu experimentu sú potrebné dva 
teplotné senzory. Jeden meria teplotu vody a druhý 
teplotu pôdy v kadičkách. Do kadičiek dáme rovnaký 
objem vzoriek vody a pôdy (napr. 50 ml). Teplotné 
senzory umiestnime tak, aby sa nedotýkali stien ani dna 
kadičiek. Po umiestnení senzorov do kadičiek s vodou 
a pôdou nahráme do pamäte mikrokontroléra program 
Voda_poda_lab. Program je nastavený tak, aby senzory 
zmerali teplotu s intervalom 60 s. 
 

 
Obr. 3 Schematická zostava experimentu pri meraní 
teploty vody a pôdy. 
Zdroj: Autor 
 

Prvých 10 minút je zapnuté žiarovkové osvetlenie. 
Pri realizácii experimentu používame výkonnejšiu 
volfrámovú žiarovku. Po uplynutí 10 min osvetlenie 
vypneme a ďalších 10 minút meriame teplotu vody 
a pôdy bez osvetlenia. Meranie ukončíme odpojením 
meracej platformy od počítača (nezatvárame však 
Serial Monitor, aby sme nestratili namerané dáta). 
Namerané dáta prevedieme zo Serial Monitora do 
tabuľkového editora MS-Excel a vytvoríme graf 
závislosti teploty od času (Graf 2). 
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Graf 2 teplotné zmeny vody (modrá krivka) a pôdy 
(červená krivka). 
Zdroj: Autor 
 

Namerané dáta: V grafe 2 vidíme závislosť teploty 
vody (modrá krivka) a teploty pôdy (červená krivka) 
v závislosti od času. Teplota vody stúpla počas merania 
o 1,7 °C zatiaľ čo teplota pôdy stúpla o 3,1 °C. Keďže 
obidve kadičky prijali približne rovnaké množstvo tepla, 
to znamená, že pôda má menšiu (objemovú) tepelnú 
kapacitu ako voda. Naopak – po vypnutí žiarovky sa viac 
ochladila pôda ako voda. 

Fyzikálne vysvetlenie: Ak aplikujeme nasledovné 
skutočnosti zistené v experimente na planétu Zem 
v celoplanetárnej mierke, môžeme pomocou nich 
vysvetliť mechanizmus vzniku letných (a aj zimných) 
monzúnov. Keďže sa počas letného obdobia more 
zohrieva pomalšie ako pevnina, na pevnine je prehriaty 
vzduch nútený stúpať nahor, čo vytvára oblasť nízkeho 
tlaku vzduchu. Do tejto oblasti nízkeho tlaku je potom 
od mora vťahovaný vlhký a relatívne chladnejší  vzduch, 
ktorý prináša výdatné zrážky. Monzún vzniká v čase, 
keď je už pevnina ohriata, avšak oceán je ešte pomerne 
studený. Pre severnú pologuľu je toto obdobie od mája 
do júla. Podobný princíp sa uplatňuje pri vzniku brízy 
[13, 14]. 

2.3 Určenie tiažového zrýchlenia matematickým 
kyvadlom 
Zameranie experimentu: Tradičný školský experiment 
určenia tiažového zrýchlenia pomocou matematického 
kyvadla umožňuje žiakom porovnať nameranú hodnotu 
tiažového zrýchlenia s teoretickou hodnotou. Na 
meranie tiažového zrýchlenia je možné s výhodou 
využiť meraciu platformu Arduino so svetelnou závorou 
tvorenou laserovým ukazovadlom a svetelným 
senzorom. 

Postup: Zostavíme experiment podľa schémy na 
obr. 4. Na realizáciu experimentu budeme potrebovať 

svetelný senzor. Keďže Arduino dokáže zaznamenať 
maximálne 10 hodnôt intenzity osvetlenia za 1 s, 
odporúčame mať k dispozícii matematické kyvadlo 
s dĺžkou závesu aspoň 1 m. Kyvadlo uchytíme horným 
koncom závesu buď o strop laboratória, alebo na 
stojan. 
 

 
Obr. 4 Usporiadanie experimentálnej zostavy so 
svetelnou závorou a matematickým kyvadlom.  
Zdroj: Autor 
 

Svetelný lúč je možné umiestniť do dvoch polôh 
kyvadla. V prvej polohe laserový lúč prechádza závažím 
v rovnovážnej polohe kyvadla, a v tom prípade 
meriame dobu kyvu (polperiódy) matematického 
kyvadla. V druhom prípade nasmerujeme laserový lúč 
tak, aby prechádzal maximálnou výchylkou kyvadla 
v jednej z krajných polôh. V tejto polohe je možné 
sledovať dobu kmitu (periódy) matematického kyvadla. 
My sme si pri realizácii experimentu vybrali 
umiestnenie svetelnej závory v rovnovážnej polohe. 
Kyvadlo vychýlime z rovnovážnej polohy o malý uhol 
(max. 5°), a zároveň do pamäte mikrokontroléra 
nahráme program Matematické_kyvadlo_lab, čím sa 
zároveň spustí meranie. Meriame približne dve minúty. 
Meranie ukončíme odpojením meracej platformy od 
počítača (nezatvárame však Serial Monitor, inak 
stratíme namerané dáta). Po odmeraní prevedieme 
údaje z aplikácie Serial Monitor do tabuľkového editora 
MS-Excel a vytvoríme graf závislosti osvetlenosti od 
času (Graf 3). Pre názornosť však uvádzame iba 
reprezentatívnu časť nameraných údajov. 
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Graf 3: Meranie doby kyvu matematického kyvadla. 
Zdroj: Autor 
 

Č.M. tn [s] tn+2 [s] T [s] (xp - xi) (xp - xi)2 

1 0,7 3 2,3 0,06 0,0036 

2 1,9 4,2 2,3 0,06 0,0036 

3 3 5,5 2,5 -0,14 0,0196 

4 4,2 6,6 2,4 -0,04 0,0016 

5 5,5 7,8 2,3 0,06 0,0036 

6 6,6 9 2,4 -0,04 0,0016 

7 7,8 10,1 2,3 0,06 0,0036 

8 9 11,4 2,4 -0,04 0,0016 

9 10,1 12,5 2,4 -0,04 0,0016 

10 11,4 13,7 2,3 0,06 0,0036 
Tab. 1 Určenie doby periódy matematického kyvadla. 
Zdroj: Autor 
 

Namerané údaje: V grafe 3 každý pokles osvetlenia 
reprezentuje jeden prechod kyvadla rovnovážnou 
polohou. To predstavuje polovicu periódy kyvadla. 
Z nameraných údajov sme sledovaním poklesov 
osvetlenia za dobu merania určili časy prechodu 
kyvadla rovnovážnou polohou počas sledovaného času. 
Zostavili sme tabuľku 1. Z tejto tabuľky sme pomocou 
vzťahov 1 a 2 určili dobu periódy kyvadla, spolu 
s krajnou neistotou merania T = (2,4 ± 0,1) s. Pre 
určenie krajnej neistoty merania sme použili Studentov 
koeficient pre interval spoľahlivosti 99 % s hodnotou 
q = 3,25. 
 

𝑆𝑥 = √
(�̅�−𝑥𝑖)

2

𝑛(𝑛−1)
= 0,022 [s]  (1) 

 
�̅� = 𝑞(99%). 𝑆𝑥 = 0,07 [s]  (2) 

 
Meraním sme určili dĺžku závesu kyvadla l = (1,43 m ± 
0,01) m. Z týchto údajov sme vypočítali pomocou 

vzťahu 3 tiažové zrýchlenie, ako aj krajnú neistotu 
merania: g = (9,8 ± 0,1) m.s-2. 
 

𝑔 = (
2𝜋

𝑇
)
2

. 𝑙   (3) 

 
Ako presná teoretická hodnota tiažového zrýchlenia na 
Zemskom povrchu v 45° SGŠ na hladine mora je 
uvádzaná hodnota g = 9,80665 m.s-2. Po zaokrúhlení na 
dve platné číslice sa hodnota stanovená meraním 
zhoduje s teoretickou hodnotou. 

Fyzikálne vysvetlenie: Na teleso, ktoré padá voľným 
pádom vo vákuu v tiažovom poli Zeme, pôsobí 
príťažlivá sila. Tá mu udeľuje tiažové zrýchlenie. Jeho 
hodnota nie je konštantná ale závisí okrem iného od 
zemepisnej šírky, nadmorskej výšky a pod. Z týchto 
dôvodov sa dohodla hodnota normálneho tiažového 
zrýchlenia. Tiažové zrýchlenie sa meria nepriamymi 
metódami, keďže výsledky získané priamou metódou 
voľného pádu sú veľmi skreslené. Meranie krátkych 
dôb je málo presné a výsledok skresľuje aj odpor 
vzduchu. Medzi nepriame metódy patria meranie 
pomocou matematického kyvadla alebo pomocou 
reverzného kyvadla. Samozrejme sa u študentov 
ponúka otázka, aký je rozdiel medzi gravitačným 
a tiažovým zrýchlením? Rozdiel spočíva v tom, že 
gravitačné zrýchlenie je dané Newtonovým 
gravitačným zákonom a je pre celý povrch Zeme 
rovnaké (ak uvažujeme že Zem je dokonale guľatá bez 
nerovností a hmota je homogénne rozložená). Tiažové 
zrýchlenie je rozdielne najmä preto, že Zem rotuje 
okolo svojej osi. Preto sa ku gravitačnému zrýchleniu 
ešte vektorovo pripočítavajú neinerciálne zrýchlenia 
[15]. 

3 Výsledky a diskusia 
Uvedený príspevok prezentuje doterajšie skúsenosti 
a výsledky autora počas tvorby záverečnej magisterskej 
práce. Na základe našich skúseností môžeme 
konštatovať, že meracia platforma postavená na 
architektúre Arduino môže byť využitá ako učebná 
pomôcka vo vyučovaní fyziky. Vytvára podmienky na 
realizáciu experimentálnych aktivít pri vlastnej 
bádateľskej činnosti žiakov,  preto s jej využitím 
môžeme rozvíjať napríklad kompetencie žiakov 
v oblasti merania a vyhodnocovania dát, ich triedenia, 
interpretácie a pod. Zároveň je vhodná – vzhľadom 
k svojej jednoduchosti, modularite a otvorenosti – aj na 
bádanie žiakov s hlbším záujmom o programovanie 
a elektroniku, keďže sa ponúka možnosť jej 
konštrukcie. Prezentovaná meracia platforma navyše 
poskytuje možnosť rozšírenia o senzory merajúce 
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ďalšie fyzikálne veličiny, a tiež možnosť hľadania 
experimentov vhodných pre danú meraciu platformu 
už v existujúcej, prípadne rozšírenej podobe. 

 

Záver 
Experimenty prezentované v tomto príspevku budú 
implementované v záverečnej magisterskej práci 
autora spolu s ďalšími návrhmi na experimentálnu 
činnosť s dôrazom na vlastné bádanie žiakov. Ako už 
bolo uvedené vyššie, budú spracované vo forme 
žiackych pracovných listov a metodickej príručky pre 
učiteľa spolu s podrobným návodom na zostavenie 
meracej platformy a s programovým vybavením. 

Dúfame, že naše skúsenosti získané pri konštrukcii 
a využití uvedenej meracej platformy inšpirujú učiteľov 
a prispejú tak ku skvalitneniu vyučovania fyziky, ako aj 
ďalších prírodovedných predmetov na školách. 

Poďakovanie 
Chcel by som poďakovať školiteľovi Mgr. Martinovi 
Hruškovi PhD. za užitočné rady pri tvorbe meracej 
platformy a pri písaní tohto príspevku. 

Moje poďakovanie patrí firme Apiagra s.r.o. za 
ochotu pri výrobe obalu pre meraciu platformu. 

Použitá literatúra 
[1] KALHOUS Zdeněk, OBST Otto et al. (2009) Školní 

didaktika. Portál, Praha, 
[2] SKONC Eduard, (2012) Vyučovanie 

prostredníctvom počítačom podporovaného 
experimentu. Metodicko-pedagogické centrum 
Bratislava, Prešov, 
Dostupné na: https://mpc-
edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/2_ops_
skonc_eduard_-
_vyuzitie_pocitacom_podporovaneho_experimen
tu_matfyz.pdf 

[3] PhysDuino [Citované: 27. február 2019] 
http://lide.uhk.cz/prf/ucitel/slegrja1/physduino/t
eam.htm# 

[4] Why arduino is great for the classroom [Citované: 
27. február 2019] 
http://www.innovatemyschool.com/ideas/why-
arduino-is-great-for-the-classroom 

[5] How accurate is an Arduino Ohmmeter [Citované: 
27. február 2019] https://arxiv.org/abs/190 
1.03811 

[6] Meteostanice ovládaná Arduinem [Citované: 27. 
február 2019] 

https://arduino.cz/meteostanice-ovladana-
arduinem/ 

[7] Stránka výrobcu Arduino [Citované: 29. október 
2018] 
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction 

[8] Stránka výrobcu Arduino [Citované: 27. február 
2019] https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 

[9] Datasheet DS18B20 [Citované: 3. január 2019] 
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/
DS18B20.pdf 

[10] Datasheet Bosch BMP180 [Citované 3. január 
2019] 
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/
DS18B20.pdf 

[11] Datasheet HTU21D [Citované: 3. január 2019] 
https://cdn.sparkfun.com/assets/6/a/8/e/f/52577
8d4757b7f50398b4567.pdf 

[12] Datasheet BH1750 [Citované 4. január 2019] 
https://www.mouser.com/ds/2/348/bh1750fvi-e-
186247.pdf 

[13] Martin Hruška (2011) Meteorológia a klimatológia 
vo vyučovaní II. Vzduch v pohybe, Stará Lesná, SR, 
s. 85 

[14] Integrovaná prírodoveda v experimentoch 
[Citované: 28. február 2019] 
http://web2.umb.sk/fpv/kf/Integrovana_prirodov
eda/_private/T_index.htm 

[15] ČIEF Juraj (2005) Fyzikálne praktikum II., UMB FPV, 
Banská Bystrica, s. 1 



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika I. 
 

  304 

Hodnotenie vybraných podnikateľsko-ekonomických 
vzdelávacích programov z pohľadu študentov stredných 

odborných  škôl 
Evaluation of selected entrepreneurial-economic education programs 

from the perspective of secondary vocational school students 
Daniela Vörösová1   

Školiteľ: Viera Papcunová2  
1,2Ústav ekonomiky a manažmentu, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 

1 daniela.vorosova@student.ukf.sk, 2vpapcunova@ukf.sk 

 
 

Abstrakt 
Orientovať sa vo svete financií je pre každého človeka 
dôležitou súčasťou plnohodnotného a úspešného 
života v spoločnosti. Finančná gramotnosť predstavuje 
súhrn schopností a vedomostí z oblasti financií, ktoré 
sú základom pre efektívne rozhodovanie sa v danej 
oblasti. Nadobúdanie týchto vedomostí a schopností 
prebieha na slovenských stredných školách aj 
prostredníctvom podnikateľsko-ekonomických 
vzdelávacích programov. Cieľom článku je hodnotenie 
jednotlivých aspektov daných podnikateľsko-
ekonomických vzdelávacích programov z pohľadu 
študentov stredných odborných škôl. Hodnotenie 
vybraných podnikateľsko-ekonomických vzdelávacích 
programov sme realizovali prostredníctvom 
dotazníkového prieskumu, do ktorého sa zapojili 
študenti stredných odborných škôl. Z výsledkov 
prieskumu vyplynulo, že až 92% študentov pozná 
program Cvičná firma a 86% študentov má informácie 
o programoch Junior Achievement Slovensko. Okrem 
toho študenti pozitívne hodnotili tieto programy aj 
z hľadiska osvojovania si a následnej aplikácie 
teoretických poznatkov v oblasti finančného 
vzdelávania. 

Kľúčové slová: ekonomické vzdelávanie, stredné 
odborné školy, podnikateľsko – ekonomické 
vzdelávacie programy 

Abstract 
Orienting in the world of finance is an important part of 
a full-fledged and successful life for every person. 
Financial literacy is a summary of financial skills and 
knowledge that are the basis for effective decision 
making in this area. The acquisition of these knowledge 
and skills takes place in Slovak secondary schools also 
through entrepreneurial-economic education 

programs. The aim of the paper is to evaluate individual 
aspects of selected entrepreneurial – economic 
education programs from the perspective of secondary 
vocational school students. Evaluation of selected 
entrepreneurial-economic education programs we 
conducted through a questionnaire survey with the 
participation of students of secondary vocational 
schools. The results of the survey showed that up to 
92% of students know the program Training Company 
and 86% of students have information about Junior 
Achievement Slovakia programs. In addition, the 
students also positively evaluated these programs in 
terms of learning and applying theoretical knowledge 
in financial education. 

 Key words: economic education, secondary 
vocational schools, entrepreneurial - economic 
education programs  

Úvod 
V minulosti sa nazeralo na úroveň vzdelanosti národa 
prostredníctvom miery gramotných jedincov. Súčasná 
doba si vyžiadala nazerať sa na vzdelanosť jedincov aj z 
iného uhla pohľadu, konkrétne z toho finančného. 
Finančná gramotnosť je aktuálna otázka dnešnej doby, 
ktorá vyplýva z potreby edukácie jedincov v oblasti 
financií, keďže financie sú nevyhnutnou súčasťou 
každodenného života. Orientácia sa vo svete financií je 
základom pre ekonomicky kvalitný život, keďže 
umožňuje optimálnu voľbu pri výbere finančných 
produktov, investícií a pri každodenných operáciách s 
peniazmi. Na základe potreby finančného vzdelávania 
sa na území Slovenskej republiky realizujú viaceré 
programy, ktoré slúžia na edukáciu v ekonomickej 
oblasti. Predmetom nášho skúmania budú vybrané 
podnikateľsko-ekonomické programy a ich hodnotenie 
z pohľadu študentov stredných odborných škôl.  

mailto:daniela.vorosova@student.ukf.sk
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1 Finančné vzdelávanie na území SR 
Finančné vzdelávanie na území Slovenskej republiky je 
na stredných školách uskutočňované v školskom 
systéme ako príprava na výkon budúceho povolania pre 
oblasť finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva. Táto 
príprava sa uskutočňuje prostredníctvom študijných 
odborov skupiny ekonomika, organizácia, obchod a 
služby. Rozvoj v oblasti ekonomických informácií 
podnietilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR a reagovalo tak na podnety finančných, 
podnikateľských a mimovládny inštitúcií, ktoré 
prostredníctvom projektov obohacujú proces 
vzdelávania žiakov základných a stredných škôl. Táto 
forma aktivizácie a inovácie obsahu vzdelávania určená 
pre žiakov a učiteľov sa realizuje dodnes. Vláda 
Slovenskej republiky uznesením č. 447 z 2. júla 2008 
schválila materiál Návrh vzdelávania vo finančnej 
oblasti a manažmentu osobných financií, ktorý 
predložil predseda vlády Slovenskej republiky a 
minister školstva. V roku 2008 bol vypracovaný 
Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý 
integruje finančné témy ale aj spotrebiteľskú výchovu, 
protikorupčnú výchovu, výchovu k podnikaniu, ako aj 
výchovu proti podvodom pri využívaní verejných 
zdrojov. Poslednou verziou dokumentu je Národný 
štandard finančnej gramotnosti 1.2, ktorý je platný od 
1.9.2017. [1] 

 

1.1 Finančná gramotnosť na Slovensku 
Prieskum „Finančná gramotnosť slovenského 
spotrebiteľa“ bol zrealizovaný v roku 2007 Slovenskou 
bankovou asociáciou v spolupráci s agentúrou MVK na 
vzorke 1107 respondentov. Cieľom prieskumu bolo 
zistiť: úroveň finančnej gramotnosti; názor na 
problematiku finančného vzdelávania; názor na 
súčasnú mieru informovanosti o finančných 
produktoch. Výsledky preukazujú, že viac ako polovica 
opýtaných si nevedela zvoliť najvýhodnejší 
termínovaný vklad. 84% respondentov si nedokázalo 
vybrať výhodnejší úver z dvoch ponúk, pretože z 
prieskumu vyplynulo, že nie je bežné porovnávať 
navzájom dve ponuky bánk pred rozhodnutím sa pre 
niektorý z ich produktov. Značná skupina nepoznala 
rozdiel medzi kreditnými a debetnými bankovými 
kartami. Len malé percento, konkrétne 19%, 
respondentov rozumelo pojmu RPMN a to aj vrátane 
tých, ktorí už mali od banky hypotekárny úver (z nich 
65% respondentov nerozumelo tomuto pojmu). Veľkej 
skupine respondentov spôsobovalo problémy úročenie 
vkladov na viacročné obdobie. Na posúdenie úrovne 
finančnej vzdelanosti bol využitý index finančnej 

gramotnosti, ktorý meria schopnosť klientov vykonávať 
efektívne rozhodnutia v oblasti riadenia a spravovania 
osobných financií na základe dostupných informácií. 
Nameraný index finančnej gramotnosti dosiahol nižšie 
ako očakávané hodnoty a gramotnosť Slovákov bola 
označená ako priemerná, avšak podľa Slovenskej 
bankovej asociácie bola dosiahnutá úroveň 
nedostačujúca. [2] 

Prieskum poskytol odpovede aj na otázky 
vyplývajúce z problematiky finančného vzdelávania. 
Vyplývajú z neho nasledujúce výzvy: potreba 
zvyšovania finančnej gramotnosti formou finančného 
vzdelávania obyvateľstva; zavedenie finančného 
vzdelávania do škôl, konkrétne úpravou učebných 
osnov; potreba podpory ochoty a kladného postoju k 
finančnému vzdelávaniu v súvislosti s neustále 
stúpajúcou ponukou finančných produktov; rozvoj 
finančnej gramotnosti a tvorbe programov finančného 
vzdelávania zamerané na všetky cieľové skupiny 
obyvateľstva, čomu sa má prioritne venovať štát a 
finančné inštitúcie. [3] 

1.2 Podnikateľsko-ekonomické vzdelávacie 
programy 

V súčasnom období sa na stredných odborných školách 
realizuje niekoľko podnikateľsko – ekonomických 
vzdelávacích programov. 
V rámci podnikateľsko-ekonomického programu 
Cvičná firma sa realizuje odborný predmet simuláciou 
reálnej firmy a pracuje sa s reálnymi dokladmi z praxe a 
fiktívnymi peniazmi a fiktívnym tovarom. Vo vyučovaní 
sú využívané alternatívne metódy teda napríklad 
simulácia či inscenačná metóda. Frontálne vyučovanie 
je pri cvičnej firme využívané minimálne. Učiteľ zastáva 
úlohu staršieho kolegu alebo poradcu. Na Slovensku je 
cvičná firma voliteľným alebo povinne voliteľným 
predmetom a využíva sa v rámci riadneho vyučovania. 
Tento predmet umožňuje zvýšiť kvalitu vzťahu teórie a 
praxe. Na hodinách žiaci využívajú vedomosti, ktoré 
získali na iných predmetoch, kombinujú ich, 
koncentrujú a pri používaní a praktickom precvičovaní 
si ich upevňujú. Vyučovanie je činnostne orientované v 
rámci metódy „learning by doing“. V oblasti finančného 
vzdelávania tento premet umožňuje kvalitnú prípravu. 
[4] 
 

JA Firma sa vyučuje ako súčasť programov JA 
Aplikovaná ekonómia. Táto fáza výučby pozostáva zo 
založenia firmy, konkrétne ide o simuláciu akciovej 
spoločnosti.  Následne po založení firmy si študenti 
volia manažment a emisiou akcií nadobúdajú základné 



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika I. 
 

  306 

imanie. Po marketingovom prieskume študenti 
vypracúvajú podnikateľský plán a realizujú výrobu a 
predaj produktov, ktorý je sprevádzaný a podporovaný 
marketingovými aktivitami a vedením evidencie. V 
závere roka činnosť ukončia uzavretím finančnej 
evidencie, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy 
svojim akcionárom a JA Firmu zlikvidujú podľa platných 
predpisov. Aktivity firmy nie sú fiktívne, ale študenti 
majú možnosť pracovať s reálnymi peniazmi a ponúkajú 
reálne výrobky a služby. Prostredníctvom praktickej 
skúsenosti majú žiaci možnosť aplikovať teoreticky 
nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského 
subjektu v reálnej praxi. Cieľom nie je len učiť 
ekonómiu a viesť firmu, ale aj učiť žiakov k 
zodpovednosti a schopnosti vedieť učiniť správne 
rozhodnutia. Program podporuje kreatívne myslenie a 
riešenie problémov, komunikačné a prezentačné 
zručnosti, sebadôveru, tímovú prácu a schopnosť viesť 
tím, schopnosť vyjednávať a rozhodovať, ďalej 
stanovovanie cieľov a riadenie času a taktiež riadenie 
rizík. V oblasti ekonomických zručností sa študenti 
naučia ako získať finančné prostriedky predajom akcií, 
otvoriť a používať bankový účet, realizovať prieskum 
trhu, spolupracovať na vytvorení podnikateľského 
plánu, vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo 
službu, propagovať svoje výrobky a služby, predávať 
svoje výrobky a služby, spracovať firemné financie a 
taktiež prezentovať sa na veľtrhu. [5] 

Program JA Viac ako peniaze je založený na 
zážitkovom vzdelávaní a obsahuje aktivizačné prvky 
vzdelávania a jeho cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť 
žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne 
plánovať svoju budúcnosť. Vzdelávací program je 
rozdelený do desiatich tematických celkov, ktoré na 
seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a 
bankových produktov, cez vlastný účet, platobné 
nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká. Tieto 
témy sú zostavené tak, aby boli zrozumiteľné pre žiakov 
a umožnili rozvoj ich schopností. Na vyučovacích 
hodinách majú žiaci za úlohu riešiť praktické úlohy a 
problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. Žiaci a 
učitelia majú k dispozícii interaktívnu e-learningovú 
učebnicu. [6] 

 
Poznaj svoje peniaze (ďalej len „PSP“)  poskytuje 

online aplikáciu, ktorá je určená na rozvoj sociálno-
finančnej gramotnosti. Obsahuje množstvo učebných 
textov pre žiakov všetkých ročníkov základných a 
stredných škôl a taktiež metodické materiály pre 
učiteľov a súbory testov. Aplikácia umožňuje učiteľovi 
flexibilné usporiadanie učebného obsahu presne podľa 

potrieb danej skupiny žiakov a zároveň dáva učiteľovi 
možnosť monitorovať ich napredovanie. V PSP pracuje 
učiteľ so žiakmi v uzavretej skupine, ktorá je chránená 
pred únikom informácií o žiakovi a jeho výsledkoch. 
Obsah vzdelávania je variabilný a závisí od rozhodnutia 
učiteľa. Učiteľ má možnosť vybrať celú kapitolu o 
bankách, alebo len vybranú podkapitolu. Taktiež sa 
učiteľ môže rozhodnúť pri jednotlivých obsahoch, či 
budú súčasťou testu alebo budú slúžiť len ako 
informácie pre žiakov.  [7] 

2 Materiály a metódy 
Zisťovanie úrovne kvality podnikateľsko-ekonomických 
vzdelávacích programov bolo realizované na vybraných 
stredných odborných školách prostredníctvom 
dotazníkového prieskumu. Do prieskumu boli zapojení 
študenti z Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra, 
Obchodnej akadémie, Mládežnícka 158/5, Sereď, 
Obchodnej akadémie, Myslenická 1, Pezinok a Strednej 
odbornej školy techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra. 
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili študenti 
tretieho a štvrtého ročníka. Študenti odpovedali na 
otázky, ktorými sme zisťovali kvalitu vybraných 
podnikateľsko-ekonomických vzdelávacích programov 
z ich perspektívy a to, či vnímajú absolvovanie daného 
premetu ako prínosné.  

2.1 Výskumná vzorka 
Do prieskumu na stredných školách sa zapojilo 93 
študentov. Z toho 72% boli študenti štvrtého ročníka 
a 28% študenti tretieho ročníka. Z hľadiska pohlavnej 
štruktúry prieskumnej vzorky boli v 67% zastúpené 
ženy a v 33% muži. Prieskumnú vzorku tvorilo 32% 
študentov z Obchodnej akadémie v Nitre, 27% 
študentov z Obchodnej akadémie v Seredi, 27% 
študentov zo Strednej odbornej školy techniky a služieb 
v Nitre a 14% študentov z Obchodnej akadémie 
v Pezinku.  
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Graf 1 Zastúpenie respondentov z hľadiska štúdia na 
vybraných stredných odborných školách 
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 

3. Výsledky a diskusia 
V prvej časti dotazníkového prieskumu sme zisťovali 
informovanosť študentov v oblasti podnikateľsko-
ekonomických vzdelávacích programov. 92% študentov 
pozná program Cvičná firma a 86% študentov má 
informácie o programoch Junior Achievement 
Slovensko. Len 34% opýtaných označilo možnosť, že 
pozná program Poznaj svoje peniaze. Možnosť „iné“ 
neoznačil žiaden respondent.  

Do vybraných programov organizácie JA Slovensko, 
teda JA Viac ako peniaze a JA Aplikovaná ekonómia, sa 
zapojilo 75% opýtaných študentov. Program Cvičná 
firma absolvovalo 66% študentov a program Poznaj 
svoje peniaze absolvovalo 28% študentov.  

Druhá časť dotazníkového prieskumu bola 
zameraná na zisťovanie hodnotenia kvality vybraných 
podnikateľsko-ekonomických vzdelávacích programov 
študentmi. V programoch Cvičná firma a JA Aplikovaná 
ekonómia mali respondenti hodnotiť úroveň siedmych 
aspektov na stupnici od 1 do 5, rovnakým spôsobom 
ako sa udeľujú hodnotenia v škole (1=výborný; 
5=nedostatočný). Študenti hodnotili pre tieto dva 
programy nasledovné aspekty: schopnosť využitia 
teoretických poznatkov v praxi; upevnenie teoretických 
poznatkov; porozumenie fungovania podnikateľskej 
činnosti; schopnosť spolupracovať s ostatnými členmi 
tímu; osvojenie si vedomostí súvisiacich 
s podnikateľskou činnosťou v praxi a to, ako v danej 
činnosti realizovať jednotlivé kroky; zlepšenie mäkkých 
zručností; pocit zodpovednosti za vykonávanú prácu 
v danom programe. V programoch Poznaj svoje 
peniaze a JA Viac ako peniaze mali študenti hodnotiť 
štyri aspekty rovnakou hodnotiacou škálou. Študenti 
hodnotili nasledovné aspekty: využívanie teoretických 
poznatkov pre riešenie praktických úloh v oblasti 
financií; osvojenie si nových poznatkov z oblasti 
financií; schopnosť orientovať sa vo sfére finančných 
inštitúcií; pocit sebaistoty v oblasti osobných financií.  

Program Cvičná firma absolvovalo 61 
respondentov. V komparácii priemerov hodnotení 
jednotlivých aspektov dosahoval najnižšie hodnoty 
práve aspekt hodnotiaci pocit zodpovednosti za 
vykonávanú prácu v rámci daného programu, ktorý 
dosiahol hodnotu 2,39. Porozumenie fungovania 
podnikateľskej činnosti získalo taktiež kladné 
hodnotenie a to konkrétne priemer 2,64. Tento 
výsledok je v kontraste s aspektom, ktorý hodnotí 

osvojenie si vedomostí a ich využití pri podnikateľskej 
činnosti, ktorý dosiahol najvyšší priemer, a to 2,82. Na 
otázku, či vnímajú absolvovanie daného programu ako 
prínosné, odpovedalo až 80% respondentov kladne.  

Program JA Aplikovaná ekonómia absolvovalo 49 
respondentov. Najnižšiu hodnotu v porovnaní 
priemerov dosiahol aspekt týkajúci sa schopnosti 
spolupráce s ostatnými členmi tímu, konkrétne 
dosiahol hodnotu 2,18. Hodnotu 2,20 dosiahol aspekt 
hodnotiaci porozumenie podnikateľskej činnosti, ktorá 
je aj v tomto prípade v kontraste s praktickým 
využívaním daných vedomostí. V priemere bol 
najhoršie hodnotený aspekt týkajúci sa zlepšenia si soft 
skills (2,59). 90% respondentov vníma absolvovanie 
predmetu ako prínosné.  
 

 
Graf 2 Komparácia priemerov hodnotení 
podnikateľsko-ekonomických programov Cvičná firma 
a JA Aplikovaná ekonómia 
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 
 
V porovnaní priemerov hodnotení programov Cvičná 
firma a JA Aplikovaná ekonómia respondentmi 
vybraných odborných stredných škôl je možné 
pozorovať, že program JA Aplikovaná ekonómia 
dosiahol lepšie celkové priemerné hodnotenie. 
Program Cvičná firma dosiahol priemerné hodnotenie 
2,75 v aspekte nadobudnutia schopnosti spolupráce 
v tíme. Program JA Aplikovaná ekonómia dosiahol 
priemerné hodnotenie 2,18 v rovnakom aspekte. 
Z tohto môžeme vyvodzovať, že program JA Aplikovaná 
ekonómia rozvíja schopnosť kooperácie efektívnejšie 
ako program Cvičná firma. Rovnako je tomu tak aj pri 
aspekte upevňovania si teoretických poznatkov, kde 
program JA Aplikovaná ekonómia získal priemerné 
hodnotenie 2,27 a program Cvičná firma 2,75. Oba 
programy vykazujú schopnosť navodiť pocit 
zodpovednosti u študentov za prácu, ktorú vykonávajú 
v rámci programu. Tento aspekt dosiahol priemerné 
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hodnotenie za program Cvičná firma 2,39 a za program 
JA Aplikovaná ekonómia 2,35.  

Do programu Poznaj svoje peniaze sa zapojilo 27 
respondentov. Po porovnaní priemerov hodnotení sme 
prišli k záveru, že respondenti priraďovali najlepšie 
hodnotenie aspektu (2,26), ktorý posudzoval mieru 
nadobudnutia nových poznatkov z oblasti financií 
v rámci programu. Zhodné priemerné hodnotenia 
(2,63) mali aspekty, ktoré sa týkali schopnosti 
orientácie vo sfére finančných inštitúcií a využívania 
teoretických poznatkov pre riešenie praktických úloh 
v oblasti financií. Respondenti najhoršie hodnotili 
aspekt týkajúci sa sebaistoty v oblasti osobných financií 
(2,67). Absolvovanie programu Poznaj svoje peniaze 
vníma 85% študentov ako prínosné.  

Do programu JA Viac ako peniaze sa zapojilo 47 
respondentov. Najnižšiu hodnotu v porovnaní 
priemerov dosiahol aspekt hodnotiaci osvojenie si 
nových poznatkov v oblasti financií (1,94). Priemer 
hodnotení 2,11 dosiahol aspekt hodnotiaci využívanie 
teoretických poznatkov pre riešenie praktických úloh 
v oblasti financií. Podstatne horší priemer hodnotení 
dosiahol aspekt týkajúci sa schopnosti orientovať sa vo 
sfére finančných inštitúcií (2,47) a najhoršie 
hodnotenie (2,62) získal aspekt hodnotiaci sebaistotu 
v oblasti osobných financií. Až 91% respondentov 
hodnotí svoju účasť na tomto programe ako prínosnú. 
 

 
Graf 3 Komparácia priemerov hodnotení 
podnikateľsko-ekonomických programov Poznaj svoje 
peniaze a JA Viac ako peniaze 
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 
 

Na základe komparácie priemerov hodnotení 
programov Poznaj svoje peniaze a JA Viac ako peniaze 
respondentmi stredných škôl môžeme konštatovať, že 
dané programy majú významnú úlohu pri osvojovaní si 
teoretických poznatkov z finančnej oblasti študentmi. 

V oboch programoch dosiahol tento aspekt najnižšie 
priemery hodnotení. Rovnako v oboch programoch bol 
študentmi najhoršie hodnotený aspekt týkajúci sa 
pocitom sebaistoty v oblasti osobných financií.  

Záver 
V práci sme sa zamerali na podnikateľsko-ekonomické 
vzdelávacie programy a ich hodnotenie z pohľadu 
študentov vybraných odborných stredných škôl. 
Programy Cvičná firma a JA Aplikovaná ekonómia sa 
okrem rozvoja finančnej gramotnosti zameriavajú aj na 
rozvoj schopností a vedomostí u študentov v oblasti 
podnikania. Tieto programy poskytujú priestor aj pre 
iné sféry rozvoja osobnosti študenta, konkrétne pre 
rozvoj soft skills, ktoré sú nevyhnutné pre presadenie 
sa na súčasnom trhu práce. Program JA Aplikovaná 
ekonómia získal vo všetkých aspektoch lepšie 
hodnotenie ako program  Cvičná firma. Študenti, ktorí 
absolvovali program JA Aplikovaná ekonómia pozitívne 
hodnotili to, že sa naučili spolupracovať s ostatnými 
členmi tímu a taktiež pochopili fungovanie 
podnikateľskej činnosti. Je možné predpokladať, že 
práve koncept, ktorý je založený na čo najreálnejšej 
simulácii podnikania dosiahol lepšie výsledky na 
základe hodnotenia študentov, ako program Cvičná 
firma, v ktorom absentuje kontakt s reálnymi 
finančnými prostriedkami, tovarom, službami 
a ostatnými prvkami neodmysliteľne patriacimi 
k podnikateľskej činnosti. Na základe našich zistení, 
študenti počas účasti v daných programoch, pociťovali 
zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávajú. Napriek 
tomu, že študenti zapojení do programu JA Aplikovaná 
ekonómia hodnotili pozitívne rozvoj ich schopností 
v oblasti tímovej spolupráce, priemerné hodnotenie 
rozvoja ich mäkkých zručností získalo vyššie priemerné 
hodnotenie. Rovnako negatívne hodnotili tento aspekt 
aj študenti, ktorí absolvovali program Cvičná firma. 
Zastávame ten názor, že práve programy ako JA 
Aplikovaná ekonómia a Cvičná firma, disponujú 
priestorom a potenciálom pre rozvoj soft skills 
u študentov stredných škôl a je potrebné ich využiť v čo 
najvyššej možnej miere.  

Programy Poznaj svoje peniaze a JA Viac ako 
peniaze sú zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti 
na základe štandardov, ktoré určuje Národný štandard 
finančnej gramotnosti, vydaný Vládou Slovenskej 
republiky. Program JA Viac ako peniaze získal celkovo 
lepšie hodnotenie z pohľadu študentov ako program 
Poznaj svoje peniaze. V oboch programoch študenti 
pozitívne hodnotili nadobúdanie nových poznatkov 
z oblasti financií. Taktiež v oboch prípadoch študenti 
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2,11

1,94

2,47

2,62

...som využíval teoretické
poznatky pre riešenie…

...som sa naučil nové
poznatky z oblasti financií

...som sa naučil orientovať
sa vo sfére finančných…

...som si istejší sám sebou
v oblasti osobných financií

JA Viac ako peniaze Poznaj svoje peniaze
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negatívne hodnotili svoj pocit sebaistoty v oblasti 
osobných financií. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že 
program Poznaj svoje peniaze získalo výrazne horšie 
hodnotenie študentov z oblasti využívania teoretických 
poznatkov pri riešení praktických úloh v oblasti financií 
v porovnaní s programom JA Viac ako peniaze.  
Na základe našich zistení má každý z programov, ktoré 
boli predmetom nášho skúmania, miesto na stredných 
školách a je prínosom pre študentov nielen v oblasti 
rozvoja finančnej gramotnosti.  
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cenné rady a pripomienky.  

Použitá literatúra 
 
[1] MŠVVaŠ SR. Národný štandard finančnej 

gramotnosti 1.2 [Citované: 17. marec 2019] 
<www.pvcr.jaslovensko.sk/files/ja_a_peniaze/nar
odny-standard-financnej-gramotnosti-
1.2_09_03_2017.pdf> 

[2] Fabová Ľ. (2010) Biatec. 9, p.9 
[3] NÚCEM. PISA 2015. [Citované: 17. marec 2019] 

<www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_
merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/4_ine/Pr
ve_vysledky_Slovenska_financna_gramotnost_PIS
A_2015.pdf> 

[4] Úrad Vlády SR. Návrh stratégie vzdelávania vo 
finančnej oblasti a manažmentu osobných financií. 
Rokovanie vlády Slovenskej republiky. [Citované: 
17. marec 2019] 
<www.rokovania.sk//html/m_Mater-Dokum-
22405.html#_Toc201483719> 

[5] Junior Achievement Slovensko. Moduly programu 
JA Aplikovaná ekonómia. [Citované: 17. marec 
2019] <www. 
firma.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=1073> 

[6] Junior Achievement Slovensko. JA Viac ako 
peniaze. [Citované: 17. marec 
2019]<www.pvcr.jaslovensko.sk/showdoc.do?doc
id=4504> 

[7] Poznaj svoje peniaze. O programe. [Citované: 17. 
marec 2019]< http://www.poznaj.sk/o-
programe/> 

 



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika I. 
 

  310 

Vyhotovenie a verifikácia názornej učebnej pomôcky pre 
učebný predmet technika 

Design and verification teaching aid for the subject of technology 
Ján Valúch  

Školiteľ: Ľubomír Žáčok 
 Katedra techniky a technológií, FF UMB, Tajovského 40, 974 01, Banská Bystrica 

jvaluch@studenti.umb.sk, lubomir.zacok@umb.sk 

 
 

Abstrakt 

Vedecký článok je zameraný na vyhotovenie 
a verifikáciu názornej učebnej pomôcky vzorkovnice. 
Cieľom našej práce bolo zistiť či má vyhotovená učebná 
pomôcka  v školskom prostredí na predmete technika. 
Spojením nadobudnutými školskými vedomosťami 
a získanými technickými zručnosťami počas štúdia , 
sme získali základný stavebný pilier práce, ktorá sa 
zakladá na vyhotovení učebnej pomôcky a následnou 
realizáciou výskumu. Do nášho výskumu sa celkom 
zapojilo 56 žiakov šiesteho ročníka ZŠ. V teoretickej 
časti našej práce sme sa zamerali na definíciu predmetu 
technika a bližších špecifík daného predmetu. V práci 
sú popísané a charakterizované materiálne didaktické 
prostriedky, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu 
stanovených cieľov vo vyučovaní. V teoretickej časti je 
následne definované preberané učivo po stránke 
odbornej a procesuálnej. Je zamerané na kognitívne 
myslenie, kde žiak vie rozpoznať základné druhy drevín 
a rozdiel medzi nimi. Ďalšia kapitola je venovaná 
návrhu a vyhotoveniu názornej učebnej pomôcky. Sú 
tam bližšie popísané kroky zhotovenia danej učebnej 
pomôcky.  Po didaktickom teste nasleduje analýza 
výsledkov z realizovaného pedagogického 
experimentu. Posledná časť je venovaná výsledkom 
daného výskumu a odporúčanie pre prax. 

Kľúčové slová: vyučovací predmet, učebná 
pomôcka, technika 

Abstract 
The master thesis is focused on performance and 

verification of visual teaching tool, a pattern-book. The 
aim of the thesis was to proofwhether this teaching 
tool is useful in the school environment at a technical 
course. Combination of the acquired academic 

knowledge with the acquired technical skills during 
the studies resulted into a founding 
base of the thesis performing a teaching tool and 
subsequent research. The experiment 

included 56 pupils of the 6 th grade. The theoretical 
part of the thesis defines mechanics 
as a school course and its further specificities. This part 
also includes a description and characteristics of 
material didactic tools supporting the achievement of 
previously set goals during the education course. This 
part is followed up by course-content description 
in professional and procedural terms. The content is 
focused on cognitive thinking, whether a pupil can 
recognize certain basic wood species and differences 
among them. The 4 th chapter is devoted to the 
proposition and the construction of the teaching tool. 
Particular steps of its construction are described in this 
chapter. The next chapter represents the performance 
of didactic test, which is, primarily, a part of the 
research of the thesis. The didactic test is followed by 
an analysis of the results obtained from the performed 
experiment. The last chapter represents the summary 
of the results, their presentation and 
a recommendation for the practice use. 

Key Words: school subject , pattern book, 
technique, teaching laid 

Úvod 

Svet techniky a technológií je v neustálom napredovaní 
v celosvetovom meradle. Každý deň prichádzajú nové 
vynálezy a nové impulzy na bližšie skúmanie celého 
sveta. Svet aký bol včera už nie je dnes a svet aký je 
dnes je iný ako ten, ktorý bude zajtra. Dobu techniky  
v ktorej žijeme je vidieť v každej sfére nášho života. Od 
útleho detstva sa stretávame zo smartfónmi 
a technológiami, ktoré nám uľahčujú život. Objavujú sa 
nové materiály, postupy, avšak nesmieme zabudnúť  na 
to, kým človek bol a s akým materiálom začínal. Drevo 
ako prírodný materiál slúžil našim predkom už 
v dávnych časoch. Bol základným stavebným 
materiálom, ktorý sprevádza človeka počas celého 
života. 
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1 Teoretická časť 

Technika je definovaná viacerými autormi ako sociálny 
proces.  Podľa Mošňu (2007) je definovaná technika 
ako sociálny proces, ktorý využíva  súbor empirický  
a vedecký  vytvorených nástrojov, zdrojov, znalosti, 
strojov a systémov k ovplyvneniu organizácie 
životného prostredia.  Ďalšiu definíciu predmetu 
uviedol autor ako chápanie Techniky ako aj všetkého čo 
človek vkladá medzi seba a predmet práce, teda nie len 
pracovný prostriedok, ale tiež súhrn skúseností, 
spôsobov, znalostí a schopností  slúžiacich k výrobe 
hmotných statkov pre uspokojenie potrieb ľudí, 
uľahčovanie styku medzi ľudmi a ovládaním prírody 
(Mošňa,2007) 

Ďalšia definícia predmetu technika je daná ako  
spoločenský jav, zahrňujúci tvorivú činnosť historicky 
vzniknutého , stále sa meniaceho  a vyvíjajúceho 
systému materiálnych prostriedkov, postupov 
a pracovných predmetov, ktoré človek tvorí a využíva 
k dosiahnutiu jeho stanovených účelov a cieľov 
a rovnako k uspokojeniu a spoločenských 
a individuálnych potrieb vo všetkých oblastiach života 
(Kropáč,2004) 

Autor učebnice Ivan Krušpán píše vo svojej učebnici 
techniky o technike ako o súhrne  materiálnych 
prostriedkov, hlavne výrobných nástrojov, strojov, ako 
aj spôsob ich používania v procese spoločenskej 
výroby. V širšom zmysle sú to spôsoby a metódy práce 
aj v nevýrobných oblastiach napríklad v umení, vo 
vede, v športe, v zdravotníctve, doprave alebo 
vojenstve. Technika to nie sú len stroje, nástroje, 
technické vybavenie domácnosti, dopravné 
prostriedky, technické prostriedky  používané 
v poľnohospodárstve, stavby, mosty, železnice, 
priehrady, bicykle, lyže, kolieskové korčule alebo 
hračky. Dôležité je porozumieť a poznať ako sú 
vytvorené, ako  a na akom princípe pracujú, na čo 
slúžia, ako ich bezpečne a v súlade s ich určením 
používať. To sa nazýva technické myslenie. 
(Krušpán,1999) 

Jedna z najstarších definícií je tá ktorú uviedol 
zahraničný autor Sterry a to je ,že Technika je ,,know 
how,, ktoré ovplyvňuje ľudský potenciál, respektíve 
našu schopnosť vytvárať veci. Predstavuje to niečo, čo 
vlastníme kolektívne a sú to viac než vedomosti. 
Vedomosti sú poznaním. A ,,know how,, je poznanie 
plus schopnosť jeho realizácie. Je to naša kolektívna 
schopnosť uviesť vedomostí do akcie (Sterry,1986) 

1.1 Charakteristika učiva po stránke odbornej  
a procesuálnej 

Drevo je jednou zo základných surovín, ktorá aj pri 
súčasnom vývoji nových technických materiálov má 
veľmi široké uplatnenie.( Krušpán. et.al)  Dreviny 
a najmä stromy, upútajú na prvý pohľad svojimi 
nadzemnými orgánmi ( kmeňmi, korunami a konármi). 
Sú často také majestátne alebo ornamentálne, že pred 
ich architektúrou musí človek skloniť hlavu. Napokon, 
koľko stavieb,ktoré vybudoval človek, môže 
z funkčného či estetického hľadiska súťažiť so 
stromami? Habitus dreviny je teda to prvé, čo nás na 
nej zaujme.Napriek tomu, že stonka (nadzemný orgán, 
ktorý spája orgány výživy – korene listy) je najtvárnejší 
a najpremenlivejší orgán rastlinného tela, riadi sa 
výstavba každej koruny dreviny presnými dedičnými 
zákonitosťami, hoci vonkajšie ekologické vplyvy alebo 
patologické stavy môžupôsobiť vážne zmeny vo 
vzhľade jedinca. Dreviny sú rastliny so zdrevnatenými 
stonkami stonkami a koreňmi. Sú  viacročné až 
dlhoveké, plodia veľa ráz a ich stonky sa obyčajne 
rozkonárujú. Možno ich rozdeliť na niekoľko typov.                  
( Vetvička.et.al) 
Les,, je spoločenstvo rastlín a živočíchov. Je zdrojom 
drevenej suroviny. Najmä v poslednom čase čoraz 
častejšie akceptujeme vodohospodársky, klimatický 
a zdravotno-rekreačný význam lesa.  ( Krušpán., 1999, 
26.s) 
Strom ,,je rastlina s drevnatou stonkou – kmeňom 
a korunou. Stromy a kry, teda dreviny, delíme na dve 
skupiny a to ihličnaté a listnaté. ( Krušpán., 1999, 27.s) 
,,Stromy sa vyznačujú jednám kmeňom, ktorý sa 
v rôznych výškach nad zemou vetví  v korunu, 
a dosahuje niekedy v obrovských rozmerov (buk, dub, 
lipa). Kry majú kmeňov viac, vetví sa od zeme a ich 
rozmery sú podstatne menšie ako u stromov, 
najčastejšie sa uvádza výška 3-5 metrov. Podľa veľkosti 
ďalej rozoznávame ešte kríky, čo sú nízke kry vysoké 
zhruba 30 cm.,, (Horáček, 2007,) 

2.4 Vlastnosti dreva  

Drevo je definované ako prírodný materiál s veľa 
zaujímavosťami pre drevársky priemysel, ale aj pre 
neznalého človeka, často s prekvapivými vlastnosťami. 
Vďaka , ktorým je jeho využitie širokospektrálne 
a zaujímavé. 
 
 
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 
Medzi základné fyzikálne vlastnosti radíme les, vôňu, 
farbu, textúra dreva ,ktoré nám indikujú základné 
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znaky, podľa ktorých vieme bližšie špecifikovať 
a definovať do ktoréhu druhu dreviny daný exemplár 
zaradíme.  Na internetovej stránke mezistromy.cz sa 
píše ,že k fyzikálnym vlastnostiam dreva zaraďujeme 
jeho základné vonkajšie vlastnosti, akými sú farba, lesk, 
textúra či vône, a vnútorné vlastnosti, napríklad 
hustotu, ale aj spôsoby, akými reaguje na rôzne 
fyzikálne javy. K týmto patrí vlhkosť, vodivosť tepla, 
zvuku, elektriny či elektromagnetických vĺn. Drevo je 
Nasiakavé (navĺhavosť), čo znamená, že vyrovnáva 
svoju vlhkosť s okolitým prostredím. Vlhkosť dreva 
navyše ovplyvňuje jeho ďalšie vlastnosti, preto by 
informácie o nej nemala chýbať ani pri určovaní iných 
hodnôt. Absorpcia je jav, kedy drevo pohlcuje vodu z 
okolitého prostredia, pri priamom kontakte s vodou 
dochádza dokonca k napúčanie dreva. Naopak 
desorpcia je jav, kedy drevo stráca vlhkosť, zosychá a 
zmenšuje svoje rozmery. So zmenou vlhkosti sa mení aj 
hustota dreva, ktorá sa u bežne používaných druhov 
dreva pohybuje od 800 kg / m3 (smrek, borovica) do 
1100 kg / m3 (dub, hrab) v surovom stave (pri vlhkosti 
okolo 80%). Pre vysušené drevo (vlhkosť dreva okolo 
13%) sú hodnoty výrazne nižšie, od 480 kg / m3 (smrek, 
borovica) do 800 kg / m3 (dub, hrab). V stavebníctve je 
využívaná tepelná vodivosť dreva. Suché smrekové 
rezivo hrúbky 8 cm pri vlhkosti 10% tepelne izoluje 
rovnako ako tehlová stena s hrúbkou 67 cm. Akustické 
vlastnosti dreva sú potom využívané pri akustických 
úpravách miestností, výrobe zvukotesné bariér a v 
neposlednom rade pri výrobe hudobných nástrojov. 
MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
Pri mechanických vlastnostiach musím spomenúť dve 
základné pri tomto rozdelení a to je tvrdosť a pružnosť. 
Na základe tvrdosti dreva vieme zistiť, ktorý materiál je 
vhodný na dané použitie do praxe rsp. Stavebníctva 
a iného priemyslu v ktorom sa primárne používa drevo 
ako suroviny. Drevo je a bolo pre ľudí veľmi dôležitým 
materiálom. Každý druh dreva má svoje zvláštne 
vlastnosti, čo ovplyvňuje možnosti jeho využitia. Mäkké 
drevo je také, ktoré sa ľahšie opracováva, pochádza 
väčšinou z ihličnatých stromov, zatiaľ čo tvrdé drevo sa 
získava hlavne z listnatých stromov. Okrem niekoľkých 
výnimiek mäkká dreva podliehajú hnilobe ľahšie ako 
tvrdá. Tento jav je však možné obmedziť pomocou 
vhodného ošetrenia dreva. 
Mechanické vlastnosti určujú schopnosť dreva 
vzdorovať účinkom vonkajších síl. K najvýznamnejším 
patrí pevnosť dreva, deformovateľnosť (tvrdosť - 
pružnosť) a technologické vlastnosti dreva, ako sú 
ohýbatelnosť, štiepateľnosť či schopnosť držať 
spojovacie prostriedky. Je široko rozšírenú predstavou, 

že drevo je kvôli svojej horľavosti nevhodné pre využitie 
v stavebníctve. Opak je ale pravdou a drevo môže 
spĺňať podmienky požiarnej ochrany budov rovnako 
dobre ako iné stavebné materiály. Pre ilustráciu 
ponúknime porovnanie dreva a ocele. Dvoch 
najčastejšie používaných materiálov na výrobu 
nosníkov. Drevo horí z povrchu rýchlosťou približne 1 
mm / min. Oceľ má bod topenia približne 1500 ° C a pri 
dosiahnutí tejto teploty v priebehu požiaru sa stáva 
oceľový nosník kvapalným a dochádza ku kolapsu 
budovy. Oproti ocele je teda drevo pri požiari oveľa 
bezpečnejšie pre evakuáciu osôb, pretože horí pomaly 
a predvídateľne. Oceľová konštrukcia sa naproti tomu 
zrúti náhle a nečakane. Z vyššie uvedených vlastností je 
zrejmé, že má využiti e dreva nesporné výhody už 
v základných vlastnostiach. Tento prírodný materiál je 
najperspektívnejším materiálom súčasnosti so širokými 
možnosťami použitia aj v budúcnosti. Jeho zdravotný a 
vizuálne prínos spoločne s jeho obnovou a 
recyklovatelnosťou z neho robia nadčasový materiál, 
ktorý nemá alternatívu.  
Rozdelenie: Dreviny rozdeľujeme na dva základné 
druhy a to na  IHLIČNATÉ DREVINY a LISTNATÉ 
DREVINY, ktoré sa Ďalej rozdeľujú na Listanté 
kruhovito-pórovité a Listnaté roztrúseno pórovité, 
podľa makroskopických znakov dreva. Základné druhy 
dreva definujeme nasledovne :  

Charakteristika témy Drevo po stránke procesuálnej. 
Definované a vysvetlené fázy hodiny pri danej téme. 
Ďalej uvádzame procesuálnu stránku učiva. Ako 
budeme postupovať pri prezentovaní daného učiva. 

Predmet: Technika 

Tematický celok: Technické materiály 

Téma: Drevo 

Výchovno-vzdelávací cieľ: Žiak vie rozdeliť dreviny do 
správneho druhu, charakterizovať drevo a vie určiť 
základné fyzikálne a mechanické vlastnosti. 

Časová dotácia: 1h 

Typ vyučovacej hodiny: základný typ vyučovacej 
hodiny 

Fázy vyučovacej hodiny: Vyučovací proces ako 
celok, pritom máme na mysli vyučovaciu hodinu, resp. 
vyučovaciu jednotku, je možné rozdeliť do jednotlivých 
fáz. 
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Motivácia V motivačnej fáze na začiatku hodiny 
oboznamuje učiteľ žiakov s preberaním nového učiva. 
Aplikujeme motivavčný rozhovor.  

    Expozícia V ďalšej fáze učiteľ sprostredkúva  
a predstavuje žiakom nové poznatky a to 
prostredníctvom  vysvetľovania. 

    Fixácia Je zameraná na fixovanie a upevňovanie 
vedomostí a zručností žiaka, ktoré si osvojil pri 
premietaní priloženej prezentácie a názornou ukážkou 
vyhotovenej vzorkovnice.  
 

Diagnostická fáza V tejto fáze učiteľ vykonáva, 
skúšanie, preverovanie, ale i hodnotenie 
a známkovanie. Medzi  ďalšie druhy diagnostikovania 
zaraďujeme diagnostikovanie priebežné, frontálne, 
individuálne, skupinové, kolokviálne, testovanie.  
    Aplikácia V poslednej fáze by mal žiak získané 
vedomosti a zručnosti realizovať v praktickej alebo 
teoretickej činnosti V našom príprade je to vyplnenie 
didaktického testu. 

2 Praktická časť 

Učebná pomôcka vzorkovnica je jedinečná a originálna. 
Je to originálny výtvor, ktorý ma za cieľ a účel uľahčiť 
žiakom pochopenie daného učiva. Vzorkovnica je 
vyhotovená prevažne z prírodného materiálu. Je 
vytvorená z materiálu , ktorý je súčasťou učiva a teda 
spája teóriu s praxou. Ako prvé pri tvorbe učebnej 
pomôcky sme si museli predstaviť celkový vizuál 
konečného výrobku. Na inšpiráciu mi slúžili 
vzorkovnice ,ktoré sú vystavené na katedre techniky 
a technológií na Univerzite Mateja Bela. Boli pre mňa 
inšpiráciou a motiváciou. Ďalší krok bol vytvorenie si 3D 
vizualizácie v programe AutoCAD, kde sme si zadali 
základné parametre. Na základe vytvorenej vizualizácie 
sme mohli začať pracovať na danej vzorkovnici. 
Materiál pre tvorbu učebnej pomôcky sme si vybrali 
smrek. A ako podklad sme využili sololit. Pri tvorbe 
učebnej pomôcky sme využili viacero technických 
postupov a to : meranie, rysovanie, pílenie, obrábanie 
dreva pilníkom/brúsnym papierom, vŕtanie, spájanie 
kovovými spojovacími prostriedkami a následne 
spájanie dreva lepením. Návrh bol odkonzultovaný 
s odborníkmi, ktorý kvitovali daný postup. 

 
 
 
 

Rozmery vzorkovnice: 

 Šírka = 570 mm 

 Dĺžka = 790 mm 

 Výška = 45 mm 

 Hrúbka = 25 mm 

 
 

 
Obrázok 1 Nákres vzorkovnice  
Zdroj: Vlastný zdroj 
 

Zložky tvoriace vzorkovnicu: 

 SMREK (picea abies) 

 SMREKOVEC OPADAVÝ (larix decidua) 

 JEDĽA BIELA (abies alba) 

 BOROVICA LESNÁ (pinus sylvestris) 

 BUK LESNÝ (fagus sylvatica) 

 HRAB OBYČAJNÝ (carpinus betulus) 

 LIPA VELKOLISTÁ (tilla cordeta) 

 VŔBA BIELA (salix alba) 

 DUB ZIMNÝ (quercus petraea) 

 AGÁT BIELY (robina pseudoacacia) 

 JASEŇ ŠTÍHLY (fraximus excelsior) 

 BREST HORSKÝ (ulmus glabra) 

 
 



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika I. 
 

  314 

 
 
Obrázok 2 Hotová vzorkovnica  
Zdroj: Vlastný zdroj 

2 Výsledky a diskusia 

Cieľom nášho výskumu  bolo zistenie vedomostí 
a verifikácia vyhotovenej učebnej pomôcky pre žiakov. 
Cieľom bolo zistiť či učebná pomôcka, ktorú sme 
vyhotovili a odprezentovali v experimentálnej skupine 
má význam a vplyv na vedomosti (výkony žiakov), ktoré 
sme zistovali na konci vyučovacej jednotky pomocou 
didaktického testu, oproti žiakom v kontrolnej skupine, 
ktorým bolo odprezentované učivo bez učebnej 
pomôcky. Predmetom výskumu boli žiaci šiesteho 
ročníka základných škôl. Boli vybraté do pedagogického 
experimentu náhodným výberom. V našej práci sme 
využili pedagogický experiment, kde sme pomocou 
vytvoreného didaktického neštandardizovaného test 
zisťovali výkony žiakov v kontrolnej a experimentálnej 
skupine. Didaktický test (DT), ktorý je primárne určený 
žiakom šiesteho ročníka na predmete technika, v  téme: 
Drevo, téma : Technické materiály a pracovné postupy 
ich spracovania. Vyhotovený didaktický autotest je 
anonymný a nachádza sa v ňom desať otázok, ktoré 
súvisia s našou témou odprezentovanou na vyučovaní. 
Otázky sa týkajú daného učiva, kde žiaci 
v experimentálnej skupine mali ako učebnú pomôcku 
vzorkovnicu a žiaci v kontrolnej skupine túto učebnú 
pomôcku nemali. V didaktickom teste sa nachádzajú 
úlohy, ktoré sme zostavili podla Niiemierkovej 
taxonómie vzdelávacích cieľov. V teste sa nachádzajú 
úlohy na zapamätanie, porozumenie a špecifický 
transfer. 

Ako už bolo v stručností napísané, zaoberali sme sa 
problémom, do akej miery učebná pomôcky pre 
predmet technika pomôže žiakom 6. ročníka, 

respektíve bude mať vplyv na stupeň dosiahnutých 
osvojených vedomostí. V kontrolnej skupine (K) 
prebiehala výučba tradičným spôsobom (žiaci 
nepracovali s učebnou pomôckou) a v experimentálnej 
skupine (E) žiaci pracovali s učebnou pomôckou. Po 
skončení výučby v kontrolnej a experimentálnej 
skupine sme použili didaktický test pre obidve skupiny 
na konci prirodzeného pedagogického experimentu. 
Didaktický test bol určený pre žiakov 6 ročníka 
základnej školy. Didaktický test bol neštandardizovaný, 
priebežný, NR test. Pri tvorbe DT sme postupovali podľa 
autorar Tureka, I.( Turek, 1995) Stanovili sme si 
nasledovné hypotézy: 

H0:Výsledky dosiahnuté pomocou 
neštandardizovaného didaktického testu v kontrolnej 

a experimentálnej skupine budú rovnaké. 
H1: Respondenti experimentálnej skupiny dosiahnu pri 
výučbe s učebnou pomôckou vyšší výkon v kognitívnej 

oblasti v porovnaní s kontrolnou skupinou, v ktorej 
bude výučba realizovaná tradičnými metódami, bez 

použitia nami vytvorenej učebnej pomôcky. 
 

 

Obrázok 3 Didaktický test  
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Zdroj: Vlastný zdroj 

 
Zaujímalo nás, aké výkony žiaci dosahujú pri riešení 
didaktického testu. Správnym riešením didaktického 
testu pre 6. ročník mohol žiak získať maximálne 15 
bodov hrubého skóre (hs) v 6. ročníku. Už z opisnej 
štatistiky (tabuľka 4) je zrejmé, že žiaci 6. ročníka 
experimentálnej skupiny zvládli učivo úspešnejšie ako 
žiaci kontrolnej skupiny. Vypočítaný aritmetický 
priemer a smerodajná odchýlka boli vypočítané na 
intervale spoľahlivosti, a to dolný interval – 95 %, horný 
interval + 95 %. Z priemeru získaného z nameranej 
výskumnej vzorky vyvodzujeme informáciu, že 
vypočítaný aritmetický priemer pre experimentálnu 
skupinu je z intervalu spoľahlivosti merania od 12,89 po 
13,89 a pre kontrolnú skupinu je z intervalu 
spoľahlivosti merania od 9,97 po 12,53. Variačné 
rozpätie je určené minimálnou hodnotou 2 a 
maximálnou 15. Z tabuľky  sme zistili, že vo výstupných 
didaktických testoch pre 6. ročník bolo dosiahnuté 
minimálne skóre 2 body a maximálne skóre 15 bodov. 

 
Graf 1. Porovnanie kontrolnej a experimentálnej 
skupiny 
Zdroj: Vlastný zdroj 
 
Medián pre kontrolnú skupinu bol vypočítaný 12,5 a 
pre experimentálnu skupinu 13. Čiže polovica žiakov v 
kontrolnej skupine dosiahla výkon pri riešení DT ≤ 12,5 
bodov a druhá polovica žiakov dosiahla výkon pri 
riešení DT ≥ 12,5 bodov. Pri experimentálnej skupine 
polovica žiakov dosiahla výkon pri riešení DT ≤ 13 
bodov a druhá polovica žiakov dosiahla výkon pri 
riešení DT ≥ 13 bodov. Taktiež z opisnej štatistiky 
môžeme tvrdiť, že koeficient špicatosti sa nerovná nule, 
a preto konštatujeme, že rozdelenie hodnôt je viac 
špicatým (nesymetrickým), ako je normálne rozdelenie 
hodnôt. Z grafu 1 je možné vidieť, že dosiahnuté 
výsledky v experimentálnej skupine boli lepšie ako v 

kontrolnej skupine. Z grafu č. 1 je taktiež vidieť, že 
stredná hodnota súboru pri kontrolnej skupine sa rovná 
12,5 a pri experimentálnej skupine sa rovná 13. Medián 
je prostredná hodnota, ktorá delí príslušný rad hodnôt 
na dve približne rovnaké polovice. 
 

Tabuľka  1 Skórovanie DT 
 

Úloha Počet 

bodov/skóre/ 

Popis 

1 1 Za správny výber 

odpoveď – 1 bod 

2 2 Za správnu odpoveď -2 

body 

3 2 Za správnu odpoveď -2 

body 

4 

 

1 Za správny výber 

odpoveď – 1 bod 

5 1 Za správny výber 

odpoveď – 1 bod 

6 1 Za správny výber 

odpoveď – 1 bod 

7 2 Za správnu odpoveď -2 

body 

8 1 Za správny výber 

odpoveď – 1 bod 

9 3 Za každé správne 

priradenie – 1 bod 

10 1 Za správny výber 
odpoveď – 1 bod 

 
V prípade symetrického rozdelenia hodnôt je medián 
zhodný s priemerom. V našom prípade sme zistili, že 
vypočítaný aritmetický priemer a medián nie sú 
zhodné. Väčšiu odchýlku mediánu od priemeru sme 
namerali pri kontrolnej skupine. Kvartilové rozpätie 
reprezentuje oblasť stredných 50 percent hodnôt 
premenných, t. j. v kontrolnej skupine od 6 do 15 a v 
experimentálnej skupine od 11 do 15, čiže predstavuje 
rozdiel medzi tretím a prvým kvartilom (75. a 25. 
percentilom). Kvartilové rozpätie má význam pri 
určovaní tzv. vybočujúcich hodnôt (outliers). V našom 
prípade sme zistili, že vo výskumnom súbore je malo 
vybočujúcich hodnôt mimo intervalu (kvartilového 
rozpätia). Či sú tieto výsledky štatisticky významné, sme 
ďalej nezisťovali. Taktiež sme pomocu javovej analýzy 
úloh zistili úspešnosť riešenia jednotlivých prvkov učiva 
obsahujúcich v DT ( Graf2 )  



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika I. 
 

  316 

 

Graf2 Jávova analýza úloh 
Zdroj: Vlastný zdroj 

Záver 

Cieľ našej diplomovej práce, ktorý sme si 
stanovili bol ,,zistiť či má vyhotovená učebná pomôcka 
zmysle v školskom prostredí na predmete technika,, Na 
konci práce môžeme  konštatovať, že nami vyhotovená 
učebná pomôcka má zmysel a význam je dobrým 
pomocníkom učiteľovi pri vyučovaní danej témy. Ako 
prvá učebná pomôcka bola v našej práci vyhotovená 
vzorkovnica, ktorá je primárnou súčasťou diplomovej 
práce, Vyhotovená powerpointová prezentácia je 
sekundárnou pomôckou k vyhotovenej pomôcke 
vzorkovnici. Na základe týchto učebných pomôcok sme 
učili danú tému na predmete Technika. Téma drevo. Po 
odučení danej témy sme žiakom rozdali vyhotovený 
didaktický test, ktorý sme rozdali žiakom. Po odovzdaní 
testu sme na základe postupov, špecifických tabuliek 
a jávovej analýzy vedeli vyhodnotiť daný výskum, ktorý 
sme realizovali na základných školách. Konečný rezultát 
a záver je, že nami vyhotovená práca ma prínos ako pre 
ekdukátora tak aj pre edukanta. Naďalej budeme 
pokračovať vo vedeckej práci  na zlepšenie 
výchovnovzdelávacieho procesu na predmete 
Technika. V budúcnosti chceme zistiť, či existujú aj 
štatisticky významné rozdiely medzi obidvoma 
skupinami. 
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Abstrakt 

Hlavnou náplňou práce učiteľov je zabezpečiť výučbu, 
ktorú možno realizovať rôznymi spôsobmi. Jedným 
zo spôsobov je využiť vo výučbe tzv. aktivizujúce 
metódy, ktoré podporujú záujem žiakov o učenie, 
logické myslenie, kreativitu a tiež rozvíjajú poznávacie 
procesy žiakov. Cieľom článku je poukázať na to, že 
učitelia pri výučbe ekonomických predmetov nemusia 
využívať len tradičné vyučovacie metódy, ale rovnako 
efektívne môže byť aj využitie aktivizujúcich metód. 
Z uvedeného dôvodu je článok zameraný na ukážku 
využitia 2 aktivizujúcich metód (brainstormingu 
a didaktických hier) pri výučbe zvolenej témy, ktorou 
bol „Štátny rozpočet“ na predmete Podniková 
ekonomika. Pri príprave didaktických hier bol využitý 
program ActivInspire. Článok sa zameriava aj na 
zistenie efektivity nadobudnutia vedomostí u žiakov, 
u ktorých daná téma bola odučená aktivizujúcim 
spôsobom v porovnaní so žiakmi, u ktorých bola 
odučená tradičným spôsobom. Výsledky naznačujú, že 
využitie aktivizujúcich metód na danej hodine prinieslo 
väčší efekt v nadobudnutých vedomostiach u žiakov 
zúčastnených nášho testovania.    
 
Kľúčové slová: ActivInspire, aktivizujúce metódy, 
brainstorming, didaktické hry 

Abstract 
 

The main point of teachers work is to ensure 
teaching process, which can be realized by using 
different methods. One of methods, that can be used 
in teaching are activating methods, which support 
students’ interest for learning, logical thinking, 
creativity and they also develop students’ cognitive 
processes. The aim of the article is to show, that 
teachers in teaching economic lessons do not have to 
apply just traditional teaching methods, but they can 
use activating methods in equal effectivity. For the 
listed reason is the article focused on sample of using 
activating methods (brainstorming and didactic games) 
in teaching the selected theme, which was „National 

budged“ in lesson of Business economics. In creating 
didactic games was the used program ActivInspire. The 
article is focused also on discovering the effectivity of 
gaining knowledge of students, which were learned by 
using activating methods and of students which were 
learned by using traditional methods. The results show, 
that using activating methods in selected lesson 
brought higher effect in gained knowledge of students, 
which were participants in our testing. 
 
Key words: ActivInspire, activating methods, 
brainstorming, didactic games 
 

Úvod 

V modernej spoločnosti sa vyžaduje nový prístup 
učiteľov k vzdelávaniu. Učiteľom v budúcnosti nebudú 
dostatočné centrálne spracované vzdelávacie obsahy 
a tradičné vyučovacie metódy. Je vhodné, aby sa vo 
výučbe využívali okrem tradičných metód aj metódy 
aktivizujúce. Práve preto je nevyhnutné vzdelávanie sa 
učiteľov, aby zvládli prácu s novými metódami a aby sa 
ich naučili používať v každodennej učiteľskej praxi. 
Vhodným výberom aktivizujúcich metód sa žiaci učia 
samostatnosti, ale taktiež sa učia kooperácií so 
spolužiakmi. Kooperácia sa stáva čoraz nevyhnutnejšou 
a stáva sa prirodzenou súčasťou všetkých odvetví. 
Cieľom článku je poukázať na pozitívne výsledky, ktoré 
je možné dosiahnuť využitím aktivizujúcich metód vo 
výučbe Podnikovej ekonomiky a bolo by vhodné, ak by 
sa stali aktivizujúce metódy prirodzeným prostriedkom 
vyučovania. 
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1. Aktivizácia žiakov na vyučovaní s využitím 
aktivizujúcich metód 

Za ťažiskový bod aktivizovania žiakov sa považuje 
získavanie skúseností prostredníctvom rôznych 
činností smerujúcich k zmyslovému a myšlienkovému 
spoznaniu sveta, ktoré prispieva k budovaniu 
poznatkov, vedomostí a schopností ako i k celkovému 
osobnému rastu. Aktivizácia je založená na participácii 
jednotlivých členov edukačného pôsobenia 
a sústreďuje sa na interaktívne vzťahy nielen 
v kontexte učiteľ – žiak, ale i v podobe žiak – žiak. 
Potrebné sú k tomu adekvátne motivačné faktory pri 
aktivizácii a celkové zapájanie žiakov do priebehu 
činností na vyučovacích hodinách. Aktivizujúci moment 
vo vyučovaní môže priniesť “farbu“ do vyučovania 
a u žiaka vytvára výrazný záujem  o riešenie úlohy alebo 
problematiky [1]. Je dokázané, že moderné vyučovacie 
metódy podporujú aktivitu žiakov viac ako tradičné 
a taktiež sa preukázalo, že sa dosiahli lepšie výsledky aj 
u znevýhodnených a nedostatočne socializovaných 
žiakov [2].  
 Pri použití aktivizujúcich metód sa kladie dôraz 
predovšetkým na rozvoj osobnosti, samostatnosti, 
tvorivosti  a zodpovednosti žiaka. Škola sa vďaka 
používaniu aktivizujúcich vyučovacích metód približuje 
k reálnemu životu, čím sa stáva vyučovanie pre žiakov 
zaujímavým a motivujúcim. Žiaci robia väčšinu práce 
sami, hovoria o svojich myšlienkach, riešia rôzne 
problémy a čo je najdôležitejšie, aplikujú získané 
vedomosti do praxe [3].  
 Výhodou pre žiakov je, že počas vyučovania, 
kde sa využívajú aktivizujúce metódy, väčšinou nesedia 
v laviciach. Môžu sa pohybovať po miestnosti, môžu 
diskutovať a komunikovať, spolupracovať so 
spolužiakmi. Práve spolupráca so spolužiakmi 
pripravuje žiakov na tímovú prácu, ktorá sa využíva v 
zamestnaní, nech sa jedná už o akýkoľvek sektor [4]. 
Nevýhodu aktivizujúcich metód je však čas, ktorý je 
potrebný na ich uskutočnenie. Sú názory, podľa ktorých 
by učiteľ nemal strácať čas tým, že vytvára pre žiakov 
aktivity. Preto je nevyhnutné, aby pedagóg dôkladne 
vybral hodiny, na ktorých využije už vopred pripravené 
aktivity [5]. Následne bližšie charakterizujeme 
aktivizujúce metódy, ktoré boli využité na danej 
hodine. Prvou z nich je brainstorming. 
Anglický termín brainstorming sa väčšinou voľne 
prekladá ako búrka v mozgu. Táto metóda vznikla už 
pred 2. svetovou vojnou a je spätá s reklamným 
priemyslom. Tvorcovia reklám brainstorming často 
využívali vo svojej práci už v tomto období.  Postupne 

sa brainstorming začal presadzovať aj v iných 
odvetviach [6].  Jeho základným princípom je oddelenie 
generovania nápadov od ich hodnotenia a určenie 
takých pravidiel, ktoré uvoľňujú atmosféru a vytvárajú 
podmienky pre generovanie veľa originálnych nápadov 
a vzájomnú inšpiráciu [7]. Keď žiaci pracujú v skupine, 
viac sa inšpirujú a produkujú viac informácií. Spoločne 
môžu vygenerovať nápady, na základe ktorých plnia 
úlohy k stanoveným cieľom. Žiaci v triede nápady 
nekritizujú, ale uvažujú a komentujú, opisujú, 
posudzujú predložené návrhy. U žiakov sa vzbudzuje 
potreba spolupráce, tímovej práce a tvorivosti, lebo 
každý uvažuje nad predloženým nápadom inak [8]. 
Didaktická hra má svoje miesto v školskom vyučovaní 
a  výrazne znižuje náročnosť na sústredenie žiakov. 
Oproti tradičným metódam je zábavnejšou verziou 
vyučovania, ale časové požiadavky na jej prípravu 
a realizáciu sú omnoho vyššie. Ďalším problémom je 
aplikovateľnosť didaktickej hry. Každé učivo sa dá 
podať žiakom pomocou frontálneho výkladu, avšak nie 
každé učivo sa dá odučiť prostredníctvom didaktickej 
hry. Didaktické hry si vyžadujú dobrú schopnosť 
učiteľov udržať disciplínu, keďže sa môže vyskytnúť 
nedisciplinovanosť žiakov a zvýšená hlučnosť. 
Demotivujúcimi sa môžu stať hry, ktoré sa často 
opakujú, sú príliš náročné alebo práve naopak, príliš 
jednoduché pre danú skupinu žiakov. Didaktické hry sú 
často náročné na organizáciu a prípravu pomôcok [9]. 

Prínosom didaktických hier je stimulačný náboj, 
ktorý prebudí u žiakov záujem, zvyšuje ich motiváciu, 
aktivizuje ich, čo žiakom umožňuje lepšie a ľahšie 
fixovať danú učebnú látku. Rozvíja u žiakov myslenie 
a poznávacie funkcie, podnecuje ich 
kooperáciu, súťaživosť a tvorivosť .  Didaktické hry 
taktiež rozvíjajú kreativitu, umožňujú zapojenie sa 
všetkých žiakov, pretože sú väčšinou jednoduché, čím 
sa stávajú atraktívnejšími aj pre slabších žiakov, ktorí sa 
nevedia v takej miere zapojiť do bežnej hodiny. Je 
taktiež charakteristické, že didaktické hry podporujú 
sebadôveru, žiaci sa uvoľnia a necítia stres, ako 
napríklad pri bežnom skúšaní. Žiaci sa učia zábavnou 
formou bez toho, aby si to uvedomovali.  Na hodinách 
s ekonomickým zameraním majú najväčší význam tzv. 
ekonomické hry. Vyučovanie žiakov, budúcich 
ekonómov, si vyžaduje pripraviť ich zo stránky 
teoretickej. Súčasne si však žiada aj preverenie 
získaných teoretických vedomostí v praxi. Splnenie 
tejto požiadavky umožňuje napríklad využiť metódu 
ekonomických hier, ktoré napodobňujú ekonomickú 
realitu [10]. 
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2 Výsledky a diskusia 

Cieľom článku je poukázať na možnosť využitia 
aktivizujúcich metód vo vyučovaní pri preberaní 
nového učiva s využitím aktivizujúcich metód a to 
konkrétne brainstormingu a didaktických hier. V článku 
uvádzame aktivizujúce cvičenia na vyučovanie učiva   
“Štátny rozpočet“ na predmete Podniková ekonomika. 
Hodina bola realizovaná na Strednej priemyselnej škole 
v Komárne. V priebehu pedagogickej praxe sme učili 
dve skupiny v tom istom ročníku štúdia. Kvôli 
porovnateľnosti dvoch skupín sme vykonali didaktický 
test v skupine A a taktiež aj v skupine B. Našim cieľom 
pri vyhotovení didaktického testu bolo, aby sme mali 
vstupné informácie z doposiaľ nadobudnutých znalosti  
žiakov. Následne sme tieto didaktické testy vyhodnotili 
a zhrnuli sme získané informácie do tabuľky. Didaktický 
test sme hodnotili známkami od 1 až 5. 

 

Známka 
Počet 

známok v 
skupine A 

Počet 
známok v 
skupine B 

1 5 4 

2 2 5 

3 3 3 

4 3 2 

5 1 1 

Priemer 2,8 3 

 
Tabuľka 1 Výsledky didaktického testu 1 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

 
Na základe výsledkov, ktoré sme dostali pomocou 

didaktického testu sme zistili, že skupina A a skupina B 
majú približne rovnaké vedomosti v číselnom 
vyjadrení. Didaktického testu sa zúčastnili všetci žiaci 
z oboch skupín. Ako experimentálnu skupinu sme si 
vybrali skupinu B, kde boli výsledky didaktického testu 
horšie ako v skupine A. 

 
 

2.1 Ukážka hodiny s využitím aktivizujúcich 
metód 

V priebehu celej hodiny bolo našim cieľom vyvolať 
u žiakov aktivitu, ktorá by podnecovala ich dobrovoľnú 
činnosť a súčasne prirodzené učenie sa. Je dôležité 
pripomenúť, že hodinu sme viedli v súlade s knihou 

Podniková ekonomika. V článku postupne rozoberáme 
jednotlivé aktivity, ktoré boli pripravené pre žiakov 
k danej téme.  

1. aktivita  
Hneď v úvode hodiny bolo našim cieľom žiakov 

zaktivizovať. Využili sme pri tom metódu 
brainstormingu, ktorým sme chceli donútiť žiakov 
rozmýšľať a tiež prejaviť svoj názor. Učiteľ nakreslil na 
tabuľu kruh a žiaci mali povedať všetko čo ich napadne 
pod pojmom „Štátny rozpočet“. Učiteľ všetky nápady 
(obrázok 1) zaznamenal do pripraveného kruhu.  
 

 
 

Obr. 25 Aktivita s využitím brainstormingu 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
 Na obrázku 1 sú uvedené všetky odpovede 
žiakov: peniaze (znak €), štát, tunelovanie, mestá, 
budovy, obyvatelia, podnik, nemocnice, školstvo, 
diaľnice, dane. Zaujímalo nás, prečo im napadli práve 
tieto odpovede. Ako sme sa od žiakov dozvedeli, 
väčšina z nich sleduje médiá dôkladne. Práve aj kvôli 
informovanosti o dianí v našej krajine jeden zo žiakov 
uviedol pojem “tunelovanie“. Keď sme sa žiakov 
opýtali, prečo ich napadli slová ako diaľnice, nemocnice 
alebo školstvo, odpoveď bola jednoznačná. Každý zo 
žiakov bol presvedčený, že práve do týchto sektorov by 
malo prúdiť viac finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu.  
 Po stručnom prebratí všetkých žiackych 
postrehov uvedených na tabuli v kruhu bola žiakom 
uvedená definícia štátneho rozpočtu, ktorú majú 
uvedenú aj v učebnici: „Štátny rozpočet je 
centralizovaný peňažný fond štátu“.  
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2. aktivita 
Následne bolo potrebné žiakov oboznámiť, aké sú 
hlavné zložky príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. 
To sme realizovali s využitím didaktickej hry.  
 

 
 

Obr. 26 Didaktická hra 1 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
Úlohou žiakov v didaktickej hre 1 bolo správne priradiť 
jednotlivé možnosti k príjmom alebo výdavkom ŠR. 
K tabuli chodili žiaci jednotlivo, kde mali za úlohu ručne 
potiahnuť jednu z možností k príjmom alebo 
výdavkom. Celkovo mali žiaci k dispozícií 9 možností. 
 Na obrázku 3 vidíme žiakmi vyriešenú 
didaktickú hru 1. Žiaci sami zvládli správne zaradiť 
jednotlivé zložky k príjmom aj výdavkom štátneho 
rozpočtu. Na záver didaktickej hry mali žiaci možnosť 
zapísať  si poznámky z aktivity. 
  
 

 
 

Obr. 27 Vyriešená didaktická hra 1 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
 
 
 

3. aktivita 
 Ďalším krokom bolo naučiť žiakov ako 
prebieha rozpočtový proces. Priebeh tvorby 
rozpočtového procesu, ktorý sme spracovali 
v didaktickej hre 2 majú žiaci opísaný v knihe Podniková 
ekonomika. Pre tento účel bola vytvorená ďalšia 
didaktická hra. V spodnej časti obrazovky mali žiaci 
uvedené jednotlivé kroky rozpočtového procesu ale 
v nesprávnom poradí. Úlohou žiakov bolo ich 
v správnom poradí podľa logickej postupnosti 
usporiadať potiahnutím na správne miesto. Po 
usporiadaní jednotlivých krokov mali žiaci k dispozícií aj 
skúšku správnosti, ktorá ukázala, či žiaci uvažovali 
správne. Skúšku správnosti vykonal žiak, ktorý odsunul 
obrázok s otáznikom, pod ktorým boli ukryté správne 
odpovede. Na obrázku 4 je znázornená didaktická hra 
2, ktorá je v doposiaľ nevyplnenej forme. 
 

 
 

Obr. 28 Didaktická hra 2 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 Na obrázku 5 je znázornená dokončená 
didaktická hra 2. Žiaci presunuli možnosti, ktoré mali 
v dolnej časti obrazovky na miesta, kde podľa nich 
patria. V závere prišiel žiak, ktorý posunul obrázok 
s otáznikom, pod ktorým sa skrývali správne odpovede. 
Tým žiaci mali k dispozícií skúšku správnosti.  
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Obr. 29 Vyriešená didaktická hra 2 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

4. aktivita  
V závere hodiny bolo potrebné so žiakmi prebraté 
učivo zafixovať. Aj fixácia učiva prebehla 
prostredníctvom didaktickej hry (obrázok 6), ktorej 
cieľom bolo pri jednotlivých tvrdeniach uviesť, či sú 
pravdivé alebo nepravdivé.  
 
 

 
 

Obr. 30 Didaktická hra 3 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
V prípade správnosti tvrdenia žiaci  označili odpoveď 
„áno“ zelenou farbou. V prípade nepravdivosti tvrdenia 
mali za úlohu označiť odpoveď „nie“ červenou farbou. 
Žiaci mali k dispozícií taktiež aj skúšku správnosti. 
Správne odpovede sa v našom prípade nachádzali za 
dverami. Žiaci si mohli skontrolovať odpovede 
odsunutím dverí.  

  
 

 
 

Obr. 31 Vyriešená didaktická hra 3 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
 Na obrázku 7 je znázornená už vyriešená 
didaktická hra 3. Odpoveď „áno“ označili štyria žiaci 
a odpoveď „nie“ označili dvaja žiaci. V závere 
didaktickej hry jeden žiak odsunul obrázok dverí, pod 
ktorým sa skrývali správne odpovede. Ako vidíme na 
obrázku, všetci žiaci odpovedali na dané tvrdenia 
správne. 
 
 

2.2 Vyhodnotenie výsledkov skupiny A a skupiny 
B 

Po odučení učiva “Štátny rozpočet“ sme žiakom opäť 
pripravili didaktický test, práve z už prebratého učiva. 
Opäť dostala didaktický test skupina A a naša 
experimentálna skupina B. V didaktickom teste mali 
nasledovné úlohy:  
a) charakterizuj štátny rozpočet 
b) opíš rozpočtový proces  
c) uveď zásady pri zostavovaní štátneho rozpočtu  
d) vymenuj hlavné zložky príjmov a výdavkov štátneho    

rozpočtu 
Výsledky z didaktického testu uvádzame 
v nasledovnej  tabuľke 2.  
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Známka 
Počet 

známok v 
skupine A 

Počet známok 
v skupine B 

1 4 5 

2 3 6 

3 5 1 

4 0 2 

5 2 1 

Priemer 2,5 2,2 

Tabuľka 2  Výsledky didaktického testu 2 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
  
 Na základe didaktického testu sme zistili, že 
priemer známok žiakov skupiny A bol 2,5 a priemer 
skupiny B bol 2,2. Z toho vyplýva, že žiaci skupiny B mali 
v didaktickom teste 2 lepší priemer o 0,3.  
  
V nasledujúcom  grafe 1 uvádzame porovnanie 
priemeru známok didaktického testu 1 a 2 u oboch 
skupín.   
 

 
Graf 1 Porovnanie výsledkov didaktických testov 
Zdroj: Vlastné spracovanie  
 
 

Záver 

Cieľom článku bolo poukázať na využiteľnosť 
aktivizujúcich metód, a to brainstormingu 
a didaktických hier vo výučbe. Dané metódy sme využili 
na hodine Podnikovej ekonomiky, konkrétne v učive 
Štátny rozpočet.  
V úvodnej časti hodiny sme využili metódu 
brainstormingu a následne sme so žiakmi pracovali na 
interaktívnej tabuli, kde boli vopred pripravené 
didaktické hry v programe ActivInspire zamerané na 
príjem ale aj fixáciu informácií. Pri tvorbe daných aktivít 
sme využívali vizualizáciu, farby a pohyb, čo pomáha aj 
rýchlejšiemu a lepšiemu zapamätaniu učiva. Počas 
súvislej pedagogickej praxe na Priemyselnej škole 

v Komárne sme učili dve paralelné skupiny. S jednou 
skupinou (skupina A) sme preberali učivo tradičným 
spôsobom. S druhou skupinou (skupina B) sme učivo 
preberali pomocou aktivizujúcich metód. 
Experimentálnu skupinu, s ktorou sme pracovali, sme si 
vybrali na základe úvodného didaktického testu, aby 
sme sa oboznámili s vedomosťami oboch skupín žiakov. 
Taktiež sme vykonali didaktický test s oboma skupinami 
po odučení daného učiva. Po vykonaní didaktického 
testu 2 sme zistili, že žiaci skupiny B mali lepšie výsledky 
v priemere o 0,8 známky oproti didaktickému testu 1. 
Taktiež mali  o 0,3 známky lepšie výsledky 
v didaktickom teste 2 ako mala skupina A. Môžeme 
teda povedať, že hodina s pripravenými aktivitami bola 
pri vyučovaní nového učiva efektívnejšia, ako hodina 
odučená tradičným spôsobom.  
 Prínosom nami vyhotovenej práce je 
uskutočnenie experimentu, ktorý sme realizovali na 
žiakoch dvoch paralelných skupín, ktoré sme nazvali 
skupinami A a B na Priemyselnej škole v Komárne. 
Výskumom sme dokázali, že experimentálna skupina 
žiakov dosiahla lepšie výsledky v didaktickom teste ako 
skupina, v ktorej sme vyučovali tradičným spôsobom. 
Nami zistené výsledky sa vzťahujú len na žiakov, ktorí 
sa zúčastnili nášho výskumného experimentu, ktorý 
sme vykonali na 29 žiakoch dvoch paralelných skupín. 
Nášho výskumu sa zúčastnilo 14 žiakov zo skupiny 
A a 15 žiakov zo skupiny B.  
 Je ale potrebné dodať, že aktivizujúce metódy 
nemôžu plne nahradiť tradičné (klasické) metódy 
výučby. Môžu ich len doplniť, oživiť, vylepšiť a pre 
žiakov zatraktívniť [11]. 
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Abstrakt 
Príspevok prináša niekoľko návrhov experimentálnych 
aktivít z tematickej oblasti Periodické deje (ISCED 3A), 
ktoré sú realizované s využitím miniatúrneho a cenovo 
dostupného digitálneho osciloskopu. Po pripojení 
vstupných periférií, ktoré slúžia ako analógové senzory, 
je možné nielen zobraziť priebehy periodických dejov, 
ale aj zmerať ich základné charakteristiky. Spolu 
s rôznymi analógovými senzormi tak využitie 
jednoduchého digitálneho osciloskopu predstavuje 
lacnú alternatívu k počítačom podporovaným 
experimentom, vhodnú na vlastnú experimentálnu 
činnosť žiakov. 

Kľúčové slová: digitálny osciloskop, analógové 
senzory, bádateľské aktivity, periodické deje 

Abstract 
This paper brings several suggestions of experimental 
activities from the topic Periodic processes (ISCED 3A), 
realised with using of a pocket and an affordable digital 
oscilloscope. After connecting peripheral inputs as 
analogue sensors, it is possible not only show the 
process of periodic motion but also measure their basic 
characteristics. This configuration of the simple digital 
oscilloscope with analogue sensors represents a cheap 
version compared with computer-based experiments, 
suitable for experimental activity of students.  

Key Words: digital oscilloscope, analogue sensors, 
exploring activities, periodic processes 

Úvod 
V súčasnej dobe sa vo fyzikálnom vzdelávaní kladie 
dôraz predovšetkým na využívanie rôznych foriem 
aktívneho poznávania a systematického bádania, aby 
mali žiaci čo najviac príležitostí osvojovať si pri 
aktivitách vybrané (najčastejšie experimentálne) formy 
skúmania fyzikálnych javov. Pri výučbe je najväčšia 
pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – 

aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku 
konštrukcii nových poznatkov, ale tiež poskytujú žiakovi 
možnosť získať informácie o tom, ako súvisí rozvoj 
prírodných vied s rozvojom techniky, technológií. Tieto 
myšlienky sú v súlade s aktuálnymi cieľmi 
prírodovedného vzdelávania, ktoré sú definované 
v Štátnom vzdelávacom programe (konkrétne pre 
vzdelávaciu oblasť Človek a príroda), kde je zaradený aj 
predmet fyzika spolu s predmetmi chémia a biológia. 

Ciele prírodovedného vzdelávania formulované 
v štátnom vzdelávacom programe upozorňujú na 
potrebu  viesť  žiakov  nielen k pochopeniu dejov 
prebiehajúcich v reálnom svete, ale aj naučiť ich kriticky 
myslieť, získavať a hodnotiť informácie.  

Trend presadzovania aktívneho vyučovania 
a využívania aktivizujúcich metód vo výučbe je v súlade 
s celoeurópskym trendom vo vzdelávaní. Na rôznych 
fórach sa často skloňujú pojmy ako objavovanie, 
bádanie, aktívne prírodovedné bádanie. Z hľadiska 
prírodovedných predmetov a školskej fyziky zvlášť sa 
s pojmami objavovanie a bádanie spája experiment 
v rôznych podobách, tvorba modelov a práca s nimi, 
ako aj kritické zhodnotenie získaných 
experimentálnych dát  [1, 2]. 

Pod pojmom bádanie môžeme nájsť činnosti, ako 
napríklad: predloženie problému, kladenie otázok, 
vyhľadávanie materiálov, pozorovanie, pokus, analýzu, 
alebo syntézu zistených informácii. Nemenej dôležitou 
súčasťou je aj vysvetlenie problému.  

Učenie bádateľským spôsobom je teda založené na 
činnostiach, prostredníctvom ktorých žiaci získavajú 
vedomosti nie tradičnou cestou memorovania 
poznatkov a vytvárajú si tak predstavu o práci vedca. 
Primárnymi postupmi sa stávajú pozorovanie 
a experiment, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou 
vyučovania nielen fyziky [3, 4]. Pri experimentálnej 
činnosti žiakov na hodinách fyziky sa aj v slovenskom 
fyzikálnom vzdelávaní dostávajú posledné desaťročie 
do popredia počítačom podporované experimenty, 
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ktoré umožňujú napĺňať vyššie uvedené ciele 
vzdelávania. Avšak aj napriek technologickému 
pokroku a rozmachu informačných technológií 
nájdeme aj dnes na Slovensku školy, kde nie sú takéto 
technológie využívané v rámci vyučovania. Počítače sa 
síce na školách hojne využívajú, horšia situácia je však 
s využívaním meracích systémov na realizáciu 
počítačom podporovaných experimentov. Tie pre školy 
nie sú častokrát z finančných dôvodov dostupné, resp. 
ak na školách sú, je ich málo a učitelia sa obávajú, že ich 
žiaci pokazia a preto ich nevyužívajú [5].  

Tieto východiská nás viedli k tomu, aby sme sa 
zamerali na možnosti využitia cenovo dostupného 
miniatúrneho digitálneho osciloskopu pri vlastnej 
experimentálnej činnosti žiakov vo vyučovaní fyziky. 
V súčasnosti je možné zakúpiť viacero takýchto 
zariadení, ktorých základom býva niektorý z cenovo 
dostupných mikrokontrolérov. Napr. výrobky firmy JYE 
Tech (https://jyetech.com/) využívajú mikrokontroléry 
založené na procesoroch Cortex M ARM, hoci ich nízka 
cena je do určitej miery vykúpená potrebou dané 
zariadenie poskladať.  

V nasledujúcej časti príspevku prinášame popis 
experimentálnej zostavy s cenovo dostupným 
digitálnym osciloskopom, ako aj niekoľko námetov na 
experimentálne aktivity, ktoré je možné s ňou 
realizovať. 

Uvedené námety na experimenty, ktoré využívajú 
na meranie a zaznamenanie dát digitálny osciloskop, je 
možné zrealizovať aj ako žiacke merania v priebehu 
niekoľkých minút v rámci vyučovacej hodiny. Vzniká tak 
dostatočný časový priestor na diskusiu o probléme, na 
vyslovenie hypotézy, ako aj na prípravu experimentu 
a vlastné meranie a na vyhodnotenie a diskusiu 
získaných výsledkov.  

1 Digitálny osciloskop a vstupné periférie 
Digitálny jednokanálový 12 bitový osciloskop DSO 150 
(Obr. 1) je zariadenie slúžiace na zobrazenie priebehu  
elektrického napätia v čase, ktorého základom je 
mikrokontrolér s 32-bitovým procesorom Cortex M3 
ARM. Osciloskop požaduje jednosmerné napájanie 
v rozmedzí 8 V až 10 V. 
 

 
Obr. 1 Digitálny osciloskop DSO 150 
Zdroj: Autor 
 

V našom prípade je osciloskop  a vstupné periférie 
napájaný z 9 V stabilizovaného zdroja.  Tento 
osciloskop je upgradom staršej verzie DSO 138. 
Manipulácia s novším typom osciloskopu je 
jednoduchšia vďaka použitiu otočného ovládača 
a zároveň bola zvýšená aj jeho citlivosť.  Zariadenie je 
vybavené 2,4`` TFT LCD displejom s rozlíšením 320x240. 
 
Základné vlastnosti osciloskopu DSO150: 

 1 analógový kanál 

 Šírka pásma: 0 až 200 kHz 

 Vzorkovacia frekvencia: 1MS/s 

 Časová základňa: 10 μs až 500 s 

 Módy: AUTO, NORMAL, SINGLE 

 Citlivosť: 5mV/d až 20V/d 

 Maximálne vstupné napätie: 50 V 

 Vertikálne rozlíšenie: 12 bitov 

 Vstupná impedancia: 1 MΩ 

 Veľkosť pamäte: 1000 bodov 

 Vstavaný generátor: 1kHz, 3,3V 

 Funkcia HOLD 

 Rozmery: 115 x 75 x 22 (mm) 

 Hmotnosť 100 g  [6] 
 

Pri realizácii experimentov je potrebné okrem 
osciloskopu použiť aj rôzne druhy analógových 
senzorov, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie 
experimentu. Medzi tieto senzory v našom prípade 



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika I. 
 

  326 

patrí cievka, svetelná závora (fotočlánok s laserovým 
modulom) a mikrofón s predzosilňovačom. 

V nasledujúcom texte uvedieme príklady na využitie 
osciloskopu pri bádateľských aktivitách s jednotlivými 
senzormi.  
Na obr. 2 vidíme: 

1. digitálny osciloskop DSO 150 
2. mikrofón 
3. cievku (12 000 závitov) 
4. fotočlánok 
5. laserový modul 
6. mikrofónny predzosilňovač 
7. stabilizovaný zdroj (9 V) 
8. laboratórny stojan 
 

 
Obr. 2 Osciloskop spolu s perifériami 
Zdroj: Autor 

1.1 Určenie rýchlosti zvuku s využitím 
kuchynskej rolky  

Zameranie experimentu: Demonštrovať šírenie zvuku 
a určiť jeho rýchlosť. V minulosti sa ľudia pokúšali 
zmerať rýchlosť zvuku rôznymi spôsobmi, napríklad 
pomocou streľby z dela. Pozorovateľ meral čas od 
spozorovania svetelného záblesku, po začutie zvuku 
výstrelu na známej vzdialenosti. Pred  meraním je 
možné nechať žiakov, aby navrhli, ako s pomocou 
uvedených pomôcok  budú merať rýchlosť zvuku. Žiaci 
tiež môžu riešiť problém, ako sa zmení rýchlosť zvuku 
pri vyššej teplote.  

Meranie využíva odraz zvukovej vlny od podložky 
(od dosky stola). Zvuková vlna sa šíri trubicou, na jej 
konci sa odrazí  a vracia sa späť a prejde pri tom známu 
dráhu.  

Pomôcky:  Digitálny osciloskop DSO 150, mikrofón 
s predzosilňovačom,  meracie pásmo, miniatúrny MP3 
prehrávač, trubice rôznych dĺžok (rolka od kuchynských 
papierových utierok, prípadne PVC rúrka), fén. 

 
Obr. 3  Zapojenie zostavy pri meraní rýchlosti zvuku 
Zdroj: Autor 
 

Realizácia experimentu: Podľa obr. 3 vložíme do 
rolky v rovnakej výške MP3 prehrávač (5.) a mikrofón 
(6.).  Digitálny osciloskop zapojíme na predzosilňovač 
s mikrofónom a ten pripojíme na stabilizovaný zdroj. 
Zapneme digitálny osciloskop a nastavíme ho do 
režimu „AUTO“. Ďalej, pomocou tlačidla: „V/DIV“ 
zvolíme výber nastavenia hodnoty amplitúdy 
a pomocou otočného ovládača nastavíme požadovanú 
hodnotu. Rovnako postupujeme pri nastavení časovej 
základne s tým rozdielom, že použijeme tlačidlo  
„SEC/DIV“ na voľbu výberu nastavenia časovej 
základne. V tomto momente bude mikrofón zachytávať 
zvuk, transformovať ho na napäťové signály, 
predzosilňovač ich zosilní a osciloskop bude tieto 
zmeny napätia v čase zobrazovať. Odmeriame si dĺžku 
použitej rolky a vynásobíme dvoma, pretože zvuková 
vlna prejde túto dráhu dvakrát – prvýkrát od 
reproduktora k podložke (stolu), potom po odraze 
naspäť do mikrofónu. Dĺžku rolky je potrebné zmerať 
s čo najväčšou presnosťou. Na displeji osciloskopu sa 
nám zobrazí priebeh deja, z ktorého odčítame 
vzdialenosť dvoch susedných maxím, prípadne miním. 
Túto hodnotu spolu s dvojnásobnou dĺžkou rúrky 
použijeme na výpočet rýchlosti zvuku podľa vzťahu (1), 
kde l je dĺžka rolky, t je čas určený osciloskopom a v je 
vypočítaná rýchlosť zvuku. 
 

𝑣 =
2𝑙

𝑡
                                                   (1) 

 
Namerané dáta: Na obr. 4 vidíme osciloskopom 

zaznamenaný priebeh zvukovej vlny. Červené šípky 
označujú maximá, ktorých vzdialenosť odčítavame 
z osciloskopu. 
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Obr. 4 Obrazovka osciloskopu pri meraní rýchlosti 
zvuku 
Zdroj: Autor 
 
 

 
Tabuľka 1 Namerané hodnoty rýchlosti zvuku  
 

Vyhodnotenie experimentu: Z nameraných údajov 
sme určili hodnotu rýchlosti zvuku spolu s krajnou 
chybou merania v = (340 ± 24) ms-1. Namerané údaje 
dobre  korešpondujú s rýchlosťou zvuku vo vzduchu. Pri 
využití fénu sa dá ukázať, že zvuk sa v prostredí s vyššou 
teplotou pohybuje rýchlejšie a to tak, že pred meraním 
budeme fénom fúkať do vnútra rúrky a tým ohrejeme 
vzduch v nej. Tiež je možné meniť dĺžku trubice 
a  následne porovnať získané hodnoty rýchlosti zvuku. 

1.2 Určenie hmotnosti telesa pomocou 
pružinového oscilátora 

Zameranie experimentu:  Určiť zotrvačnú hmotnosť 
telesa na pružinovom oscilátore. Pred experimentom je 
možné si položiť otázky: Aké bude predĺženie pružiny? 
Ako sa zmení perióda v závislosti na hmotnosti? Prečo 
ťažšie teleso spôsobí väčšie predĺženie pružiny? Čo 
udáva tuhosť pružiny? 
Pomôcky: Digitálny osciloskop DSO 150, stojan, pružiny 
s rôznou tuhosťou, závažia so známou hmotnosťou, 

závažia s neznámou hmotnosťou, cievka, malý 
neodýmový magnet (s priemerom 0,5 cm), pravítko. 

 
Obr. 5 Usporiadanie experimentu pri určovaní 
hmotnosti závažia pomocou kmitania pružiny 
Zdroj: Autor 
 

Realizácia experimentu: Na pružinu (3) upevníme 
závažie s neodýmovým magnetom (4) a pravítkom 
odmeriame polohu závažia (obr. 5). Postupne na 
pružinu pridávame ďalšie závažia, pričom vždy 
meriame polohu pôvodného závažia. Z rozdielu hodnôt 
určíme predĺženie pružiny a pomocou neho určíme 
tuhosť pružiny. Osciloskop pripojíme na cievku (2). 
V ďalšom kroku odoberieme závažie s magnetom,  
pridáme závažie s neznámou hmotnosťou a na závažie 
s neznámou hmotnosťou zavesíme pôvodné závažie 
s magnetom (závažie s magnetom musí byť zavesené 
ako posledné, aby kmitalo priamo nad cievkou). 
Zavesené závažia vychýlime z rovnovážnej polohy. Pri 
kmitaní magnetu nad cievkou sa bude uplatňovať 
elektromagnetická indukcia. Periodicky sa bude meniť 
hodnota indukovaného napätia, ktorá bude 
zaznamenávaná osciloskopom. Z displeja osciloskopu 
odčítame hodnotu periódy „Cycl:“ (na obr. 6 vyznačenú 
červenou šípkou). Pri každom závaží určíme periódu. 
Vypočítame rozdiel periód a pomocou zistenej hodnoty 
a tuhosti pružiny vieme vyjadriť hmotnosť závažia [7]. 

Namerané dáta:  



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika I. 
 

  328 

 
Obr. 6 Namerané dáta zobrazené na osciloskope 
Zdroj: Autor 
 
 

 
Tabuľka 2  Namerané hodnoty hmotnosti neznámeho 
telesa 
 

Vyhodnotenie experimentu: Priemerná nameraná 
hodnota hmotnosti závažia spolu s krajnou chybou je 
m = (97 ± 7) g. Pri tomto experimente ide nielen 
o určenie hmotnosti telesa, ale aj o zistenie tuhosti 
pružiny. Experiment je však možné realizovať 
s pružinou so známou tuhosťou. V tom prípade nie je 
potrebné z predĺženia pružiny jej tuhosť určovať. Ak 
tento experiment realizujeme bez pomoci digitálneho 
osciloskopu a cievky, musíme merať dobu kmitu 
oscilátora napr. pomocou stopiek a štatisticky ju 
vyhodnotiť. Výhodou, ktorú osciloskop v zapojení 
s cievkou  prináša, je tak jednoduchosť a úspora času 
pri realizácii toho experimentu, ako aj vysoká presnosť 
merania. Keďže osciloskop priamo na displeji zobrazí 
periódu, môžeme veľmi rýchlo zrealizovať dostatočný 
počet (napr. 10) meraní a vypočítať priemernú hodnotu 
hmotnosti závažia spolu s krajnou chybou merania. 

V praxi sa s pružinovým oscilátorom môžeme stretnúť 
napríklad pri skákaní bungee jumpingu. Vtedy sme my 
ako závažie, ktoré postupne začne kmitať na lane.  

1.3 Určenie tiažového zrýchlenia pomocou 
matematického kyvadla  

Zameranie experimentu: Zistiť tiažové zrýchlenie 
v mieste merania za pomoci matematického kyvadla, 
s využitím osciloskopu DSO 150 a svetelnej závory ako 
senzora.  

Žiaci majú za úlohu určiť tiažové zrýchlenie, pričom 
diskutujú o pojmoch ako gravitácia, alebo tiaž.  
 
 
 
 
Realizácia experimentu:   

 
Obr. 7 Zapojenie pri meraní tiaž. zrýchlenia  
Zdroj: Autor 
 
 

Na stojan upevníme silonovú nitku známej dĺžky, na 
ktorej bude visieť napr. kovová guľa (obr. 7). Laser 
nastavíme tak, aby smeroval na fotočlánok cez záves 
matematického kyvadla, pokiaľ je v rovnovážnej 
polohe. Je vhodné, aby na fotočlánku bola umiestnená 
clona proti okolitému svetlu tak, aby z jeho 
svetlocitlivej plochy bolo odkryté iba minimum 
potrebné na zachytenie svetla lasera. Následne 
vychýlime matematické kyvadlo do strany, pričom je 
dôležité, aby sa kývalo v jednej rovine. Z osciloskopu 
odčítame hodnotu periódy pohybu kyvadla (obr. 8). Za 
pomoci známej  hodnoty dĺžky kyvadla a nameranej 
periódy určíme tiažové zrýchlenie. 

Namerané dáta:  
Na obr. 8 vidíme hodnoty periódy, frekvencie 

a ďalších údajov priebehu zachyteného osciloskopom. 
Z týchto údajov potrebujeme iba hodnotu periódy 
„Cycl.:“ (na obrázku označené červenou šípkou). 
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Obr. 8  Obrazovka osciloskopu pri meraní tiažového 
zrýchlenia 
Zdroj: Autor 
 

 
Tabuľka 3 Namerané hodnoty tiažového zrýchlenia 
 

Vyhodnotenie experimentu: Priemerná nameraná 
hodnota tiažového zrýchlenia spolu s krajnou chybou 
merania je g = (10,1±1,3) ms-2. Tento experiment je 
zaujímavý kvôli tomu, že žiaci môžu zistiť tiažové 
zrýchlenie na mieste, kde sa nachádza ich škola. Túto 
informáciu môžu porovnať s hodnotou udávanou 
v tabuľkách. Keďže digitálny osciloskop ponúka 
možnosť priamo určiť periódu pohybu kyvadla, 
eliminujeme tým chybu vznikajúcu pri meraní pomocou 
stopiek.  

2 Výsledky a diskusia 
Využitie digitálneho osciloskopu spolu s jednoduchými 
perifériami sa ponúka ako jednoduchá a lacná 
alternatíva v tom prípade, pokiaľ učiteľ nemá 
k dispozícii dostatočné množstvo prevodníkov 
s počítačmi a senzormi na realizáciu podobných 
žiackych aktivít. Takéto aktivity umožňujú žiakom 

osvojiť si schopnosť pracovať s grafmi, tabuľkami, 
schémami, obrázkami, náčrtmi, ako aj základné 
postupy, ktorými prírodné vedy získavajú nové 
poznatky. Vytvárajú tiež priestor na to, aby sa žiaci 
naučili používať digitálne technológie pri 
vyhodnocovaní a spracovaní získaných dát.  

Podobné experimentálne aktivity je možné taktiež 
realizovať aj s podporou počítača, a to s použitím 
vhodných senzorov, ako napr. mikrofón, Hallova sonda 
a svetelná závora spolu s prevodníkom a s príslušným 
softvérom.  

Záver 
Vyššie predstavené námety na experimentálne aktivity, 
vytvorené so zámerom motivovať žiakov k štúdiu fyziky 
a ďalších prírodných vied, sú ukážkou zo širšieho 
portfólia experimentov, ktoré je možné realizovať za 
pomoci uvedenej experimentálnej zostavy. Dúfame, že 
rozšíria možnosti, ktoré učiteľom fyziky a ďalších 
prírodovedných predmetov ponúkajú digitálne 
technológie pri rozvíjaní žiackeho prírodovedného 
bádania na vyučovaní. 
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Abstrakt 
Nárast nových informácií, rozvoj informačných 
technológií, nových vedných disciplín a rôznych oblastí 
spoločenského života prináša nové požiadavky 
na kompetencie ľudí, ktoré vyplývajú zo zmenených 
podmienok. Otázky typu, akým spôsobom učiť, aby sme 
dosiahli stanovené výchovno-vzdelávacie ciele a aby 
učenia sa žiakov bolo čo najefektívnejšie, patria medzi 
najdôležitejšie otázky dnešného vzdelávacieho 
procesu. 

V pedagogickej praxi sa okrem tradičného 
vyučovania začínajú vo väčšej miere využívať aj iné 
koncepcie vyučovania, ktorých cieľom je zladenie 
procesuálnej a formálnej stránky vyučovania. Medzi 
moderné koncepcie vyučovania, ktoré prispievajú 
k rozvoju tvorivosti žiakov, ich aktivity, tímovej 
spolupráci a formovaniu takých vlastností, akými sú 
zodpovednosť, rozhodnosť, samostatnosť patrí aj 
projektové vyučovanie.  

Projektové vyučovanie je jednou z možných 
koncepcií vyučovania, ktoré sa v posledných rokoch 
dostávajú do popredia a sú predmetom mnohých 
diskusií. Práca sa zaoberá možnosťou uplatniteľnosti 
projektovej metódy, ktorá môže robiť vyučovací proces 
zaujímavejší a podnetnejší na hodinách odborných 
ekonomických predmetov. Pomocou experimentu 
skúma projektové vyučovanie z hľadiska efektívnosti 
výučby vybraného ekonomického predmetu.  

Kľúčové slová: efektívnosť vyučovania, projektové 
vyučovanie, projekt. 

Abstract 
The growth of new information, the development of 
information technology, new scientific disciplines and 
various areas of social life brings new demands on the 
competences of people resulting from changed 
conditions. Issues such as how to teach to achieve the 
stated educational goals and to make pupils' learning 
as effective as possible are among the most important 
issues of today's learning process. 

     In pedagogical practice, in addition to traditional 
teaching, other teaching concepts are also being used, 
aiming to align the procedural and formal aspects of 
teaching. Among the modern teaching concepts that 
contribute to the development of pupils' creativity, 
their activities, teamwork and the formation of 
qualities such as responsibility, decisiveness, autonomy 
are project teaching. 

Project teaching is one of the possible concepts of 
teaching that has been at the forefront in recent years 
and is the subject of many discussions. The thesis deals 
with the applicability of the project method, which can 
make the teaching process more interesting and 
stimulating in the lessons of professional economic 
subjects. Using an experiment, she examines project 
teaching in terms of the effectiveness of teaching a 
selected economic subject. 

Key Words: teaching effectiveness, project 
teaching, project. 

 

Úvod  
Projektové vyučovanie učí žiakov vyhľadávať potrebné 
informácie, spracovávať ich a využívať pri riešení 
problémov, s ktorými sa v projekte stretávajú.  Medzi 
základné vyučovacie metódy patrí projektová metóda, 
ktorej primárnym cieľom je aktívne zapájanie žiakov do 
procesu poznávania. Jej pozitívne vlastnosti ju 
predurčujú k tomu, aby sa čoraz viac využívala aj 
pri vyučovaní odborných ekonomických predmetov, 
v ktorých sú žiaci postavení pred riešenie rôznych 
situácií, s ktorými sa môžu v budúcnosti stretnúť nielen 
v hospodárskej praxi, ale aj v osobnom živote.  
     Na rozdiel od tradičného vyučovania (informatívno-
receptívneho), kde učiteľ odovzdáva hotové 
vedomosti, objasňuje nové učivo, ktoré žiak vníma 
a snaží sa mu porozumieť, zapamätať si ho a upevňuje 
ho riešením úloh, pri problémovom vyučovaní  stavia 
žiakov pred úlohy, ktoré obsahujú pre nich neznáme 
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vedomosti a spôsoby činnosti, usmerňuje ich 
pri hľadaní riešení úloh.  
     Žiadna koncepcia ako taká nie je všeliekom 
a nezabezpečuje sama o sebe vynikajúce výsledky 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Vždy rozhodujúcu 
úlohu zohráva učiteľ a štýl jeho práce so žiakmi. Práca s 
aktivizujúcimi metódami, medzi ktoré patrí aj 
projektové vyučovanie, predstavuje pre učiteľa 
odborných ekonomických predmetov možnosť využiť 
v rámci vyučovacieho procesu autentický učebný 
materiál, ktorý je významným zdrojom podnetov 
z každodenného života. 
     Vyučovací proces vedený prostredníctvom 
aktivizujúcich metód podporuje nielen formovanie 
vedomostí žiakov, ale aj zdokonaľuje ich komunikačné 
a prezentačné schopnosti a zručnosti, schopnosť 
obhájiť si vlastný názor a vedie žiakov k vedeniu 
pristúpiť na kompromis. Týmto spôsobom sa žiak učí 
samostatnosti a zodpovednosti za svoje správanie 
a konanie. 

1  PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE 
Za zakladateľa teórie projektového vyučovania sa 
považuje predstaviteľ americkej pragmatickej 
pedagogiky W. H. Kilpatrick, ktorý definuje projekt ako: 
„ ...určito a jasne navrhnutú úlohu, ktorú môžeme 
predložiť žiakovi tak, aby sa mu zdala dôležitá tým, že 
sa blíži k skutočnej činnosti v živote ľudí“. [3] 

Podľa Kilpatricka: „Projekt je práca plánovaná 
z celého srdca, ktorá sa koná v sociálnom prostredí“. 
Ďalej hovorí, že: „Každá činnosť žiaka, ktorá sleduje 
zrozumiteľný úmysel môže byť projektom“. [4, 12] 

Petty pojem projektová metóda dáva do súvislosti 
so samostatnou prácou a pod termínom projekt alebo 
samostatná práca rozumie „úlohu alebo sériu úloh, 
ktoré majú žiaci plniť – väčšinou individuálne, ale 
niekedy i v skupinách. Žiaci sa môžu často viac menej 
rozhodovať ako, kde, kedy a v akom poradí budú úlohy 
uskutočňovať“. Ďalej uvádza, že „projekty mávajú 
spravidla otvorenejší koniec než samostatné práce“. [6] 

Podľa Bajtoša: „Projektové vyučovanie patrí medzi 
vyučovanie koncepcie, ktoré sú charakterizované 
najvyšším stupňom samostatnosti poznávacej činnosti 
žiakov. Je chápané ako komplementárny doplnok 
ku klasickému vyučovaniu, ktorý umožňuje prehlbovať 
a rozširovať kvalitu učenia sa a vyučovania. Vychádza 
z presvedčenia, že obsah vzdelávania získava význam 
vtedy, ak sa včleňuje do ľudských skúseností, alebo ak 
sa používa pri spoločnej činnosti“. [1] 

Na základe uvedených teórií a štúdia literatúry 
môžeme povedať, že projektové vyučovanie patrí 

medzi veľmi efektívne koncepcie vyučovania. 
Predstavuje inovačný prvok, ktorý podporuje aktívny 
prístup k učeniu a samostatnosť žiakov. Rozvíja ich 
schopnosti a zručnosti aplikovať získané vedomosti. 
Umožňuje prepojenie teórie s praxou,  vychováva 
k samostatnosti a zodpovednosti Pri získavaní záujmu o 
riešenie problémov má významnú úlohu motivácia 
žiakov. 

Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na 
hodinách nie je pevne stanovená, a preto ani 
neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch 
realizácie vyučovacej hodiny. Zdrojom nadobúdania 
a rozvíjania vedomostí žiakov pri projektovej metóde 
vyučovania je riešenie projektov, praktických 
pracovných úloh. 

Primárnym cieľom projektového vyučovania je 
aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu, 
v ktorom sú inšpirovaní problémami bežného života. 
Podporuje rozvoj aktivity žiakov, ich komunikatívnosti, 
samostatnosti, zodpovednosti, prístup k učeniu. Proces 
poznávania je charakteristický svojou otvorenosťou.  

Od koncepcie tradičného vyučovania sa projektové 
vyučovanie líši vo väčšine základných systémových 
znakov, t. j. v cieľoch, obsahu, postupoch, metódach, 
formách, postavení žiakov a učiteľa, organizácii 
vyučovania a i. Vo vyučovaní spája obsah – čo učiť 
s procesom – ako a kedy sa učiť. Umožňuje prehlbovať 
a rozširovať poznanie, integrovať poznatky 
do uceleného systému poznania, rozvíjať tvorivé 
myslenie, uvedomovať si význam a zmysel poznania. 
Žiaci sa naučia samostatne a tvorivo pracovať, plánovať 
vlastnú prácu a dokončiť ju, niesť zodpovednosť za 
svoju prácu a prekonávať prekážky, pracovať 
s informáciami, prezentovať svoju vlastnú prácu, 
správne sa vyjadrovať a argumentovať, spolupracovať, 
komunikovať, tolerovať a prijímať iné názory, hodnotiť 
svoju prácu a prácu iných. 

2  METODIKA PRÁCE 
Pre výskumnú časť sme si zvolili experiment ako 
metódu, ktorá podľa učebnice metodológie má medzi 
metódami kvantitatívneho výskumu kľúčové 
postavenie, vie dokázať kauzálne dôsledky 
pedagogického pôsobenia a je schopná dokázať, ako 
jeden vzdelávací jav pôsobí na iný. [2]  

2.1 Cieľ experimentu 
Na začiatku nášho experimentu sme stanovili cieľ. 
Cieľom  pedagogického  experimentu  bolo  overiť  
efektívnosť  využitia projektového vyučovania 
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na proces osvojovania si  učiva a zručnosti v odbornom 
ekonomickom predmete.  
     Zvolili sme dvojskupinový pedagogický experiment, 
v ktorom budeme manipulovať s nezávisle premennou 
(využitie projektového vyučovania) a zisťovať, aký má 
dôsledok na závisle premennú (lepšie učebné výsledky 
žiakov resp. lepšie vedomosti a zručnosti z učiva 
vybraného odborného ekonomického predmetu 
zisťované pomocou objektívneho testu).  

2.2 Stanovenie a overovanie Hypotéz 
Pre experiment je dôležité správne formulovať 
experimentálnu hypotézu, ktorá je jeho integrálnou 
súčasťou a vyjadruje očakávanie o vplyve nezávisle 
premennej na závisle premennú. Zjednodušene 
povedané, hypotéza vyjadruje: Ak použijete A, 
dosiahnete lepšie výsledky, ako keď použijete B. 
     Stanovili sme nasledovné hypotézy: 
H0: Stredné hodnoty vo výsledkoch kontrolnej 
a experimentálnej skupiny sa rovnajú (μ1 = μ2) 
H1: Stredné hodnoty vo výsledkoch kontrolnej 
a experimentálnej skupiny sú rôzne (μ1 ≠ μ2) 

2.3 Realizácia experimentu 
Aby sme zistili, nakoľko je projektová metóda 
efektívna, musíme jej fungovanie porovnať s inou 
vyučovacou metódou, zvolili sme tradičnú výkladovú 
metódu.  
     Experiment sme si pripravili tak, že sme náhodne 
vybrali v každej škole dve triedy, v jednej sme vybrané 
učivo odučili projektovou metódou a v druhej 
tradičným výkladom. Nezávisle premenná tohto 
výskumu bola teda vyučovacia metóda.  
     Skupinu subjektov, v našom výskume pôjde 
o niekoľko tried, v ktorých budeme využívať projektovú 
metódu, budeme nazývať experimentálnou skupinou 
a skupinu, opäť pôjde o niekoľko tried, v ktorých 
budeme využívať tradičný výklad, budeme nazývať 
kontrolnou skupinou. Tieto skupiny v experimente 
potrebujeme na to, aby sme porovnali relatívny efekt 
experimentálneho pôsobenia. Prirodzene, každá 
skupina pracovala iným spôsobom a to za rovnakých 
časových, materiálnych a ďalších podmienok. Subjekty 
do experimentu sme vyberali náhodne, jedinou 
kľúčovou charakteristikou bolo, aby vybrané učivo bolo 
zaradené v učebných osnovách vybraného odborného 
ekonomického predmetu v danom ročníku. 
     Základný súbor tvorili žiaci vybraných obchodných 
akadémií Nitrianskeho kraja. Prvou podmienkou 
pre zaradenie do výberového súboru bola ochota 
oslovených škôl zúčastniť sa experimentu. Oslovili sme 

3 obchodné akadémie. Prvý krok realizácie výskumu 
spočíval v telefonickom kontaktovaní riaditeliek 
Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra (ďalej OA 
Nitra), Elokovaného pracoviska Štúrova 22, Nitra 
Súkromnej spojenej školy, Sv. Štefana 36, Štúrovo, 
organizačná zložka Súkromná obchodná akadémia, 
Kereskedelmi Magánakadémia, Sv. Štefana 36, Štúrovo 
(ďalej SOA Nitra) a Obchodnej akadémie, Ul. Kalmána 
Kittenbergera 2, Levice (ďalej OA Levice). 

Experimentu sa zúčastnilo celkom 123 žiakov z toho 
v experimentálnej skupine 63 a v kontrolnej 60 žiakov. 

 
Tabuľka 1   Výskumná vzorka podľa škôl a tried 

Škola Trieda n ES KS 

OA Nitra 
II. C 

48 
25  

II. D  23 

SOA Nitra II. B 21 
10  

 11 

OA Levice 
II. A 

54 
28  

II. B  26 

Celkom  123 63 60 

 
     V experimentálnej skupine sme využili projektové 
vyučovania, to znamená, že sme chceli vytvoriť projekt, 
na ktorom mali žiaci pracovať v skupinách. 

Stanovili sme si, že projekt sa bude realizovať na 2 
vyučovacích hodinách za sebou, čiže v bloku a žiaci 
budú pracovať na stanovených úlohách v 4 skupinách. 
Po odprezentovaní práce jednotlivých skupín žiaci budú 
diskutovať o plnení úloh a navzájom zhodnotia svoju 
prácu a prácu ostatných skupín.  Na záver poukážeme 
na pozitívne a negatívne javy, ktoré sa vyskytli pri 
tvorbe projektu. 

Podobne sme si pripravili vyučovanie v kontrolnej 
skupine s využitím tradičnej výkladovej metódy, žiaci 
pracovali frontálne a vo dvojiciach. Učivo sme si tiež 
rozdelili na 2 samostatné hodiny. 

Na záver sme si pripravili písomnú previerku 
pre obidve skupiny – experimentálnu aj kontrolnú 
s cieľom získať spätnú väzbu o úrovni získaných 
vedomostí a dotazník pre experimentálnu skupinu 
s cieľom získať ich názory na prácu na projekte.  

3  Výsledky a diskusia 
Experiment sme vyhodnotili pomocou analýzy 
písomnej previerky zadanej obidvoch skupinám – 
experimentálnej a kontrolnej a vyhodnotením 
dotazníkov zadaných žiakom len experimentálnej 
skupiny.  
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     Písomná previerka obsahovala 5 otázok týkajúcich sa 
sprístupňovaného učiva. Jej cieľom bolo overenie 
úrovne zapamätania si žiakmi v jednotlivých skupinách. 
Na jej vypracovanie mali žiaci obidvoch skupín 15 
minút. Pri jej vyhodnocovaní sme využívali 
kvantitatívnu metódu spracovania, analýzu 
jednotlivých otázok na základe vopred stanovených 
kritérií hodnotenia. 

Všetci žiaci bez rozdielu na experimentálnu alebo 
kontrolnú skupinu na otázku, čo obsahuje opis 
pracovného miesta vedeli jednoznačne uviesť len názov 
pracovného miesta. Viac ako 90 % žiakov obidvoch 
skupín uviedlo aj pracovnú náplň. Viac žiakov 
experimentálnej skupiny vedelo uviesť, že má 
obsahovať aj popis manažérskych kompetencií - 
právomoci a zodpovednosti na danom mieste, výpočet 
pracovných prostriedkov, technológii a technických 
zariadení, ktoré musí pracovník na danom mieste 
ovládať a účel pracovného miesta. Ostatné položky boli 
porovnateľné. Žiaci experimentálnej skupiny 
z celkového počtu 8 bodov za otázku č. 1 získali 
priemerne 6,10 bodu v kontrolnej skupine 5,58 bodu.  

Na otázku č. 2 všetci žiaci experimentálnej skupiny 
správne odpovedali, že zamestnávateľ nemá právo 
žiadať od uchádzača informácie týkajúce sa 
náboženskej a politickej príslušnosti, podobne 
v kontrolnej skupine uviedlo najviac žiakov túto 
odpoveď, ale ich počet bol nižší v prvom prípade 
o menej ako 2 % a v druhom o menej ako 7 %. Najväčší 
rozdiel bol v uvedení odpovede, že nesmie požadovať 
informácie zo súkromia, ktorú uviedlo 
v experimentálnej skupine 52,38 % žiakov 
a v kontrolnej len 45,01 % žiakov. Žiaci experimentálnej 
skupiny z celkového počtu 5 bodov za otázku č. 2 získali 
priemerne 3,86 bodu, v kontrolnej skupine 3,58 bodu.  

Na otázku č. 3 väčšina žiakov správne odpovedala, 
že motivačný list možno chápať ako sprievodný list 
k životopisu, v ktorom uchádzač obšírnejšie uvádza 
dôvody záujmu o danú pracovnú pozíciu, o niečo viac 
bolo žiakov kontrolnej ako experimentálnej skupiny. 
Ostatné odpovede uviedlo viac žiakov experimentálnej 
ako kontrolnej skupiny. Žiaci experimentálnej skupiny 
z celkového počtu 3 body za otázku č. 3 získali 
priemerne 2,54 bodu, v kontrolnej skupine 2,45 bodu.  

Na otázku č. 4 väčšina žiakov bez rozdielu, z ktorej 
boli skupiny, správne odpovedali, že životopis musí 
obsahovať osobné údaje - meno, priezvisko, adresa 
a kontaktné údaje a najvyššie dosiahnuté vzdelanie. 
Viac žiakov experimentálnej skupiny uviedlo pracovné 
skúsenosti a špecifické znalosti, naopak viac žiakov 
kontrolnej skupiny vedelo, že aj kurzy a školenia 

a osobné schopnosti a záujmy. Žiaci experimentálnej 
skupiny z celkového počtu 6 bodov za otázku č. 4 získali 
priemerne 4,89 bodu, v kontrolnej skupine 4,75 bodu.  

Na otázku č. 5 väčšina žiakov experimentálnej 
skupiny vedela, čo je cieľom výberového pohovoru, 
naopak viac žiakov kontrolnej skupiny vedelo, čo je jeho 
účelom. Žiaci experimentálnej skupiny z celkového 
počtu 2 body za otázku č. 5 získali priemerne 1,63 bodu, 
v kontrolnej skupine 1,67 bodu.  

V písomnej previerke mohli žiaci celkom získať 24 
bodov, v priemere v experimentálnej skupine získali  
20,10 a v kontrolnej skupine 19,65 bodov. 

 
Tabuľka 2  Priemerný počet bodov  

 

 
Graf 1 Priemerný počet bodov 

 
Z tabuľky a grafu  vidieť, že nie sú výrazné rozdiely 

v získaných počtoch bodov kontrolnej 
a experimentálne skupiny, to znamená, že získané 
vedomosti boli porovnateľné. 
     Dotazník obsahoval 11 položiek, z toho bolo 
5 zatvorených s možnosťou jednoduchého výberu 
odpovede, 1 zatvorená s možnosťou viacnásobného 
výberu, 3 otvorené otázky a 2 so stupnicou hodnotenia  
od 1 po 10, pričom 1 znamenala nič som si nezapamätal 
a 10 všetko som si zapamätal. Pri vyhodnocovaní 
získaných informácií dotazníkovou metódou sme 
využívali deskriptívnu štatistiku. 

Odpovede viac ako polovici respondentov na 
položku č. 1 poukazovali na to, že práca na projekte 
bola pre nich zaujímavá (65,08 %), pre viac ako štvrtinu 
až mimoriadne zaujímavá (28,57%), rovnako to bolo 
vo všetkých troch školách, aj keď v OA Levice bol pomer 

Priemerný počet bodov ES KS 

SOA Nitra 19,20 18,27 

OA Nitra 19,48 18,22 

OA Levice 21,63 22,46 

SPOLU 20,10 19,65 
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menší. V OA Nitra a OA Levice uviedli žiaci aj možnosť 
ani zaujímavá, ani nezaujímavá (v OA Nitra – 1 žiak a OA 
Levice 4 žiaci). Ani jeden respondent si nevybral 
možnosti nezaujímavá a absolútne nezaujímavá, čo 
poukazuje na fakt, že žiaci majú záujem o iný spôsob 
vyučovania a nami zvolená projektová metóda ich 
zaujala. 

 

 
Graf 2 Zaujímavosť práce na projekte 

 
Informácie získané pri práci na projekte viac ako 

polovica respondentov (52,38 %) v položke č. 2 
hodnotila ako veľmi užitočné, najvýraznejšie v SOA 
Nitra, kde to bolo až 70 % žiakov. Druhá skupina žiakov 
ich hodnotila ako mimoriadne užitočné a najmenej 
žiakov vo všetkých školách ako čiastočne užitočné. 
Nikto z respondentov nepovažoval získané informácie 
za málo užitočné a úplne neužitočné, ani jeden žiak sa 
nevyjadril, že to nevie posúdiť. Z uvedeného zistenia 
vyplýva, že žiaci vedeli posúdiť, že informácie, ktoré 
sme im chceli sprístupniť boli potrebné nielen pre ich 
budúce povolanie, ale budú ich môcť využiť aj 
v reálnom živote. 

 

 
Graf 3  Dôležitosť získaných informácií   

Najviac žiakov všetkých škôl v odpovediach 
na položku č. 3 uviedlo, že práca na projekte bola 
zaujímavá, užitočná a dôležitá, čím potvrdili zistenia 
z predchádzajúcej položky. Potešiteľné bolo zistenie, že 
žiaci vo všetkých školách mali pri práci príjemný pocit, 
práca na projekte bola pre nich zábavná, pre 17,46 % 
žiakov bol projekt zložitý. Naopak pre 6,35 % žiakov, 2 
z OA Nitra a 2 z OA Levice boli úlohy v projekte veľmi 

ľahké a práca jednotvárna. Ani jeden žiak neuviedol, že 
projekt bol nudný, bezcenný, neužitočný a veľmi ťažký, 
čo nás utvrdilo v tom, že takýto spôsob vyučovania je 
možne aplikovať vo vyučovaní odborných 
ekonomických predmetov. 

Najviac žiakov (36,51 %) vo všetkých školách 
v otvorenej  položke č. 4 ocenilo, že pri práci na 
projekte mali možnosť kolektívnej práce resp. práce 
v skupinách. V SOA Nitra 30,00 % a OA Levice 25,00 % 
žiakov uviedlo, že najviac sa im páčilo, že dostali 
príležitosť na osobný prejav a možnosť organizovať si 
prácu (v OA Levice 25,00 % a SOA Nitra 20,00 %), pätina 
všetkých respondentov videli pozitívum v nových 
veciach, ktoré sa naučili, 15,87 % v možnosti sami si 
vyhľadať informácie. Štyrom žiakom sa páčilo, že 
dostali možnosť vyjadriť svoj názor a 2 žiakom OA Nitra 
aj v rozvíjaní slovnej zásoby, čo súviselo 
s prezentovaním výsledkov pred spolužiakmi. Možnosť 
vyjadriť sa nevyužili 2 žiaci, po jednom z OA Nitra 
a OA Levice.  
 

 
Graf 4 Pozitíva projektovej metódy 

 
Skoro polovica žiakov (47,62 %) v otvorenej položke 

č. 5 uviedla, že nevideli žiadne negatívum pri takejto 
metóde, 38,10 % žiakov sa vôbec nevyjadrilo, čo môže 
tiež znamenať, že nevideli žiadne negatívum práce na 
projekte, čo je pre nás pozitívne zistenie. Skupina 
žiakov (12,70 %) vo všetkých školách uviedla, že projekt 
bol náročný na čas. Jedného respondenta SOA Nitra 
vyrušovali doplňujúce otázky kladené učiteľkou 
prítomnou pri prezentácií výsledkov práce 
experimentálnej skupiny, čo sme nevedeli ovplyvniť. 
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Graf 5 Negatíva projektovej metódy 

 
Odpovede na otvorenú položku č. 6 v znení Čo by ste 

zlepšili viac menej korešpondovali s odpoveďami 
na predchádzajúcu položku. Viac ako tretina žiakov 
(39,68 %) na položku neodpovedalo, viac ako štvrtina 
(26,98 %) uviedlo, že by nič nezlepšovalo a 15,87 % 
respondentov nevedelo posúdiť, odpovede boli 
prevažne rovnaké vo všetkých školách. V OA Nitra a OA 
Levice by žiaci chceli zlepšiť prístup žiakov a potrebovali 
by viac času. Len jeden žiak SOA Nitra uviedol inú 
odpoveď, ktorá sa však celkom netýkala konkrétne 
projektovej metódy, ale celkovo vyučovacieho procesu, 
pretože uviedol, že by navrhoval viac skupinových prác. 

 

 
Graf 6 Návrhy na zlepšenie 

 
Na základe vyhodnotenia predchádzajúcich 

3 otvorených položiek môžeme konštatovať, že projekt 
bol dobre pripravený, náročnosť na čas sme 
predpokladali, ale nevedeli sme ho ovplyvniť, nakoľko 
sme v prvej škole mali k dispozícií len 2-hodinový blok, 
ktorý sme potom v ostatných školách chceli zachovať, 
aby žiaci mali rovnaké podmienky. 

Viac ako polovica všetkých respondentov 
v odpovediach na položku č. 7 uviedlo, že sa predtým 
nestretli s projektovou metódou, skoro pätina to 

nevedela posúdiť, čo sa zhodovalo s odpoveďami 
žiakov obidvoch štátnych škôl. Najviac, až 80% žiakov 
SOA Nitra sa s projektovou metódou predtým 
nestretlo. Naopak viac ako štvrtina žiakov uviedlo, že sa 
stretli s touto metódou, čo môže vyplývať aj z toho, že 
nepochopili presne čo je projektová metóda a mohli si 
ju zameniť s inými metódami napr. so skupinovou 
prácou.  

 Skoro polovica žiakov (47,62 %) odpovedalo na 
položku č. 8, že sa na hodinách odborných 
ekonomických predmetoch stretli s využívaním 
projektovej metódy, z toho 6,35 % vždy, 23,81 % 
väčšinou a 17,46 % občas, čo nekorešponduje 
s odpoveďami na predchádzajúcu položku, pri ktorej 
len viac ako štvrtina  respondentov uviedlo, že sa 
predtým stretli s projektovou metódou. Tretina žiakov 
uviedla, že nestretla na hodinách odborných 
ekonomických predmetov s projektovou metódou, 
pričom na predchádzajúcu otázku odpovedala viac ako 
polovica, že sa nestretli s takouto formou vyučovania. Z 
vyššie uvedeného vyhodnotenia opäť vyplýva, že žiaci 
si mýlia metódy, ktoré učitelia používajú, alebo nečítali 
otázky s porozumením. Pätina žiakov to nevedela 
posúdiť, čo korešponduje aj s odpoveďami na otázku č. 
7, pri ktorej  tiež skoro pätina nevedela posúdiť, či sa s 
takouto metódou stretli. Učitelia nám po odučených 
hodinách potvrdili, že projektovú metódu využívajú 
ojedinele, skôr pri cvičných firmách. Dlhá príprava zo 
strany učiteľa, čas potrebný pri práci na projekte a 
množstvo učiva boli dôvodmi, prečo učitelia stálu 
zotrvávajú na tradičnom vyučovaní. 

Najviac žiakov (44,44 %), podľa odpovedí na položku 
č. 9,  by uvítalo vyučovanie projektovou metódou stále. 
Zaujímavosťou je, že to boli žiaci najmä štátnych škôl, v 
OA Nitra a OA Levice by skoro polovica respondentov 
chceli stále využívať projektovú metódu. Myslíme si, že 
boli ovplyvnení tým, že dotazník vypĺňali bezprostredne 
po práci touto metódou, ktorá ich zaujala. 
Najvyrovnanejšie odpovede, približne 40% v každej 
škole, poukazovali na to, že žiaci by privítali striedanie 
tradičného vyučovania a vyučovania s využitím 
projektovej metódy. Myslíme si, že žiaci si dostatočne 
uvedomujú, aký dôležitý je klasický výklad a rovnako sa 
im páči možnosť naučiť sa niečo nové aj prakticky. 
V SOA Nitra rovnaké percento žiakov (40%) 
odpovedalo, že by privítali viac využívať projektové 
metódu ako tradičným, resp. naopak. Malé percento 
žiakov (3,17 %) odpovedalo, že by chceli využívať len 
tradičnú metódu s kriedou a tabuľou. 
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Graf 7 Tradičné vyučovanie verzus projektové 
 

Z vyhodnotenia škálových položiek č. 10 a 11 je 
zrejmé, že ani jeden žiak nevyznačil pri úrovni 
zapamätania vedomosti pri použití projektovej metódy 
najnižšie škálové hodnoty od 1 po 5. Žiaci označovali 
škálu 6 a vyššie, čo znamená, že hodnotili ich úroveň 
nad priemerom. Viac ako polovica žiakov, najmä z OA 
Nitra a OA Levice označili úroveň 10, čo predstavuje, že 
si zapamätali skoro všetko, čo však nekorešponduje 
s výsledkami písomnej previerky, v ktorej len 7 žiakov 
experimentálnej skupiny dosiahlo plný počet bodov.  

Žiaci vyznačili pri úrovni zapamätania vedomosti 
pri tradičnej hodine škálové hodnoty od 4 po 10, viac 
ako tretina žiakov označili na škále číslo 9 a viac ako 
štvrtina číslo 10, Vyhodnotenie posledných dvoch 
položiek korešponduje s vyhodnotením položiek č. 8 
a 9, to znamená, že väčšina respondentov považuje 
úroveň zapamätania pri tradičnom vyučovania  
rovnakú ako pri vyučovaní s využitím projektovej 
metódy. 
     Následne sme pristúpili k testovaniu hypotéz 
ohľadom efektívnosti experimentálneho vyučovania. 
Priemer výsledkov kontrolnej skupiny bol 19,65 bodu 
a experimentálnej skupiny 20,10 bodu. Keďže 
z popisnej štatistiky vidíme lepšie výsledky 
u experimentálnej skupiny, môžeme predpokladať, že 
experimentálne vyučovanie bolo efektívnejšie ako 
tradičné.  
Aby sme takéto tvrdenie mohli zovšeobecniť 
na základný súbor, sformulovali a testovali sme 
nasledovné hypotézy: 
H0: Stredné hodnoty vo výsledkoch kontrolnej 
a experimentálnej skupiny sa rovnajú (μ1 = μ2) 
H1: Stredné hodnoty vo výsledkoch kontrolnej 
a experimentálnej skupiny sú rôzne (μ1 ≠ μ2) 
Zvolili sme hladinu významnosti α = 0,05. 
     Ešte predtým sme testovali normalitu pomocou 
D´Agostinovho testu, ktorý sa používa pre výberové 

súbory s rozsahom od 30 do 100. Testovali sme tiež 
rovnosť rozptylov pomocou F-testu. Keďže 
predpoklady normality neboli porušené, mohli sme 
použiť parametrický test. Zvolili sme dvojvýberový t-
test a v programe MS Excel sme pomocou funkcie 
=T.TEST (s rovnakým rozptylom) vypočítali p-hodnotu, 
teda p = 0,07421. 
Ak by platilo p =< α, potom by sme H0 zamietli 
na hladine významnosti α a potvrdila by sa výskumná 
hypotéza H1. 

Keďže však  p-hodnota > α (0,07421 > 0,05), nie je 
dôvod zamietnuť nulovú hypotézu na zvolenej hladine 
významnosti. Nepotvrdila sa výskumná hypotéza. 
Medzi výsledkami kontrolnej a experimentálnej 
skupiny nie je významný štatistický rozdiel. 

Záver 
Cieľom  pedagogického  experimentu  bolo  overiť  
efektívnosť využitia projektového vyučovania 
na proces osvojovania si učiva a zručnosti v odbornom 
ekonomickom predmete. Vyhodnotením písomnej 
previerky, dotazníka a testovaním štatistických hypotéz 
môžeme konštatovať, že medzi výsledkami kontrolnej 
a experimentálnej skupiny nie je významný štatistický 
rozdiel. Z tohto výsledku môžeme predpokladať, že 
efektívnosť vyučovacieho procese najlepšie 
dosiahneme využívaním rôznych vyučovacích metód. 
Tým môžeme zabezpečiť vyššiu pozornosť a záujem 
žiakov, ako aj efektívnejší vyučovací proces. 
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Abstrakt 
V dobe plnej informácií, ktoré sa nás bezprostredne 
dotýkajú, je dôležitou úlohou im porozumieť a správne 
ich interpretovať. Množstvo týchto informácií k nám 
prichádza nielen slovným, ale aj grafickým spôsobom 
v podobe rôznych symbolov – grafov, tabuliek, schém, 
modelov a iných. Tento spôsob vyjadrovania si 
vyžaduje u študentov podporovať rozvoj grafickej 
gramotnosti, ktorá je taktiež spätá s využitím zručností 
kritického myslenia. V príspevku sú interpretované 
výsledky empirického výskumu, ktorý sa uskutočnil 
formou didaktického testu týkajúceho sa grafického 
vyjadrovania a vyučovacieho predmetu chémia. Test 
bol podaný 126 študentom 3 rôznych gymnázií. 
Popisnou štatistikou sme charakterizovali vzorku 
študentov a pomocou Fisherovho exaktného testu sme 
hľadali významné závislosti medzi vybranými 
premennými. 
Kľúčové slová: grafická gramotnosť, grafické 
vyjadrovanie, graf funkcie, kritické myslenie, didaktický 
test 

Abstract 
In a time of information that touch us immediately, it is 
an important task to understand and interpret them 
properly. A lot of information comes to us not only in 
verbal but also in graphic form of different symbols - 
graphs, tables, schemes, models and others. This way 
of expression requires to support the development of 
graphic literacy for students, which is also linked to the 
use of critical thinking skills. The paper interprets the 
results of empirical research, which was carried out in 
the form of a didactic test relating graphic expression 
and the subject of chemistry. The test was given to 126 
students of 3 different grammar schools. We 
characterized the sample of students by descriptive 
statistics and we examined significant dependencies 
between the selected variables by using Fisher's exact 
test.  
Key Words: graphic literacy, graphic expression, graph 
of function, critical thinking, didactic test  

Úvod 
Už na prvom stupni základných škôl riešia žiaci slovné 
úlohy, ktoré si vyžadujú jednoduchý náčrt 
a pochopenie grafického znázorňovania. Náročnosť 
týchto úloh narastá vo vyšších ročníkoch základných 
i stredných škôl, kde študenti aj pomocou grafického 
vyjadrovania interpretujú rôzne zadania. Vzhľadom k 
nezastupiteľnému významu slovných úloh vo vyučovaní 
matematiky, je potrebné venovať metodickým                     
a didaktickým prístupom náležitú pozornosť. Učebnice, 
pracovné zošity a zbierky úloh by mali poskytovať pre 
riešenie slovných úloh vhodný a primeraný materiál, 
ktorý by zahŕňal aj úlohy podporujúce grafické 
vyjadrovanie. Námety úloh by mali byť pestré a 
študentom blízke. To znamená, že pre pochopenie 
aplikačnej úlohy je dôležité zadanú situáciu v úlohe 
znázorniť na vhodnom modeli, ďalej danú situáciu 
znázorniť nákresom na tabuľu a na konci týchto 
činností zapísať príslušný výpočet [1]. Z daného dôvodu 
je dôležité rozvíjať grafickú gramotnosť u žiakov už od 
raného detstva aj vo vyučovacích prírodovedných 
predmetoch ako je chémia.  

1 Grafická gramotnosť a symboly 
Využívanie grafov na oznamovanie informácií bolo 
zavedené už pred písomným slovným jazykom. 
Obrázky, mapy a iné typy grafov sa používali po celé 
veky. Výskumní pracovníci sa však opakovane viac 
zaujímajú o neverbálnu komunikáciu ako súčasť 
kognitívneho hnutia v psychológii [2]. 

V čoraz viac vizuálnom svete hrá pochopenie grafiky 
pre deti dôležitú úlohu v rozvoji ich gramotnosti. Jeden 
by musel hľadať ďaleko široko v týchto dňoch a nájsť 
jeden informačný text napísaný pre verejnosť, ktorý 
neobsahuje jeden alebo viac grafických prvkov. 
Grafické prvky označené ako diagramy, časové osy, 
tabuľky a tak ďalej – sú stále všadeprítomné. Existujú 
dôkazy o tom, že grafika v detských textoch zvyšuje ich 
rozmanitosť, komplexnosť a porozumenie. Informácie, 
ktoré nie sú obsiahnuté v písanom texte, môžeme nájsť 
vyjadrené pomocou grafického znázornenia[3].  
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Pod grafickou gramotnosťou rozumieme teda 
schopnosť čítať alebo zostrojiť (načrtnúť) grafy. 
Izolované prvky grafickej gramotnosti už existujú vo 
väčšine školských osnov, ale ako koncepcia nie je dobre 
rozvinutá a dobre vyučovaná. Niektoré aspekty čítania 
mapy alebo grafu sa vyučujú v učebných osnovách 
vyučovacích predmetov a tieto jednoduché grafické 
zručnosti čítania sú zahrnuté ako súčasť študijných 
zručností. V menšom množstve sa pracuje s grafmi v 
triedach odborného alebo mechanického kreslenia, v 
triedach matematiky alebo v oblasti umenia [2].  

Nielen graf funkcie, ale aj symboly – schémy, 
tabuľky, náčrty, obrázky, pojmové mapy alebo modely 
sú abstraktné dorozumievacie prostriedky, s ktorými sa 
stále intenzívnejšie stretávame v každodennom živote. 
Preto ich porozumenie a interpretovanie si vyžaduje 
potrebné základy z matematiky a tiež jej prepojenie 
s inými vyučovacími predmetmi, v ktorých tiež nájdu 
svoje uplatnenie. 

Problematika grafického vyjadrovania je úzko spätá 
s prírodovednými vyučovacími predmetmi, ktorých 
základ tvorí práve experiment. Pri realizácii pokusov sa 
často namerané hodnoty musia zaznamenávať a teda 
musí byť zvolený nástroj na ich interpretovanie. Je 
zrejmé, že žiaci by  mali mať dobré základy v oblasti 
grafu funkcie a vedeli vyjadrovať rôzne závislosti medzi 
veličinami [4].  

1.1 Graf funkcie 
Jedným z najvýznamnejších pojmov v matematike je 
funkcia, ktorá sa používa v rôznych významoch. 
Predpisom funkcie y = f (x) vyjadrujeme závislosť medzi 
dvoma premennými, z čoho x je nezávisle premenná, 
teda si ju volíme a y je závislá premenná, teda závisí od 
premennej x. Funkcia f je určená množinou D(f), teda 
f(x) je hodnota funkcie f v bode x pre každé x ∈ D(f). 
Potom D(f) sa nazývame definičný obor funkcie f a 
môže byť ľubovoľnou množinou. Hodnota funkcie f v 
bode x je reálne číslo, komplexné číslo, alebo prvok 
daného vektorového priestoru [5]. 

Pojem funkcia možno vysvetliť prostredníctvom 
zobrazenia, napríklad množiny do množiny, plochy do 
plochy, grupy do grupy, množiny do systému grúp, 
resp. zobrazenie vektorového priestoru do 
vektorového priestoru. Pre školskú matematiku je 
podstatné zdôrazniť, že pojem funkcie je 
matematickým vyjadrením závislosti. Na základných a 
stredných školách je vhodné vychádzať pri zavádzaní 
pojmu funkcia z intuitívnej predstavy priradenia, 
predpisu [6]. 

Graf funkcie napomáha vyjadrovať rôzne závislosti 
z prírodovedných predmetov (chémia, fyzika, biológia), 
a to napríklad zaznamenávanie teploty alebo tlaku za 
určitý časový interval (lineárna závislosť), výška hladiny 
vo vodnej nádrži v závislosti na čase (lineárna závislosť), 
nárast počtu buniek v závislosti od času (exponenciálna 
závislosť), závislosť uhla otočenia opticky aktívnej látky 
od hustoty (lineárna závislosť), závislosť absorbancie od 
koncentrácie (lineárna závislosť), kmitanie a šikmý vrh 
vo vzduchu (kvadratická závislosť).   

1.2 Kritické myslenie pre rozvoj grafickej 
gramotnosti 
Jednou z dôležitých kompetencií človeka je kritické 
myslenie, ktoré je veľmi často používané hlavne pri 
práci s informáciami, grafmi a ich interpretáciou.   

Slovo „kritický“ pochádza z gréckom slove „krinein“, 
čo znamená posudzovať alebo rozlišovať. Pojem 
kritické myslenie sa nevzťahuje na kritiku v takom 
zmysle slova, v akom sa s ňou stretávame v 
každodennom živote a neznamená to, že všetko 
budeme kritizovať a vidieť v negatívnom svetle, že 
budeme niečo neustále vnímať ako chybné. 
Charakterizovať by sme ho mohli ako určitý postoj 
voči konkrétnym situáciám, konkrétnym názorom, 
k svetu samotnému. Ďalej ho možno chápať ako 
schopnosť, ktorá je predpokladom k opatrnosti, 
obozretnosti pri vyhľadávaní, využívaní aj 
interpretácii informácií. Dôveruj, ale preveruj – múdre 
príslovie, ktorým sa v podstate riadi kriticky mysliaci 
človek [7]. 

Je obzvlášť dôležité denne uplatňovať kritické 
myslenie, pretože v súčasnosti sme obklopení veľkým 
množstvom informácií. Človek s kritickým myslením je 
nespokojný s malým množstvom informácií, preto 
skúma ďalej, rozlišuje medzi názormi a faktami, 
informácie sa snaží overovať, dáva prednosť objektivite 
pred subjektivitou, snaží sa analyzovať rôzne pohľady 
na vec, nedôveruje nejasným a nedôverčivým pojmom. 
Obraz o svete nepreberá od druhých, vytvorí si ho sám 
na základe zaujatia vlastného stanoviska a postoju. 
Človek s kritickým myslením vie rozhodnúť a posúdiť, 
čo je správne a čo nie je správne [8].   

S mnohými premenlivými charakteristikami 
kritického myslenia boli odborníci nútení jasne a 
konkrétne definovať kritické myslenie, ak ho chceme 
systematicky podporovať a posudzovať v kontexte 
vzdelávania [9]. Peter Facione bol v roku 1990 vedúcim 
výskumníkom na kritické myslenie, ktorý viedol skupinu 
odborníkov pri definovaní kritického myslenia 
pomocou metódy Delphi. Odborní filozofovia predložili 
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individuálne definície kritického myslenia, ktoré 
doladili a analyzovali, kým nedosiahli zhodnú definíciu. 
Dospeli k záveru, že myslenie sa skladá z dvoch 
schopností: zručností a dispozícií, a že osoba, ktorá má 
schopnosti kritického myslenia, musí byť tiež 
naklonená k praktizovaniu zručností. 

Definícia podľa Delphi obsahovala šesť zručností 
kritického myslenia a sedem dispozícií kritického 
myslenia. Zručnosti zahŕňajú interpretáciu, analýzu, 
hodnotenie, dedukciu, samoreguláciu a vysvetlenie. 
Kriticky mysliaci človek bude interpretovať, hodnotiť, 
analyzovať a vyvodzovať závery z informácií na 
vytvorenie úsudku založeného na dôkazoch. Okrem 
toho kriticky mysliaci človek vie vysvetliť dôkazy, 
metódy, koncepty, kritériá, teórie alebo kontexty, ktoré 
podporujú daný úsudok. Zhromaždením a hodnotením 
úsudku sa kriticky mysliaci človek môže rozhodnúť ako 
postupovať v danej situácii alebo v čo veriť. Niektorí 
odborníci nazývajú tento proces analytické 
zdôvodnenie, pretože zahŕňa rozdelenie konceptu do 
rôznych častí a analýzu toho, ako sú časti vzájomne 
prepojené.  

Dispozícia kritického myslenia je charakterizovaná 
ako osobnostná črta, ktorá naznačuje, ako by sa človek 
postavil k danej situácii a použil zdôvodnenie na jej 
vyriešenie. Experti z Delphi určili sedem dispozícií 
kritického myslenia: zvedavosť, systematickosť, 
hľadanie pravdy, objektívnosť, sebadôvera, 
analytickosť a zrelosť. Osoba so silnými dispozíciami 
kritického myslenia má vysokú vnútornú motiváciu 
robiť rozhodnutia, hodnotiť myšlienky kritickým 
myslením alebo riešiť problémy [10]. 

2 Metodológia 
Vyučovanie predmetov matematika a chémia si podľa 
vzdelávacieho programu vyžaduje plniť nasledujúce 
ciele, na základe ktorých žiaci a študenti: 

 Matematika:  

 rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie,  

 argumentujú, komunikujú a spolupracujú v 
skupine pri riešení problému, 

 čítajú s porozumením súvislé texty obsahujúce 
čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty 
obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, 

 vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú 
informácie vrátane samostatnej práce s 
učebnicou a ďalšími textami, 

 vedia interpretovať štatistické údaje, tabuľky, 
grafy a diagramy aj v iných vyučovacích 
predmetoch [11],  
 

 
Chémia: 

 kriticky pristupujú ku zdrojom informácií, 
informácie tvorivo spracovávajú a využívajú 
pri svojom štúdiu a praxi, 

 vyjadrujú sa vecne, správne verbálne, 
písomne a graficky k danej učebnej téme, 

 vedia využívať informačné a komunikačné 
zdroje,  

 vyhľadávajú, triedia a spracovávajú informácie 
a dáta z rôznych zdrojov (IKT, knižné zdroje), 

 logicky spájajú poznatky z rôznych predmetov 
a využívajú ich pri riešení problémových úloh 
[12].  

Vybrali sme 5 cieľov z predmetu matematika a 5 
cieľov z predmetu chémia, ktoré sa prelínajú 
a vypovedajú o potrebe využívať grafické vyjadrovanie 
a samotný graf funkcie v prírodovedných predmetoch. 

Uskutočnili sme pilotné testovanie študentov 
pomocou krátkeho didaktického testu na predbežné 
zistenie úrovne ich grafického vyjadrovania – grafických 
zručností. V teste sme vytvorili 6 úloh na prepojenie 
poznatkov o grafe funkcie z predmetu matematika 
a spojili ich s vedomosťami z predmetu chémia. Úlohy 
neboli zamerané len na graf funkcie, ale aj na 
porozumenie rôznych schém, náčrtov, obrázkov, na 
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prácu s tabuľkou a čítanie grafov s ktorými sa 
stretávame v predmete chémia  (Obr. 1).  
Obr. 1 Didaktický test – Grafické vyjadrovanie 
Zdroj: [Autor] 
 

Grafické úlohy sú spojené s formálnym myslením, 
ktoré sa u študentov často nedostatočne rozvíja. 
Prenášanie matematických kompetencií do 
prírodovedného myslenia je často skomplikované 
faktografickými vedomosťami z matematiky, ktoré nie 
sú podporované základnou experimentálnou činnosťou 
ani požadovaným procesom zvyšovania vedeckého 
povedomia a kritického myslenia vo vyučovacom 
procese chémie. Cieľom nášho pilotného overenia 
u študentov gymnázií bolo zistenie momentálneho 
stavu ich grafickej gramotnosti. Východiskové zistenia 
nám otvárajú cestu k možnosti návrhu činností 
a experimentov, ktoré by mohli zaktivizovať 
absentujúcu zručnosť v oblasti grafického 
vyjadrovania. 

3 Výsledky a diskusia 
Didaktického kognitívneho testu na grafické 
vyjadrovanie sa zúčastnilo 126 študentov z 3 rôznych 
gymnázií, ktorí navštevovali 3. a 4. ročník 4-ročného 

štúdia alebo septimu a oktávu 8-ročného štúdia. 
Realizácia prebiehala v prvom polroku školského roku 
2018/2019. Gymnáziá neboli menované z dôvodu 
akceptácie ich anonymity. 
Rozdelenie vzorky podľa 
pohlavia a podľa školy 
môžeme vidieť na grafoch 1 
a 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1 Rozdelenie vzorky respondentov podľa pohlavia 
Zdroj: [Autor] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 2 Rozdelenie vzorky respondentov podľa školy 
Zdroj: [Autor] 
 

 
Graf 3 Úspešnosť jednotlivých otázok  
Zdroj: [Autor] 
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V grafe 3 môžeme sledovať percentuálnu úspešnosť 

jednotlivých otázok, na ktoré študenti odpovedali. 
Z tohto grafu si všimneme, že na otázku č. 4 
odpovedalo správne len 37 % študentov, preto ju 
môžeme považovať za najťažšiu. Zameriava sa na 
grafické znázornenie priebehu reakcie s použitím 
katalyzátora. Taktiež z toho usudzujeme, že študenti 
majú problém s čítaním grafu, keďže podľa teórie graf, 
ktorý vyjadruje veľkosť voľnej energie chemickej 
reakcie za prítomnosti katalyzátora je ten, ktorý má 
nižšiu energiu, teda možnosť a), ktorú ale vo väčšine 
prípadov študenti nevolili. Možná chyba u študentov 
mohla nastať zlým interpretovaním grafu alebo 
nedostatočnými vedomosťami z tohto učiva chémie.  

Za najľahšiu otázku považujeme otázku č. 2, na ktorú 
až 91 % študentov odpovedalo správne. Táto otázka 
znázorňovala schému chemickej reakcie, kde jednotlivé 
atómy boli vyjadrené ako kruhy rôznej farby a rôznej 
veľkosti. Teda väčšina študentov túto schému 
pochopila a vedela zvoliť správnu odpoveď.  

Na rozdiel od toho v otázke č. 5 s úspešnosťou 58 % 
bola znázornená molekula dusíka, pomocou ktorej 
študenti mali určiť počet elektrónov na valenčnej vrstve 
dusíka v atómovom stave. Pri tejto otázke so 6 
možnosťami študenti volili rôzne odpovede možno aj 
pre nepochopenie nákresu, ktorý mal byť naopak 
pomôckou pri voľbe odpovedi.  

3.1 Štatisticky významné závislosti v dátach 
Závislosť medzi úspešnosťou a premennými ako 
pohlavie a gymnázium sme testovali Fisherovym 
exaktným testom nezávislosti. Tento test je vhodné 
použiť v prípade, ak je vzorka menšia ako 1000, čo bol 
aj náš prípad.  Fisherov test bol použitý na testovanie 
nezávislosti medzi spomínanými nominálnymi 
premennými – pohlavie a gymnázium. Premennú 
úspešnosť v teste sme tiež brali ako nominálnu 
premennú, pretože didaktický test obsahoval len 6 
otázok. Nominálne hodnoty preto predstavovali počet 
správnych odpovedí. Nulová hypotéza Fisherovho testu 
tvrdí, že testované premenné sú nezávislé. Ak by test 
zamietol nulovú hypotézu, alternatívna hypotéza 
Fisherovho testu by poukazovala na závislosť 
premenných. 

Keďže v dátach sa nevyskytol žiaden didaktický test 
so všetkými nesprávnymi odpoveďami, úspešnosť 
didaktického testu nadobudla hodnoty 17 %, 33 %,       
50 %, 67 %, 83 % alebo 100 % v závislosti od počtu 
správnych odpovedí. 

Ako prvé sme skúmali závislosť úspešnosti 
didaktického testu od pohlavia. Hoci sme 
predpokladali, že závislosť úspešnosti od pohlavia 
nebude štatisticky významná na hladine významnosti 
0.05, Fisherov test zamietol nulovú hypotézu. Na 
základe toho môžeme povedať, že úspešnosť 
v didaktickom teste závisí od pohlavia a môžeme 
konštatovať, že pozitívnejšie dopadli muži. Priemerná 
úspešnosť mužov bola 74,69% a žien 65,51%. Tento 
výsledok je zaujímavý, pretože položky 
vedomostného testu neboli stavané tak, aby vznikla 
takáto závislosť. 

Pri druhom teste, kde sme skúmali závislosť 
úspešnosti od gymnázia, ktoré študent navštevuje sme 
dostali rovnaký výsledok ako v prvom prípade. To 
znamená, že test zamietol nulovú hypotézu.  
Alternatívna hypotéza Fisherovho testu poukázala na 
závislosť úspešnosti od gymnázia, ktoré študent 
navštevuje. Na základe štatistických experimentálnych 
dát sme zistili, že priemerná úspešnosť bola najvyššia 
u 2_gymnázia a najnižšia u 1_gymnázia. Výsledok je 
zaujímavý, pretože všetky tri gymnázia podliehajú 
určitým vzdelávacím štandardom a majú podobné 
osnovy. Napriek tomu, že sme v tomto prípade použili 
Fisherov exaktný test, rozdelenie dát bolo v nepomere, 
pretože jednotlivé gymnázia zastupovali rôzne počty 
študentov, a to 21, 25 a 80. Taktiež niektoré úspešnosti 
mali nulovú početnosť, čo mohlo mať vplyv na výsledok 
testu. 

Záver 
Vzhľadom na percentuálnu úspešnosť jednotlivých 
otázok môžeme predpokladať, že ak aj študenti majú 
vedomosti z oblasti grafu funkcie na primeranej úrovni, 
samotné pracovanie so schémami, obrázkami 
a interpretáciou grafov im robí problém. Otázky č. 1 
a 6, ktoré vychádzali z predmetu matematika, zvládli 
študenti lepšie ako zvyšné otázky týkajúce sa 
chemických schém, náčrtov či grafov. Preto je 
potrebné, aby sa grafická gramotnosť u študentov 
rozvíjala na všetkých vyučovacích predmetoch 
prírodovedného charakteru a to už od útleho detstva. 
Ďalej sa prácou s grafmi, tabuľkami, symbolmi bude 
u študentov rozvíjať samotné kritické myslenie a naučia 
sa lepšie pracovať s informáciami. Zaujímavým zistením 
bola závislosť úspešnosti od školy a pohlavia. Do 
budúcna výskum grafickej gramotnosti v oblasti chémie 
môže byť prínosom pre študentov ale aj učiteľov. 
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Abstrakt 
Štúdium učiteľstva je zamerané na teóriu v 

bakalárskom stupni štúdia a pedagogickú prax v 
magisterskom stupni štúdia. Z porovnaní niektorých 
európskych krajín vyplýva, že sa na Slovensku nevenuje 
dostatočná pozornosť časovej dotácii pre pedagogickú 
prax a zároveň evidujeme menší počet hodín. V 
slovenskom školstve zároveň chýbajú asistenti, ktorých 
žiaci s neustálym nárastom ŠVVP potrebujú. Prieskum 
realizovaný na FPV UMB, na vzorke na vzorke  
študentov aprobácií biológia a geografia, poukazuje na 
otvorenosť študentov vytvoriť voliteľný predmet 
zameraný na pedagogickú prax asistenta učiteľa už v 
bakalárskom stupni štúdia. Ukazuje sa potreba 
diskutovať o možných riešeniach situácie vo vzdelávaní 
budúcich učiteľov v Slovenskej republike.  

Kľúčové slová: pedagogická prax, asistent učiteľa, 
pregraduálna príprava učiteľov, učiteľstvo biológie, 
učiteľstvo geografie 

Abstract 
Preservice teacher education is focused on theory in 
the bachelor´s  degree program on theory and on 
pedagogical practice in the master's  program in 
Slovak republic. The comparison of some European 
countries shows that we have fewer hours to practice 
teaching. In Slovak schools, there also absent 
assistants, who pupils need because of their specific 
needs in school education. A survey conducted at the 
FPV UMB among students of biology and geography 
shows that students are open for creating a new 
subject focused on pedagogical practice of a teacher's 
assistant. There is a need to discuss possible solutions 
to the situation of future teacher education.  
Key Words: pedagogical practice, teacher assistant, 
preparation of future teachers, didactics of biology, 
didactics of geography 
 

Úvod 

Vzdelanosť je jedným zo základných hodnôt 
spoločnosti. Malo by byť poskytnuté všetkým a preto je 
dôležité primerané hľadanie ciest aj pre žiakov so ŠVVP. 
Vzdelaní ľudia sú pokrokovejší, dokážu vyriešiť mnohé 
problémy a ich kritické myslenie je istou obranou proti 
nevhodným trendom, ktoré do spoločnosti prichádzajú 
a preto ani žiaci so ŠVVP by nemali byť znevýhodnení v 
ich bežnom živote. Mali by totiž byť spôsobilý žiť v tejto 
krajine a orientovať sa v nej bez väčších komplikácií 
napriek ich handicapom. Avšak to, ako bude vyzerať 
naša spoločnosť a kto ju bude formovať nachádzame 
práve v učiteľoch. Zároveň to, aký budú učitelia v 
budúcnosti úspešní závisí od ich prípravy, ktorá by mala 
byť dôsledná. Práve preto, sme sa rozhodli zamerať sa 
na ich prípravu v súvislosti s problémami, ktoré v 
slovenskom školstve nachádzame v problematike 
asistencie učiteľov. Jedným z hlavných cieľov nášho 
prieskumu bolo zistiť, aký je postoj študentov a záujem 
v učiteľských aprobáciách (biológia, geografia) v 
bakalárskom stupni štúdia o vytvorenie  nového 
výberového predmetu Asistencia na školách a pohľad 
na obsah a ciele tohto predmetu. Zámerom predmetu 
by bola aktívna participácia študenta na vyučovacom 
procese vybraných základných škôl.  

1 Príprava budúcich učiteľov 
Rola učiteľa si vyžaduje isté profesijné kompetencie, 
ktoré sa dajú nadobudnúť teóriou a praxou. Z tohto 
hľadiska má štúdium učiteľstva na Slovensku dva 
rozmery: teoretický (realizovaný v prvom stupni štúdia) 
a praktický (realizovaný v druhom stupni štúdia na 
pedagogickej praxi). „V pregraduálnej príprave učiteľov 
pre sekundárne vzdelávanie sa majoritne vyskytujú dva 
základné modely: a) paralelný model - v ňom prebieha 
teoretická aj praktická príprava súbežne  
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naprieč všetkými ročníkmi vysokoškolského štúdia a 
konzekutívny model – v tomto modeli teoretická 
príprava predchádza praktickú prípravu“ [1].   
Pedagogická prax v magisterskom stupni štúdia je na 
úrovniach náčuvovej (pozorovacej) praxe, priebežnej a 
súvislej výstupovej praxe. V druhom stupni štúdia je 
teda realizovaná už konkrétna prax, zatiaľ čo na prvom 
stupni sa študenti zaoberajú teoretickou prípravou. V 
tabuľke č. 1 je vyjadrený rozsah pedagogickej praxe na 
magisterskom stupni štúdia na FPV UMB. 

Mgr. 
stupeň 

1 
semester 

2  
semester 

3  
semester 

4  
semester 

Typ 
praxe 

Priebež. 
náčuv. 
prax 

Priebež. 
výstup. 

prax 

Priebež. 
výstup. 

prax 

Súvislá výstup. 
prax 

PK 2 2 2 2 

Počet 
hodín 
1AP 

2 hod 2 hod ZŠ 2 hod SŠ 30 hod. 

Počet 
hodín 
2AP 

2 hod 2 hod ZŠ 2 hod SŠ 30 hod. 

Počet hodín pedagogickej praxe spolu: 216 
Z toho odučených 76 hodín a 140 hodín náčuvov 

*PK = počet kreditov 
*AP = aprobačný predmet 
*priebežn.náčuv.prax = priebežná náčuvová prax 
*súvislá výstup.prax = súvislá výstupová prax 

 

Tab. 1 Rozsah Pedagogickej praxe na FPV UMB, (v 
tabuľke je uvedený týždenný počet hodín) 
Odporúčaný študijný plán [4] 
Po prechode európskych krajín na bolonský model 
štruktúrovaného štúdia (najčastejšie 3+2 roky) sa 
rozšírila táto možnosť cesty k učiteľstvu vo viacerých 
európskych krajinách vrátane Slovenska, je však 
odborníkmi stále kritizovaná. Najmä preto, že učiteľské 
zameranie a pedagogická prax sú sústredené do dvoch 
posledných ročníkov štúdia, príprava na profesiu a 
získavanie praktickej učiteľskej skúsenosti a 
reflexívnych spôsobilostí sú krátke a nedostatočné [2].  
Je náročné najmä z časového hľadiska vytvoriť taký 
model vzdelávania budúcich učiteľov, ktorý by vytvoril 
odborníka v svojom aprobačnom predmete a zároveň 
dosiahnuť profesionálne pedagogické skúsenosti. 
Avšak rola učiteľa sa mení, jeho hlavnou úlohou by 
malo byť sprevádzanie žiakov procesom učenia sa a 
poskytovať im priestor, kde sa môžu rozvíjať a formovať 
z hľadiska osobnosti . Vzdelávanie je dnes už vďaka 
integrácii umožnené všetkým a tak sa rola učiteľa musí 
zmeniť z „odborníka“ na „sprievodcu“. Nie je možné v 
dnešnom neustálom pokroku vied  
vedieť všetko, ale je možné sa naučiť mentorovať a 
pracovať so žiakmi tak, aby ich učiteľ mohol formovať 

od individuálnej úrovne, až po úroveň práce v celej 
triede.  Podľa rôznych zdrojov je vo väčšine krajín EÚ 
podiel praktickej prípravy v učiteľskom štúdiu pre 
sekundárne stupne vzdelávania omnoho vyšší ako na 
Slovensku, napr. nad 20 % času štúdia vo Švédsku, nad 
30 % v Holandsku, Francúzsku, Írsku, Dánsku, Fínsku, na 
Islande, v Belgicku, Rakúsku a Portugalsku, dokonca 
nad 40 % v Nórsku, viac ako 700 hodín priamej praxe v 
škole udávajú vysoké školy v Kanade, Belgicku, 
Holandsku, či Fínsku, pričom v Belgicku je to 780 hodín 
len za 3 roky bakalárskeho štúdia [2]. 

Fínsko 45 % z celkového počtu kreditov tvorí 
PP, učitelia na ZŠ začínajú s praxou už 
v prvom ročníku na prvom stupni 
štúdia, 120 odučených hodín 

Veľká 
Británia 

40 % PP z celkového času, študenti 
spolupracujú so školou i mimo PP,  

Nemecko 2 ročná platená neustála PP 

Slovensko podľa tab.1:  26 hodín v 1 semestri 
(POH 0), v 2 semestri 52 hodín (POH 
45), 3 semester 52 hodín (POH 4-5), 30 
hodín a z toho POH 30)  
*PP = pedagogická prax 
*POH = počet odučených hodín 

 Tab. 2 Modely a špecifiká pedagogických praxí v 
zahraničí [3]  v porovnaní s FPV UMB pedagogickou 
praxou (*ako príklad bola použitá FPV UMB v BB) 

Ako vyplýva z porovnávania pedagogických praxí máme 
nízky počet hodín pedagogickej praxe oproti iným 
krajinám. Výučba sa orientuje v bakalárskom stupni 
najmä na odborné vedecké predmety, ktoré študenti 
absolvujú a nemajú iný, ako len teoretický prehľad o 
didaktike svojho odboru, učení a individuálnych 
zvláštností žiakov. V súčasnosti na základe uvedených 
skutočností sa do didaktiky v zahraničí presadzuje tzv. 
prakticky orientovaná príprava učiteľov. Je to prístup, 
pre ktorý sú praktické skúsenosti, získané a 
reflektované na pedagogickej praxi, východiskom a 
základom pre všetku, aj akademicky orientovanú 
výučbu budúcich učiteľov a sú základom celej výstavby 
učiteľského študijného programu. Dokonca niektoré 
vysoké školy sveta idú ešte ďalej, keď v rámci projektu 
„Deep pedagogy“ (hĺbková pedagogika, pedagogika 
idúca do hĺbky), vedeného M. Fullanom, overujú taký 
model učiteľskej prípravy, kde je kurikulum štúdia 
stanovené len veľmi rámcovo a postupne sa dotvára na 
základe praktických  
skúseností študentov, problémov vynárajúcich sa na 
pedagogickej praxi a v jej neustálych zmenách [2]. 
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2 Problematika asistencie učiteľa v slovenskom 
školstve 
Po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môže 
absolvent pokračovať plynule v magisterskom stupni, 
alebo môže pôsobiť ako asistent učiteľa na príslušnej 
škole [4]. Práca asistenta učiteľa nie je jednoduchá a 
doposiaľ v bakalárskom stupni neboli predmety 
venované problematike asistencie, ako môžeme vidieť 
v prílohe č. 1. (odporúčaný študijný plán pre spoločný 
základ). Problematika asistencie je v súčasnosti veľmi 
diskutovaná, pretože predstavuje veľkú výzvu pre 
slovenské školstvo. Podľa príručky pre asistenta, výkon 
tohto povolania si vyžaduje okrem potrebných 
pedagogických vedomostí a sociálno-psychologických 
zručností aj dôkladnú psychologickú prípravu 
zameranú na rozvoj asistentovej osobnosti. Asistent 
učiteľa, ako pomocník učiteľa berie na seba aj veľkú 
zodpovednosť, preto je potrebné, aby sa vopred 
oboznámil aj s rizikami tohto povolania a tiež so 
špecifikami príslušných predmetov [5]. Absolvent by 
teda mal poznať žiakov na individuálnej úrovni, aby sa 
s nimi mohol stotožniť a poskytol im adekvátnu pomoc 
s ohľadom na ich špecifické potreby (rôzne poruchy 
učenia a zefektívnenie procesu učenia, druhy 
znevýhodnení a ich prispôsobenie potrebám žiakov, 
žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia či žiaci s 
nadaním, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup). Taktiež by 
mal vedieť komunikovať a spolupracovať s učiteľom. 
Avšak absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sa 
nestretnú s pedagogickou realitou skôr, ako v 
magisterskom stupni štúdia. Taktiež absentujú 
predmety zamerané na asistenciu učiteľa, ktoré by boli 
povinnou, povinne voliteľnou alebo výberovou 
súčasťou programu. Podľa našich informácií na 
slovenských univerzitách nie je doposiaľ zaradený 
predmet, ktorý by prakticky aj teoreticky pripravoval 
študentov na výkon profesie asistenta učiteľa. V 
niektorých krajinách (tab. 2) študenti učiteľského 
zamerania úzko spolupracujú so žiakmi, podieľajú sa na 
zostavovaní študijných programov, začínajú s praxou 
skôr a trávia viac časovej dotácie v školách, kde môžu 
nadobudnúť prvé skúsenosti aj so žiakmi so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP). 
Taktiež ďalšou výzvou pre pedagógov je aj fakt, že 
počet integrovaných žiakov so ŠVVP narastá a zatiaľ čo 
školy zareflektovali túto zmenu, ukazuje sa ako 
nevyhnutné, aby na túto zmenu reagovali aj vysoké 
školy, ktoré pripravujú budúcich učiteľov [6]. Problém 
nastáva aj v rozpore medzi školským zákonom a 
samotným žiakom. Podľa zákona č. 245/2008 Zákon o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) Čl. I § 144  – má 

dieťa alebo žiak právo na rovnoprávny prístup k 
vzdelávaniu, individuálny prístup rešpektujúci jeho 
schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav [7]. 
Zároveň zákon 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 
§ 4a ustanovuje, že ministerstvo môže prideliť z 
kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na 
žiadosť zriaďovateľa verejnej školy finančné 
prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre 
žiakov so zdravotným znevýhodnením [8]. Rozpor 
medzi týmito dvomi zákonmi je v tom, že keď 
ministerstvo financovanie na asistenta neposkytne 
(pretože nie je ustanovené) riaditeľ školy musí hľadať 
nové možnosti financovania asistentov (granty, 
rodičia). Ak ich nenájde, žiak asistenta nemá a tak sa 
porušuje základné právo dieťaťa na individuálny prístup 
k vzdelaniu. Na túto znepokojivú situáciu reaguje aj 
stanovisko Slovenskej komory učiteľov, kde v 
slovenskom školstve vníma základné nedostatky v tejto 
oblasti. V treťom bode vyjadruje znepokojenie najmä v 
počte miest asistentov učiteľa. V roku 2017 sa zvýšil iba 
o 14 asistentov (0,8 %), čo nepokrýva ani polovicu detí 
(43,8 %), ktoré to urgentne potrebujú na základe 
odporúčaní poradenských zariadení. V tomto smere 
dochádza k otvorenému porušovaniu ústavných práv 
detí [9]. Tab. č. 2 vyjadruje pomer detí so ŠVVP a 
potrebných asistentov. 
 

 MŠ ZŠ SŠ 

Počet 
všetkých detí 

159 081 433 465 214 307 

Počet detí so 
ŠVVP 

1 455 47 935 10 627 

Asistenti 
učiteľa 

116  1 728 88 

Školskí 
pedagógovia 

8 157 140 

Špeciálny 
pedagógovia 

13 491 40 

Tab. 3 Počet detí so ŠVVP a počet pridelených asistentov na 
Slovensku za rok 2016 [9]  

Na základe uvedených skutočností vznikla myšlienka 
pomôcť študentom učiteľstva v príprave na budúce 
náročné povolanie a zároveň zlepšiť deficitnú situáciu 
asistentov na školách. Študenti učiteľstva by mali byť v 
pedagogickom prostredí skôr, ako v magisterskom 
stupni štúdia a zvlášť by mali po skončení bakalárskeho 
stupňa štúdia vykonávať asistenciu učiteľa s 
praktickými skúsenosťami nadobudnutými v svojom 
štúdiu. Zároveň by tento projekt mohol pomôcť aj 
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samotným riaditeľom, učiteľom v príslušných školách, 
ktorý nemajú dostatok financií (riaditelia škôl) a času 
(učitelia) venovať sa na individuálnej úrovni žiakom so 
ŠVVP.  

3 Metódy prieskumu 
Prieskum sme realizovali metódou neštruktúrovaného 
dotazníka a za nástroj sme si zvolili dotazník, ktorý 
obsahoval uzavreté otázky. Zároveň bol dotazníkový 
prieskum určený aj študentom magisterského stupňa 
štúdia na FPV UMB s cieľom zistiť retrospektívny 
pohľad, či by privítali otvorenie takéhoto predmetu v 
predchádzajúcom štúdiu. V prvých častiach dotazníka 
sme sa zamerali na doterajšie skúsenosti študentov, ich 
participáciu na organizovaní podujatí pre žiakov, ich 
spoluprácu s nimi, prácu s deťmi a na akékoľvek 
aktivity, ktoré by študentom umožnili rozvíjať svoje 
pedagogické skúsenosti mimo vysokej školy. Prieskumu 
sa zúčastnilo 65 študentov spolu, z toho 30 študentov 
bakalárskeho ročníka a 34 študentov magisterského 
ročníka. 

4 Výsledky prieskumu 
Výsledky prieskumu naznačujú, že niektorí respondenti 
(16 respondentov za bakalársky stupeň a 15 
respondentov) majú pedagogickú skúsenosť mimo 
formálneho vzdelávania na VŠ. 

 
Graf 1 Výsledky 1. otázky  dotazníkového prieskumu 

u študentov (N = 65) na FPV UMB v aprobáciách 
biológia alebo geografia  

Výsledky prieskumu pri druhej otázke naznačujú, že 
prevažná väčšina študentov (bakalársky stupeň 28 

respondentov a magisterský stupeň 33 respondentov) 
by potrebovala priestor stretnúť sa s pedagogickou  

realitou skôr ako na pedagogických praxiach v  
magisterskom stupni štúdia. 

 
Graf 2 Výsledky 2. otázky  dotazníkového prieskumu u 

študentov (N = 65) na FPV UMB v aprobáciách biológia alebo 
geografia)  

Predchádzajúce otázky sa týkali nadobudnutých 
skúseností mimo školy a zároveň potreby zväčšiť 
časovú dotáciu na praktické hodiny, kde by sa študenti 
mohli prakticky vzdelávať na pedagogickej pôde. 
Nasledujúce otázky prieskumu sa už týkajú výlučne 
výberového predmetu Asistencia na školách a záujmu 
študentov o možné vytvorenie tohto predmetu. Z 
výsledkov prieskumu vyplýva, že študenti oboch 
stupňov štúdia sú presvedčení, že predmet Asistencia 
na školách by bol užitočný pre ich budúcu profesiu. 

 
Graf 3 Výsledky 3. otázky  dotazníkového prieskumu u 
študentov (N = 65) na FPV UMB v aprobáciách biológia 
alebo geografia 
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uviesť, v čom by videli hlavné výhody predmetu 
Asistencia na školách. Podrobné číselné údaje sa 
nachádzajú v Prílohe č. 2. Najviac študentov  by videlo 
v otvorení tohto predmetu hlavnú výhodu najmä v 
získaní viacerých skúseností, taktiež by mohli 
nahliadnuť do práce učiteľa na reálnej vyučovacej 
hodine (počet 27 respondentov). Významná časť 
študentov uviedla, že by im hodiny mohli slúžiť ako 
inšpirácia pre budúce povolanie (22 respondentov), 
teda vidieť realitu hodiny a vziať si z nej prínos do 
budúcej kariéry.  Taktiež výhody v otvorení respondenti 
videli v získavaní porozumenia pre slabších žiakov (14), 
viac skúseností so žiakmi so ŠVVP (14) a taktiež 
poznanie žiaka na jeho individuálnej úrovni (14). Pri 
odpovedi iné respondenti uvádzali: „v bakalárskom 
štúdiu sme ani nevideli deti a prax už vôbec nie a to sme 
boli budúci učitelia“, alebo odpoveď „keďže nastal 
boom asistentov, je pravdepodobnosť a možnosť 
zamestnať sa ako asistent, keď už to aj nevyjde s 
učiteľstvom“. Podrobné číselné údaje sa nachádzajú v 
prílohe č. 2. Posledná otázka sa týkala reálnej práce na 
hodine asistencie a možný obsah praktickej časti 
predmetu. Prevažná väčšina študentov uviedla (v počte 
22 respondentov), že obsahom by mohla byť najmä 
individuálna práca so žiakmi, ktorí by to potrebovali. 
Obsah predmetu videli respondenti taktiež aj v tvorbe 
pomôcok (16) a pomoc s realizáciou vyučovacej hodiny 
(26). Najmenej položiek obsahovala pomoc pri 
udržiavaní disciplíny v triede (20). Jeden respondent 
uviedol do možnosti iné: „pomôcť s motiváciou na 
začiatku hodiny alebo zopakovanie učiva formou 
aktivizujúcich metód“. Všetky podrobné číselné údaje 
sa nachádzajú v prílohe č. 3.  

 
Záver 
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že študenti učiteľstva 
by boli otvorení svojej väčšej zaangažovanosti do 
pedagogického diania už aj v bakalárskom stupni 
štúdia. Najväčšiu potrebu vidia v reálnom kontakte s 
pedagogickou praxou. Mnohí zo študentov nemajú 
skúsenosti s vedením detí (v táboroch, záujmových 
krúžkoch, akciách a iné) a dvojročnú pedagogickú prax 
v magisterskom stupni štúdia nepovažujú za 
dostatočnú. Záujem o predmet Asistencia na školách je 
podľa predbežného prieskumu zjavný, avšak 
predmetom ďalšieho prieskumu by malo byť, či by 
záujem o takúto symbiózu mali aj príslušné základné 
školy i ostatní študenti v iných aprobáciách učiteľstva. 
Legislatíva školstva by však mala podporovať asistenciu 
a financovať asistentov pre deti, ktoré to  

naozaj potrebujú a bolo by to najlepším riešením i 
mimo tohto návrhu. Podľa nášho názoru by aj za 
súčasnej situácie v slovenskom školstve bolo možné 
prepojiť potrebu praxe študentov učiteľstva a potreby 
žiakov a základných škôl do jedného riešenia, a to 
zapojiť študentov do asistencie už v bakalárskom 
stupni. Je dôležité, aby absolvent bakalárskeho stupňa 
bol spôsobilý vykonávať túto profesiu a mal príslušnú 
pedagogickú prax. Pedagogická prax by sa časovo 
rozšírila, študenti by trávili dostatok času aj v reálnych 
pedagogických situáciách s podporou kvalifikovaného 
učiteľa. Táto skúsenosť by študentovi pomohla 
rozhodnúť sa, či by chcel pokračovať v štúdiu učiteľstva 
magisterskom stupni. Zároveň najväčším pozitívom by 
bolo pochopenie individuality žiaka a úzka spolupráca s 
učiteľom a špeciálnym pedagógom na škole, ktorý by 
študentom vysvetlil dôležité aspekty práce so žiakmi s 
ŠVVP. Takáto skúsenosť a hĺbkové pochopenie 
problematiky by bolo dôležité pre budúcu prácu 
učiteľa. Prax ukazuje, že je nevyhnutnosťou riešiť aj 
túto problematiku, pretože pregraduálne vzdelávanie 
učiteľov výrazne ovplyvní to, ako bude školstvo, 
vzdelávanie a výchova žiakov na Slovensku vyzerať v 
budúcnosti. 
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Príloha 1 

Kód 
predmetu 

 

Názov predmetu 
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a 
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u
d

en
ta

 Rozsah* 
P-S-C-Op 

KPs PdF/ 
1d-VVP-

691 

Všeobecná a vývinová psychológia 1 Z 4 120 2-0-0-0 

KPg PdF/ 
1d-PSU-

591 

Filozofické, sociálne a pedagogické východiská 
edukácie 

1 L 4 120 2-2-0-0 

KPs PdF/ 
1d-PSU-

691 

Psychologické a sociálne aspekty učenia 2 Z 4 120 2-2-0-0 

KPg PdF/ 
1d-VDI-

591 

Všeobecná didaktika 3 Z 4 120 2-2-0-0 

Celkový súčet 
 

16 480  

 
 
Tab. 1 P1 Povinné predmety spoločného základu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v bakalárskom stupni na 
FPV UMB 

 
 
Tab.2 P1 Povinne voliteľné predmety spoločného základu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v bakalárskom 
stupni na FPV UMB 

Kód 
predmetu 

Názov predmetu 
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 Rozsah 

KFI FF/1D-fil-
014 

Analytické čítanie a písanie 1 L 3 90 2-0-0-0 

Kpg/PdF/ 
1d-TVP-591 

Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2 Z 3 90 2-0-0-0 

KFY FPV/ 
1d-fyz-407 

Informatika pre učiteľov 2 Z 3 90 0-0-2-0 

KPg PdF/ 
1d-PVC-591 

Pedagogika voľného času 2 L 3 90 2-0-0-0 

KPs PdF/ 
1d-PSZ-691 

Psychológia zdravia 2 L 3 90 2-0-0-0 

KFI FF/ 
2d- fil-015 

Filozofia edukácie 2 L 3 90 2-0-0-0 

KCH FPV/ 
1d-che-507 

Digitálne technológie v škole 3 Z 3 90 0-0-2-0 
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Príloha 2 

 

 
Príloha 2 Výsledky dotazníkového prieskumu (N = 64), zameraného na najpodstatnejšie výhody navrhovaného predmetu 
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Príloha 3 

 
Príloha 3 Výsledky dotazníkového prieskumu (N = 64),  zameraného na obsah navrhovaného predmetu Asistencia na 
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Abstrakt  
Na území Mikroregiónu Termál  sa nachádzajú rôzne 
zaujímavosti z oblasti cestovného ruchu, ktoré sú 
atraktívne pre návštevníkov. Tieto zaujímavosti môžu 
byť vhodne prezentované aj pre žiakov základných,  
stredných a vysokých  škôl v rámci predmetu geografia. 
V dnešnej dobe sú nám ponúkané informácie z  ľahko 
dostupných  zdrojov v rôznych formách, ako sú 
printové a webové, v ktorých sa nachádzajú rôzne 
obrázky, mapy a grafy vhodné na preštudovanie. 
V rámci edukačného procesu sa kladie dôraz na  
výchovu a vzdelávanie a taktiež na spájanie vedomostí 
s praxou. Jednou z foriem edukačného procesu, ktorá 
slúži k lepšej  orientácii a pochopeniu, je exkurzia. 
Cieľom tohto článku je navrhnúť exkurziu v predmete 
geografia pre žiakov 8. ročníka základných škôl a 3. 
ročníka štvorročného gymnázia. Exkurzia je zameraná 
na   tematický celok cestovný ruch, v ktorom je 
základom poznanie významných prírodných 
a kultúrnych pamiatok na Slovensku a tým zvýšenie 
povedomia regionálnej kultúry. Trasa exkurzie vedie 
štyrmi obcami Mikroregiónu Termál. Aby mala exkurzia 
väčší  význam, konala by sa po trase nového 
navrhnutého chodníka s vybratými významnými 
prírodnými a kultúrnymi pamiatkami. 
Kľúčové slová: Mikroregion Termál, edukácia,  
exkurzia, pamiatky 
 

Abstract 
On the area of the Microregion Termal there are 
various tourist attractions that are attractive to visitors. 
These attractions can also be suitably presented to 
pupils of primary, secondary and higher education 
within the subject of geography. Nowadays we are 
offered information from easily accessible sources in 
various forms, such as print and web, which contain 
various pictures, maps and charts suitable for study. As 
part of the educational process, education and training 
and also the linking of knowledge with practice is put in 
place. One of the forms of educational process that 

serves to better orientation and understanding is 
excursion. The aim of this article is to propose an 
excursion in the subject of geography for pupils of the 
8th grade of primary schools and the third year of the 
four-year grammar school. The excursion is focused on 
the thematic whole of tourism, in which the knowledge 
of important natural and cultural monuments in 
Slovakia and thus the increase of regional culture 
awareness is the basis. The excursion route leads 
through four villages of the Microregion Termál. To 
make the excursion more important, it would take the 
route of a new designed trail with selected major 
natural and cultural sites. 
Keywords: The Termál microregion, education, 
excursion, remains 
 

Úvod 
Územie Mikroregión Termál (obr. 1) sa nachádza                   
v Podunajskej pahorkatine, kde sa v jeho 
severozápadnej časti rozprestiera Žitavská 
niva, v juhozápadnej časti Nitrianska niva a v centrálnej 
časti Hronská pahorkatina. 

Mikroregión pozostáva z  13 obcí okresu Nové 
Zámky - Podhájska, Trávnica, Čechy, Kolta, Bardoňovo, 
Pozba, Veľké Lovce, Dolný Ohaj, Maňa, Dedinka, 
Hul, Radava a Vlkas. Jeho celková rozloha je 213,09 
km2. V rámci poznávania je územie významné 
z hľadiska nielen svojich prírodných podmienok (reliéf, 
klíma, vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo ako aj chránené 
územia), ale aj rôznych druhov zariadení (rekreačné, 
športové či zábavné), ktoré si zaslúžia svoju pozornosť. 
V rámci rekreácie sú najväčším špecifikom geotermálne 
vody v obci Podhájska. Termálne kúpalisko Podhájska 
bolo vybudované už v roku 1973, ku ktorému pribudlo 
v roku 2012 Wellnes centrum Aquamarin. Voda po 
chemickej a fyzikálnej stránke je vhodná na liečenie 
pohybového ústrojenstva, dýchacích ciest a kožných 
ekzémov [3]. 

Z prírodného hľadiska je významná Prírodná 
rezervácia Žitavský luh v obci Maňa, v ktorej 
každoročne hniezdia mnohé chránené druhy avifauny. 
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol vo Veľkej 
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Mani, ktorý je stavaný v neskoro barokovom slohu 
a nachádza sa v ňom obraz Madony zo 16. storočia, 
ktorej originál je vo Viedni a jeho jediná kópia je v 
našom kostole [14].  

 Z kultúrno- historických zaujímavostí je významná 
sakrálna pamiatka barokový kláštor paulínov 
s fragmentmi nástenných malieb a ruiny barokového 
kostola paulínskeho kláštora v Mariánskej Čeľadi vo 
Veľkých Lovciach. Časti kláštora boli zničené, pretože 
boli využívané na uskladnenie obilia a tiež ako ovčinec. 
Pod kláštorom sa však  zachovala bohatá sieť únikových 
chodieb, ktoré sa využívali počas vojen s Turkmi. 
Ukážku tradičnej ľudovej architektúry, predstavuje 
krásne zrekonštruovaný hlinený gazdovský dom 
Požitavia, ktorý funguje ako malé súkromné múzeum 
približujúce návštevníkom život v minulosti  nielen v 
obci ale zároveň v požitavskom regióne. Z technických 
pamiatok je zaujímavá veterná studňa z 20. rokoch 19. 
stor. v obci Trávnica. V obci je  sa taktiež nachádza 
významný kaštieľ Barlanghiho z roku 1862, ktorý má 
v  areáli mnoho vzácnych drevín ako platan javorolistý, 
ginko dvojlaločné či ľaliovník tulipánokvetý [14]. 
 

 
Obr. 1: Geografická poloha Mikroregiónu Termál 
Zdroj: [4] 

1 Exkurzia ako súčasť výchovno-vzdelávacieho 
procesu 

Vyučovanie je považované za cieľavedomú, 
organizovanú a plánovitú činnosť,  počas ktorej sú 
učiteľom sprostredkované nové vedomosti, zručnosti 
a návyky žiakom. Organizovaná činnosť žiakov 
a učiteľa, ktorá prebieha v určitom čase,  priestore a 
podľa plánu, sa nazýva organizačná forma výučby.  
Z časového hľadiska sa zaraduje k organizačnej forme 
okrem vyučovacej hodiny, rovnako exkurzia [1]. 

Exkurzie  majú predovšetkým vzdelávací charakter. 
Zohrávajú významnú úlohu v poskytovaní príležitostí 
nachádzať sa na miestach, na ktorých  sa priamo 
uskutočňujú  javy a nachádzajú sa objekty v ich 
charakteristických podmienkach. Umožňuje tým spájať 
teoretickú výučbu s reálnym poznávaním, čím  
poskytujú priamu skúsenosť, ktorá je základom  
lepšieho pochopenia a zmysluplného učenia [23]. 

Exkurzie môžu byť rôzne zamerané, na základe čoho 
ich možno rozdeliť do nasledovných kategórií [23]: 

 tematická exkurzia - vzťahuje sa na niektorú tému 
učiva, 

 komplexná exkurzia -  vzťahuje sa na jeden alebo 
na viaceré tematické celky učiva, 

 komplexná medzipredmetová exkurzia -  vzťahuje 
sa na niekoľko vyučovacích predmetov. 
Aby exkurzia mala svoj výchovno-vzdelávací cieľ, 

musí jej predchádzať svedomitá príprava  zo strany 
učiteľa, ako aj prezentovanie zmyslu  exkurzie žiakom.  

Úlohou učiteľa je predovšetkým predtým určiť 
miesto, kde sa exkurzia uskutoční. Vopred si preskúma 
zvolenú trasu a označí hlavné stanovišťa. Pre lepšiu 
organizáciu zaobstará pre žiakov pomôcky, zaistí 
poistenie pre žiakov a vyžiada si povolenie na vstup do 
objektov s odborným sprievodcom. Po odbornej 
stránke sa učiteľ oboznámi s obsahom učiva, ktoré si 
majú žiaci osvojiť a zostaví konkrétny plán exkurzie a 
zverejní ho na nástenke v triede. Ďalšou etapou je 
príprava žiakov, ktorá je sústredená na  prehĺbenie 
učiva týkajúceho sa témy exkurzie, oboznámi žiakov 
s jednotlivými stanovišťami a oboznámi žiakov 
s pomôckami, ktoré im budú slúžiť. Pred realizáciou 
učiteľ skontroluje žiakov a pomôcky a určí smer trasy 
s cieľmi a úlohami. Počas exkurzie prechádzaním  po 
trase učiteľ využíva metódu pozorovania. Pozornosť 
žiakov upútava striedaním výkladu s ich praktickou 
činnosťou. Na zistenie, či mala exkurzia prínos, slúži jej 
výsledné zhodnotenie. Učiteľ kolektívne so žiakmi 
zhodnotí poznatky z exkurzie, posúdi, či bol cieľ a úlohy 
splnené. Získané poznatky a skúsenosti môžu byť 
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prínosom pri využití medzipredmetových vzťahov aj  
v iných predmetoch [23]. 
 

2 Na čo nám slúžia náučné chodníky?  
Náučné chodníky (NCH) sú v krajine rôznou formou 
vyznačené turistické a exkurzné trasy rôznej dĺžky a 
zamerania, ktoré sú vytvorené v prírodne, krajinársky, 
ale aj kultúrne či historicky zaujímavých alebo typických 
územiach. V rámci týchto trás sú niektoré vybrané 
objekty, fenomény alebo zaujímavosti osobitne 
vysvetlené, väčšinou na informačných paneloch, ktoré 
sú postavené na trase náučného chodníka. Náučné 
chodníky možno klasifikovať podľa rôznych kritérií [2]. 

Prvé náučné chodníky vznikli začiatkom 20. storočia 
v USA a neskôr po 2. druhej svetovej vojne sa stali 
prínosom aj pre Európu. Ich prvými zriaďovateľmi  boli 
organizácie ochrany prírody a neskôr aj iné inštitúcie, 
napr. lesnícke (lesné náučné chodníky), školy (školské 
náučné chodníky), obce (napr. Hrušov, Kordíky), ako aj 
rôzne mimovládne organizácie. V rámci edukácie patria 
náučné chodníky medzi výchovno-vzdelávacie trasy, 
ktoré sú rôznej dĺžky a nachádzajú sa v zaujímavých 
alebo typických prírodných a kultúrnych lokalitách. Na 
svojej trase obsahujú náučné body slúžiace na 
označenie pozoruhodných objektov a javov, ktoré sú 
pospájané trasou chodníka. V danej oblasti 
prezentujú prírodovedne, kultúrne, historicky, 
technicky či inak pozoruhodné objekty. Vytvára sa tak 
sieť náučných bodov, ku ktorým môžu patriť napríklad 
zaujímavé skalné útvary, krasové javy, vodopády, 
mokrade, pamätné stromy, floristické alebo faunistické 
hodnoty územia, historické objekty, orientácia z 
vyhliadkových miest a podobne. Táto sieť poskytuje 
návštevníkovi voľný výber atrakcií. Na každom bode, 
resp. zastávke, sa nachádza  informačná tabuľa, ktorá 
obsahuje  informácie, fotografie, mapy, plány alebo 
nákresy daného objektu. Z hľadiska orientácie náučné 
chodníky  nájdeme zvýraznené v krajine, ale aj na 
mapách.  Každý náučný chodník  má názov, typ, dĺžku, 
prevýšenie, svoju obťažnosť a priebeh trasy s 
rozmiestnením jednotlivých zastávok, ktorý prezentuje 
úvodná tabuľa [20]. 
 
2.1 Aké náučne chodníky poznáme?  
Vo všeobecnosti poznáme rôzne druhy náučných 
chodníkov, ktoré členíme podľa rôznych kritérií [9]:   

1. Podľa dĺžky trasy:  

 krátke - do 5 km, 

 stredne dlhé - do 15 km, 

 dlhé - nad 15 km 
2. Podľa náročnosti: 

 nenáročná – trasa je krátka a prevýšenie 
malé; 

 stredne náročná – trasa je buď kratšia                              
s väčším prevýšením alebo dlhšia s menším 
prevýšením; 

 náročná – trasa je dlhá s veľkým prevýšením. 
3. Podľa spôsobu odovzdávania informácií: 

 náučný chodník so sprievodcom – 
návštevníkov sprevádza školený sprievodca, 
ktorý môže svoj výklad prispôsobiť kritériám 
návštevníkov (vek, fyzická zdatnosť, odborný 
záujem...); 

 náučný chodník bez sprievodcu 
(samoobslužný) – informácie podávajú 
informačné tabule inštalované priamo 
v teréne na trase chodníka, prípadne je ich 
obsah dostupný v sieti internet cez smart 
technológie; 

 kombinovaný náučný chodník – časť 
náučného chodníka je s výkladom sprievodcu 
a základné informácie poskytuje 
sprievodcovská brožúra, leták či informačné 
panely na trase. 

4. Podľa tematického zamerania: 

 polytematický – poskytujúci komplexné 
spoznávanie jednotlivých zložiek krajiny ako 
aj vzťahu prírody a človeka; prelínajú sa 
v ňom témy z odborov geografie, biológie, 
histórie, techniky či kultúry. 

 monotematický – zameraný na jednu zložku 
krajiny či ľudskú aktivitu, niekedy regionálne 
významnú. 

5. Náučné chodníky môžeme ďalej 
kategorizovať napríklad tiež podľa: 

 tvaru trasy: líniový (začiatok a koniec trasy 
nie je totožný) a okružný (východisko a 
miesto ukončenia je totožné); 

 smerovania: jednosmerné, obojsmerné 

 cieľovej skupiny: určený širokej verejnosti 
(nenáročný, zameraný na zaujímavosti), 
určený mládeži (napr. ako školský) a 
špecializovaný (pre odborníkov); 

 spôsobu pohybu: peší (pre pešie prechody 
najmä v letnom období), cyklistický (na 
značených cyklotrasách), mototuristický (po 
cestných komunikáciách), lyžiarsky (zväčša 
využívaný ako peší v letnom období), 
špeciálny – s netradičným presunom – (na 
koňoch, člnoch). 

Najdôležitejším cieľom vytvorenia náučných 
chodníkov je poukázať na vzťah medzi teoretickými 
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poznatkami získanými z rôznych publikácií a realitou, 
kde sa práve nachádza a ktorú pozorujeme[9]. 

2.2 Prečo sú náučné chodníky vhodnou súčasťou 
výučby? 
Využitie náučných chodníkov vo výučbe má viacero 
pozitív. Zaraďujeme k nim napríklad nasledovné [9]:  

 podnietenie žiakov k pozorovaniu objektov, 
javov a aktuálnych procesov formujúcich 
krajinu v ich prirodzenom prostredí, 

 pozorovanie objektov, javov a procesov 
priamo na konkrétnom mieste a vlastnou 
skúsenosťou či zážitkom spoznávať ich 
názorne a bližšie a získané vedomosti sú tak 
trvácnejšie, 

 prispievajú k opakovaniu a prehlbovaniu už 
nadobudnutých vedomostí z najrôznejších 
vedných disciplín (zoológie, botaniky, 
geológie, geografie, histórie...), 

 získavanie nových poznatkov z rôznych 
oblastí ,  

 priame zapájanie žiakov do aktivít, zberu 
informácií či hľadania riešení pre zadané 
úlohy – žiaci sa v priebehu terénneho 
vyučovania na náučnom chodníku učia 
samostatnej práci rovnako ako skupinovej, 
ktorej základom je schopnosť komunikácie 
a kooperácie. 
 

3 Návrh náučného chodníka v Mikroregione 
Termál 
Nový navrhnutý náučný chodník slúži na vyzdvihnutie 
zaujímavostí v štyroch susedných obciach 
Mikroregiónu Termál. Jeho cieľom je zvýšenie 
povedomia u žiakov o historických, kultúrnych 
a prírodných pamiatkach v rámci cestovného ruchu 
Slovenska. Náučný chodník sa orientuje na konkrétnu 
zaujímavosť v danej obci. Výber zaujímavosti spočíval 
v tom, aby náučný chodník bol obohatený z rôznych 
oblastí, ako je história, technika, rekreácia, príroda, 
ktoré na seba nadväzujú a vytvárajú tak 
medzipredmetové vzťahy. Z hľadiska náročností je 
terén  veľmi  nenáročný a vyhovujúci nie len na 
dopravnú prepravu ale tiež aj na cyklistiku. Náučný 
chodník zahŕňa šesť zastávok, ku ktorým sa radia 
múzeum, kúpalisko, studňa, kaštieľ, chránené vtáčie 
územie a kostol. Trasa náučného chodníka začína v obci 
Veľké Lovce odkiaľ prechádza do obce Podhájska ďalej 
pokračuje cez obec Trávnica a končí v obci Maňa. 
Celková dĺžka je 19,1 km, čo predstavuje časový 
prechod autobusom 23 min.    

3 Zastávkami sú (obr. 2):   
A. Dom ľudového bývania 
B. Termálneho kúpaliska Podhájska  
C. Studňa s čerpadlom na veterný pohon  
D. Kaštieľ Ladislava Barlanghiho  
E. Chránené vtáčie územie Žitavský luh  
F. Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny 

Márie  
 

 
Obr.2:Trasa náučného chodníka Mikroregiónom 
Termál 
Zdroj: M. Mederyová, 2019 
 

4 Exkurzia obcami Mikroregionu Termál 
V mikroregióne Termál nájdeme v súčasnosti dva 
náučné chodníky - NCH Žitavský luh a NCH História 
a súčasnosť obce Trávnica. Exkurzia sa uskutoční po 
novom navrhnutom náučnom chodníku, ktorý bude 
viesť 4 susednými obcami Mikroregiónu Termál, 
ktorými sú obec Veľké Lovce, obec Podhájska, obec 
Trávnica a obec Maňa (obr. 3). Exkurzia je jednodňová, 
preto na prepravu sa bude využívať autobusová 
doprava, ktorou sa žiaci prepravia postupne podľa trasy 
exkurzie na cielené miesta. 
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Obr. 3: Trasa exkurzie Mikroregiónom Termál 
Zdroj: M. Mederyová, 2019 
 

Exkurzia v rámci Mikroregiónu Termál začína v obci 
Veľké Lovce, na autobusovej zástavke Veľké Lovce, 
Jednota (horná zastávka- konečná) odkiaľ sa peší 
dostaneme po ulici k Domu ľudového bývania (obr.4) 
vzdialeného približne 9 minút. Je to krásne 
zrekonštruovaný hlinený gazdovský dom Požitavia, 
ktorý funguje ako malé súkromné múzeu. 
Návštevníkom poskytuje ukážku tradičnej ľudovej 
architektúry, ktorá približuje minulý život nielen v obci 
ale zároveň v požitavskom regióne. Myšlienka vzniku 
vlastného múzea v obci vznikla v roku 1992 po návšteve 
Mošoviec. V roku 1994 Ústredie Matice Slovenskej 
vyhlásilo ,,Konkurz na projekty ochrany a rozvoja 
miestnej a regionálnej kultúry“, kde obec s návrhom 
projektu ,,Bývanie a život našich predkov“ získala 
finančnú čiastku. Finančné prostriedky boli použité na 
obnovu a prípravu priestorov. Dom bol postavený na 
prelome 19. – 20. storočia. Je jednopodlažný, 
viacgeneračný a dlhý 56metrov. Z vonkajšej strany je 
obklopený hospodárskym dvorom. Na dome medzi 
oknami je umiestnená nika so soškou Panny Márie. Nad 
tzv. čiernou kuchyňou je umiestený široký otvorený 
komín, ktorý slúžil na odvádzanie dymu [24]. 
Vnútorný priestor múzea je zariadený zo starožitností 
v podobe nábytku, náradie, obrazy a podobné veci, 
ktoré boli odkúpené od občanov. Múzeum sa nachádza 
v dvoch miestnostiach a pozostáva z troch celkov: Prvá 
časť predstavuje život našich predkov v prvej polovici 

minulého storočia. Je to kuchynská časť, v ktorej sú 
umiestnené potreby napríklad na pečenie chleba, 
spracovanie mlieka alebo mäsa. Obytná časť je 
zariadená nábytkom, ako sú skrine, šublóty, maľovaná 
truhlica, obrazy svätých. Druhá časť obsahuje náradia, 
ktoré sa používali v poľnohospodárstve. Patria k nim 
sečkovice, jarmá alebo moržovačka a iné predmety. 
Nachádzajú sa tu aj predmety, ktoré používali 
v remeselníctve napríklad obuvník a včelár. Patria 
k nim košikárske výrobky, drevené výrobky a podobne. 
V poslednej tretej časti sú umiestnené písomnosti, 
fotodokumentácie alebo aj maketa bývalého kostola 
a kláštora Mariánskej Čeľade. Múzeum funguje od 23. 
apríla 1996. Orientuje sa predovšetkým na 
vyzdvihnutie povedomia mladej generácie v rámci 
regionálnej výchovy. Okrem turistických prehliadok sa 
využíva i na usporadúvanie rôznych kultúrnych 
podujatí. Patria k nim príležitostne výstavy ručných 
prác ako výšivky lebo  makety drevených domčekov, 
vianočných a veľkonočných  dekorácií. Vstup do múzea 
je každodenný bez časových obmedzení, po 
telefonickej dohode [12].   
 

 
Obr. 4: Dom ľudového bývania 
Zdroj: [11] 
 

Študenti sa predchádzajúcou trasou vrátia opäť na 
autobusovú zastávku, odkiaľ sa presunú  trasou č. 1527 
a 580 do obce Podhájska vzdialenej približne 8,8 km. Tu 
sa  nachádza veľmi obľúbené Termálne kúpalisko 
Podhájska (obr. 5, obr. 6, obr. 7),  ktoré  celoročne 
poskytuje svoje služby a možnosti rekreácie. Považuje 
sa za malé slovenské mŕtve more,  pretože bazény sú 
naplnené silne mineralizovanou vodou s teplotou od 26°C 
slanej chuti, bohatej na jód s liečebnými účinkami. Využitie 
vody je predovšetkým v oblasti liečby ochorení pohybového 
ústrojenstva, dýchacích ciest a kožných chorôb. V areáli  
kúpaliska sa tiež nachádzajú rekreačné bazény, hotel a chaty, 
zo služieb možno spomenúť masáže, elektroliečbu, 
požičiavanie slnečníkov a lehátok. V rámci rekreačnej 
oblasti sa tu nachádza  športový a detský areál, svoje si tu 
nájdu aj milovníci kultúry pri výstave drevených sôch [22]. 
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Obr. 5:  Areál Termálneho kúpaliska Podhájska 
Zdroj: [21] 
 

 
Obr. 6: Vnútorný Wellness centrum Aquamarin 
Zdroj: [21] 

 
Obr. 7:  Exteriéry Termálneho kúpaliska Podhájska 
Zdroj: [21] 
 

Z obce Podhájska študenti ďalej pokračujú 
autobusovou prepravou po trase do obce Trávnica 
vzdialenej približne 3,9 km. V tejto obci je ďalšou 
zastávkou zaujímavá technická pamiatka (obr. 8). Ide o 
studňu na veterný pohon. Je zapísaná ako národná 
technická kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR [14]. 

Na Slovensku sa nachádzali pravdepodobne tri 
technické kultúrne pamiatky podobného typu, ďalšie 
dve studne boli v obciach Lok a Mužla. Zo studne Lok 
bola premiestnená veža do nitrianskeho 
poľnohospodárskeho múzea. Avšak z týchto troch 
pamiatok je vďaka celkovej rekonštrukcii funkčná len 
studňa v obci Trávnica. Existuje približne od roku 1920 
a bola používaná na čerpanie vody do spádového 

vodovodu, na ktorý bol napojený kaštieľ, liehovar 
a koniareň. Fungovala tak, že stožiar veterného kolesa 
sa nachádzal priamo nad zdrojom vody. Voda bola 
čerpaná zo studne pomocou piestového čerpadla. 
Po roku 1945 sa prestala používať kvôli oprave 
veterného kolesa [13].  

V roku 2018 bola replika kolesa vrátená na pôvodné 
miesto a odvtedy  je funkcia tejto pamiatky obnovená 
[14]. Na budove liehovaru sa dodnes nachádza oceľová 
nádrž na vodu, ktorá slúžila na rozvoz vody [13].  

 

 
4 Obr. 8: Studňa s čerpadlom na veterný pohon 

Zdroj: [14] 
 
Druhou významnou pamiatkou je neoklasicistický 
kaštieľ (obr. 9), ktorý sa nachádza na  západnej strane 
obce smerom na Maňu. Dal ho postaviť Ladislav 
Barlanghyi spolu s jeho manželkou Máriou rodenou 
Buzinkay von Buzinka. Kaštieľ pochádza z polovice 18. 
storočia. Počas niekoľko ďalších rokov sa vystriedali 
viacerí vlastníci kaštieľa. Kaštieľ ako prvý zdedil ale len 
na krátku dobu  ich syn Eduard Barlanghi (1824-
1887).  O 3 roky neskôr sa stal vlastníkom kaštieľa gróf 
Augustín Lipthay (1830 - 1914), ktorý majetok 
nadobudol sobášom, s dcérou Ladislava Barlanghiho, 
Hermínou Barlanghi. Gróf Augustín Lipthay mal záľubu 
v dostihoch, ktorá sa mu stala osudnou, keďže stratil 
časť majetku a zvyšnú časť predal v roku 1896 
moravskému grófovi Karolovi Elbogenovi, ktorý bol 
vlastníkom do vzniku prvej Československej republiky. 
V ďalšom období  ho  do roku 1944 získala zámožná 
rodina Vojtech Szemzőa s manželkou Frederikou 
Máriou, ktorá v roku 1942 tragicky zahynula 
v koncentračnom tábore Osvienčim. V kaštieli bola 
zriadená poľná nemocnica. Neskôr po znárodnení 
kaštieľ slúžil do roku 1987 ako škola. V roku 1988 došlo 
k rekonštrukcii kaštieľa do súčasnej podoby, pričom 
rekonštrukcia prebiehala až do roku 2006. Jeho stav je 
veľmi dobrý. Je to dvojpodlažný objekt zastavaný 
v pôdoryse v tvare L. Ku kaštieľu patrí rozsiahly 
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chránený park, v ktorom rastú mnohé vzácne dreviny 
ako platan javorolistý, ginko dvojlaločné či ľaliovník 
tulipánokvetý. V súčasnosti je v kaštieli umiestnený 
Domov sociálnych služieb pre ženy a dievčatá [16]. 
 

 
5 Obr. 9: kaštieľ Ladislava Barlanghiho 

Zdroj: [15]  
 

Poslednou zástavkou v rámci exkurzie je obec 
Maňa. Táto obec je od Podhájskej vzdialená približne 
4,9 km. Na nive rieky Žitavy sa tu nachádza chránené 
vtáčie územie (CHVÚ) Žitavský luh (obr. 10), o rozlohe 
155,4 ha. Prístup k územiu umožňuje cesta č. II/511 
Maňa – Vráble, vedúca po východnom okraji CHVÚ. Na 
území sa nachádza významná flóra a fauna. Z flóry ide 
o aluviálne lúčne porasty a močiarne  spoločenstvá. 
Vzácne  druhy sa tu vyskytujú vo veľkých a stabilných 
populáciách. Najväčšiu plochu  zaberajú ostricové 
porasty,  v oblastiach močiarov. Dominantnými druhmi 
sú ostrica  pobrežná  (Carex  riparia)  a ostrica  štíhla  
(Carex  acuta). Územie je ale zvlášť výnimočné 
výskytom najvyššieho počtu významných druhov 
vtákov [13]. Doteraz tu  bolo  zistených  216 druhov  
avifauny,  z ktorých  70  druhov  tu  aj  hniezdi. Práve 
preto je predmetom ochrany CHVÚ Žitavský luh  
poskytnutie priaznivého stavu  biotopov pre  druhy 
vtákov, ktoré majú európsky  význam. Patria k nim 3 
druhy: chriašť bodkovaný (Porzana porzana), kačica 
chrapačka (Anas querquedula) a kaňa močiarna (Circus 
aeroginosus). Chriašťa bodkovaného nájdeme  v 
plytkých  močiaroch,  na okrajoch  rybníkov,  vodných  
nádrží  a melioračných kanálov  s porastmi  ostríc,  
chrastníc,  prasličiek  a trstín. Kačica chrapačka obýva 
plytké, močaristé vodné biotopy so stojatou alebo 
mierne  tečúcou  vodou a bohatým  rastlinným  
porastom vysokých  tráv, najmä ostríc. Pre kaňu 
močiarnu má toto územie  veľký význam, čo vyplýva 
z toho, že  tu  hniezdi  viac  ako  1  %  jej celej  národnej  
populácie tohto druhu. Preferuje močiare,  brehy 
rybníkov,  mŕtvych  ramien  a štrkovísk. Ušľachtilejšie 
druhy, naopak,  hniezdia  aj na suchej zemi [19]. 
 

 
6 Obr. 10: Chránené vtáčie územie Žitavský luh 

Zdroj: [3] 
 

Najväčšou dominantou vo Veľkej Mani je rímsko-
katolícky kostol (obr. 11). Kostol sa nachádza pri 
križovatke Vráble-Šurany-Trávnica. Postavil ho gróf 
Ignác Koller v rokoch 1743-1747, neskôr k nemu 
pribudla prístavbu, ktorú dal postaviť gróf Malonay. 
Ako ojedinelá barokovo-klasicistická cirkevná pamiatka 
je od roku 1963 zapísaný zozname štátom chránených 
kultúrnych pamiatok. Jeho základný materiál pochádza 
z paulínskeho kláštora. Je Zasvätený je Sedembolestnej 
Panny Márie. Kostol je veľký a priestranný a 
pristavenými sakristiami a oratóriami na poschodí. Vo 
vnútri sa nachádza murovaný chór na oblých stĺpcoch 
a tiež drevené balustrádové zábradlie. Pôvodný orgán 
je opravený a prerobený na elektrinu. Nachádzajú sa tu  
tri oltáre. Hlavný oltár je neskoroklasicistický 
a pochádza z polovice 19.storočia. Nad je umiestený 
veľký obraz Sedembolestnej Panny Márie z roku 1848, 
ktorého autor je František Szoldaticsa. Vpravo je 
umiestnený bočný oltár Panny Márie. Oltár je barokový 
a dal ho skonštruovať veľkomáňanský gróf a biskup 
vesprémsky Ignác Koller. Je výnimočným tým, že v jeho 
strede sa nachádza  jediná kópia oválneho 
ranorenesančného obrazu Madonny, ktorý nesie tiež 
pomenovanie obraz Panny Márie indiánskej. Jeho 
originál sa nachádza v akademickom kostole kolégia 
jezuitského vo Viedni. Tretí oltár sv. Jozefa sa nachádza 
v ľavo. Uprostred týchto dvoch bočných oltárov je 
vchod do hrobky, kde je pochovaný barón Malonay. a 
syn posledného majiteľa veľkomáňanského panstva 
Gejzu Foldváriho. Kostol má na veži hodiny a tri zvony 
[25]. 
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7 Obr. 11: Rímskokatolícky kostol  
Zdroj: [10] 
 

Záver 
V Mikroregióne Termál sa nachádza mnoho prírodných 
a kultúrno-historických pamiatok, ktoré sa oplatí 
navštíviť nielen z rekreačného hľadiska, ale aj v rámci 
edukačného procesu. Informácie o pamiatkach 
z rôznych oblastí, sa dajú využiť vo viacerých 
predmetoch, napr. geografia, biológia a dejepis, čím si 
žiaci vedia prepojiť informácie sprostredkované v rámci 
vyučovania s realitou. Na základe toho sme navrhli 
exkurziu vedúcu po trase náučného chodníka 
prechádzajúcu štyrmi susednými obcami Mikroregiónu 
Termál a to: obec Veľké Lovce, obec Podhájska, obec 
Maňa a obec Trávnica pre študentov základných 
a stredných škôl. Aby exkurzia spĺňala náučnú funkciu, 
je obohatená o náučný chodník, ktorý ponúka náhľad 
daných vybraných zaujímavých zastávok exkurzie.  
Prvá časť našej práce je zameraná na význam exkurzie 
v rámci edukačného procesu, kde sme poukázali na 
prepojenie teoretických vlastností s praktickými, ktoré 
napomáhajú žiakom rozvíjať ich všeobecný prehľad. 
V druhej časti sme zdôraznili význam náučných 
chodníkov ako alternatívnu pomôcku pri orientácii sa 
v turistických a exkurzných trasách na ktorých sa 
nachádzajú významné zaujímavosti a tiež ich delenie 
a význam vo vyučovaní. V ďalšej časti sme prestavili 
návrh náučného chodníka, ktorý bol podkladom pre 
trasu  cieľovej exkurzie. V poslednej časti sme 
chronologický opísali trasu exkurzie, ktorá bola 
doplnená o charakteristiku navrhnutých zaujímavosti 
pre rozvoj povedomia o  cestovného ruchu 
v Mikroregióne Termál. 
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Abstrakt 
Práca sa venuje využitiu kresby vo vyučovaní anatómie 
človeka na úrovni vzdelávania ISCED 3A. Zameriava sa 
na tvorbu a aplikáciu kresieb v rámci anatómie ľudské-
ho tela. Približuje problematiku vysokej miery abstrak-
cie a informuje o potrebe vizualizácie vo vyučovacom 
procese s využitím modelov. Opisuje metódu modelo-
vania, ktorá sa snaží o odstránenie pasívneho učenia sa 
žiakov a usiluje sa o aktívne zapojenie žiakov do vyučo-
vacieho procesu. Oboznamuje nás o metóde vyfarbo-
vania anatomických omaľovánok, ktorá je jedným zo 
spôsobov využitia kresby vo vyučovaní.  
V časti metodiky nás prevedie tvorbou materiálov 
a následne nás oboznámi s aplikáciou vytvorených 
,,anatomických omaľovánok“ v bežnom vyučovaní. 
Výskumu využitia kresby s cieľom zistiť postoje žiakov 
k jej využitiu, sa zúčastnilo 53 žiakov. Zo zberných 
dotazníkov dostaneme spätnú väzbu o postojoch žia-
kov k práci s kresbou. Využitia kresby vo vyučovaní sa 
zúčastnili žiaci dvoch tried 3. ročníka. Počas práce si 
uvedomovali prínos kresby vo vyučovacom procese. Na 
druhej strane žiaci vnímali problém ,,nedostatku času“ 
na prácu, z hľadiska nízkej časovej dotácie vyučovania 
biológie a širokého obsahu tém o anatómii človeka. 

Kľúčové slová: model, kresba, anatomická 
omaľovánka, štýly učenia 

Abstract 
The paper deals with the use of drawing in teaching 
process of human anatomy at ISCED 3A level. It focuses 
on the creation and application of drawings within the 
human body anatomy. It approaches the issue of high 
abstraction and informs about the need of visualization 
in the teaching process with use of models. It describes 
a method of modelling which tries to eliminate passive 

learning of students and tries to involve students 
actively into the teaching process. It informs us about 
the method of colouring of an anatomical colouring 
book, which is one way of using drawing in teaching 
process. 
In the methodology part, it will guide us through the 
creation of materials and it will introduce us with 
application of created "anatomical colouring books" in 
ordinary lesson. 53 students have participated in the 
research of drawing utilization in order to identify 
students' attitudes towards its use. From the 
questionnaires we will get the feedback about pupils' 
attitudes toward the work with drawing. Two classes 
within the 3rd grade have taken part in utilization of 
drawing in teaching process. During the work they were 
realizing the benefits of drawing in the teaching 
process. On the other hand, students have perceived 
the problem of "lack of time" to work, in case of low 
time dotation in teaching of biology and a in case of 
wide range of topics within the human body anatomy. 

Key Words: model, drawing, anatomical coloring 
book, learning style 

Úvod 
Vyučovanie biológie je založené vo vysokej miere na 
abstrakcii. Verbálna (slovná) stránka pojmov či textov 
je už pomerne dobre zmapovaná, zatiaľ čo analýza 
nonverbálnej (obrazovej) sféry v didaktike biológie 
pomerne absentuje [1].  Zamerali sme sa teda na 
tvorbu a následnú aplikáciu obrazových materiálov 
v procese vyučovania ako zložky, ktorá mieru abstrakt-
nosti znižuje, a tým umožňuje žiakom lepšie pochope-
nie biologických javov a objektov.  

Naším cieľom bolo použiť metódu modelovania, 
ktorá je v didaktike a pedagogike pomerne málo 
preskúmaná. 3D modely sú však pomôckou, ktorá je 
v prípade vlastnej tvorby náročná na čas, v prípade 
dostupných modelov na počet dostupných kusov a na 
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manipuláciu v mnohopočetných triedach. Z týchto 
dôvodov sme sa rozhodli pre využitie 2D modelov. Na-
ším cieľom bolo aplikovať vo vyučovaní prácu 
s kresbou, ktorú študenti dotvárajú či vymaľovávajú. 
Zistili sme, že Slovensko nedisponuje materiálmi, ktoré 
by túto prácu umožňovali, preto bolo jedným z cieľov 
práce aj samotné vytvorenie pomôcok. Tvorba týchto 
materiálov bola veľmi náročná na čas, vedomosti, 
zručnosti a spôsobilosti. V rámci zahraničných krajín 
sme našli zaujímavé študijné materiály využívajúce 
anatomické kresby, ktoré boli určené najmä pre medic-
ky zameraných študentov. Inšpirovali sme sa atlasom 
F.H. Nettera, M.D.,  Atlas of Human Anatomy (Ana-
tomický atlas ľudského tela), ktorý je dnes preložený do 
viac ako 16 jazykov [2]. Na základe atlasu vznikol 
Netter’s Anatomy Coloring Book (Netterův vybarvovací 
anatomický atlas, preložený do češtiny), ktorého 
podstatou je vyfarbovanie jednotlivých štruktúr ľudské-
ho tela. Keďže odborná úroveň vyfarbovacieho atlasu 
bola vysoká, pre študentov na úrovni vzdelávania ISCED 
3A (gymnázium), rozhodli sme sa vytvoriť vlastné pra-
covné listy s kresbami, ktoré by zodpovedali úrovni ich 
vzdelania. V rámci aplikácie materiálov sme zisťovali 
ochotu študentov pracovať s vytvorenými pracovnými 
listami. Predpokladáme rozdielny pohľad na využitie 
kresby medzi chlapcami a dievčatami, a to v súvislosti 
s preferovaním konkrétneho typu štýlu učenia sa. Ich 
pohľad na pozitíva a negatíva využitia kresby bol 
skúmaný, a to prostredníctvom anonymného spätno-
väzbového dotazníka a neštruktúrovaného pozorova-
nia práce žiakov s kresbou. 

1 Metóda modelovania a vizualizácia vo 
vyučovaní 
Pri metóde modelovania ide o reprodukciu charakteris-
tických znakov určitého objektu na inom objekte. 
Model je tak prechodným objektom, ktorý obohacuje 
predstavu žiakov vo vyučovacom procese. Podporuje 
spojenie skutočnosti s reálnom praxou. Stáva sa ním 
objekt, ktorý prezentuje prírodný jav či predmet. [3]. Už 
Piaget zistil, že dieťa v 2-4 rokoch začína chápať 
jednoduché modely (schémy, zobrazenia) v intenciách 
zobrazovania skutočných objektov [4]. Vzhľadom 
k tejto špecifickej spôsobilosti je veľmi náročné jej 
podchytenie a rozvíjanie. Mnohí autori túto schopnosť 
dokladajú ako schopnosť porozumieť vizuálnemu 
jazyku [5]. 

Učenie z obrazového materiálu závisí na vývoji 
poznávacích štruktúr žiaka. Vymedzenia toho, čo pod 
obrazový materiál  vlastne spadá, sú rôzne. Čáp 
a Mareš vymedzujú pod obrazový materiál širokú škálu 

materiálov, počnúc tým, ktorý verne zobrazuje 
skutočnosť (fotografia, realistická kresba, výukový film) 
končiac tým, ktorý danú skutočnosť zobrazuje 
abstraktnejšie (obrázok, kresba, mapa, diagram, graf, 
schéma)[6]. Učenie z obrazového materiálu má teda 
základ v spracovaní vizuálnych informácií a v oblasti 
biológie umožňuje prezentovať zložité objekty, procesy 
a javy. V didaktike biológie sa tejto téme, vo svojich 
skriptách, venuje napr. Skalková [7]. Podľa nej sa vyu-
žitím modelov znižuje miera abstraktnosti vo vyučova-
com procese, zvyšuje samostatná práca žiakov, zvyšuje 
zapojenie zmyslov, a tým je žiak nútený využívať poz-
návacie procesy oveľa efektívnejšie. Informácie, ktoré 
prijímame prichádzajú do nášho mozgu až z 87% 
zrakom [8]. Je preto veľmi dôležité, aby žiaci prijímali 
informácie vo vizuálnej (obrazovej) podobe (obrazy, 
demonštrácie, simulácie). 

1.1 Kresba vo vyučovaní biológie  
Využitie obrazového materiálu na vyučovaní, vo forme 
vlastnej kresby, je veľmi náročné. Vyžaduje osobité 
umelecké predispozície žiaka, ktoré nemá každý 
zvládnuté na primeranej úrovni svojho veku. Stimul 
v podobe práce s hotovou kresbou prichádza z vyspe-
lých krajín. Atlas s názvom Netter’s Anatomy Coloring 
Book (Netterův vybarvovací anatomický atlas – 
preložený do češtiny) je vyfarbovacím atlasom urče-
ným hlavne pre vzdelávanie sa medikov. Ide tak 
o metódu vyfarbovania hotovej kresby. Podstatou 
práce je aktívne učenie sa žiakov (žiak si vlastnou 
aktivitou zapamätá až 90% prijatých informácií). 
Študenti vyfarbujú zložité štruktúry ľudského tela. 
Okrem využitia farieb, ktoré zvyšujú mieru ukladania 
informácií do dlhodobej pamäte (zvyšujú pozornosť 
mozgu), využíva aj psychomotoriku (úzke prepojenie 
telesných procesov s duševnými procesmi). Pohyb je od 
pradávna využívaný ako prostriedok výchovného 
pôsobenia zábavnou, hravou cestou. Podporuje 
psychické poznávacie procesy, sociálne zručnosti, 
samostatnosť ale rešpektuje i individuálne osobitosti 
jedinca. [9]. 
 

1.2    Štýly učenia sa žiakov 
Vo vyučovacom procese treba však dbať aj na jednotli-
vé štýly učenia sa žiakov, ktoré sa u žiaka menia počas 
celého života. Maňák a Švec štýl učenia definujú ako 
subjektom preferovaný spôsob činnosti. Žiak ich uplat-
ňuje v určitom období školskej dochádzky a vznikajú na 
vrodenom základe, ktorý ovplyvňujú vnútorné a von-
kajšie meniace sa činitele [10]. Niektorí žiaci, podľa ich 
dominujúceho zmyslu preferujú na vyučovaní skôr 

http://www.amazon.com/gp/product/0323187986/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0323187986&linkCode=as2&tag=nursetheory-20&linkId=ZG5KLVTQROST5OVT
http://www.amazon.com/gp/product/0323187986/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0323187986&linkCode=as2&tag=nursetheory-20&linkId=ZG5KLVTQROST5OVT
http://www.amazon.com/gp/product/0323187986/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0323187986&linkCode=as2&tag=nursetheory-20&linkId=ZG5KLVTQROST5OVT
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sluch, zrak, hmat a pohyb ale tiež slová a pojmy [11]. 
Preto je práca s kresbou vhodným prostriedkom na 
zvyšovanie miery zapamätania si výkladu či jeho opako-
vania. Existujú však zásadné rozdiely, v preferovaní štý-
lov učenia, medzi dievčatami a chlapcami.  U chlapcov 
prevláda skôr hĺbkové učenie, orientované na porozu-
menie zmyslu, preferujú argumentáciu a interpretáciu 
učiva, sú zameraní na abstraktné uvažovanie, tvorenie 
pojmov a zakladajú si na vonkajšej, externej motivácií. 
Naopak dievčatá sa opierajú o konkrétne skúsenosti, 
hľadajú praktické súvislostí a zameriavajú sa na aktívne 
jednanie. Prístup k učeniu u žien je metodický, 
organizovaný a k učeniu ich vedie vnútorná (interná) 
motivácia a strach zo zlyhania [12]. 

2 Metodika  
Cieľom práce bolo vytvoriť kresby, s ktorými by žiaci 
mohli pracovať na vyučovaní biológie (vyfarbovať, 
dotvárať, dopisovať) a doplniť ich vhodnými zadaniami 
a aktivitami. Zamerali sme sa na tvorbu materiálov pre 
3. ročník gymnázií, vzhľadom k tomu, že obsahom 
biologického vzdelávania v tomto ročníku sú spravidla 
práve orgánové sústavy človeka. Bolo potrebné nájsť či 
vytvoriť kresby, ktoré by zodpovedali skutočnosti 
(realistické zobrazenie) a boli štýlovo rovnaké, aby sa 
žiakom neprekladali rôzne štýly spracovania kresby. Ku 
vlastnej tvorbe bol oslovený odborník z umeleckej 
sféry. Bolo dôležité zvoliť vhodné témy, v rámci ktorých 
by sme neskôr mohli uplatniť kresby. Uprednostnili sme 
zložité orgánové štruktúry, ktoré sú v rovine abstrakcie 
ťažko pochopiteľné a zapamätateľné. Vznikli tak kresby 
z oblasti tráviacej sústavy, vylučovacej sústavy, kože, 
nervovej sústavy a zmyslov (kresby boli zhotovované 
na formát A4). Tvorbe predchádzalo hĺbkové štúdium 
jednotlivých organových sústav, čím sme chceli predísť 
akýmkoľvek odborným chybám, ktoré by sa v kresbe 
mohli vyskytnúť.  

Okrem štúdia kresieb sme vytvárali aj doplňujúce 
texty, pomocou ktorých by žiaci mohli na vyučovaní 
s kresbou pracovať. Texty a zadania k práci s kresbami 
vznikali postupne a boli predstavované vždy v inej 
forme, vzhľadom k zlepšovaniu efektivity a znižovaniu 
času práce s kresbou na vyučovaní. Na začiatku práce 
študentov, s týmto druhom obrazového materiálu bol 
študentom ako zadanie poskytnutý rozsiahly a súvis-
lý text. Vplyvom postupného overovania a optimalizá-
cie materiálov, sme text redukovali, pretože naším 
cieľom nebol rozvoj čitateľskej gramotnosti ale využitie 
obrazového materiálu ako spôsob efektívneho učenia 

sa žiakov. Vytvorili sme tak 7 pracovných listov, doplne-
ných o rôzne postupy (texty), ktoré inštruovali študen-
tov pri vyfarbovaní, dopĺňaní či dotváraní kresieb. 

Vyučovacích hodín s aplikáciou materiálov sa 
zúčastnili dve triedy 3. ročníka, Gymnázia Ľudovíta 
Štúra vo Zvolene. V triede 3.A bol počet žiakov 25 a 
trieda 3.B obsahovala 28 žiakov. Celkový počet žiakov, 
ktorý s kresbou pracoval, bol 53, z toho 29 dievčat a 
24 chlapcov. Tematické zameranie kresieb vyjadruje 
tabuľka 1.  

orgánová sústava objekt zobrazený kresbou 

Koža (1 pracovný list) prierez kože 

Tráviaca (1 pracovný 
list) 

tráviaci trakt + tráviace 
orgány 

Vylučovacia (1 pracovný 
list) 

oblička 

systém kanálikov obličiek 

Nervová sústava 
(2 pracovné listy) 

neurón 

CNS + PNS 

prierez mozgu 

mozgové laloky 

Zmyslová (2 pracovné 
listy) 

ucho 

oko 

Tabuľka 1 znázorňujúca tematické zameranie kresieb 
(sivou sú označené kresby, ktoré boli aplikované na 
vyučovacích hodinách) 

Každá trieda absolvovala vyučovacie hodiny sa-
mostatne s tým istým učiteľom ( hodiny boli vedené vo 
fázach stratégie E-U-R). Kresby boli aplikované vo fáze 
reflexie. Celkovo vyučujúci (a zároveň výskumník) 
odučil 8 vyučovacích hodín (4 vyučovacie hodiny 3.A + 
4 vyučovacie hodiny 3.B). Každá trieda tak 
vypracovávala 5 pracovných listov. Témy kresieb boli 
vybrané náhodne. V oboch triedach boli aplikované 
rovnaké témy kresieb.  

Postoje študentov, k práci s kresbou, sme 
zaznamenali v podobe anonymného zberného 
dotazníka obsahujúceho hlavičku (pohlavie a trieda) 
a dvoch typov otázok. Prvý typ otázok obsahoval 14 
položiek s výrokmi, pri ktorých študenti vyjadrovali 
súhlas resp. nesúhlas. Dotazník využíval päťstupňovú 
Likkertovu škálu. Druhý typ pozostával zo 4 otvorených 
otázok, na ktoré mali žiaci možnosť odpovedať a mohli 
tak zdôvodniť svoje kladné či záporné postoje ku práci 
s kresbou. Okrem týchto záznamov sme viedli neštruk-
túrované pozorovania z vyučovacích hodín, pri vypra-
covávaní (dotváraní, vyfarbovaní) kresby žiakmi.  

3  Výsledky a diskusia 
Výsledkom návrhovej časti práce je 7 pracovných listov. 
Keďže sa prostredníctvom nich overovali postoje žiakov 
k využitiu kresby, je ich tematické zaradenie bližšie 
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opísané v predchádzajúcej kapitole. Ukážku kresby 
predstavuje obrázok 1. 
 
 

 
Obr. 1 Kresba mozgu  človeka v priereze (1) a mozgové 
laloky človeka (2) 
(Pozn.: Kresby vytvárané na formát A4) 

V neštruktúrovaných pozorovaniach sme 
zaznamenali prejavy neochoty, ak bolo potrebné 
zadanie s kresbou dokončiť v domácom prostredí. 
Práca študentov totiž zvyčajne presahovala čas 10 
minút, určený na reflexiu, a tak si kresbu dokončovali 
vo forme domácej úlohy.   

Pozorovania umožnili sledovať rozdiely medzi tým, 
ako študenti pracovali s rozsiahlymi a menej rozsiahly-
mi zadaniami. Témou prvej vyfarbovanej kresby bola 
vylučovacia sústava. Každý obdržal 1 pracovný list, 
ktorý pozostával z kresby a sprievodného textu (rozsia-
hly, súvislý). Žiaci pracovali s kresbou prierezu obličky a 
kresbou systému kanálikov obličiek. Z pozorovania re-
akcií a postojov žiakov sme spozorovali negatívne re-
akcie. Žiaci text čítali dlho, k jednotlivým pasážam sa 

museli často vracať, text sa im zdal byť nezrozumiteľný, 
a pomocou neho tak neboli schopní samostatne vyfar-
bovať jednotlivé zadané štruktúry v rámci stanoveného 
času. Reakcie boli pravdepodobne ovplyvnené aj tým, 
že práca s takýmto materiálom bola nezvyčajná a žiaci 
nevedeli akú stratégiu zvoliť v rámci vypracovania. 
V súvislosti s charakterom sprievodného textu sa výra-
zne líšilo zadanie pre prácu s kresbou nervovej sústavy. 
Priložený text ku kresbe bol zároveň poznámkami štu-
dentov, s ktorými pracovali počas celej vyučovacej 
hodiny. Prácu s takýmto textom už žiaci nekomentovali 
negatívne, zjavne bola pre nich jednoduchšia a tak 
prebehla rýchlejšie.  

Obrázok 2 prezentuje výber 5 významných položiek, 
so spätnoväzbového dotazníka, zaujímavou distribú-
ciou odpovedí. Výsledky (v rámci 5 stupňovej škály 
hodnotenia, ktoré sme zaznamenali zo spätnoväzbo-
vého dotazníka od žiakov) sme vyhodnotili vo forme 
grafu a doplnili sme ho o komentáre. Vyhodnotili sme 
tiež niektoré otvorené otázky nachádzajúce sa v dota-
zníku. 
 

 
Graf 1 Graf reprezentujúci postoje žiakov k využitiu 
kresby vo vyučovaní  
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(Vysvetlivky hodnotiacej škály: 1 – súhlasím, 2 – skôr 
súhlasím, 3 – neviem, 4 – skôr nesúhlasím, 5 – 
nesúhlasím) 

Výsledky dotazníka poukazujú na to, že väčšina 
žiakov, 66%, potvrdila, že vníma výhody vyfarbovania 
anatomických štruktúr rôznymi farbami. Zaujímavé 
však je, že aj pri identifikácii výhod by žiaci 
uprednostnili iné aktivity. Až 62% žiakov sa prikláňa 
k využitiu času iným, pre nich efektívnejším spôsobom, 
pričom ďalších 15% žiakov sa v tejto položke vyjadrilo 
neutrálne. Príčiny tohto javu objasňujú niektoré výroky 
žiakov v časti dotazníka s otvorenými položkami, napr. 
výrok č.1 ,,ako nevýhodu vnímam to, že vyfarbovanie je 
dlhotrvajúce, na škole musíme prebrať toho veľa 
a veľakrát nestíhame, preto by sme na takéto aktivity 
nemali veľa času.“ , výrok č.2 ,,to vyfarbovanie trvá dlho 
pri tom ako aký máme naplnený školský plán“, výrok č.3 
,,zbytočné plytvanie hodiny – nie je čas (dostatok času) 
ma poznámky a výklad učiva (vyfarbovanie 
dlhotrvajúce)“. Z výrokov je jasné, že žiaci si uvedomujú 
rozsiahlosť preberaných učív a nedostatok časovej 
dotácie, ktorú majú študenti 3. ročníka k dispozícií (33 
vyučovacích hodín biológie v priebehu 1 školského 
roka).  

Ambivalentný postoj ku vyfarbovaniu obrázkov je 
zjavný aj pri porovnaní odpovedí v otázkach o pomoci 
pri pochopení učiva (kresba mi pomohla pochopiť 
odborný text) a o túžbe pracovať s kresbou častejšie 
(privítal/a by som pracovať s kresbou na vyučovaní aj 
častejšie). Žiaci pozitívne hodnotia vplyv na pochopenie 
učiva (53% kladných odpovedí vs. 19% nesúhlasných), 
aj napriek tomu by s ňou nechceli pracovať príliš často. 
Len 32% by privítalo častejšiu prácu s kresbou, až 55% 
sa k tejto položke vyjadrilo negatívne (ostatní neurči-
to). Žiakov, ktorí sa na vyučovacej hodine pri práci s 
kresbou prejavovali ako nespokojní sme počas hodín 
otvorene  opýtali, akú metódu či prostriedok učenia by 
na vyučovaní najviac privítali. Zaujímavé boli zistenie, 
že preferujú tradičnú výkladovú hodinu ,,lebo sú na to 
zvyknutí“. Žiaci prezentovali, že sterotypne prijímajú 
informácie a sú radi, keď od nich učiteľ na vyučovaní 
,,nič nechce“. Pri výroku ,,vyfarbovanie častí kresby 
bolo pre mňa nudné a dlhotrvajúce, sme zaznamenali 
48 % nesúhlasných odpovedi študentov. Slovné 
vyjadrenia typu: ,,Táto práca je upokojujúca,“ ,,toto sa 
mi páči“ sme počúvali pomerne často. Niektorým 
žiakom však 10 minútová samostatná práca 
nevyhovovala a žiaci, ktorí neboli motivovaní pracovať 
s kresbou vyrušovali tých, ktorých práca bavila, čo žiaci 
hodnotili ako veľké mínus. Takto sa odzrkadlilo zamera-
nie žiakov na konkrétny typ učenia sa. Nie všetci 

preferujú samostatnú prácu, prácu s obrazovým či 
iným materiálom.  

Odôvodnenia zakrúžkovaných škál prišli aj v podobe 
slovných hodnotení, postojov, postrehov v rámci otvo-
rených otázok nachádzajúcich sa v dotazníku. Pri 
otázke ,,Aký prínos či výhody vidíš pri práci s kresbou na 
vyučovaní“ sme zaznamenali niekoľko odôvodnení. 
Žiacke odpovede:  
Žiak č.1 ,,samozrejme lepšia predstavivosť, ľahšie 
zapamätateľné, rýchlejšie pochopenie výkladu“.  
Žiak č.2: ,,oživenie hodiny, donúti nás to pozrieť sa na to 
a zamyslieť hlbšie čiže si to potom lepšie zapamätám“. 
Žiak č.3: ,,lepšie zapamätanie vyfarbených častí, človek 
si skôr zapamätá niečo čo vyfarbí alebo nakreslí.“  
Žiak č.4: ,, relax, lepšie vizuálne predstavenie si toho, čo 
sa učím“.  
 

 Priemer 

chlapci Dievčatá 

Vidím výhody pri 
vyfarbovaní kresby rôznymi 
farbami 

1,9 2,6 

Kresba mi pomohla pochopiť 
odborný text 

2,6 2,7 

Čas, ktorý sme venovali práci 
s kresbou, sa dal využiť aj 
efektívnejšie 

2,6 2,1 

Vyfarbovať časti kresby bolo 
pre mňa nudné a dlho 
trvajúce 

2,8 2,9 

Privítal/a by som pracovať 
s kresbou na vyučovaní aj 
častejšie 

3,3 3,6 

Tabuľka 2  Porovnanie priemerných hodnôt odpovedí 
chlapcov a dievčat 
(pozn. hodnoty spriemerované z hodnotiacej škály 1 – 
5 použitej v dotazníku) 

Z pozorovania priemerných hodnôt prisúdených 
výrokom vplývajú mierne rozdiely medzi postojmi 
chlapcov a dievčat. Porovnanie týchto priemerných 
hodnôt v prípade piatich položiek sa nachádza 
v tabuľke 2. Výsledky by mali poukázať na to, že chlapci 
a dievčatá majú rozdielne preferencie štýlov učenia sa. 
Po spriemerovaní hodnôt pre jednotlivé výroky sme 
dospeli k záveru, že v súvislosti s prácou s kresbou sa 
názory najmenej líšili v prípade dĺžky trvania kresby 
a pocitov nudy a v prípade významu kresby z hľadiska 
pochopenia odborného textu, avšak chlapci neposudz-
ovali tak kriticky využitie kresby oproti ostatným 
metódam a radšej by pracovali s kresbou častejšie než 
dievčatá. Najviac sa názory odlišujú v položke ,,Vidím 
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výhody pri vyfarbovaní kresby rôznymi farbami“, čo je 
zaujímavé v porovnaní s tým, že práve chlapci majú 
učenie postavené na pochopení výkladu, pojmoch, 
argumentácií [13]. Mareš tvrdí, že učenie majú oriento-
vané na pochopení zmyslu, čo môže korešpondovať s 
tým, že chlapci si viac uvedomujú úlohu vnímanie 
farieb, pri zapamätaní si jednotlivých štruktúr. Priemer-
nou odpoveďou dievčat bola 2,6 čo potvrdzuje fakt ich 
orientácie na pracovné činnosti.  

Záver 
Problematikou využitia hotovej kresby vo vyučovaní sa  
na Slovensku nezaoberá mnoho autorov. Viacero 
zdrojov, ohľadne využitia, prichádza najmä z iných 
krajín. Autori ako napr. Robert D Griffin, M.A., Wlynn 
Kapit, Margaret Matt alebo John T. Hansen, nám 
prinášajú vhodné materiály, ktoré využívajú deti, žiaci 
či dokonca študenti medicíny [14]. Autori sa 
zameriavajú na využitie kresby vo vyučovacom procese, 
ktorá zefektívňuje vyučovací proces. Vydávajú atlasy, 
ktorých obsahom sú kresby, pričom je možné ich 
vyfarbovať rôznymi farbami alebo dotvárať. Autori sa 
venujú tvorbe ,,coloring  books“. K podobnému cieľu 
sme smerovali aj my. Vytvoriť materiály, ktoré by žiaci 
mohli vyfarbovať či dotvárať.  Našou inšpiráciou sa stala 
publikácia od Johna T. Hansena – Netter´s Anatomy 
Coloring Book, ktorá je preložená do českého jazyka 
,,Netterův vybarvovací anatomický atlas“. Kniha je 
zameraná na lepšie porozumenie anatómií ľudského 
tela na úrovni svalov, kostry, dýchacej sústavy 
a ďalších, ktoré sú zobrazené z rôznych pohľadov. Uče-
nie anatómie na úrovni individuálnych častí, ako aj 
integrovaných systémov prináša teda lepšie pochope-
nie ako tieto systémy spolupracujú a spoločne fungujú. 
Vzhľadom na to, že tento atlas je určený práve 
študentom medicíny, rozhodli sme sa vytvoriť si vlastné 
materiály, ktoré sme aplikovali na hodinách biológie. 
Podstatným rozdielom bolo teda vytvorenie jedno-
duchších  štruktúr, ktoré by zodpovedali úrovni vzdela-
nia žiakom riadiacim sa vzdelávacím programom ISCED 
3A. Naším výskumom (pozorovaním, spätnoväzbovým 
dotazníkom) sme zisťovali postoje žiakov po využití 
kresby na vyučovaní. Názory, na prácu s kresbou sa 
v prípade chlapcov a dievča rôznia.  Súvisí to aj so štýlmi 
vyučovania, ktoré žiaci preferujú a počas jednotlivých 
období štýl vyučovania menia [15] Niektorým žiakom sa 
práca páčila a chceli by v nej pokračovať, iným sa zas 
nepáčila a skôr by túto prácu nahradili inou. Najväčším 
problémom, ktorý sme zaznamenali, bolo využitie času 
z oblasti reflexie, ktoré inak žiaci nevyužívajú na 
overovanie nadobudnutých vedomostí, reflektovanie. 

Ich vyučovacie hodiny prebiehajú bez využitia akých-
koľvek iných fáz, okrem uvedomenia si významu. Žiaci 
tak mali pocit, že prichádzajú o mnoho informácií, ktoré 
by im za iných okolností, učiteľ ,,povedal“. Tu však spa-
dáme do problému nedostatočnej časovej dotácie 
predmetu biológia v 3. ročníku, čo  už bolo v práci spo-
menuté. Žiaci si však uvedomovali pozitíva, aj ich vyme-
núvali, takže je možné že by ďalšia optimalizácia (zdo-
konalenie úloh) aktivít v smere efektívneho využitia 
času spôsobila zvýšenie kladných postojov ku kresbe. 
Napríklad by žiaci nemuseli vyfarbovať všetky štruktú-
ry, ale len významné a podobne.   
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Abstrakt 
Prepojenie geometrie a hudby je netradičné 

a takmer nevyužívané vo vyučovacom procese. Preto 
sa v článku sústredíme na prepojenie hudby a 
zhodných zobrazení v rovine. Poukážeme taktiež 
na posilnenie medzipredmetových vzťahov zaujímavou 
formou. Vytvorili sme preto pracovný list z uvedenej 
problematiky pre žiakov stredných škôl. Riešenia úloh z 
pracovného listu poukazujú na to, že aj takáto forma 
vyučovania má svoje miesto vo vyučovacom procese. 
Žiaci nám po jeho  vypracovaní zanechali hlavne 
pozitívne odkazy, ale aj negatívna spätná väzba a 
postrehy majú svoje miesto vo vyučovacom procese. 
Na základe danej skutočnosti je následne možné 
pracovný list vhodne prepracovať a tým ho sprístupniť 
žiakom s rôznymi matematickými vedomosťami.  

Kľúčové slová: zhodné zobrazenia v rovine, 
hudobné diela, medzipredmetové vzťahy, žiaci, 
riešenia 

Abstract 
The connection between geometry and music is 
unconventional and almost never used in educational 
process. Therefore, our article concerns itself with the 
connections between music and congruent 
transformations in a plane. We will also point out the 
strengthening of these interdisciplinary relations in an 
interesting way. We have created a worksheet from 
this topic, which is aimed at the students of secondary 
schools. The solved tasks from the worksheet indicate 
that this form of education has its place in the 
educational process. The students have left us mainly 
positive feedback, but negative feedback and other 
observations have their importance in educational 
process as well. Based on this, it is possible to adapt the 
worksheet and make it appropriate for students with 
different mathematical knowledge.  

Key Words: congruent transformations in a plane, 
musical works, interdisciplinary relations, students, 
solutions 

Úvod 
Začnime citátmi: „Matematika a hudba sú nezávislé. Sú 
hudobne hluchí ľudia neschopní zaspievať pieseň. Viem 
si predstaviť aj matematicky hluchých ľudí. Pravda, 
hudba je druh umenia  a umenie hrá svoju úlohu 
v živote človeka. A matematik je tiež človek. Opačne, 
pri vplyve matematiky si zvykneme pomôcť frázou, že 
matematika učí správne myslieť. Lenže človek môže 
dobre myslieť aj bez matematických vzorcov.“ [1] alebo 

„Hudba je len jeden odbor matematiky.“ [2] 
Ľudia vo všeobecnosti majú hudbu skutočne radi, či 

už na upokojenie, rozjímanie, aj radosť a zábavu. 
Naopak, hudobníci si možno ani nie vždy uvedomujú, 
koľko matematiky sa môže nachádzať v samotnej 
hudbe, v zápise nôt, v stavbe nástrojov či v hraných a 
počutých zvukoch.  

V článku bolo cieľom hľadať práve takéto prepojenie 
matematiky a hudby. Spočiatku sme nevedeli, že vzťah 
matematiky a hudby je taký hlboký. Vybrali sme si časť 
matematiky – geometriu.  

Ďalším našim cieľom bolo prezentovať nami získané 
poznatky aj žiakom, t. j. zaradiť zaujímavé úlohy 
do vyučovacieho procesu. Inšpiroval nás k tomu 
osobný kontakt so žiakmi a ich výpovede o tom, ako 
mnohí z nich geometriu neobľubujú. Všimli sme si, že 
žiaci sú zvyknutí pracovať na vyučovacích hodinách 
matematiky výlučne iba s geometrickými útvarmi, ako 
sú štvorec, obdĺžnik, kružnica, trojuholník, priamka či 
úsečka. Uvažovanie o tom, že aj v iných tvaroch 
môžeme hľadať prvky a vlastnosti zhodných zobrazení, 
žiaci vôbec nepoznali. Chceli sme im teda ponúknuť 
spojitosť zhodných zobrazení v hudobných dielach, ako 
aj jednotlivých častiach hudobných nástrojov.  

1 Zhodné zobrazenia v prepojení v hudbe 
Vieme, že zhodným zobrazením v rovine π nazývame 
každé bijektívne zobrazenie σ: π→π, ak pre ľubovoľné 
body 𝐴, 𝐵 ∈ 𝜋 a ich obrazy 𝐴′, 𝐵′ ∈ 𝜋 platí, ak 𝐴 ≠ 𝐵, 
potom aj 𝐴′ ≠ 𝐵′ a |𝐴𝐵| = | 𝐴′𝐵′| značí vzdialenosť 
bodov 𝐴𝐵 [3]. Zhodné zobrazenie v rovine je teda také 



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika II. 
 

  372 

zobrazenie, ktoré dvom rôznym bodom X,Y priradí 
body X',Y' tak, že úsečky XY,X'Y' sú zhodné [4].  

Budeme rozlišovať nasledujúce zhodné zobrazenia: 
osovú súmernosť, stredovú súmernosť, otočenie, 
posunutie a posunutú súmernosť. Keďže osová 
súmernosť je daná osou 𝑜 a dvoma bodmi – vzorom 
a obrazom, môžeme si ľahko všimnúť netradičný 
pohľad na husle vo fáze výroby. Tento náhľad nám 
sprítomňuje, že tento  hudobný nástroj je vyrobený 
na základe osovej súmernosti a nie je jediný. 
 

 
Obr. 1 Husle vo výrobe – osová súmernosť 
 

Okrem hudobných nástrojov osovú súmernosť 
nájdeme taktiež v samotných notových zápisoch, 
pričom uvažujeme len hlavičky nôt.  
 

 
Obr. 2 Úryvok piesne Hľa, otvára sa brána nebies 
Zdroj: [5] 
 

Nakoľko stredová súmernosť považuje za nutnosť 
vhodne položiť bod 𝑆, v Mozartovej Sonáte je celkom 
výstižne využitá.  
 

 
Obr. 3 Záverečné takty Sonáty č. 10 C dur (Allegretto) 
Zdroj: [6] 
 

Pri otočení si treba uvedomiť, kde kladieme bod 𝑆 
a akým spôsobom pracujeme s uhlom, pod ktorým je 
vzor zobrazený do obrazu. Všimnime si vhodné 
položenie bodu 𝑆 a Czerneho prácu pravej ruky, resp. 
1. riadok otočením zobrazenej v ľavú, resp. 2. riadok.  
 

 
Obr. 4 Etuda č. 36 
Zdroj: [7] 
 

Posunutie vzoru k obrazu o vektor �⃗�  vieme taktiež 
stretnúť v hudbe celkom jasne a zreteľne už aj tých 
v jednoduchších doprovodoch. Všimnime si Mozartovu 
Túžbu po jari ako pracuje s motívom pravej ruky 
a basovými oktávami ľavej. Navyše, vektor �⃗�  je 
rovnobežný s linajkami notovej osnovy.  
 

 
Obr. 5 Túžba po jari 
Zdroj: [8] 
 

Napokon zatiaľ, čo zloženie osovej súmernosti 
a posunutia vytvára tzv. posunutú súmernosť, často sa 
tento jav objavuje i v jednoduchších skladbách. Dokázal 
sa s tým pohrať a tento jav vystihnúť tiež Duvernoy 
vo svojej etude, ktorý dokázal celkom dlho vytrvať 
v tejto súmernosti, pričom skladba nestráca na kvalite, 
ba práve naopak, jej priebeh a gradácia sa postupne, 
no jednoznačne stupňuje.  
 

 
Obr. 6 Etuda č. 12 
Zdroj: [9] 

2 Metódy a realizácia empirického výskumu 
Pre uvedené účely sme vytvorili pracovný list 
so zaujímavými úlohami pre žiakov stredných škôl. 
Daný pracovný list riešilo spolu 34 žiakov a študentov 
UKF v Nitre. Navštívili sme Gymnázium sv. Cyrila a 
Metoda v Nitre, v ktorom nám ochotne odpovedalo 



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika II. 
 

  373 

22  žiakov 2.B triedy (16 – 17 rokov). Pracovný list riešilo 
tiež 6 vybraných žiakov z tried kvinty, 1.B (15 – 16 
rokov), 2.A a 2.B (16 – 17 rokov) z Gymnázia Janka 
Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, 2 žiačky kvarty 
(14 rokov) z Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani 
a 4 študentky (19 – 23 rokov) z UKF v Nitre.  

Žiaci riešili úlohy v triede počas jednej vyučovacej 
hodiny, no niektorí aj cez prestávku (45 – 55 minút). 
Empirický výskum spočíval v priamom pozorovaní 
žiackej práce v určenom časovom rozsahu. Cieľom 
empirického výskumu bolo zistiť, ako žiaci vedia 
prepojiť ich vlastné matematické vedomosti v úlohách, 
ktoré svojimi netypickými zadaniami súvisia 
s hudobným umením. Touto netradičnou formou sme 
chceli podporiť medzipredmetové vzťahy. Žiakom sme 
poskytli nutné úvodné inštrukcie a taktiež s nimi 
konzultovali počas riešenia. Študentky riešili dané 
úlohy samostatne. Text v pracovnom liste je výrazne 
pestrofarebný, písaný hravým písmom a vyskytujú sa 
v ňom aj úsmevné obrázky, ktoré mali motivovať žiakov 
k pozitívnemu prístupu k práci.  

2.1 Pracovný list 
Pracovný list sme zostavili sami, na základe vlastných 
nájdených zhodných zobrazení v hudobných dielach. 
Diela sme vyberali podľa vhodnosti použitia zobrazení, 
obtiažnosti a čo najjednoduchšieho vyznania sa 
v sústave nôt a iných pomocných notových zápisov.  

Žiaci, ktorí nie sú hudobníci, vidia noty iba ako akýsi 
útvar, symboliku, niečo neznáme, nečitateľné. Vidia 
teda skupinu znakov, o ktorých vedia, že sa podľa nich 
dá spievať a hrať na nástroji, resp. tvoriť hudba. A keďže 
noty nemusíme vnímať len ako „hudobné písmenká“, 
ale aj ako konkrétny geometrický útvar, mohli sme 
skúsiť pracovať s nimi aj na vyučovacích hodinách 
matematiky.  

V jednotlivých zadaniach úloh sme zvýraznili aj typ 
zobrazenia, s ktorým by žiaci mali pracovať a použitím 
rámčeka sme ich upozornili na to, že budú využívať 
vo svojich riešeniach len hlavičky nôt. Vypracované 
pracovné listy sme hodnotili nasledovne. Každú úlohu 
sme bodovali samostatne na základe nasledujúcich 
znakov:    (2b/1b/0b). Riešitelia taktiež mali 
možnosť vyjadriť svoj pocit k danej úlohe 
zakrúžkovaním jedného smajlíka   . 

V nasledujúcich riadkoch uvádzame všetky zadania 
úloh nášho pracovného listu v originálnej podobe 
s úplne zachovanou obsahovou aj grafickou stránkou. 
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3 Analýza žiackych riešení pracovného listu 
Žiaci mohli za správne vyriešené všetky úlohy 
v pracovnom liste získať najviac 14 bodov. Ich 
priemerná percentuálna úspešnosť bola 67%, teda 
priemerný počet bodov na žiaka bol 9,41. 

Prvú úlohu zvládli žiaci veľmi pekne. Polovica žiakov 
mala vyriešenú úlohu na 100 %. Jeden žiak nevedel 
vôbec úlohu vyriešiť a zvyšní žiaci sa prevažne mýlili 
v tom, že si nevšimli dve osi súmernosti, ale len tú prvú, 
a preto všetky noty zobrazili len podľa osi 𝑜1. 16 žiakov 
s pochopením a vyriešením tejto úlohy nemalo 
problém a riešenie sa im zdalo veľmi ľahké. 12 žiakov 
malo problém s pochopením zadania a 6 žiakov sa 
vyjadrilo o úlohe, že bola veľmi náročná. 
V nasledujúcom grafe vidíme náročnosť a úspešnosť 1. 
úlohy.  
 

 
Graf 1 Zistenia z riešenia 1. úlohy 
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Jedna ukážka správneho a zároveň najkrajšieho 

žiackeho riešenia je na Obr. 7 . 
 

 
Obr. 7 Žiacke riešenie 1. úlohy 
 

Druhá úloha sa zdala byť pre niektorých žiakov 
trochu mätúca. Nepokladali za jednoduché spomedzi 
nôt vybrať práve tie, ktoré by boli osovo súmerné. 
Vyžadovalo to presné rysovanie a meranie a to sa podľa 
našich zistení mnohým žiakom nechcelo. Napokon však 
viac ako polovica žiakov úspešne zvládla túto úlohu a 
len 6 žiakov ju nevyriešilo správne. 
 

 
Graf 2 Zistenia z riešenia 2. úlohy 
 

Jedna gymnazistka úlohu zvládla bez chyby a aj 
farebne vyznačila vybrané noty (Obr. 8). 

 

 
Obr. 8 Žiacke riešenie 2. úlohy 
 

S náročnejším rysovaním sa žiaci mali možnosť 
stretnúť v 3. úlohe, kde mali dokončiť chýbajúcu pravú 
polovicu husľovej kobylky. Dvom tretinám žiakom sa 
úloha veľmi páčila a nevyjadrili sa, že by bola pre nich 
výnimočne náročná. Svedčia o tom aj výsledky ich 
práce, 23 žiakov vyriešilo túto úlohu úplne bez chyby. 
Z priamych vyslovených reakcií niektorých žiakov sme 
sa dozvedeli, že sa im rysovať nechcelo. Avšak 
pri opravovaní pracovných listov nás prekvapila 
úspešnosť tejto úlohy. Istá žiačka napísala: „Tretia 
úloha bola ťažšia v tom, že som nevedela, čo je husľová 

kobylka a navyše je ťažké prenášať obrázok 
s nepravidelnými stranami.“ 
 

 
Graf 3 Zistenia z riešenia 3. úlohy 
 

Napriek nevôli a ostychu, predsa sme našli aj 
riešenia veľmi pekné. Niektoré práce boli ukážkové, 
nakoľko jedna žiačka kobylku aj vytieňovala a ďalšia 
tmavé pozadie vyfarbila (Obr. 9).  
 

 
Obr. 9 Žiacke riešenie 3. úlohy 
 

Štvrtú úlohu žiaci hodnotili ako primeranú ich 
vedomostiam, čo potvrdzujú aj nasledujúce grafy.  
 

 
Graf 4 Zistenia z riešenia 4. úlohy 
 
Taktiež uvádzame jedno z pekných žiackych riešení 
4. úlohy (Obr. 10).  
 

 
Obr. 10 Žiacke riešenie 4. úlohy 
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Nakoľko 5. a 6. úloha sa týkala taktiež posunutia 
s istým vektorom, upriamovať pozornosť na riešenia 
týchto úloh nebudeme.  

V siedmej úlohe žiaci riešili stredovú súmernosť. 
Niektorým žiakom nebolo vôbec jasné, čo majú robiť 
v tejto úlohe (10 žiakov), tzn. ich riešenie bolo 
nesprávne alebo úlohu nestihli vypracovať, 14 žiakov 
označilo preto poslednú úlohu za náročnú, čo mohlo 
byť spôsobené aj zmenou typu zobrazenia, ale taktiež 
aj časovou tiesňou. Našlo sa však aj 15 takých žiakov, 
pre ktorých bolo vyriešiť uvedenú úlohu jednoduché, 
teda 22 žiakov malo úlohu vyriešenú na 100 % a dvaja 
pri jej riešení mierne zapochybovali.  

Šikovnejší žiaci rýchlo zistili, že všetky noty sú 
stredovo súmerné podľa stredu 𝑆, a tak iba označili 
symbolicky zopár nôt a už len napísali komentár: 
„všetky“, „všetky – navzájom“, „atď.“, „všetky noty 
pravej ruky sú stredovo súmerné s notami ľavej ruky“. 
 

 
Graf 5. Zistenia z riešenia 7. úlohy 
 

 
Obr. 10 Žiacke riešenie 7. úlohy 
 

Prekvapilo nás, že, mnohí úspešní riešitelia boli 
hudobníci. „Dopad“ ich hudobného vzdelania 
na správne riešenia bol skutočne silný. Vďaka 
hudobnému vzdelaniu získali aj v pracovnom liste 
pri vypracúvaní úloh výborné výsledky. Intuitívne 
v 1. úlohe vyriešili problém osovej súmernosti, 
posunutie v 4. úlohe a keď si zaspievali melódiu 
zo šiestej úlohy, ihneď potom vedeli, že hudobne ide 
o transpozíciu a teda pri zápise sa bude jednať o nejaké 
posunutie, čiže už len zakreslia vektor. Protipohyb v 7. 
úlohe im bol hudobne známy, a pretože poznali princíp 
zápisu nôt, ľahko získali vzory a obrazy stredovej 
súmernosti. 

Záver 
Môžeme konštatovať, že vďaka našej práci so žiakmi, 
stúpol ich záujem o danú problematiku. 
Po vyhodnotení pracovných listov nás prekvapilo, že 
mnohí žiaci majú výborne rozvinutú predstavivosť a 
vedia použiť vlastnosti zhodných zobrazení aj v úlohách 
zameraných nie len na geometriu. Svedčí o tom aj 
výsledná charakteristika, ktorá ukazuje, že priemerná 
percentuálna úspešnosť na 1 žiaka pri vyplňovaní 
pracovných hárkov bola 67 %. To znamená, že každý 
žiak priemerne vyriešil viac ako polovicu úloh z 
pracovného listu správne.  

Zo žiackych riešení sme zistili, že sa našli aj takí žiaci, 
ktorí bez veľkých problémov vyriešili dané pracovné 
listy úplne správne. Najlepšie výsledky dosahovali žiaci 
v riešení 4. úlohy, v ktorej 73 % žiakov získalo plný 
počet bodov. 56 % žiakov označilo za nenáročnú práve 
túto úlohu, v ktorej mali žiaci v posunutí nájsť tie noty, 
pre ktoré sa toto posunutie stáva platným. Len o dvoch 
žiakov menej sa líšila úspešnosť 3. úlohy, v ktorej mali 
žiaci prerysovať podľa obrázka husľovú kobylku 
v osovej súmernosti. Až 68 % žiakov získalo v tejto 
úlohe plný počet bodov. Najmenej úspešná sa ukázala 
úloha č. 6, kde až 59 % žiakov nezískalo ani jeden bod 
a 50 % žiakov označilo túto úlohu ako náročnú. 
Neúspech tejto úlohy mohla byť spôsobená nepresným 
popísaním zadania, ktoré sa od daného žiaka očakáva 
vyriešiť, no ovplyvnil to aj náš výber danej skladby. 
Svedčia o tom aj sťažnosti žiakov: „Veľmi zložité, nič 
som nevedel, lebo matiku všeobecne neviem.“, 
„Nepochopiteľné zadania úloh.“, „Nechápem zadaniam 

☹, nemám veľmi logické myslenie. “ Mnohým sa však 
tieto tvorivé a netradičné úlohy páčili a napísali nám: 
„Zadania úloh boli nápadité a netradičné. Väčšina úloh 
bola zvládnuteľná, ale s niektorými som sa riadne 
potrápil. Bolo to však celkom príjemné spestrenie dňa 

aj týždňa. 😊“, „Super nápad spojiť hudobnú 
s matematikou. V prvej úlohe by som však nechala 
zobrazené trámce nôt, potom to človeka popletie. 

Ďakujem 😊“, : „Super.“, „Naj.“, „Bolo to super. Niečo 
nové, farebné a pekné.“.  

Niektorých žiakov mohol náš pracovný list teda aj 
demotivovať. Nakoľko sme svojou prítomnosťou 
sledovali žiacku prácu, usúdili sme, že bude fajn, keď po 
vyriešení a odovzdaní hárkov budeme pokračovať 
diskusiou. Doteraz považujeme tento krok za správny, 
nakoľko sme chceli predchádzať zníženiu sebavedomiu 
a sebamotivácie u týchto v matematike slabších žiakov. 
Mnohí však pochopili, že tento pracovný list je niečo 
úplne netradičné a spoznali, že medzipredmetové 
vzťahy sú reálne i v kombináciách, ktoré by doposiaľ 
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nečakali. Nakoľko pozitívne reakcie žiaci vyjadrovali už 
aj počas riešenia, máme pocit, že pracovný list mal 
zmysel nie len pre náš výskum, ale i pre žiacku 
motiváciu a otvorenosť pre niečo nové, nepoznané.  

Prepojením matematiky a hudby sme chceli 
poukázať na zaujímavú problematiku, ktorú vieme 
využiť aj vo vyučovacom procese. Žiakov to určite 
motivuje k práci, s radosťou riešia úlohy z bežného 
života a zároveň sa učia aj matematiku. 
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Abstrakt 
Cieľom článku je predstaviť rôzne typy aplikačných 
úloh, ktoré možno riešiť pomocou poznatkov 
o aritmetickej a geometrickej postupnosti. Hoci téma 
Postupnosti sa na gymnáziu už povinne nevyučuje, 
stále je súčasťou maturitnej skúšky z matematiky 
a taktiež kurzov matematiky na vysokých školách a 
univerzitách. 

V prvej časti článku sme sa zamerali najmä na 
definovanie pojmov: postupnosť, aritmetická 
postupnosť a geometrická postupnosť.  

Obsahom druhej časti článku sú riešenia rôznych 
úloh, ktoré sme vybrali z učebníc a zbierok úloh z 
matematiky, prípadne sme ich samy vytvorili. Zamerali 
sme sa najmä na úlohy vychádzajúce z reálnych situácií, 
ktoré sú študentom známe a mohli by byť pre nich 
zaujímavé. 

Kľúčové slová: postupnosť, aritmetická postupnosť, 
geometrická postupnosť, aplikačné úlohy 

Abstract 
The aim of the article is to introduce various types of 
application tasks which can be solved by means of 
knowledge about the arithmetic and geometric 
sequence. Although the topic Sequences is not 
obligatory taught at grammar schools, it is still a part of 
school leaving exams on mathematics and math 
courses at universities.  
In the first part of the article we focused on defining 
concepts: sequence, arithmetic sequence and 
geometric sequence. 
The content of the second part of the article are 
solutions to various tasks we have chosen from 
textbooks and collection of mathematical problems or 
we have created. We focused mainly on tasks based on 
real situations that students are familiar to and could 
be interested in.  
Key Words: sequence, arithmetic sequence, geometric 
sequence, application tasks 

Úvod 
Obsah vzdelávania vo vyučovacom predmete 
matematika vymedzuje Štátny vzdelávací program 
(ďalej ŠVP). Vo vzdelávacom štandarde ŠVP sú uvedené 
požiadavky na žiakov, ktorí nebudú maturovať 
z matematiky.  V závere tohto dokumentu sú uvedené 
témy, ktoré sa nachádzajú v požiadavkách na maturitu. 
Medzi nimi je zaradená aj téma Aritmetická 
a geometrická postupnosť. Je na rozhodnutí školy, ako 
tieto témy zaradí do vyučovania pre budúcich 
maturantov z matematiky, resp. pre študentov, ktorí 
chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického 
alebo prírodovedného zamerania (napr. formou 
voliteľných seminárov v posledných dvoch rokoch 
štúdia – odporúčaný rozsah takýchto seminárov je 
minimálne 6 hodín, alebo zaradením do svojho ŠkVP) 
[1]. Postupnosti sú aj obsahom kurzov matematickej 
analýzy na vysokých školách. Na gymnáziu sa vyučuje 
táto téma väčšinou v treťom alebo vo štvrtom ročníku. 

Postupnosti predstavujú špeciálny typ funkcií 
definovaných na množine prirodzených čísel. 
V učebnici pre 4. ročník gymnázií a SOŠ je uvedená 
nasledovná definícia postupnosti. 

Definícia. Postupnosťou reálnych čísel rozumieme 
funkciu, ktorej definičným oborom je množina 
{1, 2, … , 𝑘} pre niektoré prirodzené číslo 𝑘 alebo celá 

množina prirodzených čísel 2. 
Postupnosť definovanú na množine všetkých 

prirodzených čísel nazývame nekonečná postupnosť 
a zapisujeme v tvare {𝑎𝑛}𝑛=1

∞ . Postupnosť definovanú 
na množine prvých 𝑘 prirodzených čísel nazývame 

konečná postupnosť a zapisujeme v tvare {𝑎𝑛}𝑛=1
𝑘 . Na 

gymnáziu sa žiaci oboznámia s dvoma typmi 
postupností – aritmetickou a geometrickou. 

Definícia. Postupnosť {𝑎𝑛}𝑛=1
∞ , kde 𝑎𝑛−1 − 𝑎𝑛 =

𝑘𝑜𝑛š𝑡. (t. j. rozdiel susedných členov je konštantný), sa 
nazýva aritmetická postupnosť. Číslo 𝑎𝑛−1 − 𝑎𝑛, ktoré 
nezávisí od 𝑛 a charakterizuje danú aritmetickú 
postupnosť, sa nazýva diferencia aritmetickej 

postupnosti a označuje sa obyčajne písmenom 𝑑 2. 
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Definícia. Postupnosť, kde 
𝑎𝑛+1

𝑎𝑛
= 𝑘𝑜𝑛š𝑡. (t. j. podiel 

susedných členov je konštantný), sa nazýva 

geometrická postupnosť. Číslo 
𝑎𝑛+1

𝑎𝑛
, ktoré nezávisí od 𝑛 

a charakterizuje danú geometrickú postupnosť, sa 
nazýva kvocient geometrickej postupnosti a označuje 

sa obyčajne písmenom 𝑞 2. 

1 Postupnosti a matematické úlohy 
V každodennom živote môžeme sledovať množstvo 
javov a situácií, v ktorých dochádza k pravidelným 
zmenám. Pravidelné ročné zhodnotenie kapitálu na 
účte, pokles hodnoty peňazí v dôsledku inflácie, 
znižovanie sa teploty a tlaku vzduchu so stúpajúcou 
nadmorskou výškou, pohyb hojdačky, rozmery 
súčiastok – všetky tieto javy môžeme v matematike 
interpretovať pomocou postupností. Situácie, kde sa 
stav mení o určitú (nemennú) hodnotu, vyjadruje 
aritmetická postupnosť. Geometrickou postupnosťou 
popisujeme situácie, kde dochádza k nárastu alebo 
poklesu o určité percento z predchádzajúcej hodnoty. 

S použitím poznatkov o aritmetickej a geometrickej 
postupnosti sa stretávame už v matematike 
starovekého Egypta a Mezopotámie. Orientálna 
matematika vznikla ako praktická veda, ale 
v niektorých úlohách sa riešili aj pomocou postupností 
rôzne teoretické problémy, čo dokazujú napr. úlohy 
z Rhindovho papyrusu (okolo 1650 p. n. l.): 

- Ako rozdeliť 100 chlebov medzi piatich ľudí tak, 
aby získané diely tvorili aritmetickú postupnosť a aby 
sedmina súčtu troch väčších dielov bola rovná súčtu 

oboch menších dielov? 3 
- Desať mier jačmeňa sa má rozdeliť desiatim ľuďom 

tak, aby druhý dostal o jednu osminu miery viac ako 
prvý, tretí o jednu osminu miery viac ako druhý, ..., 

desiaty o jednu osminu viac ako deviaty 4. 
V Mezopotámii riešili tiež podobné problémy, líšili 

sa iba počtom osôb a tým, čo treba rozdeliť (jedlo, 
jačmeň, striebro). 

Okrem aritmetickej postupnosti poznali učenci 
starovekého Egypta aj geometrickú postupnosť a súčet 
jej členov, čo tiež dokazuje úloha z Rhindovho 
papyrusu: 

- V každom zo siedmych domov sa nachádza sedem 
mačiek. Každá mačka uloví sedem myší. Každá myš 
zožerie sedem klasov jačmeňa. Z každého klasu môže 
vyrásť sedem mier jačmeňa. Aké veľké sú jednotlivé 

počty a aký je ich súčet? 5 
Tieto úlohy dokazujú, že už v prvej etape vývoja 

matematiky sa ľudia nezaoberali iba praktickými 
výpočtami, ale venovali sa aj teoretizovaniu, v úlohách 

si kládli rôzne podmienky, nepacovali iba s konkrétnymi 
predmetmi a každodennými situáciami, ale upravili ich 
pre potreby svojich výpočtov, využívali abstraktné 
pojmy. 

Pri vyučovaní matematiky sa kladie dôraz na to, aby 
žiak nebol iba pasívnym príjemcom informácií, ale aby 
poznatky sám objavoval. Tomu pomáha aj prepojenie 
obsahu učiva s každodenným životom, ktoré môže 
zohrávať významnú úlohu aj v motivácii k riešeniu úloh. 
Okrem toho ukazuje žiakovi využiteľnosť matematiky 
v rôznych situáciách, ktorým možno bude v budúcnosti 
čeliť. Cieľom vyučovania matematiky je: 

- pripraviť každého žiaka na dospelosť, pričom je 
potrebné mať na zreteli, že niektorí žiaci budú svoje 
matematické vzdelanie ďalej rozvíjať, 

- naučiť žiakov oceňovať použiteľnosť matematiky 
v spoločnosti, 

- rozvinúť schopnosť používať matematické modely 

na riešenie problémov 6. 
Postupnosti sú podľa nás témou, ktorá sa dá veľmi 

dobre využiť na splnenie uvedených cieľov. Úlohy 
z obdobia starovekej matematiky majú skôr teoretický 
charakter. Rozvíjajú myslenie, kladú dôraz na 
uvedomovanie si súvislostí, umožňujú precvičiť si 
postupy pri riešení úloh pomocou postupností. 
Neodpovedajú však na otázku, ktorú často kladú žiaci 
základných a stredných škôl: „Na čo mi to bude?“ 
V súčasných učebniciach matematiky a zbierkach úloh 
z matematiky by sa mali nachádzať úlohy, ktoré žiakom 
ukážu, kde všade sa môžu stretnúť s postupnosťami. 
Ďalej uvedieme niekoľko riešených príkladov, ktoré 
dokazujú širokú využiteľnosť poznatkov o aritmetickej 
a geometrickej postupnosti.  

2 Riešené príklady 
Príklady sme vyberali zo slovenských aj 
zahraničných učebníc a zbierok úloh z matematiky, 
prípadne sme ich sami vytvorili. Našim cieľom je ukázať 
ich rôznorodosť, snažili sme sa vybrať najmä netradičné 
príklady.  

2.1 Aritmetická postupnosť 
Najskôr uvedieme príklady na aritmetickú postupnosť, 
ktoré sú zrejme vnímané ako jednoduchšie z hľadiska 
predstavivosti a riešenia.   

Príklad 1. Hľadisko má tvar lichobežníka. Prvý rad 
má 85 sedadiel, posledný 103 a každý rad má o 2 
sedadlá viac ako predchádzajúci. Koľko divákov sedí 

v kine, ak sú všetky sedadlá obsadené? 7 
Riešenie. Je zrejmé, že počty sedadiel v jednotlivých 

radoch hľadiska kina tvoria členy aritmetickej 
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postupnosti. Zo zadania vieme určiť prvý člen, n – tý 
člen a diferenciu postupnosti: 𝑎1 = 85, 𝑎𝑛 = 103, 𝑑 =
2. Máme zistiť, koľko sedadiel je v kine, čo je vlastne 
súčet členov danej postupnosti. Najskôr vypočítame 
pomocou vzorca 
 

𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑 
 

počet radov kine, čo je 10. Následne dosadíme údaje zo 
zadania do vzťahu 

𝑠𝑛 =
𝑛

2
(𝑎1 + 𝑎𝑛) 

 
a zistíme počet všetkých sedadiel. Ako sú obsadené 
všetky sedadlá, v kine sedí 940 divákov.  

Príklad 2. Dňa 14. 9. 2018 bola o 11:00 nameraná 
v Tatranskej Lomnici (dolná stanica lanovky – 903 
m.n.m.) teplota 21, 3 °C. Aká bola v tom čase teplota na 
meteorologickej stanici na Lomnickom štíte (2 621 
m.n.m.), ak vieš, že teplota vzduchu klesá s rastúcou 
nadmorskou výškou približne o 0, 65 °C na 100 m?  

Riešenie. Rozdiel teplôt vzduchu každých 100 
metrov je konštantný, to znamená, že hodnoty teploty 
vzduchu tvoria členy aritmetickej postupnosti. 
Diferencia je 0,65 °C na 100 m, čo je 0,0065 °C na každý 
výškový meter. Neznámu teplotu na Lomnickom štíte 
vypočítame podľa vzťahu 

 
𝑎𝑟 = 𝑎𝑠 + (𝑟 − 𝑠)𝑑.  

 
Po dosadení hodnôt zo zadania zistíme, že teplota 
vzduchu na meteorologickej stanici na Lomnickom štíte 
bola približne 10,1 °C. 

Príklad 3. Voľný pád je pohyb telesa smerom 
k zemskému povrchu zapríčinený pôsobením 
gravitačnej sily. Ide o rovnomerne zrýchlený pohyb 
s konštantným zrýchlením 𝑔 = 9,81𝑚𝑠−2. Nech 𝑎1 je 
vzdialenosť, ktorú prekoná teleso vo voľnom páde za 
prvú sekundu, 𝑎2 vzdialenosť za druhú sekundu, 𝑎3 za 
tretiu sekundu, ..., 𝑎𝑛 je vzdialenosť, ktorú teleso 
prekoná v 𝑛 - tej sekunde. Dokážte, že postupnosť 

𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, … , 𝑠𝑛 je aritmetická 8. 
Riešenie. Z fyziky vieme, že dráha, ktorú teleso 

prekoná pri voľnom páde za určitý čas, vyjadríme 
vzťahom 

 

𝑙 =
𝑔𝑡2

2
 . 

 
Vzdialenosť, ktorú prejde teleso v prvej sekunde, je 
rovná celkovej dráhe. Vzdialenosť telesa, ktorú prejde 
v n – tej sekunde vypočítame ako rozdiel 

 
𝑎𝑛 = 𝑙𝑛 − 𝑙𝑛−1 . 

 
Máme dokázať, že vzdialenosti v jednotlivých 
sekundách tvoria členy aritmetickej postupnosti, čiže 
rozdiel medzi dvoma vzdialenosťami je konštantný. Po 
dosadení do vzťahu 
 

𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 
 
zistíme, že rozdiel je číselne rovný zrýchleniu g. Tým 
sme dokázali, že postupnosť je aritmetická. 

Príklad 4. Papier s hrúbkou 0,2 mm je navinutý na 
valci s priemerom 150 mm. Koľko vrstiev je na rolke, 

keď je jej priemer 1,8 m? 9 
 

 
Obr. 1 Rolka papiera 

Zdroj: 9 
 

Riešenie. Je zrejmé, že po navinutí jednej vrstvy 
papiera sa zväčší polomer rolky o hrúbku papiera, čo je 
0,2 mm. To znamená, že priemer s zväčší dvojnásobne, 
t. j. o 0,4 mm. Priemery rolky po navinutí jednotlivých 
vrstiev tvoria členy aritmetickej postupnosti 
s diferenciou 0,4. V zadaní je určený člen 𝑎𝑛 danej 
postupnosti, našou úlohou je vypočítať číslo n. Po 
dosadení údajov zo zadania do vzťahu  

 
𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑 

 
dostaneme výsledok 4125. To znamená, že na rolke 
s priemerom 1,8 m je navinutých 4125 vrstiev papiera. 

2.2 Geometrická postupnosť 
Ďalej uvedieme niekoľko príkladov, ktoré sme riešili 
s využitím poznatkov o geometrickej postupnosti. 

Príklad 5. Kapitál vo výške 1000 EUR sa zhodnocuje 
každoročne o 4 %. Po každom roku sa úrok pripočíta ku 
kapitálu. Napíšte analytické vyjadrenie hodnoty 

kapitálu po n rokoch. Vypočítajte 𝐾20. 10 
Riešenie. Hodnota kapitálu predstavuje vždy 

konštantný násobok hodnoty z predchádzajúceho roka. 
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To znamená, že hodnoty kapitálu v jednotlivých rokoch 
tvoria členy geometrickej postupnosti s kvocientom 
1,04. Analytický predpis tejto postupnosti je 

 
𝐾𝑛 = 𝐾0 1,04𝑛. 

 
Dosadením hodnôt zo zadania do uvedeného vzťahu 
vypočítame, že hodnota kapitálu po 20 rokoch je 
približne 2191,12 EUR.  

Príklad 6. Pri počítaní mikroorganizmov pomocou 
Bürkerovej komôrky sa môže v jednom štvorčeku 
nachádzať najviac 25 buniek. Aby sme neprekročili 
maximálny počet buniek, využívame Kochovu 
zrieďovaciu metódu (desiatkové riedenie) – do 9 ml 
vody pridáme 1 ml suspenzie mikroorganizmov. Po 
troch riedeniach sme dostali vzorku s koncentráciou 
291 250 buniek / 1 ml. Aká je koncentrácia pôvodnej 
vzorky? 

Riešenie. Keďže sa koncentrácia zmenší po každom 
riedení 10 – násobne, jednotlivé hodnoty sú členmi 
geometrickej postupnosti s kvocientom 0,1. Úlohou je 
zistiť člen 𝑎0, ak poznáme 𝑎3 a 𝑞. Pri výpočte využijeme 
vzťah 

 
𝑎𝑛 = 𝑎0𝑞

𝑛 , 
 
z ktorého máme 𝑎0 = 291 250 000. Pôvodná 
koncentrácia je 291 250 000 buniek / 1 ml.  

Príklad 7. Polčas premeny rádioaktívnej látky je čas, 
za ktorý sa polovica jej množstva premení na rozpadové 
produkty. Aký je vek archeologického nálezu, ak sa 
v spoločnej vrstve s ním našlo 2,1 g rádioaktívneho 
uhlíka s polčasom premeny 5700 rokov a 300 g 
rozpadových produktov? (Úbytok hmotnosti 
spôsobený vyžarovaním pri premene možno 

zanedbať.) 11 
Riešenie. Hmotnosť rádioaktívneho uhlíka sa zmenší 

každých 5700 rokov na polovicu predchádzajúcej 
hodnoty, to znamená, že úlohu budeme riešiť pomocou 
poznatkov o geometrickej postupnosti. Zo zadania 

vieme: 𝑎𝑛 = 2,1; 𝑞 =
1

2
; 𝑠𝑛 = 300; 𝑛 =?. Využijeme 

vzťahy 
 

𝑎𝑛 = 𝑎0 (
1

2
)
𝑛

, 

𝑠𝑛 = 𝑎1

1 − 𝑞𝑛

1 − 𝑞
 . 

 
Po dosadení známych hodnôt a nahradením 𝑎1 

výrazom 
1

2
𝑎0 dostaneme sústavu dvoch rovníc s dvomi 

neznámymi: 

 

2,1 = 𝑎0 (
1

2
)
𝑛

, 

300 = 𝑎0 [1 − (
1

2
)
𝑛

]. 

 
Riešením sústavy dostaneme 𝑛 =̇ 7,2. Teda vek 
archeologického nálezu je približne 41 000 rokov. 

Príklad 8. Oceľovú guľu sme pustili z výšky 1 metra 
na oceľovú dosku. Guľa sa vždy odrazí do 95% 
predchádzajúcej výšky. Po koľkých odrazoch dosiahne 

iba polovicu pôvodnej výšky? 10 
Riešenie. Výšky dosiahnuté po jednotlivých 

odrazoch gule tvoria členy geometrickej postupnosti 
s kvocientom 0,95. Úlohou je určiť n – tý člen danej 
postupnosti, pričom platí  

 

𝑎𝑛 =
1

2
𝑎0. 

 
Po dosadení hodnôt do vzťahu zistíme, že guľa 
dosiahne polovicu pôvodnej výšky po 13 odrazoch. 

Príklad 9. V roku 2015 dosiahla výška minimálnej 
mzdy na Slovensku 380 €. V roku 2019 sa minimálna 
mzda zvýšila na 520 €. Aký je priemerný ročný prírastok 
minimálnej mzdy v percentách? Aká bude minimálna 
mzda v roku 2030 (zaokrúhlená na €), ak sa hodnota 
ročného prírastku nezmení? 

Riešenie. Priemerný ročný prírastok mzdy získame 
z kvocientu geometrickej postupnosti, ktorú tvoria 
hodnoty mzdy v jednotlivých rokoch. Zo zadania 
poznáme dva členy príslušne postupnosti, preto na 
výpočet kvocientu využijeme vzťah 

 
𝑎𝑟 = 𝑎𝑠𝑞

𝑟−𝑠 . 
 

Výsledkom je 𝑞 =̇ 1,08, čiže priemerný ročný prírastok 
minimálnej mzdy je 8%. Minimálnu mzdu v roku 2030 
určíme podľa toho istého vzťahu. Mzda dosiahne 
hodnotu 1212€.  

Príklad 10. Šálka kávy s počiatočnou teplotou 70°C 
stojí na stole s teplotou okolia 20°C. Za minútu sa 
počiatočný teplotný rozdiel zníži o 20%. Aká je teplota 

kávy po 15 minútach? 9 
Riešenie. Označme si teplotu kávy ako T, teplotu 

okolia U a rozdiel týchto teplôt ako D. Potom platí: 
 

𝐷(0) = 𝑇(0) − 𝑈. 
 
Rozdiel teplôt sa zníži každú minútu o 20%, takže jeho 
hodnoty sú členy geometrickej postupnosti 
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s kvocientom 0,8. Pre teplotu kávy po n minútach 
potom platí: 
 

𝑇(𝑛) = 𝑈 + 𝐷(𝑛) · 0,8𝑛. 
 
Po dosadení hodnôt zo zadania do uvedeného vzorca 
zistíme, že káva má po 15 minútach teplotu približne 
21,8 °C. 

2.3 Ďalšie úlohy na postupnosti 
Na záver sme vybrali ešte niekoľko úloh, ktoré sa riešia 
podobným spôsobom ako predchádzajúce príklady. 

Úloha 1. Koľko škridiel treba na strechu, ktorá má 
tvar rovnoramenného lichobežníka, ak pri hrebeni má 
byť 85 škridiel, v každom ďalšom rade o 1 škridlu viac 
a posledný rad má mať 100 škridiel? (1480 škridiel) [11] 

Úloha 2. Teplota Zeme pribúda do hĺbky približne 
o 1°C na 33 metrov. Aká približná teplota bude na dne 
bane hlbokej 1090 m, ak je v hĺbke 100 m teplota 11°C? 
(41°C) [11] 

Úloha 3. Zúbky na kefe na vlasy sú usporiadané 
v štyroch elipsách, pričom počty zúbkov tvoria štyri po 
sebe idúce členy aritmetickej postupnosti. Koľko 
zúbkov je potrebných na vyrobenie jednej kefy, ak vieš, 
že v najmenšej elipse je 16 zúbkov, v najväčšej 34 
a uprostred najmenšej sú ešte 4 zúbky? (104 zúbkov) 

Úloha 4. Koľko stojí vykopanie 12 m hlbokej studne, 
keď za vykopanie prvého metra zaplatíme 10 Sk a za 
vykopanie každého ďalšieho metra dvakrát toľko, ako 
za vykopanie predchádzajúceho? (40950 Sk) [7] 

Úloha 5. Pri prechode sklenou doskou stráca svetlo 
8% svojej intenzity. Koľko takýchto dosiek treba na seba 
položiť, aby sa intenzita svetla stlmila približne na 
polovicu? (8 dosiek) [11] 

Úloha 6. Počet obyvateľov mesta vzrástol za 10 
rokov z 56000 na 72800. Aký bol priemerný ročný 
prírastok obyvateľov v percentách? (2,66%) [12] 

Úloha 7. Za normálnych podmienok sa baktérie 
cholery množia tak, sa ich počet zvyšuje každú hodinu 
osemnásobne. Máme kultúru 100 baktérií. Za aký čas 
vznikne za normálnych podmienok kultúra obsahujúca 

približne 1 miliardu baktérií? (8 hodín) 9 

Záver 
Ľudia už od staroveku používali poznatky 
o postupnostiach na riešenie rôznych úloh praktického 
aj teoretického charakteru. Postupnosť a najmä limita 
postupnosti hrali tiež dôležitú úlohu pri vzniku nových 
oblastí matematiky. Študenti vysokých škôl sa s nimi 
stretávajú na kurzoch matematickej analýzy, kde sa 

pomocou nich zavádzajú aj ďalšie pojmy – derivácia 
a integrál. 

Nie všetci žiaci gymnázií pokračujú v štúdiu na 
vysokej škole technického, ekonomického alebo 
prírodovedného smeru. Napriek tomu by sa mala podľa 
nás téme Postupnosti venovať pozornosť. Podobne ako 
aj iné funkcie, postupnosti sú skvelým nástrojom na 
vyjadrenie rôznych javov a situácií „v reči matematiky“.  

V článku sme sa snažili predstaviť úlohy, ktoré majú 
základ vo viacerých oblastiach života. Veríme, že nami 
vybraté úlohy by mohli u žiakov vzbudiť záujem 
o aritmetickú a geometrickú postupnosť. 
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Abstrakt 
Náš článok je zameraný na využívanie rôznych 
vyučovacích metód, ktoré rozvíjajú kritické a tvorivé 
myslenie žiakov. Tieto metódy sme využívali na 
hodinách biológie, konkrétne na hodinách žiakov 4. 
ročníka štvorročného gymnázia. V súčasnosti 
zaznamenávame v školstve veľký problém v oblasti 
kritického myslenia najmä to ako naučiť žiakov 
efektívne sa učiť a tvorivo myslieť. Naším cieľom je, aby 
sa na hodinách biológie využívali také metódy, ktoré 
žiakov aktivizujú a motivujú k poznávaniu nových 
vedomostí. Je nutné, aby sa školský systém neustále 
adaptoval na zmeny ekonomické, politické či výchovné 
v našej spoločnosti. V úvodnej časti nášho článku sme 
definovali čo je to kritické myslenie, ako si správne 
vybrať vhodnú metódu a definovali sme niektoré 
metódy podporujúce rozvoj kritického myslenia.  
Výsledkom našej práce sú modely otázok rozvíjajúce 
kritické myslenie a tvorivosť žiakov v tematickom celku 
Tráviaca sústava. Otázky sú zamerané na prácu 
s textom a sú rôzneho typu s využitím Bloomovej 
taxonómie.  

Kľúčové slová: biológia, kritické myslenie, 
vyučovacie metódy, efektívne vyučovanie, tvorivosť 

Abstract 
Our article is focusing on the use of various teaching 
methods that develop critical and creative thinking of 
students. We applied those methods at the Biology 
classes of the 4th graders of the 4 year grammar school. 
We are currently noticing a very big issue in the 
educational system, that is in the critical thinking, 
especially what is the right way to teach students how 
to learn effectively and think creatively. Our aim is to 
use and implement methods of teaching that activate 
students and motivate them to learn about new things. 
The Education system has to adapt to the economic, 
political and developmental changes in our society. At 

the beginning of our article, we defined what is "critical 
thinking", how to choose a proper method for teaching 
and we defined some of the methods that support and 
develop critical thinking. The results of our work are 
various types of questions, developed using Bloom 
taxonomy, that develop critical thinking and creativity 
for the topic "Digestive system". The questions are to 
be used in conjunction with the students' text. 
 
Key words: Biology, critical thinking, teaching methods, 
effective teaching, creativity 

Úvod 
Žijeme v dobe, kedy na žiakov vplýva mnoho 

rušivých faktorov a ich pozornosť je rozptýlená. Žiaci sa 
často učia nedôsledne a povrchne, nezamýšľajú sa do 
hĺbky a nehľadajú súvislosti medzi vedomosťami. 
Cieľom každého učiteľa by malo byť čo najlepšie 
a najefektívnejšie dosiahnutie vyučovacích cieľov. 
Výhodou je, ak je učiteľ tvorivý. Vďaka tomu dbá aj na 
potreby, schopnosti, vedomosti a záujmy svojich žiakov 
a na základe toho prispôsobuje rozsah a hĺbku 
vyučovania. Učiteľ v rámci vyučovacieho procesu 
zavádza nové, jedinečné a inovatívne metódy. Práve 
prostredníctvom inovatívnych metód dokážeme 
u žiakov vyvolať zvedavosť, túžbu po poznaní a potrebu 
po pravde. Cieľom je aby mal žiak chuť myslieť tvorivo, 
bádať a zisťovať riešenia problémov novými spôsobmi. 
Schopnosť kriticky myslieť je jedným z najdôležitejších 
aspektov pre zvyšovanie kvality edukačného procesu. 
My sme kritické myslenie rozvíjali prostredníctvom 
rôznych typov úloh zameraných na čítanie 
s porozumením, analýzu, syntézu, či dedukciu už 
nadobudnutých poznatkov. 

1 Kritické myslenie 
Kritické myslenie môžeme chápať ako mentálny 

proces, na základe ktorého rozvíjame svoje racionálne 
uvažovanie ako vo výchovno-vzdelávacom procese tak 
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aj v každodennom živote. Niektorí prirovnávajú tento 
proces k analýze, syntéze a hodnoteniu čím sa opierajú 
o Bloomovu taxonómiu cieľov [1]. Kritické myslenie 
vyžaduje schopnosti ako sú analýza argumentov, 
premýšľanie, rozhodovanie, tvorba úsudkov, 
posudzovanie nových informácií, formulácia hypotéz, 
návrh možných riešení a pod. Takýto druh myslenia nie 
je súčasťou vrodených schopností človeka, ale je možné 
ho získať a rozvíjať nepretržite pôsobením 
a motivovaním žiakov. Podstatou kritického myslenia je 
fakt, že žiakom sa v procese učenia nepodávajú hotové 
poznatky, ale zhotovujú si ich pomocou už 
nadobudnutých skúseností a znalostí. Úlohou učiteľa je 
aktívne a efektívne sprostredkovanie učiva, ktoré žiaci 
môžu aplikovať v nových a neznámych situáciách. Žiaci 
sú iniciatívni a aktívni v učení vtedy, ak analyzujú, 
syntetizujú a zhodnocujú nové informácie [2]. 

1.1 Ako si správne vybrať vyučovaciu metódu 
Široká škála metód, ktoré je možné použiť vo 

vyučovacom procese nám pomôže lepšie sa vyrovnať 
s rastúcimi požiadavkami spoločnosti, čo je 
neodmysliteľnou súčasťou profesie učiteľa. Pre žiakov 
je lepšia priemerne efektívna metóda, pri ktorej sú 
sústredení na 80%, v porovnaní s veľmi efektívnou 
metódou pri ktorej sa sústredia len na 10%. Ďalší 
dôvod, prečo je vhodné používať v praxi rôzne metódy 
je taký, že viacero žiakov sa učí viacerými učebnými 
štýlmi. Vďaka rozmanitosti činností využitých počas 
vyučovacieho procesu, vieme zaistiť, že všetci využijú 
svoje možnosti, čím sa učenie stane viac podnetnejšie 
a zábavnejšie nielen pre žiakov ale aj pre samotného 
učiteľa [3]. Učitelia sa v tradičnom vyučovaní snažia 
žiakom sprostredkovať čo najviac informácií, v hotovej 
podobe, v nesúvisiacich blokoch, striktne držiaci sa 
učebníc čím výrazne spôsobujú u žiakov pasívny 
prístup, neucelené poznatky a minimálny rozvoj 
poznávacích, tvorivých a komunikatívnych schopností. 
Každý učiteľ by preto mal z vlastnej iniciatívy zapájať do 
vyučovacieho procesu rôzne inovácie, netradičné 
metódy a aktivity vedúce ku komplexnému rozvoju 
osobnosti žiaka. 
 

1.2 Metódy rozvíjajúce kritické a tvorivé myslenie 
Je viacero metód vďaka ktorým je možné 

rozvíjať kritické a tvorivé myslenie, kedy si žiaci 
uvedomujú vzájomné vzťahy a súvislosti medzi 
objektmi, hľadajú riešenia, formulujú závery. V rámci 
efektívneho vzdelávanie na hodinách biológie je možné 
použiť metódu brainstorming, situačnú metódu, 

bádateľsky orientované vyučovanie, stratégia E-U-R, 
myšlienková mapa, práca s textom, problémové 
vyučovanie a mnohé iné. 
V dnešnej dobe žiaci málo čítajú a majú problém 
s porozumením textu. Preto práca s textom je veľmi 
dôležitá metóda vyučovania. Táto metóda sa zvyčajne 
používa na jazykových hodinách, ale myslíme si, že je 
vhodné použiť ju aj na hodinách biológie. Ako uvádza 
Pavlasová [4] práca s textom môže mať rôzne formy: 

Predčítanie textu z učebnice žiakmi- táto na pohľad 
najjednoduchšia činnosť, kedy žiaci nahlas prečítajú 
určitú časť textu, je veľmi užitočná, pretože žiaci majú 
mnohokrát problém s prečítaním textu ešte aj vo 
vyšších ročníkoch škôl. Pri čítaní dávame pozor na 
správnu výslovnosť odborných termínov a názvov 
organizmov. 

Reprodukcia textu- po prečítaní určitej časti textu, 
či už nahlas alebo potichu, je úlohou žiaka prerozprávať 
informácie, ktoré sa dozvedel z textu. 

Vyhľadávanie informácii v texte- úlohou žiakov je 
odpovedať na otázky učiteľa. Odpovede a správne 
riešenia musia nájsť v texte. Žiaci sa musia vedieť 
v texte zorientovať a pochopiť hlavnú myšlienku. 
Kľúčové pojmy môžu byť zvýraznené, čí im prácu 
s textom trošku zjednodušíme. 

Oprava nesprávne napísaného textu- žiaci dostanú 
text, v ktorom sa nachádzajú chybné údaje a nesprávne 
použité výrazy. Úlohou žiakov je chyby nájsť a opraviť. 

Doplnenie slov do textu- v texte, ktorý žiaci dostanú 
budú vynechané niektoré odborné výrazy, ktoré žiaci 
doplnia podľa vedomostí, ktoré už majú, alebo vyberú 
výrazy z ponuky, ktorú majú pod textom. 

Usporiadanie úryvkov textu- žiaci dostanú text 
rozdelený na niekoľko častí  a tie musia usporiadať 
v správnom poradí. Túto metódu môžeme využiť na 
také témy, v ktorých sú opísané rôzne postupy, návody 
či následnosť dejov. 

2 Materiál a metodika 
Pri realizácii našej práce sme postupovali 

systematicky podľa vopred stanovených krokov. 
V úvodnej časti sme si podrobne naštudovali odbornú 
literatúru (biologickú aj pedagogickú). Zamerali sme sa 
na poznatky týkajúce sa rozvoja kritického myslenia a 
tvorivosti, vyučovacích metód a Tráviacej sústavy. 
Nevynechali sme ani platné súčasné učebnice biológie, 
ktoré boli pre nás kľúčové pri tvorbe učebných úloh. 
Zároveň sme sa oboznámili s pedagogickými 
dokumentmi školy ako aj s učebnými osnovami 
a školským vzdelávacím programom ISCED 3A.  
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Prácu sme realizovali na štvorročnom cirkevnom 
gymnázium Jána Zlatoústeho v Humennom, kde sme sa 
zamerali na žiakov 4. ročníka. Žiaci v úvode hodiny 
dostali súbor úloh, v ktorom na otázky odpovedali na 
základe už nadobudnutých vedomostí 
z predchádzajúcich ročníkov. Po odučení témy Tráviaca 
sústava, žiaci testovali znova ten istý súbor úloh. 
Výsledky z obidvoch testov sme vyhodnotili 
a porovnali.  

3 Výsledky a diskusia 
Výsledkom nášho príspevku je súbor úloh 

zamerané na rozvoj kritického myslenia a tvorivosti. 
Úlohy boli vytvorené na tému Tráviaca sústava a boli 
určené žiakom 4. ročníka. Súbor úloh žiaci vypĺňali na 
hodinách biológie, každý žiak dva krát. Prvý krát sa s 
ním žiaci oboznámili v úvode hodiny, kedy ešte nami 
zvolená téma nebola odučená. Úlohy vypĺňali na 
základe už nadobudnutých vedomostí a zručností 
z predchádzajúcich ročníkov. Následne po odučení 
a vysvetlení teoretickej časti, žiaci znova dostali ten istý 
materiál. Súbor úloh s ktorými žiaci pracovali boli 
rôzneho charakteru. Boli zamerané na rozvoj kritického 
myslenia a tvorivosti, čiže žiaci museli použiť vyššie 
kognitívne procesy ako analyzovanie, dedukovanie, 
priraďovanie ale aj práca s textom či čítanie 
s porozumením.  
 
V úlohe č.1 žiaci museli roztriediť potraviny (cesnak, 
ovsené vločky, čierny čaj...) na dve skupiny. Prvá 
skupina obsahovala potraviny zvyšujúce krvný tlak, 
druhá skupina obsahovala potraviny znižujúci krvný 
tlak. 

1. Rozhodnite, ktoré potraviny zvyšujú krvný tlak 
a ktoré ho znižujú. Svoje zistenia zapíšte do 
tabuľky. Potraviny: citrón, káva, cvikla, cesnak, 
soľ, ovsené vločky, alkohol, čierny čaj 

Tabuľka 1. Potraviny zvyšujúce krvný tlak [5] 

 Pred-test Post-test 

alkohol 10 10 

čierny čaj 7 10 

káva 10 10 

soľ 8 10 

Zistili sme, že vysvetľovanie a preberanie tejto témy na 
hodine malo význam, pretože si žiaci uvedomili, že aj 
čierny čaj aj soľ sú potraviny, ktoré zvyšujú krvný tlak. 

Tabuľka 2. Potraviny znižujúce krvný tlak [5] 

 

 Pred-test Post-test 

cvikla 5 6 

ovsené vločky 4 8 

cesnak 7 10 

citrón 6 10 

Najvýraznejšiu zmenu tvrdenia sme zistili pri 
potravinách citrón a ovsené vločky. Počas preberania 
učiva sme žiakov oboznámili aj s tým, že aj vláknina 
(ovsené vločky) či rôzne druhy ovocia (citrón) 
ovplyvňujú krvný tlak. To je hlavnou príčinou zvýšeného 
počtu správnych odpovedí pri týchto potravinách. 

 
Úloha č.2 bola zameraná na analýzu vedomostí žiakov. 

2. Vitamín C si telo nevie samo vyprodukovať, 
preto je potrebné tento vitamín prijímať 
prostredníctvom potravy. Optimálny príjem 
vitamínu C je 65-90 mg na deň. Je dôležité 
vedieť, že naraz dokáže telo vstrebať 
maximálne 200 mg. Pri prijatí dávky vitamínu 
C až 1000 mg, vie telo vstrebať iba menej ako 
50%. Uvažujte, akým spôsobom sa telo zbaví 
prebytku vitamínu C a aký to môže mať 
dôsledok na organizmus. 

 
Tabuľka 3. Spôsob akým sa telo zbaví prebytku 
vitamínu C [5] 
 
 

 Pred-test Post-test 

vylúči sa 
močom 

4 8 

vylúči sa 
potením 

2 0 

rozloží sa v 
žalúdku 

1 2 
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ostane v tele 
a vstrebe sa 

1 0 

vylúči sa 
stolicou 

1 0 

 
Nami očakávaná odpoveď v úlohe č.2 bola, že prebytok 
vitamínu C v tele sa vylúči močom a že nadbytok tohto 
vitamínu v tele človeka môže spôsobiť obličkové 
kamene. Nikto na druhú časť otázky neodpovedal, iba 
jeden zo žiakov poznamenal, že sa človek  vitamínom C 
nemôže predávkovať, nie je možná hypervitaminóza. 
Príčinu vidíme v tom, že predkladaná otázka nebola 
dostatočne jasne formulovaná a štylizovaná. 
V budúcnosti je vhodné rozdeliť otázku na dve otázky. 

Úloha č.3 vyžadovala od žiakov syntézu nadobudnutých 
vedomostí a následne ich aplikáciu do praxe. 

3. Cibuľa znižuje krvný tlak a obsah tuku v krvi. 
Slúži aj ako výborná prevencia voči ochoreniu. 
Zamyslite sa voči akému a akým spôsobom? 

 
Tabuľka 4. Účinky cibule [5] 
 

 Pred-test Post-test 

Prechladnutie, 
chrípka, kašeľ, 

hlieny 

8 2 

Kurie oká, 
ekzémy, kožné 

ochorenia 

1 2 

Antibakteriálne 
účinky 

1 2 

Srdcový infarkt 0 4 

 
V úlohe č.3 sme očakávali odpoveď, že liečivé látky 
cibule pomáhajú posilniť srdce a krvný obeh, a stávajú 
sa tak prírodnou prevenciou proti infarktu a vysokému 
tlaku. Cibuľa zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, resp. 
ich rozpúšťa. Zaujímavé je, že si žiaci nedali do súvislosti 
ako jednu z možných príčin srdcového infarktu vysoký 
krvný tlak. 

Úloha č.4 bola zameraná na čítanie s porozumením. 
Úlohou žiakov bola nájsť chybné výrazy v texte a 
nahradiť ich správnymi odbornými výrazmi. 

4. Trávenie potravy začína v ústnej dutine 
slinami, ktoré obsahujú tráviace enzýmy lipázu 
(štiepi polysacharidy), lyzozým a mucín. 
Z ústnej dutiny sa ďalej potrava presúva 

v podobe hltu do nosohrtana a pažeráka. 
Peristaltickými pohybmi sa presúva do 
žalúdka, kde sa potrava hromadí a spracúva. 
Hlavné súčasti žalúdočnej štavy sú NaCl, 
žaludočná lipáza, chymozín, trypsín, mucín 
a žaludočná amyláza. V žalúdku prebieha 
podstatná časť trávenia a najmä vstrebávanie. 
Na trávenie bielkovín slúži enzým pepsín, 
ktorý je súčasťou podžalúdkovej šťavy. 
Trávenie sacharidov zabezpečuje amyláza. Žlč, 
ktorá napomáha tráveniu tukov sa tvorí 
v žlčníku a zhromažďuje v pečeni, ktorú 
považujeme za najväčšiu žľazu v ľudskom tele. 
Hrubé črevo je dlhé asi 1,5 m a končí slepým 
črevom. 

Správne odpovede (žiaci sa ich dozvedeli na konci 
testu) 

Tabuľka 5 Nesprávne pojmy nahradené správnymi [5] 

 

NESPRÁVNE 
 

SPRÁVNE 

lipáza 
 

α- amyláza (ptyalín) 

nosohrtan 
 

nosohltan 

NaCl 
 

HCl 

trypsín 
 

pepsín 

žalúdok 
 

tenké črevo 

pepsín 
 

trypsín 

žlčník 
 

pečeň 

pečeň 
 

žlčník 

slepé črevo 
 

konečník 

 

Tabuľka 6 Výsledky žiakov v úlohe č.4 [5] 

 

 Pred-
test 

Post-
test 
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lipáza 0 6 

Nosohrtan 3 7 

NaCl 2 4 

trypsín 0 4 

pepsín 0 2 

žlčník 4 4 

pečeň 2 5 

slepé 
črevo 

3 6 

 
Všimli sme si, že táto úloha robila žiakom najväčší 
problém. Preto je dôležité aby aj na hodinách biológie 
žiaci častejšie riešili úlohy zamerané na čítanie 
s porozumením, rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť. 
 
Úlohou žiakov v úlohe č.5 bolo správne pomenovať 
časti zubu. Úloha bola náročnejšia v tom, že žiaci 
nemali k dispozícii pojmy, ktoré by mohli priradiť 
k jednotlivým častiam zubu ale museli časti zubu 
ovládať. 

5. Popíš zloženie zuba. 
Správne odpovede (žiaci sa ich dozvedeli na konci 
testu) [5] 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1 Časti zuba  
Zdroj: [5] 
 
Tabuľka 7 Zloženie zuba [5] 
 

 Pred-test Post-test 

korunka 5 10 

koreň 5 10 

sklovina 6 10 

zubovina 
(dentín) 

4 8 

dreňová dutina 0 7 

ďasno 3 10 

cement 0 6 

kosť 4 9 

krvné žily 5 10 

nervy 5 10 

Pri opakovaní im otázka Vymenuj z ktorých častí sa 
skladá zub (bez použitia obrázka) nerobila problémy, 
avšak ak mali jednotlivé časti ukázať na obrázku, tak 
výsledky boli slabšie. Z toho vyplýva, že žiaci síce teóriu 
ovládali ale aplikovať vedomosti do praxe (priradiť 
k obrázku pojem) im robia problémy. Preto 
odporúčame, veľmi často na hodinách využívať 
názornosť vo forme obrázkov, modelov, animácií aby 
žiaci nezískavali len teoretické vedomosti a neučili sa 
mechanicky ale aby tvorivo rozmýšľali.  

Úloha č. 6 bola priraďovacieho charakteru, kde 
k pojmom (PTYALÍN, TENKÉ ČREVO, PAŽERÁK a pod.) 

A- korunka 
B- koreň 

1. sklovina 
2. zubovina (dentín) 
3. dreňová dutina 
4. ďasno 
5. cement 
6. kosť 
7. krvné žily 
8. nervy 
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bolo potrebné priradiť tvrdenia, napr. Začína trávenie 
sacharidov a pod. Tvrdení a pojmov nebolo rovnaký 
počet, pretože sme chceli zistiť ako žiaci rozmýšľajú. 

6. Správne priraďte jednotlivé pojmy 
k tvrdeniam. 

Tabuľka 8 Výsledky žiakov v úlohe č.6 [5] 
 

 Pred-
test 

Post-
test 

PTYALÍN - Začína trávenie 
sacharidov 

2 8 

TENKÉ ČREVO - Delí sa na 3 časti: 
dvanástnik, lačník, bedrovník 

3 9 

PAŽERÁK - Svalová rúra, spája 
hltan a žalúdok. 

5 10 

SLINY - Prvá tráviaca šťava, 
s ktorou sa potrava dostáva do 

kontaktu 

7 10 

PEPSÍN - Trávenie bielkovín 
v žalúdku 

2 7 

EPIGLOTIS 3 10 

PEČEŇ 2 8 

 
Úloha bola náročná práve z dôvodu nerovnakého počtu 
tvrdení a pojmov, ktoré k nim mali byť priradené. 
Najväčší problém žiakom robili enzýmy, pretože 
nevedeli správne priradiť ich úlohu pri trávení. 
 
V úlohe č.7 žiaci dostali krátky úryvok z textu. Ich 
úlohou bolo text prečítať a odpovedať na otázky. 
Možnosti  A, B boli dichotomické, mali zvoliť či tvrdenia 
sú správne alebo nie. Možnosti C, D žiaci riešili 
dopisovaním správnej odpovede (otvorené úlohy 
objektívne skórovateľné). Možnosť E vyžadovala 
dopísanie správnej odpovede. 
 

7. Prečítajte si krátky úryvok z textu. 
Hlavným zdrojom energie pre telové bunky 

je glukóza, ktorú prijímajú z krvi za pomoci 
hormónu inzulínu. Inzulín uľahčuje vstup 
glukózy, aminokyselín a draslíka do buniek, 
podporuje tvorbu bielkovín a tlmí ich rozpad 
a stimuluje tvorbu tuku. Tento hormón pôsobí 
najmä v pečeni, svalovom a tukovom tkanive. 
Jeho hladina v organizme je regulované 
pomocou dvoch typov endokrinných buniek 
pankreasu. Bunky beta vylučujú inzulín, ktorý 
znižuje hladinu glukózy, bunky alfa tvoria 
glukagón, ktorý zvyšuje hladinu glukózy.  

Rozoznávame 2 typy: diabetes mellitus I. 
typu- beta bunky sú poškodené, inzulín sa 
tvorí málo, prípadne vôbec. 

Diabetes mellitus II. typu-  pankreas 
vylučuje inzulín, ale telové bunky nie sú 
schopné naň reagovať, môžeme zmierniť 
zdravou stravou a pravidelným cvičením. 

Uveďte či tvrdenia A, B vyplývajúce z úlohy sú správne 
alebo nie. Do možností C, D, E dopíšte správnu 
odpoveď. 

A. Ľudia postihnutí cukrovkou 2.typu majú 
dostatok inzulínu, ich receptory sú však voči 
nemu odolné, následkom čoho sa glukóza 
nemôže dostať do buniek. (správna 
odpoveď- ÁNO) 

B. Inzulín produkuje pečeň ale aj svalové 
a tukové tkanivo. (správna odpoveď- NIE) 

C. Po každom jedle stúpne hladina glukózy. 
Aké bunky ,vylučujúce inzulín, stimuluje 
zvýšené množstvo glukózy, vďaka ktorému 
hladina glukózy nadobudne normálne 
hodnoty? (správna odpoveď- BETA BUNKY) 

D. Pri ktorom type cukrovky sa využíva 
inzulínová terapia, kedy injekcie inzulínu 
slúžia ako náhrada hormónu? (správna 
odpoveď- 1. TYP) 

E. Čo sa stane v našom tele, ak niekoľko hodín 
neprijmeme potravu a hladina glukózy 
v krvi sa zníži? (správna odpoveď-Jej pokles 
podnieti vylúčenie glukagónu z buniek alfa 
v pankrease, čo umožní organizmu uvoľniť 
glukózu zo zásob. Hladina krvného cukru 
sa potom vráti na normálnu hodnotu.) 
 

 
 
 
Tabuľka 9 Výsledky žiakov v úlohe č.7 [5] 
 

 Pred-test Post-test 

A áno 4 9 

B nie 5 8 

C beta bunky 2 6 

D 1.typ 2 5 

E 2 4 
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Úloha č.7 bola zameraná na čítanie s porozumením. Ak 
chcel žiak správne odpovedať, správnu odpoveď našiel 
pri pozornom čítaní v texte. Zistili sme že žiaci pozorne 
text čítali až po našom upozornení. Príčinu zlepšenia 
vyriešenia úlohy č.7 v post-teste vidíme aj v tom, že 
žiakom bolo opakovane zdôrazňované aby čítali text 
dôkladne a nie povrchne. 

 

Záver 
Hlavným cieľom našej práce bolo vytvorenie rôznych 
typov úloh s využitím Bloomovej taxonómie. Úlohy sme 
najskôr vymysleli a didakticky upravili. Následne sme 
ich zakomponovali do vyučovacieho procesu na 
hodinách biológie. Podľa nášho názoru vlastnosti 
učiteľa ako napríklad tvorivosť a schopnosť kriticky 
myslieť, sú veľkým pozitívom a pomocníkom pre 
úspešné vzdelávanie žiakov. Ak učiteľ vzbudí u žiakov 
záujem o učenie, motivuje ich a podporuje v získavaní 
nových poznatkov [8], zvýši tak efektívnosť osvojenia si 
vedomostí, na základe čoho sú novonadobudnuté 
poznatky  dlhodobo uchované a využité bežne v praxi aj 
po uplynutí určitého času. Ako uvádza autorka Jurčová 
[7] každá činnosť, ktorá je tvorivá sa vyznačuje 
novosťou, netradičnosťou a jedinečnosťou. To môžeme 
dosiahnuť práve prostredníctvom metód, ktoré 
rozvíjajú kritické myslenie a tvorivosť a odkláňajú sa od 
klasického stereotypného vyučovania. Preto aj 
výsledok nášho príspevky, súbor úloh na tému Tráviaca 
sústava, ktoré sú zamerané na rozvoj kritického 
myslenia a tvorivosti odporúčame využívať pre 
zvýšenie kvality a efektívnosti vyučovacieho procesu. 
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Abstrakt 
V súčasnosti je veľmi diskutovaná téma zdravej 

výživy, vrátane dostatočného príjmu živín a vitamínov. 
Ľudia často prijímajú nedostatočné množstvo 
vitamínov, s čím je spájaný vznik rôznych závažných 
ochorení. Preto je veľmi dôležité, aby boli deti 
oboznamované s problematikou zdravej výživy, 
vrátane príjmu vitamínov, už od detstva. V článku 
predstavíme model vyučovacej hodiny zameraný na 
problematiku vitamínov, v ktorom sú sprostredkované 
základné poznatky pomocou rôznych zaujímavých 
demonštračných a aktivizujúcich metód a aktivít, vďaka 
ktorým by si mali žiaci osvojiť základné informácie 
s lepšou kvalitou a efektívnosťou. Vybraný model bude 
realizovaný na vyučovacích hodinách biológie. 
Pomocou tzv. kváziexperimentu s využitím pretestu 
a posttestu, ktorý bude tvoriť jeden dotazník, budeme 
porovnávať progres v experimentálnej skupine, teda, či 
aplikovaný model vyučovacej hodiny priniesol 
očakávané zlepšenie vo vedomostiach žiakov z danej 
problematiky.     

Kľúčové slová: vitamín, model, metóda 

Abstract 
A very widely discussed topic these days is healthy 

nourishment including vitamins, nutrients and water. 
People often make a mistake by not having enough of 
vitamins in their diets, which may cause illnesses. This 
is why people from young age should know the 
significance of vitamins and healthy nourishment. In 
the work, we are introducing a model school lesson 
where we bring basic information of these topics to 
students by different kinds of interesting 
demonstrative and activating methods and activities, 
which will help students to better and more effectively 
memorise the information. The lesson will be included 
in one of biology lessons. With the help of so called 
experiment realized by pre-test and post-test, which 

will be represented by a questionnaire, we will 
compare the progress in the tested group and we will 
analyse the outcome, if the model brought expected 
results and improved the knowledge of students in this 
field.  

Key words: vitamin, model, method  

Úvod 
Problematike vitamínov sa v rámci štátneho 

vzdelávacieho programu venuje vzdelávacia oblasť 
Človek a príroda v predmete biológia, v rámci témy 
Človek a jeho telo – tráviaca sústava, v 7. ročníku 
základných škôl. Ak nahliadneme do štátneho 
vzdelávacieho programu dnes, a zameriame svoju 
pozornosť na obsahovú a výkonovú časť toho, čo by 
mal žiak ovládať z oblasti zdravej výživy, je toho menej, 
ako tomu bolo ešte v nedávnej minulosti. Aj keď 
problematike vitamínov sa venujú autori mnohých 
kníh, neustále vychádzajú nové odborné články 
o účinkoch vitamínov a vitamínovej liečbe rôznych, aj 
závažných ochorení, ktoré hovoria o progrese v liečbe 
pacientov, za pomoci vitamínov, venuje sa tejto téme 
len veľmi malá pozornosť v rámci vzdelávania žiakov. 
Preto by sme chceli predstaviť model vyučovacej 
hodiny, zameraný práve na problematiku vitamínov. 
Našim cieľom, okrem toho, že chceme žiakom viac 
priblížiť tému zdravej výživy, s dôrazom na 
nevyhnutnosť príjmu vitamínov, je nie len klasické 
sprostredkovanie informácií, ale odovzdanie informácií 
zaujímavými demonštračnými a aktivizujúcimi 
metódami s logickou štruktúrou a nadväznosťou, vďaka 
ktorým bude proces učenia sa žiakov kvalitnejší 
a efektívnejší a žiaci si zapamätajú sprostredkované 
informácie dlhodobejšie, trvácnejšie a navyše ich bude 
tento proces nadobúdania informácií baviť, pretože oni 
sa stanú aktérmi získavania vedomostí vlastným 
objavovaním, experimentovaním, diskutovaním 
a hrou, či už formou samostatnej práce, alebo práce 
v skupine.    
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1 Materiál a metodika  
Výsledkom našej práce predchádzalo najmä hĺbkové 

preštudovanie danej problematiky pomocou rôznej 
dostupnej literatúry ako sú knihy, odborné články, či 
webové stránky, zverejňujúce rôzne výsledky 
výskumov. Taktiež sme sa venovali preštudovaniu 
štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2. Po 
podrobnom preštudovaní literatúry a potrebných 
dokumentov sme mohli pristúpiť k samotnému návrhu 
modelovej vyučovacej hodiny a príprave metodických 
materiálov. Keďže tejto téme, ako sme už spomenuli, je 
v rámci štátneho vzdelávacieho programu venované 
menej času a pozornosti, rozhodli sme sa vytvoriť 
metodiku pre zvláštny typ vyučovacej hodiny zameraný 
na expozíciu učiva, v ktorom na rozdiel od základného 
typu vyučovacej hodiny vynechávame časť opakovania 
predchádzajúceho učiva a fixácia a upevňovanie sa 
realizuje iba krátkym zhrnutím priebehu hodiny. Takýto 
typ vyučovacej hodiny sme zvolili aj kvôli časovej 
náročnosti jednotlivých aktivizujúcich 
a demonštračných metód, ktoré sú zahrnuté v nami 
vytvorenom modeli. Po vypracovaní modelu 
vyučovacej hodiny sme pristúpili k vytvoreniu 
dotazníka. Pri vytváraní otázok sme sa opierali 
o štruktúru samotného modelu, nakoľko sme nimi 
chceli overiť, či nami predkladaný model zabezpečí 
efektívne osvojenie si informácií.  

2 Výsledky a diskusia 
Samotný prieskum sme realizovali na troch 

základných školách, ktoré prejavili záujem o spoluprácu 
pri overovaní nami vytvoreného modelu vyučovacej 
hodiny: ZŠ s MŠ Tekovská Breznica, ZŠ s MŠ Veľká 
Lehota, ZŠ s MŠ Malá Lehota, v okrese Žarnovica. 
Prieskum zahŕňal vytvorenie a prípravu všetkých 
potrebných pomôcok pre realizáciu modelovej 
vyučovacej hodiny a overovanie výsledkov pomocou 
tzv. kváziexperimentu, ktorý zahŕňal pretest a posttest, 
realizovaný formou nami vytvoreného dotazníka. 

2.1 Model vyučovacej hodiny 
Tento postup vyučovania témy vitamíny je vhodné 
uplatňovať na druhom stupni základných škôl, 
konkrétne v 7. ročníku. Téma má spojitosť 
s problematikou, ktorej sa v rámci ISCED 2 venuje 
vzdelávacia oblasť Človek a príroda, v téme Človek 
a jeho telo – tráviaca sústava, v rámci ktorej majú žiaci 
poznať zložky potravy, využitie potravy, premenu látok 
a tiež poznať energetickú hodnotu potravín, čo určuje 
obsahová časť príslušného štátneho vzdelávacieho 
programu [1].  

Na začiatku vyučovacej hodiny je potrebné si 
dôkladne pripraviť všetky metodické pomôcky, ktoré 
budú počas výučby potrebné. Ďalej je potrebné 
oboznámiť žiakov s témou vyučovacej hodiny. Témou 
vyučovacej hodiny sú: Vitamíny a ich význam pre ľudský 
organizmus. 

Na vzbudenie záujmu žiakov o túto problematiku 
sme zvolili aktivizujúcu metódu – metódu 
brainstormingu, ktorá bude predstavovať istú formu 
diskusie. Na tabuľu nakreslíme kruh, do ktorého 
vpíšeme slovo vitamín. Žiakov aktivizujeme, kladieme 
im otázky: Čo sú podľa vás vitamíny? Čo vám napadne 
keď poviem slovo vitamín? Stretli ste sa už niekde 
s týmto pojmom? 

Žiaci vyjadrujú svoje názory a stanovisko 
k nastolenému problému. Sú aktívni, pretože počúvajú, 
porovnávajú, hodnotia [2]. Predpokladáme, že žiakom 
určite napadnú pojmy, ako zdravie, choroba, potraviny, 
ovocie, zelenina, chemická látka. Na tabuli nám vznikne 
obraz žiackych nápadov a myšlienok (obr. 1, obr. 2).  

 

 
Obr. 1 Predpokladaný obraz žiackych nápadov 
a myšlienok 
 

 
Obr. 2 Obraz žiackych nápadov a myšlienok 

 
Z diskusie realizovanej formou brainstormingu má 

vyplynúť: Vitamín je dôležitou organickou látkou, ktorá 
je prirodzenou súčasťou potravín. Vitamíny pôsobia nie 
len preventívne, ale sú vhodnými prostriedkami na 
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liečbu mnohých chorôb. Sú nevyhnutné pre zdravie 
organizmu. Nachádzajú sa v potravinách rastlinného aj 
živočíšneho pôvodu. Vitamíny musíme prijímať ako 
hotové látky, alebo provitamíny (z nich si telo dokáže 
pôsobením určitých látok vytvárať plnohodnotné 
vitamíny). Provitamínom je napríklad betakarotén, 
ktorý sa v tele mení na vitamín A [3]. Rozvinieme 
diskusiu a pýtame sa žiakov: Určite ste už počuli, že 
vitamíny môžu strácať svoju funkciu. Akým spôsobom 
ju podľa vás strácajú?  

Cieľom je, aby sme žiakom sprístupnili informáciu, 
že štruktúra vitamínov sa môže jednoducho poškodiť, 
napríklad pod vplyvom vonkajšieho prostredia, 
v ktorom sa potraviny nachádzajú. Vitamíny 
v potravinách sa môžu znehodnotiť aj tým, že ich 
varíme, teda vystavujeme vysokej teplote. Obsah 
vitamínov v niektorých potravinách sa znižuje aj 
vystavením svetlu, žiareniu, kyslému, či zásaditému 
prostrediu, mechanickým spracovaním, či spôsobom 
uskladnenia [4]. 

Na sprístupňovanie ďalších informácií využijeme 

heuristický experiment – Vplyv zásaditého prostredia 

na vitamín A.  Poznámka: Podľa množstva času môžete 

prípravnú fázu experimentu (nastrúhanie mrkvy, 

vytlačenie šťavy) buď realizovať ešte pred začatím 

hodiny, alebo počas hodiny pred žiakmi. Potrebujeme: 

mrkvu, strúhadlo, plátno (staré vreckovky), dve nádoby 

s uzávermi, podložka, sóda bikarbóna. Postup: 

1) Mrkvu nastrúhaj na plátno. 
2) Šťavu vytlač do nádoby. 
3) Šťavu rozdeľ na dva diely do dvoch nádob. 
4) Do jednej nádoby pridaj malé množstvo sódy 

bikarbóny. Nádobu uzavri a dobre premiešaj. 
5) Pozoruj farbu, porovnaj ju s farbou v druhej 

nádobe, bez pridania sódy bikarbóny (obr. 3). 
 

 
Obr. 3 Nádoba s čistou mrkvovou šťavou (vľavo) 
a nádoba s pridaním sódy bikarbóny (vpravo) 
 

Výskumná otázka pre žiakov: Čo sa stalo 
s oranžovočervenou farbou karoténu – provitamínu 
A po pridaní sódy bikarbóny? Z pozorovania žiaci 
usúdia, že zafarbenie šťavy sa v pohári po pridaní sódy 
bikarbóny nezmenilo. Vysvetlenie: Sóda bikarbóna 
nespôsobí zmeny v zafarbení šťavy, pretože je to 
zásaditá látka, v ktorej je štruktúra provitamínu 
A stabilná. Provitamín A je nestabilný v kyslom 
prostredí. Námet pokusu: tento jednoduchý 
experiment bol realizovaný podľa námetu [4]. 

V ďalšej časti hodiny oboznámime žiakov s tým, aké 
vitamíny existujú a povieme im aj niečo o histórii 
vitamínov. Izolovanie vitamínov a určenie ich štruktúry 
sa podarilo vedcom až v 20. storočí. Samotný názov 
vitamín vytvoril poľský chemik Kazimier Funk v roku 
1912. Dnes je známych 13 základných vitamínov [5]. 
Žiakom nezačneme vymenovávať všetkých 13 
vitamínov. Stratila by sa ich pozornosť. Pri 
oboznamovaní žiakov s jednotlivými vitamínmi 
využijeme didaktickú hru – PEXESO. Cieľom tejto hry 
nie je, aby si žiaci zapamätali názvy všetkých vitamínov. 
Cieľom je, aby sa žiaci s názvami oboznámili 
a napríklad, pri predložení 4 názvov, pri čom jeden 
nebude názov vitamínu, vedeli určiť, že nejde 
o vitamín, čo je aj úloha v jednej z otázok v dotazníku. 
Didaktická hra – PEXESO vitamínov: 

Žiakov rozdelíme do skupín po troch. Vysvetlíme im, 
ako bude hra prebiehať. Každý určite pozná hru 
PEXESO. Toto pexeso však bude prispôsobené pre 
potreby našej témy. Spolu budeme mať 26 pexesových 
kartičiek (obr. 4). Na kartičkách budú dvojice - dva 
názvy, ktoré pomenúvajú ten istý vitamín. Keďže tieto 
názvy žiaci nepoznajú, jeden z trojice žiakov zo skupiny 
dostane aj presný zoznam dvojíc – ten bude 
rozhodcom. Ostatní dvaja žiaci hrajú podľa pravidiel 
obyčajného pexesa. Rozhodca im vždy potvrdí, či našli 
správnu dvojicu. Členovia skupiny si môžu vymeniť 
úlohy.  

 

 
Obr. 4 Pexeso vitamínov 
Zdroj: spracované podľa námetu [6] 
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Obr. 5 Žiaci počas hry PEXESO vitamínov 
  
Žiaci sa už pomocou hry PEXESO oboznámili 

s jednotlivými názvami vitamínov. Teraz môžeme 

pokračovať v sprostredkovaní ďalších informácii. 

Výskumná otázka: Vitamíny rozdeľujeme do dvoch 

skupín. Ktoré z vitamínov z pexesa podľa vás patria do 

tej istej skupiny? Žiaci po zamyslení sa , určite prídu na 

to, že do jednej skupiny by mohli patriť vitamíny B. 

Z toho vyvodíme: Do tej istej skupiny vitamínov patria 

vitamíny skupiny B a vitamín C a do druhej skupiny 

zaraďujeme vitamíny A, D, E, K. Následne využijeme 

ďalší heuristický experiment - Na základe akej 

vlastnosti rozdeľujeme vitamíny do dvoch skupín. 

Potrebujeme: mrkvu, strúhadlo, malé nádoby 

s uzávermi, plátno, podložku, olej, vodu. Postup: 

1) Mrkvu nastrúhaj na strúhadle na plátno 

uložené na podložke. 

2) Plátno s nastrúhanou mrkvou vezmi do rúk 

a snaž sa čo najviac šťavy vytlačiť cez plátno do 

nádoby. 

3) Polovicu šťavy odlej do druhej nádoby. 

4) Do prvej nádoby pridaj približne toľko oleja, 

koľko máš v nádobe mrkvovej šťavy. 

5) Všimni si, akú farbu má olej a akú farbu má 

mrkvová šťava. 

6) Nádobu zavri uzáverom a silne pretrepávaj. 

7) Nádobu polož na stôl a pozoruj farebné 

zmeny. 

8) Farbu v nádobe porovnaj s farbou čistej 

mrkvovej šťavy, ktorú si odlial do druhej 

nádoby. 

9) Do nádoby s čistou mrkvovou šťavou pridaj 

ešte toľko isto vody. 

10) Všimni si, či sa zmenila farba mrkvovej šťavy 

v nádobe. 

11) Nádobu pretrepávaj a potom na stole pozoruj 

podobne ako s olejom. 

12) Porovnaj obe nádoby – nádobu s pridaným 
olejom a nádobu s pridanou vodou (obr. 6).  

 

 
Obr. 6 Nádoba s mrkvovou šťavou s pridaním vody 
(vľavo) a s pridaním oleja (vpravo) 
 
Výskumné otázky pre žiakov: Mieša sa olej s mrkvovou 

šťavou? Mieša sa voda s mrkvovou šťavou? Aké 

rozdiely si spozoroval v nádobe s pridaným olejom pred 

pretrepávaním a po? Čím sa odlišujú nádoby 

s prídavkom oleja a s prídavkom vody? Rozpúšťa sa 

oranžovočervené farbivo – nazývané aj karotén – 

provitamín A vo vode? A ako sa rozpúšťa v oleji? Čo 

myslíš, z ktorého šalátu dokážeš získať viac provitamínu 

A: strúhaná mrkva s citrónovou šťavou alebo strúhaná 

mrkva s lyžičkou oleja?  

Vysvetlenie: Z experimentu má vyplynúť, že provitamín 
A je rozpustný v tukoch. A teda aj ďalšie vitamíny zo 
skupiny, kde patrí vitamín A, teda D, E, K sú rozpustné 
v tukoch (oleji). Vitamín A nie je rozpustný vo vode. Vo 
vode sú rozpustné vitamíny z druhej skupiny, teda 
vitamíny B a vitamín C [5]. Námet pokusu: tento 
jednoduchý experiment bol realizovaný podľa námetu 
[4]. Na základe tohto experimentu sme oboznámili 
žiakov s vlastnosťou, na základe ktorej sú vitamíny 
rozdeľované do dvoch skupín, teda podľa rozpustnosti 
v tukoch/vo vode. 

Teraz nasleduje sprístupnenie nových pojmov. 
Nebolo by efektívne, keby sme žiakom vymenovali 6 
nových pojmov a povedali im, čo znamenajú, pretože 
by sa stratila ich pozornosť už pri prvom pojme. Preto 
využijeme didaktickú hru: Objav nové pojmy – 
osemsmerovka (obr. 7). Každému žiakovi dáme 
k dispozícii 6  malých osemsmeroviek, v ktorých oni 
sami nájdu nové pojmy, ktoré si zároveň vysvetlíme. To, 
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že žiaci nájdu tieto pojmy v osemsmerovkách, v nich 
vzbudí záujem o poznanie ich významu.  

 

 
Obr. 7 Osemsmerovka k pojmu hypovitaminóza 
 
Úlohou žiakov je vyčiarknuť v osemsmerovke slová: 
index, kel, maslo, syr, váha, výskum. Takéto 
osemsmerovky predložíme aj k ostatným novým 
pojmom. Žiaci nájdu v osemsmerovkách pojmy: 
hypovitaminóza (nedostatočné množstvo vitamínov 
v organizme), hypervitaminóza (nadbytočné množstvo 
vitamínov v organizme), avitaminóza (väčší nedostatok 
vitamínov ako pri hypovitaminóze) [3], reštitúcia 
(dopĺňanie vitamínov v potravine na ich pôvodnú 
hladinu), fortifikácia (pridávanie živín do potraviny na 
účely prevencie), antivitamín (bráni využitiu vitamínov 
alebo inhibuje ich metabolizmus) [4]. 
 

 
Obr. 8 Žiačka počas riešenia osemsmeroviek 
 

Nasleduje časť, kedy žiakov oboznámime 
s niektorými dôležitými funkciami vybraných 
vitamínov, napríklad A a D. Využijeme inscenačnú 
metódu. Je potrebné vytvoriť si výkresy so šnúrkou na 
zavesenie. Na výkresy napíšeme niektoré významné 
funkcie vitamínov A a D. Vytvoríme aj dva výkresy, kde 
jeden bude vitamín A a druhý vitamín D (obr. 9). Jeden 
žiak bude stvárňovať vitamín D (bude mať zavesený 
výkres na krku), druhý bude stvárňovať vitamín A. 
Ostatní žiaci budú mať zavesené na krku výkresy, na 
ktorých budú napísané významné funkcie vitamínov 
A a D. Žiaci stvárňujúci funkcie vitamínov budú mať 

k dispozícii pomôcku, kde bude napísané, ktorý vitamín 
má práve tú funkciu, ktorú stvárňujú. Žiaci stvárňujúci 
vitamíny postupne chodia ku svojim spolužiakom, 
stvárňujúcim funkcie vitamínov. Tí im musia povedať (s 
pomocou pomôcky), či k nim prišiel správny vitamín. Ak 
už žiaci stvárňujúci vitamíny boli pri všetkých 
spolužiakoch, tí zmenia svoju pozíciu („zamiešajú sa“) 
a žiaci stvárňujúci vitamíny sa snažia identifikovať 
„pomiešaných“ spolužiakov, resp. vitamíny, ktoré 
stvárňujú. Role žiakov sa potom vymenia. (Všetci žiaci 
si vymenia výkresy). Na výkresoch budú napríklad tieto 
funkcie: pomáham vytvárať rodopsín – farbivo, ktoré sa 
nachádza v bunkách oka a umožňuje videnie za tmy 
alebo v šere (vitamín A); pomáham pri problémoch 
s očami (vitamín A); mám priaznivé účinky na pokožku, 
pomáham s akné (vitamín A aj D); pomáham chrániť 
plod v tele matky (vitamín A); udržujem správnu 
hladinu vápnika a fosforu v tele (vitamín D); podieľam 
sa na tvorbe inzulínu (vitamín D); pomáham dobrému 
spánku (vitamín D); ovplyvňujem pamäť a správanie 
(vitamín D). Poznámka: Je potrebné napísať toľko 
funkcií vitamínov, koľko je v triede žiakov.  
 

 
Obr. 9 Výkresy so šnúrkou znázorňujúce vitamíny A, D 
a funkcie vitamínov A a D 
 

 
Obr. 10 Žiaci počas inscenačnej metódy 
oboznamovania sa s funkciami vitamínov A a D 
  

Poslednú informáciu, ktorú žiakom 
sprostredkujeme, bude: Vplyv UV žiarenia na 
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vytváranie vitamínu D. Využijeme hru: Nájdi rozdiely 
v obrázkoch. Žiakom poskytneme obrázky, v ktorých 
majú nájsť tri rozdiely (obr. 11).  

 

 
Obr. 11 Obrázky na hľadanie rozdielov 

 
Žiaci nájdu v obrázkoch 3 rozdiely: iné hodiny; 

UVA/UVB; smutné/veselé tváre. Vysvetlenie: Ak 
vystavíme telo slnečným lúčom, vytvára sa nám pod 
kožou vitamín D. Slnečné žiarenie obsahuje UVA a UVB 
lúče. UVA lúče sú škodlivé pre naše telo, pretože 
zapríčiňujú vznik rakoviny, preto sú na prvom obrázku 
smutné tváre. Najviac UVA lúčov vyžaruje slnko do  
10:00 hodiny a po 14:00 hodine, čo zobrazuje obrázok 
hodín. UVB lúče sú prospešné pre naše telo, pretože 
zabezpečujú vznik vitamínu D, ktorý naše telo chráni 
pred vznikom rakoviny, preto sú na druhom obrázku 
veselé tváre. Najviac UVB lúčov vyžaruje slnko od 10:00 
hodiny do 14:00 hodiny, čo zobrazuje obrázok hodín 
[7]. 

 Na záver v krátkosti zhrnieme priebeh hodiny.  

2.2 Dotazník 
Do overenia kvality nami vytvorenej modelovej 

hodiny sa zapojili 3 základné školy. Počet žiakov 
vybraných základných škôl, ktorý tvorili 
experimentálnu skupinu bol 35, z toho 16 dievčat a 19 
chlapcov vo veku od 12 do 13 rokov (7. ročník).  

Model vyučovacej hodiny sme prezentovali na 
hodinách biológie. Keďže situácia nedovoľovala 
pracovať s kontrolnou skupinou, použili sme tzv. 
kváziexperiment, kedy sme progres v experimentálnej 
skupine porovnávali len rozdielom v preteste (pred 
experimentálnym pôsobením) a postteste (po 
experimentálnom pôsobení), realizovaných formou 
nami vytvoreného dotazníka. Dotazník obsahoval 11 
otázok. Žiaci mali zakrúžkovať jednu odpoveď, o ktorej 
si mysleli, že je správna.  

Na otázku 1: Čo podľa teba neplatí o vitamínoch, 
odpovedalo v preteste správne 25 žiakov, čo je až 71 %. 
V postteste 26 žiakov, čo je 74 %.  Môžeme povedať, že 

v tejto otázke boli žiaci úspešný aj pred 
experimentálnym pôsobením. 
 

 
Graf 1 Porovnanie pretestu a posttestu otázky 1 
 

Na otázku 2: Čo je podľa teba provitamín, 
odpovedalo v preteste správne 23 žiakov, čo 
predstavuje 66 %. V postteste to bolo 24 žiakov, čo je 
69 %.  
 

 
 

Graf 2 Porovnanie pretestu a posttestu otázky 2 
 

Na otázku 3: V akom prostredí je podľa teba 
provitamín A stabilný, v preteste odpovedalo správne 
12 žiakov, teda 34 %. V postteste to bolo 18 žiakov, 51 
%, čo predstavuje viac ako polovicu so všetkých 
zúčastnených žiakov.  
 

 
Graf 3 Porovnanie pretestu a posttestu otázky 3 
 

Na otázku 4: Koľko existuje základných vitamínov, 
odpovedali v preteste správne iba 4 žiaci, 11 %, 
a v postteste to bolo až 23 žiakov, čo je 66 % zo 
všetkých žiakov. 19 žiakov si svoju odpoveď po 
experimentálnom pôsobení zlepšilo. Najviac žiakov, 28, 
v preteste odpovedalo nesprávne a zvolilo si odpoveď 
d) existuje iba 8 základných vitamínov.  
 

49 %51 %

pretest posttest

49 %51 %

pretest posttest

40 %

60 %

pretest posttest
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Graf 4 Porovnanie pretestu a posttestu otázky 4 
 

Na otázku 5: Ktorý z pojmov podľa teba nie je 
vitamín, v preteste odpovedali správne 3 žiaci, 
v postteste odpovedalo správne až 19 žiakov, teda 54 
% žiakov zo všetkých zúčastnených. V preteste 
odpovedalo až 28 žiakov nesprávne odpoveďou a), teda 
žiaci si mysleli, že kyselina nikotínová nie je vitamín. 

 

 
Graf 5 Porovnanie pretestu a posttestu otázky 5 
 

Na otázku 6: Podľa akej vlastnosti rozdeľujeme 
vitamíny do dvoch základných skupín, v preteste 
odpovedalo správne iba 5 žiakov, v postteste to bolo až 
20 žiakov, čo je 57 % zo všetkých zúčastnených žiakov.  
 

 
Graf 6 Porovnanie pretestu a posttestu otázky 6 
 

Na otázku 7: Čo podľa teba znamená slovo 
hypervitaminóza, odpovedalo v preteste správne 24 
žiakov, 69 %, kým v postteste odpovedalo správne iba 
22 žiakov, 63 %, teda dvaja žiaci si svoju správnu 
odpoveď zmenili na nesprávnu.  
 

 
Graf 7 Porovnanie pretestu a posttestu otázky 7 

 
Otázka 8: Ktorá charakteristika najlepšie vystihuje 

slovo reštitúcia. Na túto otázku odpovedalo v preteste 
správne len 10 žiakov, kým v postteste to bolo až 23 
žiakov, čo predstavuje 66 % všetkých zúčastnených 
žiakov. 
 

 
Graf 8 Porovnanie pretestu a posttestu otázky 8 
 

Otázka 9: Ktorú spoločnú funkciu majú vitamíny 
A a D. V preteste bolo úspešných 17 žiakov. V postteste 
to bolo o 2 žiakov viac, teda 19 žiakov, čo predstavuje 
54 % všetkých zúčastnených žiakov.  
 

 
Graf 9 Porovnanie pretestu a posttestu otázky 9 
 

Na otázku 10: O ktorom vitamíne hovoríme, že je 
slnečný vitamín, odpovedalo v preteste správne iba 5 
žiakov, kým v postteste to bolo až 22 žiakov, teda až 63 
% zo všetkých žiakov. 
 

 
Graf 10 Porovnanie pretestu a posttestu otázky 10 
 

Na poslednú otázku 11: Ktorý typ UV žiarenia je 
nebezpečnejší z hľadiska vzniku rakoviny, odpovedalo 
v preteste správne 11 žiakov a v postteste to bolo 29 
žiakov, čo je dokonca 83 % zo všetkých zúčastnených 
žiakov.   
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Graf 11 Porovnanie pretestu a posttestu otázky 11 

Záver 
Nulová hypotéza: vedomosti žiakov z danej 
problematiky sú rovnaké aj po odprezentovaní nami 
vytvorenej modelovej vyučovacej hodiny. Alternatívna 
hypotéza: vedomosti žiakov z danej problematiky sa 
zlepšili po odprezentovaní nami vytvorenej modelovej 
vyučovacej hodiny. Vyhodnotenie štatistického súboru 
35 žiakov, pomocou algoritmu na testovanie 
štatistických hypotéz programu Microsoft Excel 
s pomocou párového T-Testu: na hladine významnosti 
0,05, p-hodnota = 0,001179. Z porovnania 0,001179 < 
0,05, vieme so spoľahlivosťou 95% zamietnuť nulovú 
hypotézu. Teda platí alternatívna hypotéza, t. j. s 95% 
pravdepodobnosťou môžeme tvrdiť, že vedomosti 
žiakov z danej problematiky sa zlepšili po 
odprezentovaní nami vytvorenej modelovej vyučovacej 
hodiny.  

Progres v experimentálnej skupine sme 
zaznamenali pri otázke číslo 4: o počte základných 
vitamínov. Úspešnosť pripisujeme didaktickej hre 
PEXESO vitamínov. Ďalej sme zaznamenali veľký 
progres v otázke 5: ktorý z pojmov nie je vitamín, čo tiež 
pripisujeme didaktickej hre PEXESO vitamínov. 
Úspešnosť v otázke 6: podľa akej vlastnosti 
rozdeľujeme vitamíny do dvoch skupín, pripisujeme 
demonštrácii heuristického experimentu. V otázke 7 
sme progres nezaznamenali, naopak počet správnych 
odpovedí po experimentálnom pôsobení sa znížil o 2, 
čo pripisujeme väčšiemu množstvu nových pojmov, 
v ktorých mohol žiakom vzniknúť menší zmätok. 
Napriek tomu v otázke 8, sme progres zaznamenali, aj 
keď bola použitá tá istá aktivita ako pri otázke 7. Vysokú 
úspešnosť sme zaznamenali aj v otázke 10. Túto 
úspešnosť pripisujeme inscenačnej metóde využitej 
v nami vytvorenom modeli. Progres v 11. otázke 
pripisujeme hre na hľadanie rozdielov v obrázkoch.  

Dospeli sme k záveru, že nami vytvorený model 
vyučovacej hodiny pomohol žiakom k zlepšeniu 
výsledkov z danej problematiky. Odporúčame takéto 
modely vyučovacích hodín využívať v rámci hodín 
biológie častejšie. Žiaci boli počas hodín aktívni, práca 
ich bavila, nútila ich kritickému mysleniu a tiež bolo 

zabezpečené skvalitnenie ich vedomostí z danej 
problematiky.  
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Abstrakt 
Cieľom príspevku je navrhnúť exkurziu Bošáckou 
dolinou zameranú na ochranu tohto územia, ktorú je 
možné realizovať vo vyučovaní geografie miestnej 
krajiny priamo v teréne. Jednou z možností, ako môžu 
študenti spoznať miestnu krajinu, je absolvovať 
exkurziu. Počas tejto organizačnej formy vyučovania je 
možné prepojiť poznatky z rôznych vyučovacích 
predmetov (napr. biológia, história, občianska výchova) 
a prierezových tém (napr. regionálna výchova). Vo 
vyučovacom procese sa problematikou ochrany prírody 
zaoberá prierezová téma environmentálna výchova, ku 
ktorej má z geografických vied najbližšie 
environmentálna geografia. Tá sa ako samostatný 
tematický celok na školách nevyučuje. Vyučovanie 
environmentálnej geografie aj environmentálnej 
výchovy je možné realizovať v blízkosti školy, pričom 
môžu študenti spoznávať miestnu krajinu. V nej môžu 
pozorovať javy v prirodzenom prostredí. Aby sme 
vzbudili u študentov záujem o získavanie vedomostí 
o svojom regióne, navrhli sme terénne aktivity. 
Exkurziu je možné realizovať na konci školského roka 
v 8. ročníku základnej školy alebo v 3. ročníku 
štvorročného gymnázia. Komplexná exkurzia 
študovaným územím bola spracovaná 

v predchádzajúcom príspevku 1. 
Kľúčové slová: Bošácka dolina, environmentálna 

geografia, ochrana prírody, exkurzia, vyučovanie v 
teréne 

Abstract 
The aim of the contribution is to propose an excursion 
to Bošáca valley focus on protection of this area, which 
can be realized in teaching geography local landscape 
directly in terrain teaching. One of the possibilities for 
students can explore the local landscape is take the 
excursion. During the organizational form of teaching is 
possible to connect knowledges from different subject 
(e. g. biology, history, civics) and sectional themes (e. g. 
regional education). In the teaching process the issue 

of nature protection is concerned sectional theme 
environmental education, which is the closet from 
geographical sciences to environmental geography. In 
school, it is not teach as a separate thematic unit. 
Teaching environmental geography and environmental 
education possible to realize near the school, while 
students can explore the local landscape. In it, they can 
observe phenomenons in the natural environment. 
With the aim to encourage of students to acquire 
knowledges, we also suggested terrain activities. The 
excursion can be realized at the end of the school year 
in the 8th class of primary school or in the 3rd class of 
grammar school. Complex excursion by studied 
territory was processed in previous contribution. 

Key Words: Bošáca valley, environmental 
geography, nature protection, excursion, terrain 
teaching 

Úvod 
Bošácka dolina sa nachádza v Trenčianskom kraji, 
v severozápadnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom 

2. Nachádzajú sa tu obce Trenčianske Bohuslavice, 
Haluzice, Bošáca, Zemianske Podhradie a Nová Bošáca 
(obr. 1). Dolina má dĺžku viac ako 20 kilometrov a v jej 
najširšej časti je šírka 4 kilometre. Najvyšším bodom je 
vrch Veľký Lopeník (912 m n. m.). V údolnej časti 
vodného toku Bošáčka, ktorý je osou doliny, je najnižšie 

položené miesto (190 m n. m.) 3. Podľa 
geomorfologického členenia sem zasahujú celky Biele 
Karpaty a Považské podolie. Bošácka dolina ponúka 

rôzne zaujímavosti z prírodovedeckého hľadiska 4, 
ktoré si zasluhujú pozornosť v rámci ochrany prírody 
a je možné ich využiť pri vyučovaní environmentálnej 
geografie. 

Územie Bošáckej doliny sa z hľadiska 
fytogeografického členenia nachádza v dubovej 
a bukovej zóne. Južná časť Trenčianskych Bohuslavíc 
zasahuje do dubovej zóny, nížinnej podzóny 
a pahorkatinovej oblasti. Do bukovej zóny, horskej 
podzóny a flyšovej oblasti sa zaraďuje ostatné územie 

doliny 5. Podľa limnického biocyklu sa z hľadiska 
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zoogeografického členenia nachádza územie 

v pontokaspickej provincii a v podunajskom okrese 6. 
Podľa terestrického biocyklu južná časť Trenčianskych 
Bohuslavíc leží v provincii stepí a v panónskom úseku, 
zvyšná časť územia patrí do provincie listnatých lesov 

a podkarpatského úseku 7. 
 

 
Obr. 1: Vymedzenie územia Bošáckej doliny 

Autor: A. Hladká, 2018 40 
 

Celé územie Slovenska patrí do 1. stupňa ochrany 
prírody. Do 2. až 5. stupňa patria osobitne chránené 
územia, ktoré podľa rozlohy možno rozdeliť na 
maloplošné (MCHÚ) a veľkoplošné chránené územia 
(VCHÚ). Tie tvoria Národnú sústavu chránených území 

na Slovensku 8. 
Medzi veľkoplošné chránené územia zasahujúce na 

územie Bošáckej doliny, patrí Chránená krajinná oblasť 
(CHKO) Biele Karpaty. K maloplošným chráneným 
územiam patrí Prírodná rezervácia (PR) Turecký vrch 
a Hájnica a k prírodným pamiatkam (PP) Haluzická 
tiesňava, Blažejová, Bestinné, Lopeníček, Grúň 

a Mravcové 9. V Zemianskom Podhradí bol v roku 
2009 zrušený Chránený areál (CHA) 

Zemianskopodhradský park 10. NATURA 2000 je 

sústava chránených území Európskej únie, ktorá vznikla 
spojením sústavy chránených vtáčích území a sústavy 
území európskeho významu. Na území Bošáckej doliny 
sa nachádza Územie európskeho významu (ÚEV) 

Holubyho kopanice (SKUE10367) 10. 
Priestorovými aspektmi interakcie medzi prírodným 

a ľudským svetom sa zaoberá environmentálna 
geografia. Skúmajú sa v nej geologické, 
geomorfologické, klimatické, hydrologické, 
pedologické a biologické procesy ovplyvnené činnosťou 
ľudskej spoločnosti a jej dopad na životné prostredie. 
Tiež v sebe zahŕňa súbor analytických nástrojov na 

hodnotenie vplyvu človeka na životné prostredie 12. 
Environmentálna výchova sa na základných a stredných 
školách nevyučuje ako samostatný predmet, ale jej 
vyučovanie sa realizuje v rámci prierezových tém. 
Cieľom tohto predmetu je, aby študenti vedeli 
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom 
a životným prostredím na základe poznania zákonov, 
ktorými sa riadi život na Zemi, poznať a chápať 
súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom 
k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, pochopiť 
súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami 

a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 13. 
Environmentálnu výchovu možno vyučovať na 
hodinách prírodovedných predmetov, medzi ktoré 
možno zaradiť aj geografiu. 

1 Exkurzia Bošáckou dolinou 
Začiatok exkurzie je lokalizovaný na vlakovej stanici 
v Trenčianskych Bohuslaviciach. Tu začína modro 
značená turistická trasa č. 2447. Táto trasa prechádza 
celou obcou. Za ňou prekračuje vodný tok Bošáčka 
a začína sa výstup na PR Turecký vrch. 

Turecký vrch (obr. 2) dostal svoje pomenovanie po 

Turkoch, ktorí tu v roku 1599 14 postavili vojenský 
tábor a neúspešne obliehali oproti stojaci hrad Beckov 

15. Za chránené územie bol vyhlásený v roku 1984. 
Vyskytujú sa tu panónske, pontické a mediteránne 
druhy, ktoré sú predmetom vedecko-výskumných 
cieľov. Zachovali sa tu spoločenstvá duba plstnatého 
a suchomilného rastlinstva a živočíšstva. PR Turecký 
vrch sa nachádza v katastrálnych územiach obcí 
Trenčianske Bohuslavice a Nové Mesto nad Váhom – 

časť Mnešice 16. Severná časť je tvorená lesostepou 
a južná skalnatou stepou. Lesné porasty sú dubovo-
hrabové, často sa medzi nimi nachádza lipa veľkolistá 
(Tilia platyphylos). Darí sa tu dvom orchideám, vstavaču 
purpurovému (Ochrys purpurea) a vstavaču bledému 
(Ochrys pallens). Do kategórie kriticky ohrozených 
druhov patrí vstavač trojzubý (Ochrys tridentata), 
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medzi ohrozené druhy už spomínaný vstavač bledý 
(Ochrys pallens). Živočíchy, ktoré sa tu vyskytujú, sem 
prenikali z teplejších južných oblastí Európy. Medzi 
vyskytujúce sa ohrozené a chránené druhy patrí 
modlivka zelená (Mantis religiosa) a jašterica zelená 
(Lacerta viridis), ktorá tu dosahuje severnú hranicu 

výskytu 17. Od roku 2012 vedie cez Turecký vrch 
železničný tunel spájajúci Trenčín a Nové Mesto nad 

Váhom 18. 
Študenti sa tou istou trasou vrátia naspäť do obce. 

V Trenčianskych Bohuslaviciach sa dostanú na zelenú 
turistickú trasu č. 5141, ktorá sa začína tiež na vlakovej 
stanici. Táto turistická trasa dovedie študentov k PR 
Hájnica (obr. 2), ktorá sa nachádza na juhovýchodnom 
svahu rovnomenného vrchu. V roku 1967 bolo toto 
územie, nachádzajúce sa na území Trenčianskych 
Bohuslavíc, vyhlásené za chránené. Vyskytujú sa tu 
zvyšky xerotermofilných trávnatých zárastov. 
Predmetom ochrany sú lesostepné spoločenstvá 
s výskytom chránenej flóry a zriedkavých druhov 
hmyzu. Zo živočíchov, ktorým hrozí vyhynutie, sa tu 
vyskytuje modlivka zelená (Mantis religiosa), jašterica 
obyčajná (Lacerta agilis), vidlochvost feniklový (Papilio 
machaon) a vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius) 

19. V tejto oblasti dosahuje svoju severnú hranicu 
rozšírenia na Slovensku chránený hlaváčik jarný (Adonis 

vernalis) 20. Na vrchu Hájnica bola postavená 
rozhľadňa, z ktorej je vidno Biele Karpaty, Považský 
Inovec a pri dobrom počasí aj mesto Trenčín a jeho 
okolie. Cieľom jej výstavby bolo organizovanie 
kultúrno-spoločenských akcií obcí Mikroregiónu 

Bošáčka a obce Březová 21. 
 

 
Obr. 2: Vrch Hájnica a Turecký vrch 
Zdroj: A. Hladká, 2018 
 

Exkurzia pokračuje po tej istej turistickej trase do 
obce Haluzice, kde sa nachádza PP Haluzická tiesňava 
(obr. 3). Za prírodnú pamiatku bola vyhlásená v roku 
1963 (rozloha 35 m2). Jej dĺžka je 3,5 km. Je to výmoľová 
dolina, ktorá vznikla hĺbkovou eróziou Haluzického 

potoka. Tento proces v minulosti ohrozoval samotnú 
obec, povrchová voda tvorila ryhy a jarky a z nich sa 
vytvárali ďalšie strže. V lokalite Pod kostolom hrozilo 
zrútenie domov. Ohrozená bola aj časť starého 
cintorína a strážnej veže románskeho Haluzického 
kostolíka z 13. storočia. Na začiatku 20. storočia bol 
vytvorený projekt zahrádzania Haluzického potoka. Bol 
vypracovaný aj projekt na spevnenie svahov tiesňavy. 
Sústavu tvorilo 8 murovaných prehrádzok a v dolnej 
časti bolo koryto Haluzického potoka vydláždené 
a odstupňované. Tieto prehrádzky zároveň zabraňujú 
vyliatiu potoka z koryta počas silných búrok. Svahy boli 
stabilizované pomocou zalesnených terás. Postupne 
boli vysadené sadenice krov, stromov a popínavých 
rastlín, ktoré spomalili eróziu. Od roku 2011 vedie 

tiesňavou lesnícky náučný chodník 22. 
 
Obr. 3: Haluzická tiesňava 

Zdroj: A. Hladká, 2018 
 

Z Haluzíc je možné poľnou cestou cez vrch Mlacovec 
prejsť na Zabudišovú. V tejto časti Bošáce rastú ovocné 
stromy, ktoré sa stali finalistami ankety Strom roka. Jej 
cieľom je upriamiť pozornosť na krásu a hodnotu 
stromov a zároveň vzbudiť záujem verejnosti o životné 

prostredie 23. Prvým víťazom tejto súťaže, 
pochádzajúcim z Bošáckej doliny, bola v roku 2006 
hruška planá (Pyrus pyraster). Nachádza sa blízko kóty 
Boháčovec. Má malé plody vhodné na kvas. Podľa 
ústnej tradície sa v jej dutine nachádza munícia, ktorú 
tam v čase II. svetovej vojny ukryli partizáni pri úteku 
pred nemeckými jednotkami. Dutina stromu je 

obývaná sovou 24. V roku 2011 sa na 3. mieste 
umiestnila jarabina oskorušová (Sorbus domestica), 
ktorá rastie v časti Chvílovec. Plody sú vhodné na 
destiláciu, sušenie a zaváranie. Podľa niektorých 

miestnych obyvateľov v jej okolí straší 25. V roku 
2015 sa stala víťazom hruška obyčajná (Pyrus 
communis), odroda Bošácka ružová (obr. 4). Ľudovo sa 

Hájnica Turecký vrch 
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tejto odrode hovorí rúžovka (ružová hruška). Je to stará 
odroda, ktorá nerastie nikde inde, než v Bošáckej 
doline. Táto krajová odroda bola zmapovaná v projekte 
Bielokarpatský ovocný poklad, ktorého úlohou bolo 
nájsť všetky staré a vzácne odrody ovocných stromov 
v tomto regióne. Plody majú výrazne sladkú chuť 
a využívajú sa na výrobu destilátov, sušenie 
a zaváranie. Po víťazstve v slovenskej ankete postúpila 
do ďalšieho, európskeho kola, kde získala 3. miesto 

26. Posledným víťazom sa v roku 2017 stala jabloň 
domáca (Malus domestica), odroda Citrónové zimné 
Zabudišovské. Nachádza sa na Zabudišovej. Je to málo 
známa a už zabudnutá regionálna odroda. V ankete 

Európsky strom roka 2018 získala 6. miesto 27. 
 

 
Obr. 4: Hruška ružová – Strom roka 2015 
Zdroj: www.bosaca.sk 
 

Študenti sa zo Zabudišovej dostanú asfaltovou 
cestou do Bošáce. V tejto obci je naplánovaná obedová 
prestávka. Po nej sa presunú do susednej obce 
Zemianske Podhradie. V tejto obci sa nachádza kaštieľ 
rodiny Ostrolúckych. Jeho súčasťou bol CHA 
Zemianskopodhradský park, ktorého ochrana bola 

v roku 2009 zrušená 28. Vznikol v 17. storočí a bol to 

prírodno-krajinkársky park s historickou zeleňou 29. 
Príčinou zrušenia bola absencia prírodných hodnôt, 

ktoré mali byť predmetom ochrany 30. Za obcou sa 
nachádza Gaštanica (obr. 5), ktorú tvorí skupina 
stromov, vyhlásených za chránené v roku 1983. Ide 
o 30 gaštanov jedlých (Castanea sativa). Ich vek sa 
odhaduje na 150 – 170 rokov, výšku majú do 11 metrov 

a najväčší obvod kmeňa je až 3 metre 31. 
 

 
Obr. 5: Gaštanica v Zemianskom Podhradí 
Zdroj: www.min.sk 
 

Nasleduje presun do Novej Bošáce. Táto obec je od 
Zemianskeho Podhradia vzdialená približne 6,5 km, 
preto z hľadiska bezpečnosti na tomto úseku 
odporúčame prepravu autobusom. Prvou zastávkou 
v tejto obci je PP Blažejová. Toto chránené územie je 
unikátne z hľadiska druhového a početného zastúpenia 
chránených a vzácnych druhov rastlín. Ide najmä 
o druhy z čeľade vstavačových, ktoré sú ohrozené 
v dôsledku nadmerného hnojenia a pastvy trvalých 
trávnatých porastov. Chránené územie sa nachádza 
neďaleko osady Španie, kde vyviera minerálny prameň. 
V tejto osade bol postavený pamätník SNP. Následne sa 
študenti presunú na úpätie Veľkého Lopeníka. Popri 
asfaltovej ceste, ktorá vedie do osady Grúň, sa 
nachádzajú dve maloplošné chránené územia. Nižšie 
položené je PP Lopeníček a v spomínanej osade bola 
vyhlásená rovnomenná prírodná pamiatka. PP 
Lopeníček je jednou z najbohatších lokalít výskytu 
ohrozeného druhu vstavača obyčajného (Orchis morio). 
Územie je od roku 1989 evidované ako genofondová 
plocha, ktorá je súčasťou biocentra regionálneho 
významu na území CHKO Biele Karpaty. Predmetom 
ochrany chráneného územia PP Grúň je zachovanie 
prírodného komplexu organizmov so zastúpeným 
vstavačových rastlín. Nachádzajú sa tu prameniská 
a slatinné rašeliniská a má význam z hľadiska 

zachovania biodiverzity a ekologickej stability 32. 
 

 
Obr.6: Vstavač obyčajný 
Zdroj: www.biomonitoring.sk 
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Na záver exkurzie si môžu študenti naplánovať po 
modrej turistickej trase č. 2420 výstup na Veľký 
Lopeník. Je najvyšším vrchom Bošáckej doliny a v roku 
2005 tu bola otvorená rozhľadňa. Pri nej sa nachádza 
spoločný hrob 22 vojakov Červenej armády, ktorí tu 

zahynuli počas II. svetovej vojny 33. Veľký Lopeník sa 
nachádza na hranici Slovenska a Česka a je symbolom 
česko-slovenskej vzájomnosti, stretávania 
a cezhraničnej spolupráce, čo symbolicky vyjadrujú aj 

vlajky oboch krajín umiestnených na rozhľadni 34. 

2 Návrhy terénnych aktivít 
Vyučovanie v teréne predstavuje náročnú formu 
výučby. Úspešný výsledok závisí od vzdelávacej, 

výchovnej a organizačnej prípravy 35. Terénne 
vyučovanie geografie by sa malo v primeranej forme 
aplikovať na základných a stredných školách. Pri využití 
geografie vo vyučovaní miestnej krajiny je možné 
použiť viaceré metódy zamerané na terénne 
mapovanie jednotlivých zložiek v krajine. Počas tejto 
organizačnej formy získavajú študenti nové poznatky 

aktívnou činnosťou 36. Navyše, študenti majú 
možnosť pozorovať javy a poznávať objekty 
v prirodzenom prostredí a uvedomiť si vplyv človeka na 

ne 37. 

2.1 PR Turecký vrch 
Cieľom aktivity je určiť geomorfologické podcelky 
Bošáckej doliny a vymenovať zástupcov potenciálnej 
prirodzenej vegetácie a druhy živočíšnych 
spoločenstiev. Potrebnými pomôckami sú kartónové 
obrysy geomorfologických podcelkov, geobotanická 
mapa potenciálnej vegetácie, farbičky a lepiaca páska. 
Dĺžka aktivity je asi 20 minút. 

Učiteľ si buď sám, alebo s pomocou študentov ešte 
v triede pripraví obrysy geomorfologických celkov 
ohraničených územím Bošáckej doliny. Vyrobí ich tak, 
že zväčší mapy gomorfologického členenia a prekreslí 
ich na tvrdý papier. Jednotlivé podcelky vystrihne 
a ďalej sa s nimi pracuje až na exkurzii. Učiteľ najprv 
rozdá študentom obrysy podcelkov a ich úlohou je 
poskladať ich ako puzzle. Potom rozdá geobotanickú 
mapu potenciálnej vegetácie. Úlohou študentov je 
zakresliť na mapu, ktorá vznikla poskladaním 
geomorfologických podcelkov, jednotlivé rastlinné 
spoločenstvá. Predtým sa môžu jednotlivé podcelky zo 
spodnej strany podlepiť lepiacou páskou. Po splnení 
tejto úlohy sa ich môže učiteľ opýtať, aké živočíchy by 
potenciálne žili v blízkosti vodných tokov, ľudských 
sídel, lesov a pod. Počas aktivity si študenti zopakujú 

geológiu a geomorfologické členenie Slovenska 
a oboznámia sa s biogeografickým členením územia. 

2.2 PR Hájnica 
Cieľom aktivity je vypočítať index biodiverzity rastlín. 
Pre každú skupinu študentov sú potrebné 4 kolíky 
a špagát dlhý približne 12 metrov, krajčírsky meter, 
atlas rastlín, papier, pero a kalkulačka. Dĺžka aktivity je 
asi 20 minút. 

Študenti sa rozdelia do skupín. Pomocou 
krajčírskeho metra študenti vymerajú plochu 
s rozlohou 9 m2. Túto nameranú plochu si vyznačia 
pomocou špagáta a kolíkov. Na papier si načrtnú 
tabuľku s tromi stĺpcami. Úlohou je pomocou atlasu 
identifikovať všetky druhy, ktoré sa nachádzajú na 
ohraničenej ploche a zapísať si ich do prvého stĺpca. 
Potom študenti spočítajú, koľko je zástupcov z každého 
druhu a toto číslo uvedú do druhého stĺpca. Do 
posledného stĺpca vypočítajú index biodiverzity tak, že 
počet druhov vydelia počtom jedincov. Na záver si 
skupinky porovnajú výsledky. Učiteľ môže ukončiť 
aktivitu metódou diskusie o význame druhovej 

rozmanitosti v prírode 38. 

2.3 PP Haluzická tiesňava 
Cieľom aktivity je zhodnotiť výhody a nevýhody 
rôznych spôsobov obhospodarovania lesa. Každá 
skupina študentov potrebuje pero a papier. Dĺžka 
aktivity je asi 35 minút. 

Učiteľ oboznámi študentov s výhodami alebo 
nevýhodami obhospodarovania lesa (šetrné, podľa 
princípov Forest Stewardship Council (FSC), intenzívne 
formou monokultúry). Zo študentov zostaví tri skupiny 
po dvoch alebo troch členoch. Prvá skupina 
predstavuje lesných hospodárov, druhá priateľov lesa 
a tretia ochranárov. Ich úlohou je obhájiť a presadiť 
pred zvyšnou časťou spolužiakov určitý spôsob 
obhospodarovania. Ostatní študenti sa rozdelia do 
troch skupín. Jedna predstavuje obyvateľov obce, ktorí 
sa rozhodujú na základe ekonomickej motivácie, časť sa 
môže prikloniť k šetreniu životného prostredia a pod. 
Druhá skupina predstavuje lesných živočíchov, pre 
ktorých je les nenahraditeľný. Posledná skupina sú lesní 
škodcovia, ktorí majú záujem čo najviac sa rozšíriť 
a premnožiť. Následne vystúpia so svojimi argumentmi 
lesní hospodári, priatelia lesa a ochranári, pričom každý 
sa snaží osloviť publikum. Po vystúpení každej skupiny 
učiteľ vyzve študentov, aby kládli doplňujúce otázky 
prezentujúcim. Po odprezentovaní všetkých skupín a 
diskusii študenti hlasujú o spôsobe obhospodarovania 
regiónu, pričom berú do úvahy záujmy skupiny, do 
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ktorej patria (ľudia, lesné zvieratá, lesní škodcovia). Na 
záver môžu s učiteľom diskutovať o tom, ktorá forma 

obhospodarovania je z ich pohľadu najvhodnejšia 39. 

2.4 Zabudišová 
Cieľom aktivity je oboznámiť sa s tradíciou 
ovocinárstva. Každý študent potrebuje papier, pero 
a podložku na písanie. Dĺžka aktivity je asi 30 minút. 

Úlohou študentov je počas výkladu učiteľa 
o Stromoch roka zapísať si základné údaje o nich 
(názov, vek, obvod kmeňa, lokalizácia, chuť plodov, 
silueta stromu, tvar koruny, spôsob spracovania 
plodov, recepty a pod.). Pri poslednom strome si 
študenti zosumarizujú informácie. Tie môžu po návrate 
z exkurzie spracovať (aj graficky) napr. vo forme 
plagátu. 

Záver 
Človek už od praveku premieňal svoje okolie, čím 
pozitívne alebo negatívne začal zasahovať do 
prírodných dejov. Priestorovou interakciou medzi 
prírodnými procesmi a ľudskou aktivitou sa zaoberá 
environmentálna geografia. Ak považujeme za objekt 
fyzickej geografie rozloženie prírodných javov a 
humánnej geografie rozmiestnenie aktivít človeka 
v priestore, môžeme povedať, že environmentálna 
geografia sa zaoberá vzájomným ovplyvňovaním 
a ochranou prírody človekom. 

Študenti základných a stredných škôl sa o ochrane 
prírody môžu dozvedieť na hodinách geografie v rámci 
environmentálnej výchovy. Tento predmet sa 
nevyučuje samostatne, ale je zakomponovaný vo 
výučbe iných predmetov Štátneho vzdelávacieho 
programu ako prierezová téma. V článku sme navrhli 
exkurziu pre študentov základných a stredných škôl. 
Nami navrhnutá trasa vedie Bošáckou dolinou, kde sa 
nachádza mnoho prírodných zaujímavostí. Ide 
o exkurziu, ktorá sa zameriava na ochranu prírody 
v záujmovom území. K nim sme navrhli aj aktivity, 
pomocou ktorých si študenti môžu ľahšie zapamätať 
získané informácie. Exkurzia je organizačnou formou 
vyučovania, počas ktorej je možné aplikovať 
medzipredmetové vzťahy. Navrhnutá trasa Bošáckou 
dolinou sa zameriava najmä na geografiu, 
environmentálnu výchovu a biológiu. 
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Abstrakt 
V práci demonštrujeme možnosti využitia 

populárneho e-learningového systému Moodle pre 
zvýšenie záujmu o štúdium chémie pomocou 
automaticky vyhodnotiteľných online testov a iných 
aktivít. V tomto kontexte zvýrazníme nástroj pre 
efektívnu tvorbu testových otázok študentami 
samotnými. 

Kľúčové slová: Moodle, E-learning, test, výučba 
chémie 

Abstract 
In this work, we demonstrate the possibilities of 

using the popular e-learning system Moodle to increase 
the interest in studying chemistry by using 
automatically evaluable online tests and other 
activities. In this context, we highlight the tool for 
effectively creating test questions by students 
themselves. 
Key Words: Moodle, E-learning, Quiz, Chemistry 
Teaching 

Úvod 
E-learning možno považovať v súčasnosti za spôsob 

podpory výučby pomocou informačných technológií 
a internetu.  V širšom význame možno e-learning  
definovať [1] [2] ako akúkoľvek forma vzdelávania s 
asistenciou elektronických médií. V užšej definícii je to 
webový portál so  softvérom,  prevádzkujúcim  
vzdelávacie aktivity.  

Jedným z najpopulárnejších a najviac využívaných e-
learningových softvérov je Moodle [3] [4] [5] [6] [7] [8] 
[9]. Moodle je distribuovaný bezplatne ako otvorený 
softvér, spadajúci pod verejnú licenciu GNU5.  Názov 
Moodle znamenal pôvodne skratku „Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment“, čo znamená 
modulárne, objektovo orientované prostredie pre 
online výučbu. Moodle je vyvíjaný medzinárodnou 
komunitou pričom o nových návrhoch a vylepšeniach 
spolu diskutujú vývojári a užívatelia s cieľom vylepšiť a 
skvalitniť samotný softvér.  

Zámerom práce je ukázať možnosti Moodle 
systému  pre potreby zvýšenia záujmu o štúdium 
chémie [10].  Vysvetlíme, aké sú možnosti pre tvorbu  
testových otázok.  Následne všetky tieto postupy 
zužitkujeme v projekte  celoslovenského riešiteľského 
online semináru v prostredí Moodle.  

1 Moodle e-learning 
Výučba v prostredí Moodle má na výber z dvoch 

skupín modulov – zdroje  a aktivity.  
Zdroje sú najčastejšie študijné materiály vo forme 

PDF súborov, URL odkazov, či iných formátov. Výhodou 
statických zdrojov je že ich študenti majú kedykoľvek k 
dispozícii a môžu sa k nim opakovane vracať .  

Pre virtuálnu výučbu pomocou Moodle sú omnoho 
významnejšie aktivity. Pod pojmom aktivity rozumieme 
moduly, kde študent musí vykonať nejakú „prácu“ v e-
learningovom prostredí – zodpovedať na testové 
otázky, vyplniť dotazník, vložiť text, prácu atď. 
Kľúčovou črtou je číselnú vyhodnotenie spätnej väzby 
(odpovedí) študenta, čo pri zdrojoch nie je možné. 

K Moodle internetovému portálu s kurzami patrí aj 
spravovanie administrátorom [11], používateľom 
s najvyššími právomocami. Hierarchia právomocí 
„zhora nadol“ je v predefinovaných rolách nasledujúca: 
tvorca kurzov - manažér, učiteľ s právami upravovať, 
učiteľ bez práv upravovať, študent, hosť. Moodle 
poskytuje aj možnosť vytvoriť si vlastné definície rolí a 
tak prispôsobiť obsah danému publiku. Napr. rola rodič 
ktorý má možnosť zobraziť známky konkrétneho žiaka 
[12]. 

1.1 Banka otázok 
Banka otázok (angl. Question Bank) je a dôležitou 

súčasťou e-learningového prostredia Moodle. Banka 
otázok umožňuje užívateľom s príslušnými právami 
(učiteľ) tvoriť, upravovať a kategorizovať rôzne typy 
otázok.  Z vybranej sady otázok potom učiteľ môže 
zostaviť test (angl. Quiz). Otázky do banky otázok je 
možné tvoriť priamo v banke otázok, prípadne je 
možnosť importovať ich z iného zdroja. Samozrejmou 
je možnosť vybrané otázky z banky otázok exportovať 
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do určeného formátu, a tie potom importovať do iných 
inštalácií Moodle. 

Katedra chémie FPV UMB má rozsiahlu banku 
testových otázok, ako je zmienené v publikácii [13].                                                                                                                                      

1.2 StudentQuiz – tvorba otázok študentami 
Doplnok (aktivita) StudentQuiz [14] bol iba nedávno 

zaradený medzi hlavné (angl. „core“ ) aktivity 
prostredia Moodle ako rozšírenie funkcií Banky otázok.  
Jeho zmyslom je tvorba otázok samotnými študentami 
a ich vzájomné hodnotenie v tzv. autotestoch. 
V otázkovom module  StudentQuiz-e zabezpečené, že 
študent pracuje iba s vlastnými otázkami. Otázky 
ostatných si dokáže „pozerať“ cez autotest, kde 
má možnosť hodnotiť ich hviezdičkami (rating) 
a komentovať. Je možné študentovi lokálne prideliť 
roku učiteľ pre StudentQuiz, vtedy získa právomoci 
editovať všetky otázky. 

Na predmete Chemická informatika, ktorý spadá do 
bakalárskeho programu Forenzná a kriminalistická 
chémia [15] , študenti vyhotovovali do StudentQuiz-u 
testové otázky z určených oblastí chémie (viď Obr. 1).  

 

 
Obr. 1 Náhľad do aktivity StudentQuiz kurzu Chemická 
informatika, kde študenti vytvárajú testové otázky. 
Zdroj: [16] 

 
Bolo to názvoslovie organických, anorganických 

zlúčenín, dopĺňanie stechiometrických koeficientov 
a chýbajúcich látok do chemických rovníc, i výpočtové 
otázky z chemických rovníc. Spoluautor (M.I.) ako učiteľ 
kontroloval vytvárané otázky a kontinuálne dával 
svojím študentom spätnú väzbu, ústne na hodinách 
i elektronicky. Potom najlepšie vytvorené otázky boli  
exportované  pre potreby využitia v ďalších testoch. 

V ďalšej časti uvedieme na najviac používané druhy 
testových otázok. 

1.3 Druhy testových otázok 
V rámci otázkového modulu pre študentské testy 

(StudentQuiz) sú k dispozícii viaceré druhy otázok. V 

nasledujúcich odsekoch vám priblížime tie 
najpoužívanejšie, kde zároveň správnosť odpovedí je 
automaticky vyhodnocovaná počítačom.     

Typ viaceré odpovede (angl. Multiple choice). Tento 
typ otázok je typickou formou otázok v testoch kde pri 
každej otázke je viacero odpovedí. Autor otázky má na 
výber medzi jednou správnou odpoveďou a viacerými 
správnymi. Systém ponúka aj možnosť penalizácie za 
nesprávne odpovede. Otázky tohto typu využívame na 
overovanie vedomostí zo všeobecnej chémie, 
názvoslovia anorganických a organických zlúčenín a 
chemickej angličtiny (Obr. 2). 

 

 
Obr. 2 Pohľad na otázku viaceré možnosti z názvoslovia 
organickej chémie z katedrovej  banky otázok. 
Zdroj: [16] 

 
Typ ťahanie do textu (angl. Drag and drop into text). 

Tento typ otázok obsahuje viaceré chýbajúce časti 
ktoré sú farebne od seba odlíšené. Pod textom s 
chýbajúcimi časťami sú možnosti pre vloženie do textu 
ktoré sú taktiež farebne od seba odlíšené. Autor najskôr 
označí časti textu ktoré budú chýbať a následne vloží do 
otázky jednotlivé možnosti odpovede. Študent pri práci 
s otázkou pomocou myšky ťahá do textu chýbajúce 
časti. Každá chýbajúca sekcia má dve a viac možností na 
doplnenie. Otázky tohto typu používame napríklad pri 
tvorbe názvoslovných  testov z organickej chémie. A to 
z toho dôvodu, že pomocou ťahania do textu vieme 
vytvoriť širokú škálu usporiadania substituentov v 
organickom názvosloví (Obr. 3) 
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Obr. 3 Pohľad na otázku ťahanie do textu z názvoslovia 
organickej chémie z našej banky otázok. 
Zdroj: [16] 

 
Výpočtová otázka (angl. calculated question) je 

jedinečný druh otázky veľmi vhodný pre výpočtové 
príklady. Obsahuje premenné (angl. wildcards) 
s definovaným rozsahom náhodných čísel, 
a vyhodnocuje sa z nich zostavený algebraický výraz 
voči vloženej číselnej odpovede.  Každý pokus použije 
inú sadu premenných, takže riešiteľ otázky vkladá iné  
číslo, prípadne aj s jednotkou. Náročnosť ich vytvárania 
je v náročnosti algebraického výrazu zo vstupných 
premenných. Na Obr. 4 je ukážka jednej výpočtovej 
otázky z chemických výpočtov, kde sa počíta 
hmotnostný zlomok látky v roztoku po chemickej 
reakcii. 

 

 
Obr. 4 Náhľad výpočtovej otázky z okruhu výpočty 
z chemických rovníc. 
Zdroj: [16]  

1.4 Rýchly online seminár 
Zaužívané vzdelávacie aktivity pre stredoškolských 

sú tzv. korešpondenčné semináre. Ich priebeh je, že 
študenti dostanú v niekoľkých kolách zadania úloh (v 
dobách minulých poštou, dnes už cez internet), 
a riešenia odošlú (opäť cez internet). Učiteľ musí  každé 

jedno riešenie ručne ohodnotiť. Tento spôsob, aj keď 
v súčasnosti vykonávaný v prostredí Moodle -  
zoskenované riešenia sa vložia do určeného zadania 
(angl.  Assignement) – považujeme za prácny.  
Namiesto toho uprednostňujeme automaticky 
vyhodnocované aktivity, ktoré  dokážu obsiahnuť 
ľubovoľné množstvo študentov. 

V určenom kurze otvoreného Moodle portálu 
Univerzity Matej Bela [17] sme vytvorili sekciu, ktorú 
sme naplnili aktivitami – automaticky 
vyhodnocovanými testami z chemických oblastí, 
i anglického jazyka – viď Obr. 5. Súbor všetkých 
pripravených aktivít sme nazvali „Rýchly online 
seminár“. 

 

 
Obr. 5 Náhľad do sekcie online semináru 
s pripravenými aktivitami. 
Zdroj: [17] 

 
Pre vytvorenie testov z importovaných testových 

otázok sme využili i vynovenú funkciu náhodného 
výberu otázok do testu z ich množiny. Náhodný výber 
otázok spolu s náhodným poradím otázok v teste 
zabezpečí, že každý riešiteľ bude mať jedinečný test. 

Medzi testy sme zaradili aj test z anglického jazyka,  
nakoľko sme presvedčení o potrebe tohto jazyka pre 
vedeckú komunikáciu. 

Ďalej sme do sekcie doplnili anonymný dotazník 
(Obr. 6), ako aj aktivitu zaradenie do príslušné 
riešiteľskej kategórie chemickej olympiády (Obr. 7). 
Obe aktivity – dotazník a kategorizovanie – nám lepšie 
poslúžia pre celkové vyhodnotenie Rýchleho online 
seminára. 
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Obr. 6 Náhľad anonymného dotazníka nášho online 
semináru. 
Zdroj: [17] 

 

 
Obr. 7 Aktivita pre zaradenie sa do príslušnej kategórie 
chemickej olympiády nášho online semináru. 
Zdroj: [17] 

 
Pre kontrolu absolvovania všetkých predpísaných 

aktivít sme využili Moodle funkcionalitu sledovanie 

plnenia aktivít (angl. Activity completion) [18]. Funguje 
tak, že každá aktivita má definovateľný príznak 
splnenia, napr. požadovaná úroveň získaného 
hodnotenia v testoch, či vyplnenie dotazníka alebo 
zaradenie sa do príslušnej skupiny. Získanie 
požadovaných plnení – všetky testy v sekcii na 
požadovanú percentuálnu úroveň, vyplnený dotazník 
a zaradenie sa do riešiteľskej kategórie chemickej 
olympiády – poslúžili k vydaniu digitálneho odznačika 
(angl. badge)  [19] ako „vstupenku“ na jednodňové 
sústredenie riešiteľov na Katedre chémie FPV UMB. 

2 Výsledky a diskusia 
Po príprave všetkých zmienených aktivít Rýchleho 

online semináru [17] (testy, dotazník...) bol pozývací 
email s URL odkazom rozposlaný na vyše 80 adries 
stredných škôl, kde sa vyučuje chémia. Popri tom sme 
seminár  spropagovali na webovej stránke Katedry 
chémie, na facebooku a na iných komunikačných 
kanáloch.  

Študenti sa postupne registrovali do kurzu [17]  
a robili aktivity v ľubovoľnom poradí. 

Prostredie Moodle nám ľahko umožňuje sledovať 
zapojenie sa študentov do aktivít. V záznamoch (angl. 
„logs“) presne vidíme, aké činnosti robia používatelia 
v Moodle kurze, i z akej IP adresy sa prihlasujú. Takisto 
aj v testoch vidíme aktivity ich riešiteľov – časy trvania 
pokusov, štatistiky hodnotení. 

Keďže ťažiskom sú testy, sledovali sme v nich 
pokrok študentov v reálnom čase a odstraňovali 
prípadné chyby v otázkach. Napríklad pri výpočtových 
otázkach vznikajú omyly pri zadávaní jednotiek. 
Nakoľko Moodle testy umožňujú zmeny otázok v 
spustených testoch, opravili a vylepšovali sme testové 
otázky “za pochodu”.  

Ďalej sme proaktívne konali a priebežne posielali 
povzbudivé správy účastníkom, aby sa pokúsili urobiť 
nejaký test ešte raz, ak v ňom nedosiahli požadované 
hodnotenie. 

Pomocou anonymných odpovedí na osem otázok 
dotazníka (Obr. 6) sme vyhodnocovali spätnú väzbu 
študentov. Odpovede ukazujú celkovú spokojnosť. 
Vytknuté boli o.i.  výpočtové otázky, kde by riešitelia 
radšej uprednostnili odpovede z viacerých možností 
ako odpovede číselné. 

Obr. 8 ukazuje, ako sa jeden (anonymizovaný) 
študent popasoval v teste s výpočtovými otázkami. Až 
po viac ako ôsmych pokusoch zistil, že čísla sa získavajú 
z presného vzorca chemického výpočtu, aký je 
špecifikovaný v zadaní. 
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Obr. 8 Ukážka riešenia výpočtových otázok jedným 
študentom v našom online seminári. 
Zdroj: [17] 
 

Práve výpočtové otázky ukazujú potrebu ovládať 
matematiku pre základné chemické výpočty. 
Odvodenie výsledného algebraického výrazu, či 
numerické počítanie bez straty desatinných miest sú 
výzvy pre vzdelávanie študentov na stredných školách. 

Záver 
Pomocou e-learningového systému Moodle e-

learningu sme vytvorili efektívne online vzdelávacie 
aktivity – testy z chémie. Automatické vyhodnocovanie 
testov, ako aj súboru sledovaných aktivít (absolvovanie 
vybraných testov, vyplnenie dotazníka, zaradenie sa do 
skupiny)  je neoceniteľnou výhodou  pre spravovanie 
ľubovoľného množstva riešiteľov. „Prísun“ testových 
otázok je z vyučovaných predmetov na Katedra chémie 
pod taktovkou jedného z autorov (M.I.). 

Pri vyhodnocovaní odpovedí anonymného 
dotazníka sa ukázalo, že automatické spracovanie 
online testov nezachytáva myšlienkové pochody 
študentov pri riešení úloh, najmä výpočtových (viď Obr. 
4), ktoré vyžadujú iba správny výsledok s jednotkou. 
Preto v pokračovaní semináru budeme automaticky 
vyhodnocované testy dopĺňať „klasickými“, ručne 
riešenými a ručne opravovanými úlohami, pre ktoré je 
vhodná aktivita Zadanie (angl. Assignement). 

Dôležitý - okrem internetovej  propagácie - je aj 
osobný kontakt tvorcov semináru so študentami – 
návštevy stredných škôl, a sústredenia, ktoré bude 
nasledovať. Vzdelávacia práca s mladými ľuďmi môže 
začínať online aktivitami v elearningovom prostredí, 
avšak nutne musia nasledovať stretnutia osobné, ako je 
obvyklé pre vzdelávaciu komunitu.  
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Abstrakt 
Práca sa zaoberá tvorbou obsahu didaktických situácií 
vo vyučovaní biológie implementujúcich efektívne 
psychodidaktické stratégie. Cieľom práce je vytvorenie 
modelových príprav z tematického celku Biológia 
človeka, aplikácia strategických postupov na 
konkrétnych hodinách biológie k modelovým 
prípravám, a následný didaktický a pedagogicko – 
psychologický rozbor odučených hodín. Praktická časť 
práce bude obsahovať konkrétne výučbové materiály 
z daného tematického celku. Práca je súčasťou 
projektu APVV – 15 – 0368 Prax v centre didaktiky, 
odborová didaktika v centre praktickej prípravy.  
Kľúčové slová: biológia, stratégia, kritické myslenie 

7.1 Abstract 
The work deals with creation of content of didactic 

situations implementing effective psychodidactic 
strategies. The aim of the thesis is to create model 
preparations from the thematic unit human biology, 
application of strategic procedurecs on specific lessons 
of biology to model preparations, and the following 
didactic and pedagogical - psychological analysis of the 
lessons. The practical part of thesis will contain specific 
teaching materials from the given thematic unit. The 
work is part of the project APVV - 15 - 0368 Prax in the 
center of didactics, union didactics in the center of 
practical training. 
Kľúčové slová: biology, strategy, critical thinking. 

7.2 Úvod 
V súčasnosti sa do popredia vyučovacieho procesu 
dostáva žiak a jeho záujem o vyučovanie. Práve preto je 
veľmi dôležité aby učiteľ vytvoril vhodné podmienky 
efektívneho vyučovania, ktoré by žiaka pripravili a svoje 
vedomosti by tak mohol využiť aj v bežnom živote. 
Jedným z trendov takéhoto vyučovania je aj kritické 
myslenie. Učitelia by mali u žiakov vzbudzovať túžbu 

diskutovať, vyjadrovať svoje názory, a tým viesť žiakov 
ku kritickému mysleniu. Žiak by nemal pri učení 
preberať hotové poznatky, ale mal by si ich vytvárať na 
základe predchádzajúcich skúseností a osvojených 
vedomostí. Cieľom našej práce bolo vytvoriť modely 
vyučovacích hodín, ktoré boli zamerané na podporu 
kritického myslenia v tematickom celku Obehová 
sústava. 

7.3 1 Stratégie vyučovania 
Pri určovaní stratégií vyučovania je dôležité 

vychádzať z koncepcie princípov tvorivo – 
humanistického vyučovania, ktoré si je vyžadujúce 
dôsledné zmeny v postavení učiteľa vo vyučovaní, 
v poznávacom procese žiaka, v riadení kvality 
vyučovania. Ide o konštruktivistické stratégie výučby. 
Z hľadiska získavania informácií súčasná škola žiakov 
nudí, a preto by mala škola hľadať zaujímavejšie 
stratégie vyučovania, metódy a formy, ktoré žiakom 
umožnia informácie zo spleti vytriediť, prehodnotiť 
a spracovať.  

1.1 Kritické myslenie 
Sokrates vnímal kritické myslenie tak, že o všetkom 

je potrebné pochybovať, zatiaľ, čo v našom jazyku 
pojem „kritický“ je spájaný väčšinou s negatívnym 
hodnotením. Avšak, slovo „kritika“ pôvodom z gréčtiny 
znamená „odborné posudzovanie“ alebo „posudok“ 
[1]. Človek, ktorý má rozvinuté kritické myslenie je 
charakteristický najmä tým, že informácie prijíma 
kriticky, čo znamená, že hľadá príčiny, dôkazy, je 
nezaujatý a nenechá sa ovplyvňovať. To mu umožňuje 
vidieť svet reálny, taký aký je v skutočnosti, čo zvyšuje 
jeho slobodu a rozširuje možnosti uplatnenia v živote 
[2]. Kritické myslenie možno definovať aj ako 
racionálne myslenie, ktoré je zamerané na 
rozhodovanie medzi tým, čomu veriť, a čo urobiť [3]. 
Päť bodov definícií kritického myslenia: 

1. Kritické myslenie, je myslenie nezávislé. 
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2. Získavanie informácií je východiskom, a nie 
cieľom kritického myslenia. 

3. Kritické myslenie začína otázkami 
a problémami, ktoré je potrebné riešiť. 

4. Kritické myslenie nabáda k hľadaniu logických 
argumentov. 

5. Kritické myslenie je myslením spoločnosti [4]. 
V prosperujúcich krajinách na celom svete je 

významné objaviť a vymedziť kľúčové kompetencie, 
ktoré je dôležité v ľuďoch rozvíjať, pomôže im to pri 
výkone v rôznych zamestnaniach. Jednou takouto 
kľúčovou kompetenciou je práve kritické myslenie, 
ktoré ľuďom pomáha učiť sa efektívnym spôsobom a žiť 
produktívne a tvorivo [5]. 

1.2 Stratégia vyučovania 
Pôvod pojmu stratégia pochádza z vojenstva 

a vojenskej techniky. V súčasnom živote sa s týmto 
pojmom stretávame v rozličných oblastiach nášho 
života a rôznych odboroch ľudskej činnosti. Pojem 
stratégia definuje umenie rozhodovať o postupoch, 
ktoré budú účinné a ktorými je možné dosiahnuť ciele 
pri riešení rôznych problémových alebo zložitých 
situácií. Pojem stratégia vyučovania bol neskôr 
zavedený z dôvodu poukázania na oblasť rozhodovania 
v procese vyučovania, v jeho jednotlivých 
komponentoch pod akými rozumieme napríklad 
projektovanie vyučovania, hodnotenie výsledkov 
vyučovania alebo proces vyučovania. Tieto 
komponenty znázorňujú podstatu stratégií vyučovania. 
Stratégia vyučovania predstavuje dynamiku procesu 
vyučovania. Každá stratégia vyučovania musí 
obsahovať svoje teoretické východiská a svoju 
praktickú využiteľnosť [6]. Vyučovacie stratégie sú 
zámerne vyberané a cielené vyučujúcim. Vhodný výber 
vyučovacej stratégie je dôležitý, pre jej špecifický 
charakter [7]. Z hľadiska získavania informácií súčasná 
škola žiakov nudí, a preto by mala škola hľadať 
zaujímavejšie stratégie vyučovania, metódy a formy, 
ktoré žiakom umožnia informácie zo spleti vytriediť, 
prehodnotiť a spracovať [8]. 

7.4 2.  Materiál a metodika práce  
Prvým krokom k napísaniu práce bola voľba témy. 

Chceli sme si vybrať tému, ktorá by zaujala a zároveň 
obohatila o aktuálne didaktické metódy vo vyučovaní 
biológie. Na začiatok bolo potrebné dôkladné 
preštudovanie odbornej literatúry zameranej na 
kritické myslenie, didaktické metódy, pedagogické 
dokumenty školského vzdelávacieho programu, 
učebných osnov a vzdelávacích štandardov z predmetu 

Biológia v 3. ročníku gymnázií. Súčasne sme podrobne 
preštudovali učebnicu pre gymnáziá a odbornú 
literatúru z biológie človeka, konkrétne obehovú 
sústavu človeka Našim cieľom bolo vytvorenie 
modelových príprav z tematického celku Biológia 
človeka, ktoré by boli prínosom pre študentov 
učiteľstva biológie aj učiteľov biológie z praxe. 
Navrhnuté modelové prípravy sú zaujímavé, obsahujú 
viaceré aktivizačné a didaktické úlohy pre žiakov. 
Navrhnuté modely vyučovacích hodín boli zrealizované 
na hodinách biológie v 3. ročníku Piaristického 
gymnázia v Nitre. Počas tvorby modelových príprav 
sme sa obohatili o množstvo nápadov a typov úloh 
a tiež didaktických metód, ktoré podporujú a rozvíjajú 
kritické myslenie žiakov. 

3. Výsledky práce 
Výsledkom našej práce sú návrhy troch modelov 

vyučovacích hodín z tematického celku Obehová 
sústava v 3. ročníku gymnázia. Našim cieľom bolo, aby 
sa predkladané modely stali pomôckou a inšpiráciou 
pre učiteľov vo vyučovaní biológie. Každý model 
vyučovacej hodiny má klasickú štruktúru hodiny, 
pozostáva zo štyroch fáz: organizačnej, expozičnej, 
fixačnej a záverečnej. Použité metódy zamerané na 
rozvoj tvorivosti a podporu kritického myslenia sú 
zaujímavé, jednoduché a nenáročné. Rovnako dôležitá 
je aj práca v skupinách, ktorá rozvíja komunikačné 
zručnosti žiakov, schopnosť vyjadriť svoj názor, 
argumentovať, a preto sme do našich modelových 
príprav vložili aj tento typ výučby, a to didaktické 
metódy v skupinovej forme. 

3.1 Prvý model – Obehová sústava 
Učiteľ v úvode hodiny položí žiakom otázku na 

zaktivizovanie a vzbudenie ich pozornosti.  
OTÁZKA: Vysvetlite, prečo je krv červenej farby? 
OČAKÁVANÁ ODPOVEĎ: krv je červená, pretože 
obsahuje červené krvné farbivo - hemoglobín, 
hemoglobín obsahuje železo. Ďalšou motiváciou pre 
žiakov bude didaktická hra Bingo, pri ktorej si zároveň 
zopakujú nadobudnuté vedomosti z predchádzajúceho 
učiva. Hra Bingo pozostáva z tabuľky 4x4 v ktorej sú 
uvedené možnosti. Učiteľ žiakom dáva otázky a žiaci 
zaškrtávajú správne odpovede. Ten komu sa prvému 
spojí uhlopriečka so správnymi odpoveďami vyhráva.  
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 Tab. 5 Bingo [8] 
 

1. Čo je to homeostáza? (Stálosť vnútorného 
prostredia) 

2. Biele krvinky sa nazývajú...? (Leukocyty) 
3. Akú životnosť majú červené krvinky? (120 

dní) 
4. Čo sú trombocyty? (Červené krvinky) 
5. Ako sa nazýva červené krvné farbivo? 

(Hemoglobín) 
6. Ako sa nazývajú antigény na červených 

krvinkách? (Aglutinogény) 
7. Miesto zániku bielych krviniek je .. (Slezina) 
8. Ako sa nazýva zastavenie krvácania? 

(Hemostáza) 
9. Čo je anémia? (Málokrvnosť) 

Po vyhodnotení výsledku motivačnej hry Bingo 
začneme vysvetľovať nové učivo. Riadeným 
rozhovorom poukážeme na význam a hlavné funkcie 
obehovej sústavy. V expozičnej časti hodiny väčší dôraz 
budeme klásť na anatomickú stavbu a fyziologické 
funkcie srdca. K výkladu použijeme obrázok pripravený 
v našej prezentácii, ktorý budú mať žiaci vo fixačnej 
časti hodiny popísať. 
 

 
 

 
 

Nasledujúcou úlohou, rozvíjajúcou pozornosť a kritické 
myslenie žiakov bude popísať jednotlivé časti obehovej 
sústavy. Použijeme pripravený obrázok z našej 
prezentácie. 
 

 
Obr. 33 Časti obehovej sústavy 
Zdroj: [8] 
 
Žiakov tieto cvičenia veľmi zaujali, boli aktívni a šikovní.  

3.2 Druhý model – Charakteristika srdcovej 
činnosti 

V tejto hodine sme pozornosť venovali 
charakteristikám srdcovej činnosti. Poukazovali sme na 
choroby srdca, ciev a ich prevenciu, ktorá je dôležitá 
pre kvalitu života človeka. Na základe vhodných 
a dostupných pomôcok sme sa učili odmerať si krvný 
tlak. V motivačnej časti hodiny sme použili metódu 
Cinquain. Táto metóda sa zaoberá súborom piatich 
prvkov, zhrňujúcich informácie a názory do stručných 
výrazov, ktoré popisujú tému. Našou témou bola 
obehová sústava, ktorú sme prebrali na 
predchádzajúcej hodine.  

 
Formát:  

1. Téma – jedno slovo, väčšinou podstatné meno 
2. Opis témy – dve slová 
3. Vyjadruje dej týkajúci sa témy – tri slová 
4. Vyjadruje opisnú frázu – štvorslovný výraz, 

veta zo štyroch slov 
5. Vyjadruje tému iným slovom – synonymum, 

ktoré zopakuje podstatu témy 

Obr.32 Stavba srdca  
Zdroj: [8] 
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Obr. 34 Cinquain  
Zdroj: [8] 
 

V expozičnej fáze hodiny sme žiakom vysvetlili 
činnosť (prácu) srdca, pustili sme si aj videoanimáciu na 
internetovom portáli Planéta vedomostí pre lepšie 
pochopenie nových vedomostí a lepšiu fixáciu.  

 

 
  Obr.35 Činnosť srdca 
  Zdroj: [9] 

 
Ďalšie úlohy sú praktického charakteru. K dispozícii 

sme mali pomôcky ako fonendoskop, digitálny 
tonometer. 
Úloha č. 1 Počúvanie zvukových prejavov srdca. Žiaci 
mali k dispozícii fonendoskop, ktorý si priložili na 
úroveň srdca a počúvali srdcové ozvy.  
Úloha č. 2 Meranie tepu pred a po záťaži – zisťovanie 
zdatnosti organizmu pomocou Ruffierovho testu. Ako 
pomôcky sme mali k dispozícii stopky na mobilnom 
telefóne. Brušká troch prstov sme položili na vretennú 
tepnu na zápästí. Nahmatali sme pravidelný tep 
a počítali počet tepov za jednotku času 30 sekúnd. 
Zistené hodnoty sme si zapísali do tabuľky. 
 

 
  Tab. 6 Hodnoty merania tepu [8] 
 

 

 
Ďalej mali zistiť svoju úroveň zdatnosti podľa 
vypočítaného indexu:  
 





10

200321 PPP
I    (1), [8] 

                                 
 
P1= počet tepov za 1 minútu v pokoji  
P2 = počet tepov za 1 minútu po vykonaní 30 drepov 
P3 = počet tepov za 1 minútu po uplynutí 1 minúty od 
vykonania drepov 
 

 
  Tab. 7 Index zdatnosti [8] 

 
Úloha 3. Meranie krvného tlaku. Ako prvé sme si prešli 
zásady správneho merania krvného tlaku, k dispozícii 
sme digitálny tonometer.  

 

 

Tab. 8 Hodnoty merania krvného tlaku [8] 
 
V záverečnej časti hodiny žiaci vyplnia krátku tabuľku 
o postrehoch a pocitoch z hodiny. Učiteľ zadá domácu 
úlohu.  
 

 

  Tab. 9 Postrehy z hodiny [8] 
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Domáca úloha: 
Cieľ: učiteľ napíše 6 srdcovo-cievnych ochorení na 
papieriky, vystrihne ich a dá do žrebovacej urny. Žiaci 
sa rozdelia do 6 skupín, každá skupina si vyžrebuje 
jedno ochorenie a úlohou každej skupiny je pripraviť si 
projekt na dané ochorenie. Zistiť informácie o danom 
ochorení, diagnostika, liečba, prevencia, zaujímavosti. 
 

 
 Tab. 10 DÚ: Srdcovo-cievne ochorenia [8] 

 
Záver: Nasledujúca vyučovacia hodina by mala mať 
názov Srdcovo-cievna apokalypsa, kde by žiaci 
prezentovali svoje projekty pred ostatnými 
spolužiakmi.  

3.1 Tretí model – Choroby obličiek 
a močového systému 

 
V úvode časti vyučovacej hodiny sme použili ako 

motiváciu jednu z metód kritického myslenia 
didaktickú hru Aktivity. Žiakov sme rozdelili na tri 
skupiny. Každá skupina dostala farebnú kartičku na 
ktorej boli pojmy z predchádzajúcich hodín biológie, 
týkajúce sa obehovej a vylučovacej sústavy. Cieľom 
každej skupiny bolo uhádnuť, čo najviac pojmov. Žiak, 
ktorý ostatným členom zo skupiny sprístupnil pojem 
musel použiť spôsob uvedený na papieriku (slovný opis, 
kreslenie, pantomíma). Za každý uhádnutý pojem získa 
skupina bod. Skupina, ktorá uhádla najviac pojmov 
vyhrala. Aktivita u žiakov rozvíja analytické myslenie, 
komunikáciu v materinskom jazyku a rozvíjanie 
kooperácie. 

 

 
 Obr. 36 Aktivity  
 Zdroj: [8] 
 

Hra žiakov aktivizovala, pobavila a mohli sme prejsť 
k expozičnej fáze vyučovacej hodiny. Venovali sme sa 
ochoreniam obličiek a močového systému, vonkajším 
príznakom a prevencii. Pozornosť sme upriamili na 
dialýzu a peritoneálnu dialýzu. Uviedli sme si ich 
špecifiká a rozdiely. Pre väčšiu predstavivosť sme mali 
k dispozícii aj obrázkový materiál. 
 

 
Obr. 37 Schéma hemodialýzy 
Zdroj: [10] 
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Obr. 38 Schéma peritoneálnej dialýzy 
Zdroj: [10] 

 
Vo fixačnej časti hodiny mali žiaci vypracovať 

otázky na zopakovanie a upevnenie nadobudnutých 
vedomostí. 

1. Vymenujte, základné funkcie obličiek. 
2. Definujte, aký hormón produkujú obličky. 
3. Vysvetlite, aký je rozdiel medzi primárnou 

a sekundárnou prevenciou. 
4. Vymenujte, aké sú časté faktory zlyhania 

obličiek. 
5. Uvažujte, čo nesmie obsahovať moč zdravého 

človeka. 
6. Vymenujte možnosti prevencie voči 

obličkovým ochoreniam. 
7. Aké sú vonkajšie prejavy ochorení obličiek 

a močových ciest? 

V záverečnej časti hodiny dostali žiaci domácu 
úlohu. Témou boli ochorenia obličiek a močového 
mechúra v histórii ľudstva. Na internete a v 
literatúre mali vyhľadať informácie a zaujímavosti 
o ochoreniach obličiek a močového mechúra. Ako 
sa liečili v minulosti? 

7.5 Záver 
Cieľom a zámerom našej práce bolo vytvorenie 

modelových príprav z tematického celku Obehová 
sústava človeka. Snažili sme sa vniesť do bežných hodín 
prvky inovatívnosti a kreativity. Podporiť žiakov v ich 
kritickom myslení, tvorivosti a bádateľstve. Pokúsiť sa 
viesť klasické vyučovacie hodiny formou hry 
a poznávania. Štúdiom dostupnej odbornej literatúry 
sme sa bližšie informovali o možnostiach kritického 
myslenia, o jeho formách a metódach. 
V predpripravených modeloch vyučovacích hodín 
dávame možnosť rôznym formám a stratégiám 

podporujúcim kognitívny rozvoj žiaka, jeho schopnosti 
vnímania, pozorovania, skúmania, zdôvodňovania, 
usporiadania informácií.  
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Abstrakt 
Neoddeliteľnou súčasťou Regionálnej geografie 
Slovenska je vyučovanie geografie miestnej krajiny. 
Podľa štátneho vzdelávacieho programu sa vyučuje v 
rámci vlastivedy najmä v treťom ročníku a v geografii 
ôsmeho ročníka vo veľmi malom rozsahu. Vo vyššej 
miere sa dá geografia miestnej krajiny vyučovať 
v prierezovej téme Regionálna výchova a tradičná 
ľudová kultúra. 

Cieľom príspevku je priblížiť štruktúru, funkcie 
a vlastnosti navrhnutej učebnice regionálnej geografie 
miestnej krajiny ako aj proces tvorby učebnice ako aj 
samotnú učebnicu, ktorá výrazným spôsobom pomôže 
skvalitniť vzdelávací proces v rámci tém o miestnej 
krajine nielen ako súčasť vlastivedy a geografie, ale aj 
ako súčasť predmetov a tém venovaných výučbe 
o území, z ktorého žiaci pochádzajú, ako napríklad 
dejepis, občianska výchova, biológia alebo etická 
výchova. 

Práca je rozdelená do dvoch častí. V prvej sa 
zameriavame na proces tvorby učebnice, jej využitie, 
štruktúru a vlastnosti. Druhú časť tvorí samotná 
učebnica. 

Kľúčové slová: učebnica, vyučovanie geografie 
miestnej krajiny, mikroregión Horné Kysuce 

Abstract 
An education of geography of local landscape is an 
inseparable part of regional geography of Slovakia. 
According to Slovak state educational programme, it is 
a part of the curriculum of subject Homeland study 
mostly in the third grade and in the small extensity the 
part of the curriculum of Geography in the eighth 
grade. More space for the tuition of geography of the 
local landscape is in cross-sectional theme Regional 
education and traditional folk culture. 

The aim of the contribution is to introduce the 
structure, functions and attributes of the textbook for 
regional Geography as well as the process of textbook’s 
creation, its qualitative evaluation and present 
textbook itself. The textbook will significantly help to 
improve the quality of an educational process about 
local landscape themes not only as a part of 
subjects  Homeland study and Geography but also as a 
part of subjects and themes focused on the tuition 
about learners’ regions of origin. 

The thesis is divided in two parts. The first part 
focuses on the process of the textbook’ creation and its 
usage, structure and attributes. The second part 
consists of the textbook. 
Key Words: textbook, Teaching of geography of the 
local landscape, Microregion Horné Kysuce 

Úvod 
Geografia miestnej krajiny má vo výchovno-
vzdelávacom procese zásadný význam. Je zdrojom 
poznatkov, ktorými žiak, vďaka najbližšiemu okoliu, 
najlepšie pochopí vzťahy medzi jednotlivými zložkami 
krajinnej sféry. Takisto si žiak dokáže vybudovať vzťah 
k oblasti, v ktorej žije, čo často vedie k následnej 
ochrane a zveľaďovaniu prírody a krajiny okolo seba.  

Miestnu krajinu chápeme ako územie, kde sa 
nachádza škola, prípadne územie ďalších obcí, 
z ktorých deti do školy dochádzajú [1]. Takisto je to aj 
časť krajinnej sféry, ktorá sa súborom vlastností, stavov 
a javov odlišuje od susedných oblastí/obcí [2]. 
V učebnici geografie pre 8. ročník ZŠ je miestna krajina 
definovaná ako sídlo, v ktorom človek býva alebo, kde 
chodí do školy, spolu s okolím, pričom každé sídlo má 
svoju miestnu krajinu a každá je jedinečná [3]. 

Navrhovaná učebnica mikroregiónu Horné Kysuce 
by mala spĺňať určité legislatívne ale aj zaužívané 
štandardy. Mala by spĺňať funkcie a zachovať si 
štruktúru, ktorá je už v praxi overená a efektívna. 
Učebnica je významný prvok vyučovania, didaktická 
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pomôcka, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu, skvalitňuje 
a zefektívňuje ho. Učebnica predstavuje v našej kultúre 
prameň vzdelania, formuje pohľad človeka na svet a učí 
ho poznávať zvláštnosti okolia. Preto by bolo 
optimálne, keby sa učebnica stala nielen prostriedkom 
učenia sa ale aby slúžila aj na hľadanie a uspokojenie 
ľudskej zvedavosti. 

Hlavnými cieľmi pri tvorbe učebného textu je návrh 
zrozumiteľného, graficky prehľadného textu, 
odstránenie predimenzovanosti učiva a prehĺbenie 
výchovnej, sebavzdelávacej a motivačnej funkcie 
učebnice a vytvorenie konkrétnej originálnej učebnice 
geografie o území mikroregiónu Horné Kysuce, nakoľko 
takáto učebnica pre toto územie doposiaľ nebola 
vydaná. 

1 Prehľad literatúry a metodika práce 
Pri tvorbe článku sme využili viaceré printové 
a elektronické zdroje informácií o území. 

Pojem miestnej krajiny sme skúmali z viacerých 
zdrojov, z nich najvýznamnejšie sú od Kancíra, 
Madzíkovej [1], Bašovského a Lauka [2] a Čižmárovej 
[4]. 

Základné informácie o učebnici, jej štruktúre, 
funkciách a obsahu sme čerpali z publikácií od Zujeva 
[6] a Tureka [7]. V časti o zaradení miestnej krajiny do 
súčasného Štátneho vzdelávacieho programu a  časti 
o procese tvorby učebnice a hodnotení kvality 
učebnice sme pracovali najmä s informáciami zo 
Štátneho pedagogického ústavu [5]. 
Inšpiráciou pre vytvorenie diela boli učebnice od 
Tolmáčiho [3], Čižmárovej a kol. [8], Peťovskej [9] 
a Peňaška [10]. 

Pri vypracovávaní témy sme využívali najmä 
metódu zberu a triedenia informácií a metódu 
vysvetľujúceho popisu, nakoľko je v práci takéhoto 
charakteru dôležité, aby boli informácie podávané 
v takej forme, ktorá je primeraná žiakom základných 
škôl. Dôležitou súčasťou je historicko-geografická 
metóda spracovania informácií a systémová metóda, 
ktoré zabezpečujú, že bude zachovaná logická 
nadväznosť učiva a učivo bude rozpracované do kapitol 
a podkapitol. 

Pri spracovávaní údajov sme využili štatistické 
a matematické metódy, na základe ktorých sme údaje 
zo Štatistického úradu Slovenskej republiky vedeli 
vhodne graficky interpretovať. Používanie 
kartografickej metódy bolo dôležité pri tvorbe 
mapových výstupov pomocou geografického 
informačného systému ArcGis 10.1. Pre potreby 

skompletizovania komplexnej charakteristiky 
mikroregiónu a obcí v ňom je dôležitý vlastný terénny 
výskum. Na jeho základe sme získali množstvo 
základného materiálu a informácií vlastným 
pozorovaním, praxou, komunikáciou a mapovaním. 

2 Výsledky a diskusia 

2.1  Geografia miestnej krajiny 
Podľa Čižmárovej (2006) je geografia vlasti súčasťou 

regionálnej geografie, pričom regionálna geografia je 
komplexná syntetická geografická veda, ktorá sa 
zaoberá komplexným syntetickým štúdiom regiónu. 
Geografia vlasti teda patrí k významnej súčasti 
všeobecného vzdelania, pretože pomáha rozvíjať 
analytické myslenie žiakov na podklade regionálnej 
dimenzie, od makroregiónov až po mikroregióny – 
miestne regióny. Geografia miestneho regiónu 
predstavuje základné učivo nielen geografie, ale 
aj vlastivedy, ktorá chápe miestnu krajinu ako „územie, 
kde sa nachádza škola“. Podrobnejšiu definíciu malého 
regiónu uvádza Demek (1987), podľa ktorého je región 
tá časť krajinnej sféry, ktorá sa súborom vlastností, 
stavov a javov odlišuje od susedných oblastí, pričom 
táto jednota je objektívnou podmienkou a zákonitým 
výsledkom vývoja daného územia (Bašovský - Lauko, 
1990). V učebnici geografie pre 8. ročník ZŠ a pre 
4. ročník osemročných gymnázií je miestna krajina 
definovaná ako „miesto bydliska alebo školy“ (Tolmáči 
a i., 2012). 

V súčasnom vzdelávacom systéme sa geografia 
miestnej krajiny vyučuje od vlastivedy na prvom stupni 
základných škôl, cez geografiu na druhom stupni 
základných škôl, na stredných školách a gymnáziách až 
po úroveň prípravy učiteľov na vysokých školách. 
Výchovno-vzdelávacie ciele sa realizujú pomocou 
štandardov, čo sú ciele, formované ako predpísané 
vedomosti, ktoré má žiak dosiahnuť. Vzdelávacie 
štandardy umožňujú kontrolovateľné 
a jednoznačnejšie hodnotenie výkonov a vedomostí 
žiakov. Podľa nich pedagóg presne vie, čo musí žiaka 
naučiť. 

Vlastiveda v 3. ročníku (Moja obec) je obsahovo 
naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, 
pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmami z 
vlastnej obce (okolie školy) v časových premenách 
jednotlivých ročných období (aj s aspektom 
starostlivosti o bezpečnosť a zdravie). Niektoré 
požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov o miestnej 
krajine vyňaté zo vzdelávacích štandardov z vlastivedy 
pre ZŠ: 
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 opísať prostredie triedy, školy, okolia školy, obce, 

 určiť smer na sever podľa poludňajšieho tieňa, 

 určiť svetové strany v krajine a polohu 
významných objektov v miestnej krajine, 

 opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu, čo 
rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny, stromy, 
vedieť ich porovnať, v čom sa líšia, podľa obrázkov 
opísať rastliny. 

Vo vzdelávacom štandarde geografie je miestna 
krajina okrajovo zaradená ku „Geografii Slovenskej 
republiky“ do celku: Projekt Slovensko a miestna 
krajina. Podrobnejšie sa miestnej krajine venujú 
vzdelávacie štandardy prierezovej témy: Regionálna 
výchova a tradičná ľudová kultúra. Pod regionálnou 
kultúrou rozumieme súhrn produktov (hmotných 
a nehmotných) ľudskej činnosti, ktoré sa viažu na 
konkrétnu obec alebo región. Z požiadaviek na 
vedomosti a zručnosti žiakov o miestnej krajine 
z prierezovej témy uvedieme napríklad: 

 škola, okolie školy, 

 obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história 
a súčasnosť), 

 rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou 
obce, mesta, 

 tradičné regionálne zvyky, obyčaje, 

 kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, 
mesta, 

 regionálne múzeá, prírodovedné múzeá, galérie, 
skanzeny, 

 významné osobnosti regiónu, 

 prírodné krásy regiónu, 

 náučné chodníky v regióne, 

 chránené rastliny a živočíchy na území regiónu, 

 minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu, 

 tradičné produkty a zamestnania v regióne, 

 umelecké produkty, tradičné ľudovo-umelecké 
remeslá regiónu, 

 miestne a regionálne jazyky [5]. 

2.2  Učebnica 
Vo svojej rozpracovanej teórii učebníc definuje 

ruský autor D. D. Zujev [6] učebnicu ako najdôležitejší 
prameň poznatkov a ako nositeľa obsahu vzdelávania. 
Odhaľuje a definuje základné vedecké pojmy podľa 
plánu školských osnov, vymedzuje rozsah základného 
obsahu učiva. Je to učebný prostriedok, ktorý má za 
úlohu pomôcť žiakom osvojiť si obsah učiva.  

2.2.1 Funkcie učebnice 
Učebnica, aby sa mohla nazývať učebnicou, mala by 
spĺňať nasledujúce funkcie: 
1. Informačnú – na prezentáciu učiva, ktoré si majú 

žiaci osvojiť a na určenie toho základného učiva, 
ktoré si má osvojiť každý žiak. 

2. Transformačnú – na transformovanie 
a prepracovanie systému vedeckých poznatkov 
do učiva, podľa základných didaktických 
princípov. 

3. Systémovú – na zabezpečenie logickej 
postupnosti učiva a jeho usporiadanie do systému 
(kapitol). 

4. Upevnenia a sebakontroly – na poskytovanie 
pomoci a spätnej väzby pri osvojovaní si učiva, pri 
orientácii sa v učive a pri aplikácii vedomostí do 
praxe. 

5. Sebavzdelávaciu – na potrebu a schopnosť 
samostatne a racionálne sa učiť. 

6. Integrujúcu – na zjednocovanie učiva, v prípade 
učenia sa z rozličných zdrojov. 

7. Koordinujúcu – na zabezpečenie optimálneho 
funkčného využitia učebných pomôcok 
a didaktickej techniky, ktoré majú slúžiť na 
konkretizáciu, rozšírenie, prehĺbenie a upevnenie 
učiva v súlade s učivom v učebnici. 

8. Rozvíjajúcu a výchovnú – na rozvoj schopností 
a formovanie vlastných postojov žiakov. 

9. Motivačnú funkciu – na zabezpečenie motivácie 
žiakov, na vzbudenie a udržanie ich záujmu pri 
učení sa z učebnice [7]. 

Pri tvorení učebnice miestnej krajiny mikroregiónu 
Horné Kysuce sme sa snažili aby spĺňala všetky tieto 
funkcie. Okrem toho sme museli zohľadňovať aj určité 
požiadavky, ktoré má učebnica spĺňať. 

2.2.2 Zásady pri tvorbe učebnice 
Didaktické zásady sú smernice a požiadavky, ktoré 
usmerňujú vznik a priebeh vyučovacieho procesu, tak, 
aby boli dosiahnuté optimálne výsledky vyučovacieho 
procesu. Mnohé didaktické zásady treba dodržiavať aj 
pri tvorbe učebníc. Sú to napríklad tieto: 
1. Zásada vedeckosti – vyjadruje požiadavku, aby 

obsah učiva a spôsob prezentácie učiva v učebnici 
boli v súlade s najnovšími výsledkami vedy. 

2. Zásada jednoty teórie a praxe – vyžaduje, aby 
interpretácia vedeckých poznatkov spájala aj 
s praxou. Teda, že pri každom dôležitom pojme, 
princípe či zákone v učive je potrebné uvádzať 
príklady ilustrujúce využitie v praxi. 
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3. Zásada primeranosti – vyžaduje, aby obsah učiva 
v učebnici, jeho rozsah a spôsob jeho podania 
zodpovedali reálnym možnostiam a schopnostiam 
žiakov, pričom základné zásady primeranosti 
formuloval už aj J. A. Komenský: od ľahšieho 
k ťažšiemu, od jednoduchého k zložitejšiemu, od 
blízkeho k vzdialenému. Realizácia tejto zásady pri 
tvorbe učebnice je skomplikovaná tým, že nie 
všetci žiaci majú rovnaké schopnosti a štýl učenia 
sa. Preto je vhodné rozčleniť text učebnice na 
základný a doplňujúci a zároveň prezentovať 
učivo názorne i abstraktne, induktívne aj 
deduktívne, aby sme mohli rešpektovať rôzne 
štýly učenia sa žiakov. 

4. Zásada názornosti – vyjadruje požiadavku, aby 
bolo učivo v učebnici tak prezentované, aby si 
žiaci utvárali jasné a presné predstavy a pojmy. Pri 
tvorbe učebnice sa názornosť dodržiava tak, že do 
nej zaraďujeme obrázky, schémy, náčrty, 
diagramy, tabuľky, prehľady a pod. Výklad učiva 
v učebnici by mal vychádzať z reálnych situácií, 
pokusov a analógií. 

5. Zásada sústavnosti – vyžaduje, aby bolo učivo 
usporiadané do uceleného a prehľadného 
systému, v ktorom sú poznatky a pojmy 
usporiadané tak, že nasledujúce nadväzuje na 
predchádzajúce a jeden poznatok logicky vyplýva 
z druhého. 

Pri tvorbe učebníc je potrebné okrem didaktických 
zásad dodržať aj to, aby bola učebnica zrozumiteľná, čo 
znamená, že bude ľahko, dobre a príjemne čitateľná, 
jednoduchá, prehľadná, výstižná a zaujímavá. 
Zrozumiteľnosť učebnice sa vzťahuje na jednoduchú 
stavbu viet a voľbu slov. Ďalej je dôležité postavenie 
viet a ich vzájomné väzby a či sú informácie v texte 
v optimálnom logickom poradí. Dôležité je aj vonkajšie 
členenie na odseky a štruktúra, ako aj rozlíšenie 
podstatného od menej podstatného. Ideálne je aj 
vyvolanie záujmu a to rečníckymi otázkami, vtipnými 
formuláciami či príkladmi zo života. 

Medzi požiadavky kladené na učebnicu pri jej 
tvorbe patrí aj jazyková správnosť, vysoká výtvarná 
a grafická úroveň a ergonomické požiadavky ako výber 
tvaru a veľkosti písma, určenie dĺžky riadkov a medzier 
medzi nimi, voľba papiera a farby tlače a umývateľnosť 
obalu [7].  

2.2.3 Štruktúra učebnice 
Štruktúrne zložky učebnice zabezpečujú realizáciu 

funkcií. Sú to základné stavebné prvky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby učebnica plnila účel, na aký bola 

vytvorená. Podľa Zujeva [6] je učebnica najdôležitejším 
prostriedkom, ktorý ma každý učiteľ k dispozícii pri 
vyučovaní akéhokoľvek predmetu a musíme ju chápať 
všestranne ako systém. Podrobne charakterizuje 
viaceré štruktúrne zložky učebnice. V prehľadnej 
schéme ich znázornil Turek [6]: 

 
Schéma č. 1: Štruktúra učebnice 
Zdroj: [7] 
 

Postup tvorby a schvaľovania učebníc, ako aj 
hodnotenie kvality učebnice nebudeme bližšie 
rozoberať, nakoľko sú tieto oblasti určené legislatívou 
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu priamo riadenými organizáciami. 

3 Učebnica mikroregiónu Horné Kysuce 
Vizualizácia konkrétnej regionálnej učebnice 
mikroregiónu Horné Kysuce je zdĺhavý a náročný 
proces. Preto nám ako vzor a inšpirácia slúžili už 
existujúce učebnice, ako napríklad: Regionálna 
geografia Horného Pohronia [8], Učebnica geografie 
miestnej krajiny obce Radošina [9] a Učebnica miestnej 
oblasti OZ Radošinka [10]. 

Na obrázku č. 1 je znázornená obálka pripravovanej 
učebnice. 

Učebnica je obsahovo a systematicky rozdelená do 
šiestich tematických celkov: 1. Poloha, 2. Príroda 
(geologická stavba, povrch, podnebie, vodstvo, pôdy, 
rastlinstvo a živočíšstvo), 3. História, 4. Obyvateľstvo 
a sídla (pohyb a štruktúry obyvateľstva, charakteristika 
sídiel), 5. Hospodárstvo (poľnohospodárstvo 
a priemysel, doprava a služby, cestovný ruch 
a zaujímavosti), 6. Životné prostredie (ochrana prírody, 
problémy životného prostredia). Záver učebnice tvorí 
opakovanie spolu s projektom „Moja obec“, návrhy 
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exkurzií a výletov v mikroregióne a register pojmov – 
„do slovníčka“. 

 

 
Obrázok č. 1: Obálka učebnice 
 

Kvôli obmedzeniu rozsahu príspevku uvedieme iba 
príklad na jednej konkrétnej kapitole: Poloha. 

 

 
 
Obrázok č. 2: Stránka z učebnice, kapitola poloha/1 
 
V prvej kapitole rozoberáme širšie aj užšie územné 

vzťahy mikroregiónu, polohu záujmového územia 

vzhľadom na povrch, svetové strany či na vzdialenosť a 
dostupnosť od iných miest. Základný text obsahuje 
informácie o počte obyvateľov, rozlohe či hustote 
obyvateľov, názvy základných povrchových celkov, 
významné nadmorské výšky a základnú informáciu 
o povrchovom vodnom toku – o rieke Kysuci, podľa 
ktorej dostal mikroregión pomenovanie. 

Doplňujúci text obsahuje informácie o občianskom 
združení „Mikroregión Horné Kysuce“, kedy vzniklo 
a aké obce združuje. Druhá časť doplňujúceho textu 
vysvetľuje a dopĺňa satelitnú snímku obce. Bez tohto 
textu by mapa nemala význam a naopak. 

Okrem textových častí obsahuje učebnica aj 
mimotextové zložky (ako sme uviedli v schéme v 
predchádzajúcej kapitole) a v tejto kapitole sú to 
mapové výstupy, logo mikroregiónu a ilustračný 
obrázok rieky Kysuca. 

Poslednú časť tvoria otázky a úlohy, ktoré takisto 
patria k doplňujúcemu textu v učebnici, avšak plnia aj 
sebavzdelávaciu funkciu. 

 

 
 
Obrázok č. 3: Stránka z učebnice, kapitola poloha/2 

Záver 
Téme vyučovania o miestnej krajine sme sa venovali 
hlavne z dôvodu propagácie vyučovania miestnej 
krajiny a propagácie mikroregiónu Horné Kysuce. 
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Chceli sme poukázať na dôležitosť edukácie o krajine, 
ktorá je človeku najbližšia. Väzby so svojou obcou alebo 
regiónom sa netvoria prirodzene ako v minulosti 
a preto je našou povinnosťou ich utvárať a upevňovať 
aj prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Iba ak má človek vedomosti o krajine okolo seba, má 
k nej vybudovaný vzťah a môže sa o ňu starať, 
ochraňovať ju a zveľaďovať. 

Preto ponúkame návrh učebnice, ktorá je zdrojom 
dostatočného množstva informácií a je zostavená 
podľa obvyklých schém a štruktúr učebníc geografie, 
s využitím moderných prvkov vo vyučovaní. 

Okrem školského prostredia by mohla byť učebnica 
vhodným zdrojom informácií pre širokú verejnosť, pre 
autorov propagačných materiálov alebo 
administrátorov webových stránok. 

Poďakovanie 
Poďakovanie za odbornú pomoc pri písaní príspevku, za 
rady, pripomienky a v neposlednom rade aj za 
trpezlivosť patrí RNDr. Daši Oremusovej, PhD. 

Použitá literatúra 
[1] Kancír J., Madziková A. (2003) Didaktika vlastivedy. 

Universum, Prešov, s. 32 
[2] Bašovský O., Lauko V. (1990) Úvod do regionálnej 

geografie. SPN, Bratislava, s. 12 
[3] Tolmáči L. a i. (2012) Geografia 9. Učebnica pre 9. 

ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným 
štúdiom. Orbis Pictus, Bratislava, s. 5  

[4] Čižmárová K. (2006) Didaktika geografie II. FPV 
UMB, Banská Bystrica, s. 16 

[5] Štátny pedagogický ústav [citované 18.marec 
2019] http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-
cinnost/ucebnice/ 

[6] Zujev D. (1986) Ako tvoriť učebnice. SPN, 
Bratislava, s. 41 

[7] Turek I. (1998) Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 
EDUKÁCIA, Bratislava,s. 217  

[8] Čižmárová K. (2013) Regionálna geografia Horného 
Pohronia. UMB, Banská Bystrica 

[9] Peťovská I. (2009)Učebnica geografie miestnej 
krajiny obce Radošina (Diplomová práca) Fakulta 
prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, 
Nitra, s. 29 

[10] Peňaško M. (2016) Vyučovanie geografie miestnej 
oblasti v OZ Radošinka (návrh učebnice pre 
základné školy) (Diplomová práca) Fakulta 
prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, 
Nitra, s. 24 



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika II. 
 

  424 

Didaktické spracovanie školských biologických pokusov zo 
zoológie bezstavovcov 

Didactic processing school biological experiments from Invertebrates 
Zoology  

Lucia Kúšiková 
Školiteľ: Janka Schlarmannová  

2Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra 
1 lucia.kusikova@student.ukf.sk, 2 jschlarmannova@ukf.sk,  

 
 

Abstrakt 
Cieľom príspevku je podať niekoľko vybraných námetov 
na školské biologické pokusy zameraných na poznanie 
stavby tela a spôsobu života jednobunkových 
organizmov, mäkkýšov, kôrovcov a hmyzu.  

Pre tento účel sme vytvorili 4 pracovné listy, 4 
metodiky, podľa ktorých sme odučili 4 vyučovacie 
hodiny v 6. ročníku na základnej škole.  

Pre slnenie vzdelávacích cieľov sme aplikovali rôzne 
vyučovacie metódy. Najčastejšie to boli dialogické 
metódy – rozhovor a diskusia. Skupinovú metódu sme 
využili v každom pracovnom liste, kde žiaci vo 
dvojiciach pozorovali správanie a spôsob života 
organizmov. Najdôležitejšími metódami v našej práci 
boli metódy demonštračné a praktické – pozorovanie 
a pokus. 

Vytvorenie pracovných listov zameraných na 
biologické pokusy by malo žiakov motivovať a viesť 
k ich aktivite na vyučovacej hodine.  

Kľúčové slová: biologické pokusy, bezstavovce, 
pracovné listy, základná škola 

Abstract 
The aim of the contribution is to present several 
selected topics for school biological experiments 
focused on the knowledge of body building and the way 
of life of single cell organism, molluscs, crustaceans and 
insects. 

For this purpose, we have created 4 worksheets, 4 
methodologies, according to which we have taught 4 
lessons in 6th grade at primary school 

We have applied different teaching methods to 
meet our educational goals. The most common were 
dialogical methods - conversation and discussion. We 
used the group method in every worksheet where 
pupils in pairs observed the behavior and way of life of 
organisms. The most important methods in our work 

were demonstration and practical methods - 
observation and experimentation. Creating of 
worksheets focused on biological experiments should 
motivate pupils and lead them to their activity at lesson 

Key Words: biological experiments, invertebrates, 
worksheets, primary school 

Úvod 
V súčasnosti je dôležité vzbudiť u žiakov záujem a 
motivovať ich k získavaniu nových vedomostí 
a zručností. Praktickými cvičeniami učiteľ zatraktívni 
priebeh klasickej vyučovacej hodiny, motivuje žiakov 
a vzbudí u nich záujem.  

Praktické cvičenia spočívajú v získavaní 
prírodovedeckých zručností, ako je práca 
s prírodninami a biologickými nástrojmi. Pomáhajú 
žiakom prakticky overiť teoretické vedomosti 
pozorovaním a pokusom [1]. Praktické aktivity na 
hodinách biológie podporujú intelektuálny rozvoj žiaka, 
rozvoj niektorých zručností bádania, riešenia 
problémov a vnášajú do vyučovania názornosť. Na 
hodinách praktických cvičení môžeme pôsobiť na 
emócie žiaka a zvýšiť jeho chuť do práce [2]. 

1 Pozorovanie 
Pozorovanie je najpoužívanejšia a najstaršia metóda 
štúdia prírody. Žiaci si všímajú priebeh objektov, 
procesov alebo dejov bez toho, aby na ne zámerne 
pôsobili [1]. Žiaci pod vedením učiteľa uvedomelým, 
plánovaným a metodickým vnímaním študujú 
biologické javy [2]. 

Pozorovaním žiak získava nové informácie 
o objektoch a javoch prostredníctvom zmyslových 
vnemov. Následne fakty zhromažďuje, hodnotí, 
interpretuje a vysvetľuje [1]. Pozorovanie môžeme 
rozdeliť na tri etapy: dokumentácia (zachytenie), 
rozbor javu a zovšeobecnenie [3].  

Viacerí autori rozdeľujú pozorovanie z rôznych 
hľadísk. Pozorovanie sa rozdeľuje podľa spôsobu 
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pozorovania na: štruktúrované – pozorovateľ pracuje s 
vopred pripravenými objektmi a neštruktúrované – 
pozorovateľ pozoruje voľne, nemá pripravené objekty 
[4]. 

Pozorovanie môže byť tiež individuálne, objekty 
pozoruje pozorovateľ samostatne alebo skupinové, 
objekty pozorujú viacerí pozorovatelia naraz. Podľa 
povahy biologických javov delíme pozorovanie na: 
krátkodobé – trvá krátku dobu (niekoľko minút, max. 1 
vyučovaciu hodinu) a dlhodobé – trvá dlhší čas, je 
rozdelené na viaceré etapy (1 týždeň, 10 dní, a pod.) 
[2]. 

Je dôležité, aby žiaci pozorovali a zaznamenávali to, 
čo sa skutočne deje, čo skutočne vidia a vnímajú [5]. 
Žiaci môžu pozorovať priebeh činnosti osobne (priame 
pozorovanie) alebo zo záznamu (nepriame 
pozorovanie) [4]. 

Aby bolo pozorovanie úspešné, musí mať stanovený 
cieľ, plán a metódu pozorovania. Predpokladom 
správneho pozorovania je dobrá organizačná 
pripravenosť, vytipovanie primeraných úloh a dobré 
materiálne zabezpečenie [1]. 

2 Pokus (Experiment) 
Pokus sa ako vedecká metóda začal objavovať koncom 
19. storočia. Dnes je druhou najvýznamnejšou 
metódou v biológii. Pokus je pozorovanie biologických 
javov za umelo vytvorených podmienok, ktoré dovoľujú 
zámerne meniť jednotlivé faktory biologického javu.  

Pokus sa opiera o názor. Umožňuje spájať 
abstraktné myslenie s praktickou činnosťou. Pokusy sú 
jedinečnou príležitosťou na samostatnú, aktívnu prácu 
žiakov [2]. 

Experiment je v úzkom spojení s pozorovaním. 
Pozorovanie môže predchádzať experimentu, 
pričom vždy bude jeho súčasťou a doplňovať ho. 
Môžeme povedať, že ak pri pozorovaní zostáva 
pozorovateľ na povrchu javu, experimentom preniká 
do jeho podstaty. Pri pozorovaní faktory, ktoré na 
objekt alebo dej pôsobia, nemeníme, naopak pri 
experimentoch faktory meníme a sledujeme účinok 
nášho zásahu [1]. 

Viacerí autori rozoznávajú 2 základné typy pokusov: 
1. vedecký pokus – je súčasťou odbornej práce 

v oblasti biológie. Vedie k odhaleniu nových 
skutočností, ktoré sú vede zatiaľ neznáme, na základe 
vopred stanovených a presne formulovaných hypotéz.  

2. školský pokus – býva menej náročný, zariadenia 
sú jednoduchšie a výsledok pokusu musí byť 
jednoznačný a presvedčivý. Od vedeckého sa líši tým, 
že učiteľ vopred pozná jeho výsledok [2]. 

Školský experiment by mal byť jednoduchý, 
bezpečný a presvedčivý. Žiak by mal po ukončení 
experimentu skúmaný jav opäť vysvetliť, popísať 
a písomne zdokumentovať, aby učiteľ zistil ako žiak 
pochopil experiment [6].  

Experimenty môžeme rozdeliť tiež podľa toho, akú 
funkciu plnia. Experimenty môžu byť motivačné, ak sú 
zaradené na začiatku vyučovacej hodiny, ktorých 
úlohou je vzbudiť u žiakov záujem, motivovať ich alebo 
môžu byť experimenty, ktoré prehlbujú a opakujú 
učivo. Používajú sa po výklade nového učiva ako fixačná 
fáza vyučovacej hodiny [7].   

3 Materiál a metodika 
Náš článok sa zameriava na vybrané námety školských 
biologických pokusov, ktoré sme včlenili do štyroch 
pracovných listov, na základe ktorých sme vytvorili 
a zhotovili 4 metodiky.  

Pre zvládnutie problematiky sme čerpali z viacerých 
literatúr a oblastí ako sú biológia, didaktika biológie, 
pedagogika a didaktika.  

Naša skúmaná vzorka boli žiaci 6. ročníka Základnej 
školy Fatranská v Nitre. Biologické pokusy sme 
realizovali v 2. polroku školského roka v mesiaci marec.  

Pri vytváraní obsahovej náplne metodík jednotlivých 
vyučovacích hodín a školských biologických pokusov 
sme dodržiavali Štátny a školský vzdelávací program 
ISCED 2. 

Nami navrhnuté a vytvorené metodiky majú 
rovnakú štruktúru, ktorá je v súlade so Štátnym 
a školským vzdelávacím programom. Metodiky sú 
rozdelené na 3 hlavné fázy – evokácia, uvedomenie si 
významu a reflexia. 

Pri realizácii biologických pokusov sme využívali 
viaceré metódy. Najčastejšie z nich boli dialogické, 
skupinové, individuálne metódy a metódy samostatnej 
práce žiakov. Biologické pokusy boli vytvorené na 
rozvíjanie demonštračných a praktických metód – 
pozorovanie a pokus.  

4 Výsledky a diskusia 
V tejto časti uvádzame len vybrané námety na školské 
biologické pokusy, ktoré sme zakomponovali do 
štyroch navrhnutých pracovných listov.  

Pracovné listy majú základnú štruktúru, ktorá sa 
využíva pri pracovných listoch s pokusmi 
a pozorovaním. V každej úlohe sú vždy vypísane 
materiály a pomôcky, ktoré žiaci budú potrebovať, 
postup, na základe ktorého budú žiaci pracovať 
a výsledok, kde žiaci zhrnú svoje zistenia.   
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4.1 Jednobunkové organizmy 
Téma Jednobunkové organizmy patrí do tematického 
celku Vnútorná organizácia tela organizmov. 
Obohatenie daného učiva o praktické cvičenia pomôže 
žiakom rozvíjať ich predstavy o stavbe tela konkrétnych 
druhov. 

V navrhnutom pracovnom liste sme uviedli 3 úlohy 
zamerané na pozorovanie jednobunkových 
organizmov. Pre ich realizáciu sme si vopred, 
v dostatočnom čase pred odučením metodiky, 
pripravili senný nálev, ktorý nám poslúžil na získanie 
vhodných druhov jednobunkovcov na pozorovanie. 

Prvá a druhá úloha boli v rámci odučenej metodiky 
najzaujímavejšie. Obe úlohy boli zamerané na 
mikroskopické pozorovanie meňavky veľkej a črievičky 
veľkej. Žiaci pracovali vo dvojiciach, v ktorých si 
pripravili materiál a pomôcky. Druhá úloha bola 
obohatená o prácu s plastelínou, z ktorej žiaci zhotovili 
model črievičky veľkej. 

Ukážka úlohy 
Materiál a pomôcky: kvapkadlo, senný nálev, 

podložné sklíčko, krycie sklíčko, mikroskop, črievička 
a meňavka veľká, plastelína. 

Postup:  
1. Odober kvapkadlom kvapku vody zo senného 

nálevu. Kvapku odober z povrchu. 
2. Kvapni na podložné sklíčko kvapku nálevu a pridaj 

niekoľko vlákien vaty, prikry krycím sklíčkom. 
3. Vyhľadaj v zornom poli mikroskopu miesto 

s najväčším množstvom črievičiek a pozoruj pri veľkom 
zväčšení. 

4. Pozoruj pohyb a viditeľné časti tela črievičky. 
5. Nakresli a zároveň z plastelíny vymodeluj telo 

črievičky a pozorované časti tela. 
Výsledok. Výsledkom bol nákres pozorovaných 

jednobunkových organizmov. Pri pozorovaní žiaci videli 
organely vo vnútri organizmu. Žiaci pomenovali 
organely, ktoré videli pod mikroskopom. Na základe 
pozorovaní pod mikroskopom žiaci zhotovili model 
črievičky veľkej. 

Posledná tretia úloha bola zameraná na pozorovanie 
potravových vakuol črievičky veľkej.  

Ukážka úlohy 
Materiál a pomôcky: kvapkadlo, senný nálev, 

podložné sklíčko, krycie sklíčko, farbivo neutrálnej 
červene, mikroskop. 

Postup: 
1. Odober kvapkadlom kvapku vody z povrchu 

senného nálevu. 
2. Kvapni na podložné sklíčko kvapku nálevu a pridaj 

niekoľko vláken vaty. 

3. Preparát zafarbi kvapkou neutrálnej červene 
a nechaj pôsobiť. 

4. Prikry krycím sklíčkom. 
5.Vyhľadaj v zornom poli mikroskopu miesto 

s najväčším množstvom črievičiek a pozoruj pri veľkom 
zväčšení. 

6. Pozoruj zmenu sfarbenia potravových vakuol. 
7. Popíš ako sa potravové vakuoly sfarbili. 
Výsledok. Výsledkom mikroskopického pozorovania 

bolo, že sa potravové vakuoly črievičky veľkej rôzne 
sfarbili. Potravové vakuoly, ktoré sa nachádzali bližšie 
k bunkovému hltančeku sa sfarbili do malinovo červena 
a vakuoly ďalej od bunkového hltančeka boli žlto-
červené. 

 

4.2 Mäkkýše 
Ďalší pracovný list sme navrhli na tému Spôsob života 
a správania slimáka záhradného. V navrhnutom 
pracovnom liste sme uviedli 4 úlohy zamerané na danú 
tému, ktorá je súčasťou učiva Živočíchy so schránkou – 
mäkkýše. Základnou metódou pri realizácii metodiky 
bolo pozorovanie.  

Najzaujímavejšou úlohou v pracovnom liste je úloha 
č. 2, kde žiaci skúmali zmyslovú sústavu slimáka 
záhradného. Pri tejto úlohe sme sa inšpirovali prácou 
Fančovičová (2015).  

Ako prvé žiaci napísali svoje predpoklady na otázky:  
a) Myslíte si, že slimák záhradný počuje? 
b) Myslíte si, že slimák záhradný cíti vône?  
 Dvaja žiaci pripravili potrebný materiál a pomôcky 

a pracovali podľa postupu.  
Ukážka úlohy 
Materiál a pomôcky: slimák záhradný, jablko, 

vatová tyčinka, ocot. 
Postup 1:  
1. Odkroj kúsok jablka. 
2. Umiestni ho na podložku. 
3. Slimáka polož do blízkosti jablka a pozoruj. 
4. Pri pohybe slimáka k jablku, zatlieskaj v jeho 

blízkosti a pozoruj správanie slimáka. 
Ostatní žiaci pozorovali správanie slimáka 

záhradného hromadne. Po odpozorovaní si žiaci 
výsledky zapísali do pracovného listu. 

Výsledok 1.  
a) Myslíte si, že slimák záhradný počuje?   
Odpoveď: ________________________________ . 
Výsledkom 1 bolo, že slimák záhradný sa pomaly 

približoval k jablku, pretože je sladké a slimák má 
vyvinuté v tykadlách čuchové orgány. Pri tlesknutí 
v jeho blízkosti slimák nezareagoval, čím sa zistilo, že 
slimák nemá vyvinutý sluch. 
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Postup 2:  
1. Namoč vatovú tyčinku do octu.  
2. Jemne sa priblíž vatovou tyčinkou k slimákovi, ale 

nedotkni sa ho.  
3. Pozoruj reakciu slimáka. 
Výsledok 2: 
b) Myslíte si, že slimák záhradný cíti vône?   
Odpoveď: ________________________________ . 
Odpoveď na druhý postup bolo, že slimák cíti vône. 

Pri druhom postupe sa slimák nepribližoval k vate 
namočenej do octu. Naopak, slimák sa pri výmene 
jablka za octovú tyčinku stiahol. Čuchovými orgánmi na 
tykadlách teda cíti vône. 

Prítomnosť uhličitanu vápenatého v ulite zistíme 
vypracovaním štvrtej úlohy, ktorej zadanie a postup nie 
sú náročné. Táto úloha patrí tiež medzi zaujímavé 
a pútavé. Postup štvrtej úlohy museli žiaci zrealizovať 
na začiatku hodiny, a nechať pôsobiť 30 minút, aby 
zistili výsledok. 

 

   
Obr. 1 Ulita v pôvodnom stave 
 
Ukážka úlohy 
Materiál a pomôcky: ulita, ocot 
Postup: 
1. Zober do ruky ulitu. 
2. Vlož ju do pohára s octom. 
3. Nechaj pôsobiť 30 minút. 
4. Pozoruj.    
Výsledok. Ulita zmenila pôsobením octu svoju 

štruktúru. V pohári sa vytvárali bublinky, ktoré boli 
znakom, že prebiehala reakcia. Ulita stratila farbu 
a zmäkla. 

 

 
Obr. 2 Ulita po reakcii s octom 
 

4.3 Článkonožce 
Tretí a štvrtý pracovný list sme zamerali na tému 
Živočíchy s článkovaným telom – článkonožce. 
Článkonožce patria medzi najpočetnejší kmeň a je 
dôležité, aby žiaci získali informácie o tomto kmeni.  

K tretiemu pracovnému listu sme navrhli metodiku, 
v ktorej sme sa venovali drobným kôrovcom. 
Mikroskopicky sme pozorovali dafniu štíhlu. Pracovný 
list bol vytvorený na tému Spôsob života a správania 
dafnie, do ktorého sme zakomponovali 3 úlohy.  

Najzaujímavejšou úlohou z tretej metodiky je úloha 
č. 1 – Pozorovanie tlkotu srdca dafnie. Žiaci pracovali vo 
dvojiciach a navzájom si pomáhali. V tichosti si najskôr 
prečítali, aký materiál a pomôcky budú potrebovať 
a aký postup budú dodržiavať.  

Ukážka úlohy 
Materiál a pomôcky: mikroskop, dafnia, pipeta, 

podložné sklíčko, stopky. 
Postup: 
1. Pomocou širšej strany pipety vyber z akvária 

jednu dafniu. 
2. Polož ju na podložné sklíčko. 
3. Pozoruj tlkot srdca. 
4. Stopni koľkokrát udrie srdce za minútu. 
5. Stopni koľkokrát udrie srdce za minútu tebe. 
6. Porovnaj. 
Výsledok. Výsledkom pokusu bolo, že dafnii bilo 

srdce niekoľkokrát rýchlejšie ako človeku, pretože 
dafnia má jedno z najrýchlejšie bijúcich sŕdc.  

Druhá úloha tretej metodiky bola zameraná na 
zistenie ako dafnie reagujú na svetlo. Pri tejto úlohe 
sme sa inšpirovali publikáciou od Baera (1973). Žiaci 
pozorovali frontálne. Materiál, pomôcky a postup 
pokusu bol jednoduchý a nenáročný. 
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Ukážka úlohy 
Materiál a pomôcky: sklenené akvárium, 2 stolné 

lampy, voda s oxidom uhličitým (minerálna voda), 
voda, dafnie 

Postup: 
1. Do akvária nalej vodu z vodovodného kohútika. 
2. Vlož dafnie. 
3. Na obe strany akvária umiestni stolné lampy. 
4. Prilej minerálnu vodu. 
5. Zatemni miestnosť alebo prejdi do zatemnenej 

miestnosti.  
6. Obe lampy striedavo rozsvecuj. 
7. Pozoruj. 
8. Obe lampy nechaj svietiť súčasne. 
9. Pozoruj  
 

 
Obr. 3 Pohyb dafnií k svetlu 
Zdroj: [10] 
 

 
Obr. 4 Rovnomerné rozmiestnenie svetla 
Zdroj: [10] 
 
Výsledok. Dafnie sa pohybovali k svetelnému 

zdroju vo vode bohatej na oxid uhličitý. Osvetlením 
akvária obidvomi lampami súčasne, sa dafnie v akváriu 
rozmiestnili uprostred, medzi oba svetelné zdroje.   

Štvrtý pracovný list sme vytvorili na tému Hmyz, 
ktorá je súčasťou preberaného učiva v učebných 
osnovách podľa ISCED 2. Do pracovného listu sme 
zakomponovali 3 úlohy, podľa ktorých sme vytvorili 
metodiku. Pri vytváraní úloh na danú tému sme sa 
inšpirovali prácou Fančovičová (2015). 

Najzaujímavejšou úlohou metodiky je úloha č. 3 – 
zbieranie nektáru. Pri tejto úlohe žiaci rozvíjali svoje 
výtvarné a motorické zručnosti. Žiaci pracovali 
samostatne. Každý žiak si vytvoril svoju vlastnú rastlinu 
pomocou materiálu, pomôcok a postupu, ktoré mali 
v pracovnom liste.  

Ukážka úlohy 
Materiál a pomôcky: slamka, papier, múka, med 
 

 
Obr. 5 Pomôcky na vytvorenie kvetu 
 
Postup:  
1. Z papiera si vyrob korunné lupienky, tyčinky 

a piestik. 
2. Do strednej časti vlož slamku. 
3. Zo svojho prsta si vytvor včelu – namaľuj si ho 

a prilep krídla vytvorené z papiera. 
4. Nasyp múku na konce tyčiniek. 
5. Do kvetu daj kvapku medu. 
6. Prejdi prstom po kvete. 
7. Pozoruj. 
 

 
Obr. 6 Kvet s včelou 
 
Múka predstavovala peľové zrniečka a med 

predstavoval nektár. Žiaci si mali uvedomiť, ako sa na 
ich prst (včelu) prilepoval med s múkou (nektár 
s peľovými zrniečkami). 
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Druhou časťou tretej úlohy bol správny opis 
obrázkov tvorby medu. Dialogickými metódami – 
diskusiou a rozhovorom sme spoločne prišli na postup 
tvorby medu. Žiaci museli popísať postup podľa 
obrázkov.   

 

 
Obr. 7 Tvorba medu 

 

Výsledok. Výsledkom pokusu žiaci zistili, že pri 

prechode cez kvet sa na včelu nalepilo všetko, čo sa 

nachádzalo v kvete, teda peľové zrnká a kvetový 

nektár. Na základe obrázku popísali a zistili proces 

tvorby medu. Ako prvé, včely zozbierali nektár z kvetov. 

Potrava sa im zmiešala so slinami v ústnom otvore 

pomocou tráviacich enzýmov. Získaný nektár odovzdali 

včelám v úli, ktoré ho vložili do plástov. Včely nektár 

v plástoch zahusťovali, zaviečkovali a z voskového 

viečka vznikol med.   

Záver 
Navrhnutými pracovnými listami a ich realizáciou sme 
žiakov aktivizovali počas celej vyučovacej hodiny. 
Aktívnym pristupovaním si žiaci odniesli informácie, 
ktoré si uchovajú v pamäti dlhší čas.  

Aplikáciou biologických pokusov do vyučovania sme 
sa snažili vytvoriť pozitívny vzťah žiaka k predmetu, 
naučiť ho interpretovať prírodovedné poznatky ako 
neoddeliteľnú a nezastupiteľnú súčasť krajiny.  

Použitie biologických pokusov je v súčasnosti 
efektívna a potrebná forma vyučovania. 
Prostredníctvom toho sme podporovali a rozvíjali 
záujem, iniciatívu a samostatnosť žiakov. 

Skupinovou prácou sa prehĺbili vzťahy v triede, žiaci 
sa naučili organizovať si prácu, riešiť spoločne dané 
úlohy a navzájom spolupracovať.  

Využitím zásad názornosti, spojenia teórie s praxou 
a uvedomelosti a aktivity si žiaci samostatnou 
rozumovou činnosťou osvojovali a upevňovali 
informácie. Využitím modelov a skutočných predmetov 
sme vniesli do vyučovania realitu.  

Pri realizácii biologických pokusov a pozorovaní sme 
neustále kontrolovali a usmerňovali činnosť žiakov, 
napomáhali im dosiahnuť vopred stanovený cieľ 
vyučovacej hodiny.  

Záverom všetkých pracovných listov bola diskusia. 
Diskusiou žiaci zhrnuli výsledky pozorovaní, vyjadrili 
svoje myšlienky, názory a vypočuli si názory ostatných. 
Sebareflexiou žiaci zhodnotili svoju prácu, čím sme od 
nich dostali spätnú väzbu. Dozvedeli sme sa čo sme 
urobili správne, čo by sme mali zmeniť a či sme splnili 
očakávané výchovno-vzdelávacie ciele. 
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Abstrakt 
Metóda CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) predstavuje metódu výučby nejazykového 
predmetu prelínajúceho sa s výučbou cudzieho jazyka. 
Táto metóda sa v posledných rokoch dostáva do 
popredia najmä pri vyučovaní prírodovedných 
predmetov ako sú biológia, chémia, geografia, fyzika či 
matematika.  V práci sme sa zaoberali vyučovaním 
predmetu chémia pomocou metódy CLIL. Zamerali sme 
sa na dôvody pre zavedenie obsahovo a jazykovo 
integrovaného vyučovacieho procesu do škôl a zásady 
odborného predmetu, podľa ktorých by vyučovanie 
malo prebiehať. Na hodinách chémie môže učiteľ 
pomocou tejto metódy žiakov nie len aktivizovať, ale aj 
využívať ju pri vysvetľovaní učiva. Je však vhodné 
striedať cudzí jazyk s materinským jazykom.  

Množstvo výskumov dokázalo veľké výhody vo 
vzdelávaní žiakov touto metódou. Žiaci napredujú 
v učení sa cudzích jazykov, zlepšujú si slovnú zásobu 
a dosahujú lepšie výsledky aj v nejazykových 
predmetoch vyučovaných metódou CLIL. 

Kľúčové slová: CLIL metóda, chémia, cudzí jazyk, 
vzdelávanie 

Abstract 
The CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
method is a method of teaching a non-language subject 
intertwined with foreign language teaching. This 
method has come to the forefront in recent years, 
especially in teaching science subjects such as Biology, 
Chemistry, Geography, Physics and Mathematics. In 
this work we deal with teaching Chemistry subject 
using CLIL method. We focused on the reasons for 
introducing a content-based and language-integrated 
learning process into schools and the subject-matter 
principle under which teaching should take place. At 
Chemistry lessons, the teacher can not only activate 
pupils but also use it to explain the topic. However, it is 
advisable to alternate the foreign language with the 
mother tongue. 

Numerous researches have proven great benefits in 
teaching pupils by this method. Pupils progress in  
 

learning foreign languages, improve their vocabulary 
and achieve better results also in non-language 
subjects teaching by CLIL method. 
Key Words: CLIL method, Chemistry, foreign language, 
education 

Úvod 
Spoločnosť 21. storočia žije v dobe plnej inovácií, zmien 
spôsobu života a práce, čo by nebolo možné bez zmeny 
myslenia a postupov vykonávaných činností. Takéto 
zmeny úzko súvisia s transformáciou spoločnosti, ktorá 
začala klásť väčší dôraz na integráciu pred 
fragmentáciou v rôznych sférach života. Pre zvýšenie 
konkurencieschopnosti svojich občanov v globálnom 
svete sa vlády krajín snažia zavádzať rôzne inovácie v 
školstve. Z tohto dôvodu sa transformačná vlna nevyhla 
ani školám rôznej úrovne. Učitelia preberajú 
zodpovednosť za vzdelávanie, vychovávajú nasledujúce 
generácie a pripravujú ich na profesijný rast. Je preto 
potrebné, aby učitelia pozitívne prispievali 
k spoločnosti [1]. V Slovenskej republike bola preto 
rozšírená napríklad výučba cudzích jazykov, tiež je viac 
podporovaná medzinárodná spolupráca slovenských 
a zahraničných škôl, či sú zavádzané moderné 
technológie do výučby. V rámci medzinárodnej 
spolupráce škôl sú žiaci v kontakte so svojimi 
zahraničnými rovesníkmi, majú možnosť si dopisovať a 
v priebehu školského roka sa navzájom navštíviť. Počas 
študijných návštev sa žiaci a ich učitelia môžu aktívne 
zapojiť do vyučovania. Je teda vhodné, aby na situáciu, 
keď sú žiaci prítomní na hodine odborného predmetu 
vyučovaného v cudzom jazyku, boli pripravení. 

Predložená práca bude zameraná na metódu CLIL (z 
anglického výrazu Content and Language Integrated 
Learning) vo vyučovacom predmete chémia. CLIL 
reflektuje súčasný globalizovaný pohľad na svet. 
Jednotlivé vedné odbory a disciplíny sa vzájomne 
ovplyvňujú, prelínajú a obohacujú, preto v tomto 
smere klasický spôsob vzdelávania, ktorý 
uprednostňuje výučbu jednotlivých predmetov 
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oddelene, nevyhovuje potrebám doby. Na druhú 
stranu súčasné kurikulum umožňuje integráciu 
vyučovacích predmetov a vzdelávacích odborov, čo 
vyhovuje poňatiu CLIL. Zľahčuje to stanovovanie dvoch 
jeho cieľov, a to obsahového, ktorý vychádza 
z nejazykového predmetu, a jazykového, ktorý je často 
doplňovaný tretím definujúcim, ktoré zručnosti a 
stratégie budú rozvíjané. Okrem toho realizácia 
obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania 
prináša aj nové postupy podnecujúce aktivitu žiaka vo 
vzdelávacom procese. 

1 Metóda CLIL 
Zakladateľom metódy CLIL z roku 1996 je anglický 
profesor žijúci vo Fínsku, David Marsh. CLIL definuje 
ako „všeobecný pojem odkazujúci na akúkoľvek 
situáciu vo vyučovaní, kedy je reč, ktorá nie je rečou 
danéo prostredia, používaná na vyučovanie 
nejazykových predmetov“ [2, 3]. Metóda CLIL teda 
predstavuje metódu, ktorá prepája vyučovací predmet 
a cudzí jazyk, pričom „cudzí jazyk sa používa ako 
prostriedok pre výučbu daného predmetu a splnenie 
cieľa danej hodiny, pričom daný predmet sa stáva 
zdrojom pre výučbu jazyka a zároveň budovanie slovnej 
zásoby v danej oblasti“ [4].  

Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie, čiže 
CLIL, je všeobecný pojem pre niekoľko podobných 
prístupov k výučbe nejazykového predmetu pomocou 
cudzieho jazyka, preto je definované rôznymi 
spôsobmi. Definícia v najširšom slova zmysle hovorí, že 
sa jedná o výučbu nejazykového predmetu pomocou 
cudzieho jazyka ako prostriedku komunikácie a 
zdieľania vzdelávacieho obsahu. V praxi to znamená, že 
obsah nejazykového predmetu je rozvíjaný s využitím 
cudzieho jazyka a súčasne cudzí jazyk slúži ako nástroj 
na sprostredkovanie vzdelávacieho obsahu [5]. Je 
typom bilingválnej výučby, v ktorej používaný cudzí 
jazyk spravidla nie je materským jazykom učiteľa a nie 
je ani jedným z oficiálnych jazykov danej krajiny. 
Materský jazyk žiakov pritom nie je z výučby vylúčený, 
naopak, hrá dôležitú rolu [6]. 

Ako ďalšie možné označenie pre túto metódu sa 
používajú termíny Bilingual Content Teaching, Bilingual 
Subject Teaching alebo Content-based Language 
Teaching, avšak pojem CLIL sa v súčasnej odbornej 
literatúre objavuje najčastejšie. CLIL sa veľmi rýchlo 
rozširuje nielen v európskom kontexte, a to v dvoch 
hlavných formách. Hard CLIL predstavuje výučbu, v 
ktorej je časť alebo celý vzdelávací odbor vyučovaný v 
inom ako materinskom jazyku. Vyučujúcim je primárne 
učiteľ nejazykového predmetu, ktorý vyučovanie 

podriaďuje vzdelávaciemu obsahu (obsahovému cieľu). 
Na druhej strane stojí soft CLIL. Pri jeho realizácii učiteľ 
jazykov do výučby začleňuje tematický celok z 
nejazykového predmetu, ktorého výber podlieha 
jazykovému cieľu [7]. 

Marsh, Maljers a Hartiala [5] predstavujú päť 
dôvodov pre zavedenie obsahovo a jazykovo 
integrovaného vyučovania pre posilnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu na školách, ktoré nazývajú 
dimenziami. Tieto dimenzie vychádzajú z piatich oblastí 
- kultúry, prostredia, jazyka, obsahu a vzdelávania. 
Každá z nich sa ďalej sústredí na body rozvíjajúce sa v 
závislosti na troch základných faktoroch, ktorými sú vek 
vzdelávaného, socio-ligvistické prostredie a miera, v 
ktorej sa s CLIL vzdelávaný stretol [5]. 

 

 

•Rozvíjať medzikultúrne 
znalosti a porozumenie.

•Zdokonaliť medzikultúrne 
komunikačné schopnosti.

•Učiť sa o susedných 
regiónoch, krajinách a 
minoritách.

•Predstaviť širší kultúrny 
kontext.

Kultúrne 
dimenzie -

CULTIX

•Príprava na 
internacionalizáciu, zvlášť 
na európsku integráciu.

•Prístup k medzinárodným 
certifikátom a vzdelaniu.

•Zlepšiť profil školy.

Dimenzia 
prostredia -

ENTIX
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Spomínané dimenzie sú dôležité nielen pre CLIL, ale 

mali by byť prezentované tiež pri výučbe cudzieho 
jazyka, pri ktorej tiež dochádza k rozvíjaniu 
medzikultúrnych vedomostí a príprave na budúce 
štúdium či kariéru. Žiaci by si mali byť vedomí 
dôležitosťou znalosti jazykov a mali by byť vedení k ich 
efektívnemu osvojovaniu [8]. 

1.1 Metóda CLIL vo vyučovacom predmete 
chémia 
CLIL je metódou typicky orientovanou na žiaka 
využívajúcou aktivizujúce komunikatívne metódy a 
rozmanité organizačné formy. Pri výučbe sa prelínajú 
metódy a stratégie nejazykového predmetu s výučbou 
cudzieho jazyka. Základným presvedčením CLIL je, že 
vedomosti nie je možné len jednoducho prenášať. Je 
potrebné, aby ich žiaci postupne objavovali, 
usporadúvali do súvislostí s už osvojenými poznatkami. 
Vo vzájomnej interakcii novo nadobudnuté vedomosti 
spresňovali a začlenili. Tiež aby boli schopní pracovať s 
rôznymi formami prezentácie (obrazovou, verbálnou 
atď.), a to ako na jazykovej úrovni, tak aj na úrovni 
odborného  

predmetu [9]. 
Základnou podstatou CLIL je integrácia, teda 

integrácia odborného a jazykového predmetu, z čoho 
vychádza dualita cieľov. V ideálnom prípade by mali byť 
tieto ciele v rovnováhe a tiež by sa mali dopĺňať. Ciele 
sa môžu v poňatí jednotlivých škôl diametrálne líšiť. Ich 
podoba záleží na konkrétnych požiadavkách 
nejazykového predmetu, materiálnom vybavení školy, 
jazykových schopnostiach žiakov a učiteľov a tiež 
časových možnostiach. Takáto rôznorodosť a flexibilita 
ponúka veľké množstvo variácií poňatia CLIL. Cez veľké 
množstvo rozdielnych premien metódy je možné 
jednotlivé prístupy rozdeliť na dva základné druhy 
integrácie: 

 Výučba jazyka je zaradená do výučby 
odborného predmetu, v našom prípade chémie. 
Takáto výučba vyžaduje recykláciu nadobudnutých 
informácií v jazykovom a nejazykovom predmete 
pre uľahčenie porozumenia. K podpore procesu sa 
používajú všeobecné stratégie CLIL, medzi ktoré 
patria napríklad diagramy, grafy, nákresy, 
experimenty a pod.  

 Obsah odborného predmetu je použitý vo 
výučbe cudzieho jazyka. Učiteľ cudzieho jazyka v 
spolupráci s učiteľom nejazykového predmetu 
začlení do svojej výučby texty, slovnú zásobu alebo 
terminológiu jedného z odborných predmetov. Žiaci 
si týmto osvoja novú slovnú zásobu a štruktúry, 
ktoré potrebujú k porozumeniu odbornému obsahu 
[10]. 

Hodina cudzieho jazyka sa na prvý pohľad môže zdať 
oproti hodine nejazykového predmetu lepšie 
štruktúrovaná. Vo vyučovacej jednotke sa striedajú 
aktivity zamerané na produktívne zručnosti (hovorenie, 
písanie) s činnosťami orientovanými na receptívne 
zručnosti (počúvanie, čítanie). Rovnako tak sa 
obmieňajú aktivity ústne s prácou na prácu s textom, 
tak aby došlo ako v dlhodobom, tak v krátkodobom 
meradle k vyváženému rozvoju všetkých jazykových 
zručností a schopností. To je jedna zo zásad, ktorú by 
mali hodiny CLIL rešpektovať. 

Odborný predmet má tiež svoje zásady pre 
plánovanie hodiny a výber vhodných aktivít, podľa 
ktorých by efektívne vyučovanie malo prebiehať. Vo 
výučbe chémie je možné rozlíšiť deväť základných 
didaktických zásad, ktoré sa navzájom prelínajú a 
podmieňujú, preto ich vymedzenie nie je celkom 
jednoznačné. Ide o zásadu vedeckosti, spojenia teórie s 
praxou, sústavnosti, názornosti, primeranosti, 
uvedomelosti, aktivity, individuálneho prístupu k 
žiakom a trvalosti. 

•Zlepšiť všeobecné 
jazykové kompetencie.

•Rozvíjať komunikačné 
kompetencie.

•Rozvíjať záujmy a 
postoje vo viacerých 
jazykoch.

Jazyková 
dimenzia -

LANTIX

•Ponúknuť možnosti 
štúdia obsahu z 
rôznych perspektív.

•Prístup k vedeckej 
terminológii.

•Príprava na ďalšie 
štúdium či povolanie.

Obsahová 
dimenzia -

CONTIX

•Súbor individuálnych 
stratégií učenia.

•Striedanie vyučovacích 
metód a foriem.

•Zvyšovanie motivácie.

Dimenzia 
vzdelávania 
- LEARNTIX
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Zásada vedeckosti 
Chémia ako vedná disciplína je zdrojom poznatkov a 

zákonitostí, ktoré sú po didaktickej transformácii 
prezentované žiakom na rôznej úrovni vzdelávacieho 
systému. Je nevyhnutné žiakom odovzdávať iba 
vedecky overené fakty, viesť ich k pochopeniu 
základných zákonitostí a vzťahov a zovšeobecňovať len 
na základe faktov. Je vhodné žiakov tiež zoznámiť s 
rôznymi vedeckými metódami, aby k niektorým 
záverom mohli dôjsť sami, čo je aj jeden z princípov 
obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania, CLIL. 
 

Zásada spojenia teórie s praxou 
Táto zásada sa zameriava predovšetkým na aplikáciu 

poznatkov a ich využitie. Cieľom vyučovania by nemalo 
byť len napr. naučiť žiakov všeobecný vzťah (vzorec), 
ale vzorec by mal slúžiť ako prostriedok pre vyriešenie 
komplexnejšej úlohy. Učiteľ by sa tiež nemal spoliehať 
na to, že bude vedieť automaticky použiť osvojenú 
vedomosť (napr. vzorec pre zrieďovanie roztokov) v 
teoretickej rovine v praxi na rôznych modifikáciách. 
Aby sa schopnosť  aplikácie u žiakov rozvíjala, je nutné 
sa pri výklade látky okrem iného zamerať sa na 
názornosť (ukazovať modely, obrázky, uvádzať príklady 
atď.); predchádzanie tomu, aby sa vo vedomí žiakov 
vytvárali izolované sústavy teoretických vedomostí a 
praktických činností, ale na druhú stranu zdôrazniť 
súvislosti; opakovanie a precvičovanie na príkladoch z 
rôzneho prostredia. Učiteľ by mal mať stále na pamäti, 
že žiak sa chémiu nenaučí počúvaním výkladu alebo 
čítaním textu, ale riešením problémov a aplikáciami do 
bežného života. 
 

Zásada sústavnosti 
Podstatou tejto zásady je prepájanie novo 

nadobudnutých vedomostí a zručností so starými 
poznatkami. Sústavnosť sa odráža predovšetkým 
v sústavnosti vzdelávacieho procesu v smere časovej 
osi (od predškolského cez základné a stredné až po 
vysokoškolské vzdelávanie - v podstate celoživotné 
vzdelávanie). To v praxi znamená, že si žiak počas 
vzdelávania dopĺňa elementárne vedomosti a zručnosti 
získané pri prvom kontakte s predmetom ďalšími 
poznatkami, ktoré si osvojuje na vyšších stupňoch 
vzdelávacieho systému. Nemenej dôležité sú 
vedomosti, ktoré žiak získa naprieč časovou osou, 
paralelne v iných predmetoch. Vyučujúci je 
zodpovedný za prepájanie a obohacovanie takýchto 
nadobudnutých znalostí novými, k čomu môže využiť 
rôzne aktivity a metódy napr. koncepčné mapy, 
brainstorming, EUR- metóda či rozhovor so žiakmi. 

 

Zásada názornosti 
Zásada názornosti kladie dôraz na to, aby žiak 

získaval vedomosti priamym stykom s javmi, látkami ak 
často, ako je to len možné. Nezastupiteľnosť názornosti 
vo vyučovacom procese vyplýva z podstaty poznania. 
Na začiatku poznávacieho procesu je zmyslová 
skúsenosť (v chémii buď vnímanie zmyslami, alebo 
sprostredkovaná prístrojom). Na základni tejto 
skúsenosti sa vytvárajú predstavy a ďalej pojmy a z 
konkrétnych operácií s vecami vznikajú myšlienkové 
operácie. Takýto názorný prostriedok môže byť: 
prirodzený (chemikálie, minerál, prístroj); ilustračný 
(obrázok, model); symbolický (modely mikrosystémov) 
a grafický (schéma, graf, diagram). Pri využívaní 
názorných prostriedkov by mal mať učiteľ na pamäti: 
primeranú mieru ich použitia, aby nedošlo k zahlteniu 
zmyslov; správnu voľbu druhu názorného prostriedku, 
aby efektívne napomohol k splneniu cieľa; 
zabezpečenia dobrej vnímavosti predvádzanými 
pomôckami (veľkosť, osvetlenie, kontrast pozadia, 
hlasitosť či intenzita pachu); zaistenie bezpečnosti 
žiakov a zabezpečenie ich pozornosti. 
 

Zásada proporcionality 
Učiteľ by mal mať vždy na pamäti, aby požiadavky vo 

výučbe boli primerané veku a schopnostiam žiakov. 
Primeranosť sa vzťahuje k učivu, jeho obsahu, rozsahu 
a vyučovacím prostriedkom. Prílišná náročnosť ale aj 
jednoduchosť úlohy znižuje motiváciu žiakov a ich 
záujem o učenie.  
 

Zásada uvedomelosti 
Zásada uvedomelosti veľmi úzko súvisí s motiváciou 

žiaka. Jej cieľ je priviesť ho k uvedomeniu si významu 
daného učiva a vzdelaniu všeobecne. Úlohou pedagóga 
je pri akejkoľvek aktivite napomáhať žiakovi pri 
vytváraní vzťahu ku vzdelaniu, ktorý by ho viedol ku 
svedomitejšej práci a k úsiliu dosiahnuť lepšie výsledky. 
Stupeň uvedomelosti žiaka súvisí s jeho osobnostným 
rozvojom, ale významnú úlohu zohrávajú aj ďalšie 
faktory, ako je napr. učiteľ, rodina, spoločnosť. Učiteľ 
chémie by mal podporovať tvorbu pozitívneho vzťahu 
k prírodovedným predmetom, zvlášť ku chémii. Žiaci 
majú prirodzený záujem o poznanie prírody, najmä v 
mladšom veku. Tento záujem by mal vyučujúci rozvíjať. 
 
Zásada aktivity 

Zásada aktivity si kladie za cieľ vo výchovno 
vzdelávacom procese situácie, ktoré by vyvolávali a 
podporovali aktívnu spoluprácu účastníkov procesu 
ako vo fáze osvojovania si nových vedomostí, tak aj v 
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procese aplikácie. Vyučovanie by malo byť vedené tak, 
aby sa žiak aktívne zapojil do vyučovania a vyvíjal 
maximálnu činnosť. Pedagóg by mal dbať na to, aby žiak 
počas výučby nebol len pasívnym príjemcom 
poznatkov, ale mal by mať príležitosť k objavovaniu 
nových faktov a vzťahov. 
 

Zásada individuálneho prístupu k žiakom 
Zásada individuálneho prístupu k žiakom vychádza 

zo psychologických poznatkov o individuálnych 
osobitostiach žiakov a nabáda k zohľadneniu osobitým 
rozdielom medzi žiakmi a zaujatia diferencovaného 
prístupu v ich hodnotení. Pre pedagóga je dodržiavanie 
tejto zásady veľmi náročnou úlohou tak v príprave na 
výučbu, tak aj pri jej riadení. Aplikovanie tejto zásady 
nesmie byť na úkor požiadaviek na výsledné vedomosti 
a zručnosti, ale je potrebné individualizovať cesty na ich 
dosiahnutie. 
 

Zásada trvalosti 
Zásada trvalosti sa od ostatných zásad líšia v tom, že 

sa nevzťahuje k priebehu výchovno vzdelávacieho 
procesu, ale k jeho výsledku. Sústredí sa na uchovanie 
osvojených vedomostí a zručností, ich vybavovanie a 
používanie. Cieľom učenia sú trvalé vedomosti, hoci 
žiadna znalosť nie je trvalá v tom zmysle, že sa 
uchováva a najmä vybavuje bez ohľadu na uplynulý čas 
rovnako kvalitne. Trvalosť poznatkov závisí na kvalite 
osvojenia a účinnosti krokov proti ich zabúdaniu. 
Vedomosti sú trvalejšie, ak sú logicky začlenené do už 
osvojenej sústavy poznatkov [11]. 

1.2 Hodiny chémie vyučované metódou CLIL 
Hoci má metóda CLIL v dnešnom školstve mnoho 
prívržencov, učiteľov, ktorí vyučujú práve chémiu touto 
metódou je na Slovensku veľmi málo. Najčastejšie je 
využívaná na bilingválnych gymnáziách, kde majú 
študenti v jednom predmete paralelné hodiny. Jeden 
učiteľ odučí danú tematiku v materinskom jazyku 
a druhý učiteľ rovnakú tému v cudzom jazyku. 
Najväčším problém totiž je nedostatok kvalifikovaných 
učiteľov a materiálov v cudzom jazyku, pretože 
zahraničné materiály nie sú v súlade so Štátnym 
vzdelávacím programom a učitelia si materiály musia 
pripravovať sami. 

Viac sa touto metódou zaoberajú naše susedné 
krajiny ako napríklad Poľsko, Maďarsko, Česko. Viac sa 
touto metódou zaoberajú naše susedné krajiny ako 
napríklad Poľsko, Maďarsko, Česko. Metóde CLIL sa 
venuje napríkald poľská učiteľka chémie na gymnáziu 
Beata Gregorczyk, ktorá takýmto spôsobom odučila 

témy ako sú látky a ich chemické reakcie, vnútorná 
štruktúra hmoty, kyseliny, hydroxidy a soli. 
Respondetmi bolo 266 žiakov odučených metódou CLIL 
na rôznej úrovni. Jednu skupinu žiakov učila len 
v cudzom jazyku, v ďalších skupinách pridávala viac 
rodného jazyka. Analýza výsledkov jej štúdie potvrdila 
teoretické aj empirické postuláty metódy CLIL, že CLIL 
nevedie k žiadnym nedostatkom pokiaľ ide o obsah 
učiva. Nenašli sa ani žiadne veľké rozdiely medzi 
študentmi učiacimi sa chémiu v materinskom jazyku 
a študetmi učiacimi sa metódou CLIL [12]. 

Rodríguez a kol. zahrňujú CLIL do výučby chémie 
prostredníctvom nástrojov Web 2.0 ako sú Hot 
Potatoes, Scratch, What2Learn, či SMART Notebook 11 
a prostredníctvom aplikácií Microsoft Powerpoint 
a Microsoft Excel na vytvorenie hier založených na 
obsahu – laboratórna bezpečnosť, laboratórne 
vybavenie, stechiometria, atómová štruktúra, 
elektronická konfigurácia, periodická tabuľka prvkov, 
sily, pohyb a energia [13]. 

Thijssen a Ubaghs odučili metódou CLIL chémiu 
v Holandsku, kde pomocou dotazníkov zistili, že nie je 
žiadny rozdiel v odbornosti učiva u žiakov, ktorí mali 
chémiu vyučovanú metódou CLIL a u žiakov 
vyučovaných v rodnom jazyku. Zistili však, že podľa 
žiakov neexistuje tamer žiadna korekčná spätná väzba 
od učiteľov, zatiaľ čo učitelia sa domnievajú, že ju 
poskytujú. Preto je pre zeefktívnenie vzdelávania 
vyučovacou metódou CLIL potrebné, aby sa učitelia 
naučili podávať žiakom aj opravnú spätnú väzbu [14]. 

Záver 
Metóda CLIL má v dnešnom školstve mnoho 
prívržencov. Vďaka početným výskumom sa podarilo 
dokázať výhody tejto metódy. Ukázalo sa, že CLIL nemá 
negatívne dôsledky na vedomosti žiakov 
v nejazykovom predmete, práve naopak, ich vedomosti 
sú ešte lepšie [2, 15]. Táto metóda má veľmi dobrý 
vplyv na učenie sa jazykov, žiaci dosahujú lepšie 
výsledky vo všetkých jazykových zručnostiach a aj 
v rozsahu slovnej zásoby [2, 16]. Ako píšu aj Haagen-
Schützhöfer & Hopf [17], pri CLIL žiaci majú väčšiu 
pasívnu aj aktívnu slovnú zásobu a komunikujú 
plynulejšie [2]. Najvyššia miera ovplyvnenia úrovne 
ovládania cudzieho jazyka metódou CLIL bola 
jednoznačne preukázaná pri akademickej slovnej 
zásobe a odbornej terminológii [6]. 

Na hodinách chémie po premyslení všetkých 
aspektov vyučovacej hodiny ako z pohľadu cudzieho 
jazyka, tak odbornosti predmetu, môže učiteľ prejsť na 
výber aktivít pre danú hodinu. Úvod hodiny je vhodné 
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začať aktivizujúci činnosťou, ktorá žiakov nabudí a 
motivuje pre zvyšok výučby. Ako taká úvodná rozcvička 
môže poslúžiť krátka úvodný hra, videozáznam, 
rozhovor so žiakmi či chemický pokus. Ďalej by sa 
činnosti mali plynule a logicky striedať, tak aby si žiaci 
precvičili vedomosti a zručnosti v čo najviac 
rôznorodých aktivitách. Striedanie činností tiež udržuje 
pozornosť žiakov a znižuje ich únavu. Je tiež vhodné 
mať pripravené doplnkové aktivity pre žiakov, ktorí by 
s niektorými úlohami boli rýchlejšie hotoví alebo pre 
tých, ktorí by o danú tému mali väčší záujem. Medzi 
také aktivity patria hádanky, krížovky, či kognitívnejšie 
náročnejšie úlohy. Žiak, ktorý je rýchlejšie hotový so 
zadanou úlohou, môže s poznatkami pracovať ďalej a 
pre svojich spolužiakov hádanku, krížovku či kvíz 
pomocou nadobudnutých poznatkov pripraviť. Je však 
veľmi vhodné, aby učiteľ pri vyučovaní pomocou 
metódy CLIL využíval nie len cudzí jazyk, ale aj 
materinský jazyk žiakov. 

Použitá literatúra 
[1] PÁLENIKOVÁ, K., JENISOVÁ, Z. (2017) 10th 

International Conference of Education, Research 
and Innovation 2017, Differences in Characteristics 
of an Actual Teacher from In-Service Teachers‘ Point 
of View (Perspective), Seville, Spain, p. 2115 

[2] VILČEKOVÁ, K. (2015) International Conference 
Language, Literature and Culture in Education 2014, 
Použitie CLIL – nástroja v slovenskom kurikule, Nitra, 
Slovakia, p. 130 

[4] JANEKOVÁ, V. (2013) Využitie CLIL metódy 
v primárnom vzdelávaní. MPC, Prešov, s. 13 

[5] MARSH, D., MALJERS, A., HARTIALA, A. (2001)  
Profiling European CLIL Classrooms - Languages 
Open Doors. ER-Paino, University of Jyväskylä, 
Finland & European Platform for Dutch Education, 
The Netherlands, p. 40 

[6] HANUŠOVÁ, S. (2012) CLIL do škol, Rozvoj 
cizojazyčné komunikační kompetence žáka v CLILu, 
Masarykova univerzita, Brno, s. 5 

[7] ŠMÍDOVÁ, T., Tejkalová, L., Vojtková, N. (2012) CLIL 
vo vyučovaní: ako zapojiť cudzie jazyky do 
vyučovania. Národný ústav pre vzdelávanie, školské 
poradenské zariadenia a zariadenia pre ďalšie 
vzdelávanie pedagogických pracovníkov, Praha, s. 
23 

[8] TUREK, I. (2008) Inovácie v didaktike. Metodicko-
pedagogické centrum Bratislavského kraja v 
Bratislave, Bratislava, s. 40 

[9] COYLE, D., HOOD, H. (2010) CLIL: Content and 
Language Integrated Learning. Cambridge 
University Press, Cambridge, England, p. 14   

[10] MEHISTO, P., MARSH, D., FRIGOLS. M. (2008) 
Uncovering CLIL: Content and Language Integrated 
Learning in Bilingual and Multilingual Education. 
Macmillan Education, Oxford, p. 15 

[11] DUŠEK, B. (2000) Kapitoly z didaktiky chémie. 
Vysoká škola chemickotechnologická v Prahe, Praha, 
s. 18 

[12] GREGORCZYK, B. (2012) LACLIL. 5(1), p. 9 

[13] RODRÍGUEZ, R., BLÁZQUES, M., LÓPEZ, B., CASTRO, 
M., SAN CRISTOBAL, E. MARTÍN, S. (2014) 2014 IEEE 
Ftontiers in Education Conference (FIE) Proceedings, 
Educational games for improving the teaching-
learning process of a CLIL subject: Physics and 
chemistry in secondary education, Madrid, Spain 

[14] THIJSSEN, W.J.I.M., UBAGHS, L.H.L. (2011) 
Teachers’ and students’ perceptions of the effects of 
content and language integrated (CLIL) chemistry 
education : a case study at a secondary school in the 
Netherlands. (Master thesis) Eindhoven School of 
Education, Eindhoven 

[15] LUPRICHOVÁ, J. (2013) Modernizácia vyučovania 
anglického jazyka ako cudzieho jazyka 
prostredníctvom metodiky CLIL. (Autoreferát 
dizertačnej práce) Pedagogická fakulta, Univerzita 
Konštantína Filozofa, Nitra 

[16] POKRIVČÁKOVÁ, S., FARKAŠOVÁ, E. (2012) 
Didaktická efektívnosť metódy CLIL na 1. stupni vo 
vyučovaní cudzích jazykov. (Záverečná správa) 
Štátny pedagogický ústav, Bratislava 

[17] HAAGEN-SCHÜTZENHÖFER, C., HOPF, M. (2010) 
GIREP Conference 2010 – Teaching and Learning 
Physics today: Challenges? Benefits?, Content and 
language integrated learning in Physics teaching: 
Benefits, Risks, Requirements and Empirical Studies, 
Université de Reims Champagne Ardenne, Reims, 
France, p. 511 



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika II. 
 

  436 

BBC micro:bit na vyučovaní v základnej škole 
BBC micro:bit Lessons at Lower-secondary School 

Roman Krnáč1  – Nika Klimová2 
Školiteľ: Martin Cápay3  

1,2,3Katedra informatiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, 
1roman.krnac@student.ukf.sk, 2nika.klimova@ukf.sk, 3mcapay@ukf.sk 

 
 

Abstrakt 
Článok sa zaoberá problematikou vyučovania 
programovania fyzických zariadení na školách. 
Obsahuje informácie o BBC micro:bitoch ako o učebnej 
pomôcke, o možnostiach výučby pomocou tohto 
mikrokontroléra, jeho možnostiach použitia či 
samotných senzoroch, ktoré zariadenie obsahuje. Plne 
sa oboznamuje s problematikou programovania 
fyzických zariadení. 

Výskum  je zameraný na  žiakov druhého stupňa 
základných škôl a týka sa programovania na hodinách 
informatiky. Žiakom je pomocou dotazníka meraná 
hodnota motivácie na hodinách programovania. 
Vyučujúci, ktorý v triede štandardne vedie hodiny 
informatiky, je účastníkom interview a hodnotí kvalitu 
výučby a aktivitu žiakov na jeho hodinách. 

Dotazník pozostáva z 2 častí – anté a post, kde 
výskumnou vzorkou sú žiaci  ZŠ, a zamerali sme sa vplyv 
BBC micro:bitu na úroveň znalostí programovania. 
Pomocou pripravených metodík sú odučené hodiny 
programovania. 
Kľúčové slová: motivácia, BBC micro:bit, 
programovanie, ZŠ 

Abstract 
The contribution deals with the issue of teaching 
programming of physical devices in schools. Those are 
BBC micro:bits as a learning tool, but also about 
learning opportunities with this microcontroller, its 
usage options, or the sensors it contains. It involves 
programming of physical devices. The research is aimed 
at pupils of the lower-secondary school and concerns 
the programming in computer science lessons. The 
motivation of the programming lessons is measured by 
the questionnaire. The teacher, who leads the 
computer science lessons in the classroom, is a 
participant in the interview and evaluates the quality of 
teaching and activity of the pupils in the lessons. The 
questionnaire consists of 2 parts - anté and post, where 
the research sample are lower-secondary school pupils, 
and we focused methods which are done in the lessons.  

Key Words: motivation, BBC micro:bit, programming, 
lower-secondary school 

Úvod 
V súčasnosti prebieha vyučovanie programovania na 
základných školách pomocou viacerých foriem. Medzi 
jednotlivé voľby patria programovacie jazyky 
a prostredia ako napríklad Imagine, Scratch, Baltík, 
a mnohé iné. Každá zo spomínaných má v dnešnej dobe 
už oveľa efektívnejšiu a jednoduchšiu variantu, ktorá je 
pre deti atraktívnejšia. 
 Hlavným dôvodom výskumu a vzniku článku 
bola motivácia dostať do povedomia detí ale i škôl nové 
prostriedky, pomocou ktorých je programovanie oveľa 
jednoduchšie. Cieľom bol vznik metodických pokynov, 
ktoré sú plne použiteľné pre ktoréhokoľvek učiteľa tak, 
aby spĺňali časový fond vyučovacej jednotky a aby 
učiteľ musel vynakladať minimálne úsilie pri ich 
rozbore. 
 Výskum je zameraný na postoj žiakov 
k programovaniu na základných školách pred a po 
skúsenostiach so zariadením BBC micro:bit.  

1 BBC micro:bit 
BBC micro:bit je mikrokontrolér, kódovateľné fyzické 
počítačové zariadenie s veľkosťou 5x4 cm. Bolo 
navrhnuté tak, aby bolo vizuálne príťažlivé 
a hmatateľné. Dostupné, ľahko použiteľné, 
interaktívne a rozšíriteľné. Má vstavaný displej, 
tlačidlá, senzor pohybu, snímač teploty a svetla 
a podporuje bezdrôtovú komunikáciu. Je 
programovateľné pomocou počítača, notebooku alebo 
tabletu s webovým prehliadačom. Programovacie 
prostredie pozostáva z editovateľných blokov 
podobných Scratch-u, programovania pomocou jazyka 
MicroPython či JavaScript.[1] 
 Interakciu s okolitým svetom zabezpečujú 
vstupno-výstupné piny tak, ako v iných modulárnych 
platformách pracujúcich s hardvérom. Ich podoba 
v  zariadení je v kovových plochách, ktoré sú na okraji 
dosky. Vzorovou aplikáciou môže byť vstupný pin, ktorý 
má za úlohu snímať stlačenie tlačidla, výstupný naopak 
môže slúžiť na zapínanie a vypínanie LED svetla. 



Študentská vedecká konferencia 2019  Odborová didaktika II. 
 

  437 

Niektoré piny podporujú technológie sériovej 
komunikácie s externými zariadeniami, ktoré majú 
vlastný mikroprocesor. Napájanie BBC micro:bita je 
riešené tromi spôsobmi: pomocou USB kábla, 
batériami v samostatnom stojane alebo pripojením 
batérie priamo na napájacie piny. [2] 

Predná strana zariadenia obsahuje displej tvorený 
maticou 5x5 vstavaných LED svetiel, dve tlačidlá a piny. 
Naopak zadná strana zariadenia je zložitejšia. Sú na nej 
umiestnené všetky spomínané senzory, slot na 
prepojenie zariadenia s PC, na napájanie pomocou 
batérií a reset tlačidlo. 

 

  
Obr. 1 BBC micro:bit 
Zdroj:< https://tech.microbit.org/hardware/#links > 

1.2 BBC micro:bit v Anglicku 
Micro:bit bol navrhnutý špeciálne pre edukačne účely. 
Micro:bita navrhla v roku 2016 anglická spoločnosť BBC 
a bezplatne poskytla každému dieťaťu približne vo veku 
7 rokov v celom Spojenom kráľovstve (približne 1 
milión kusov). Počas prvého roka používania v Anglicku 
zlepšil BBC micro:bit postoje žiakov i učiteľov k 
programovaniu a informatike. Študenti, ktorí používali 
BBC micro:bit sa v 90 % zhodli na tom, že programovať 
môže naozaj každý. Z celej skupiny 88 % súhlasí 
s tvrdením, že im BBC micro:bit ukázal programovanie 
ako oveľa jednoduchšie než za aké ho sami považovali. 
Z opýtaných 45% uviedlo, že by sa radi venovali  
informatike ako predmetu ďalej. Ako posledné by sme 
zvýraznili, že záujem dievčat o programovanie podľa 
výskumov stúpol až o 23% v porovnaní s dobou, kedy 
zariadenie používali vo vyučovaní a na konci testovania 
toto číslo dosiahlo  
70 %. 
 Z učiteľského hľadiska boli výsledky rovnako 
pozitívne: 75 % učiteľov má alebo v blízke dobe plánuje 
naďalej využívať BBC micro:bit vo vyučovaní. Súhlas 
s tým, že programovanie sa stalo oveľa príťažlivejším, 

vyjadrilo až 85 % respondentov a 80 % súhlasí s tým, že 
žiaci naozaj sami zistili, že programovanie nie je tak 
ťažké, ako si sami mysleli. [3] 

Anglicko sa rozhodlo pre BBC micro:bit z viacerých 
dôvodov: Motivácia študentov bola preukázateľne 
vyššia a to dokonca i pri študentoch, ktorí pochádzali 
z rôznych prostredí, pretože ich predošlé vedomosti 
a výsledky neboli už iba vo virtuálnej rovine, ale sa stali 
fyzicky viditeľnými. To platí hlavne vtedy, ak je program 
vytvorený žiakmi zmysluplný a má jasný ciel využitia. 
Hmatateľná povaha fyzických zariadení pomáha 
študentom vytvárať si prirodzené spojenia programu 
a vonkajšieho sveta. Iteratívne ladenie a vylepšovanie 
fyzických zariadení pomáha deťom lepšie pochopiť 
koncepty programovania a proces vývoja softvéru. 
Skutočnosť, že koncový výstup práce študentov je 
možné vidieť a chytiť je veľkým prínosom.  
 Spolupráca je často viac ako žiadaná, keďže 
práca so zariadením je skupinového charakteru. Rôzne 
úlohy zahŕňajú návrh riešenia, hardvérové rozhranie, 
návrh programu a interakciu používateľa s prostredím 
či zariadením. Skupiny tak môžu ľahko spolupracovať či 
súťažiť, keďže úlohy môžu mať formu výziev.  
 Kreativita je prirodzene rozvíjaná a súvisí 
s fyzickou povahou úloh. Správne úlohy dokážu vzbudiť 
väčší záujem a zapájajú u študentov vyššiu snahu splniť 
zadanie úlohy a tým posúvať vlastné možnosti 
a rozvíjať stále nové a nové kreatívne prístupy.[1] 

1.3 BBC micro:bit na Slovensku 
Jedným z prvých, ktorí na Slovensko „priniesli“ BBC 
micro:bit, bol Marek Mansell, ktorý ako jeden zo 
spoluzakladateľov projektu založil v roku 2015 
občianske združenie SPy o.z. a venuje sa problematike 
programovania hardvéru. Cieľom projektu nie je urobiť 
zo všetkých žiakov informatikov, ale naopak, naučiť 
každého aspoň základné koncepty informatiky 
a elektroniky tak, aby ich žiaci vedeli použiť 
v programovaní a využiť ich aj v praxi. Projekt ako taký 
podporuje algoritmické a logické myslenie žiakov 
a vedie ich ku sebavzdelávaniu a tvorivosti. Pripravuje 
ich pre zorientovanie sa na trhu založenom na 
konceptoch IoT (Internet vecí) či Smart City. 

Materiály tvorené organizáciou nemajú za úlohu 
nahradiť dnešné osnovy, ale naopak  - obohatiť ich 
a urobiť ich pre žiakov pútavejšími, podporiť ich 
experimentálnu a bádateľskú činnosť a rozvinúť ich 
schopnosti riešenia problémov v tímoch. Svoj projekt 
Mansell dostáva do povedomia učiteľov a žiakov 
pomocou workshopov, kde predstavuje vlastné 
metodické materiály.[4] 

https://tech.microbit.org/hardware/#links
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V októbri 2018 sa SPy o.z. zapojilo do iniciatívy Meet 
and Code. 
https://www.meet-and-code.org/sk/sk/about 
Na základe tejto iniciatívy oslovilo SPy o.z. základné 
a stredné školy, ktorým poskytlo základnú sadu BBC 
micro:bit pre vyučovanie 15 žiakov.  
 

 
Obr. 2 Mapa zapojených škôl  
https://www.meet-and-code.org/sk/sk/event-
show/1472 https://www.meet-and-
code.org/sk/sk/event-show/1586 
 
Mgr. Martin Cápay, PhD. sa v šk. roku 2018/2019 
zapojil do Komenského inštitútu, kde pracuje na 
pedagogickom projekte, ktorý sa venuje BBC 
micro:bitom na Gymnáziu, Golianova 68, Nitra.  Jeho 
víziou je, aby študenti: 

- na hodinách programovania čo najviac 

pracovali s reálnymi a vlastnými dátami 

získanými cez senzory z okolitého prostredia,  

- prepájali projekty s vlastnými záujmami 

a záľubami, 

- programovanie dostalo reálny význam a 
zmysel, najlepšie pre všetkých.[5] 

Okrem toho je členom eTeacher o.z., ktoré organizuje 
workshopy aj ohľadom programovania s už 
spomínaným mikrokontrolérom.[6] 

2 Metodológia 
Náš výskum u žiakov v oblasti programovania pomocou 
fyzických zariadení začal 04. 02. 2019. Rozhodli sme sa 
spomínané micro:bity dostať do povedomia žiakov a na 
kurze eTeachera, ktorý sa venoval práve tejto 
problematike a  oslovili sme jedného z vyučujúcich 
informatiky v Nitre. PaedDr. Ivan Runák, PhD. súhlasil 
s výskumom a výučbou informatiky pomocou BBC 
micro:bita na Základnej škole kniežaťa Pribinu v Nitre. 
Po konzultácii s vedením školy a p. učiteľom sme 
vytvorili pre jednu triedu šiesteho ročníka trojhodinové 
bloky vyučovania v  učebni, kde maximálny počet 
žiakov dosahoval počet 12. Dotazník, anté a následne 

post, vyplnilo 14 žiakov, z toho 10 chlapcov a 4 
dievčatá. 
 Pred prvou hodinou informatiky dostali žiaci 
za úlohu vyplniť anté dotazník, ktorý sledoval ich 
doterajšiu skúsenosť s programovaním a prístup k 
nemu.  

2.1 Aktivity na hodinách 
Prvá aktivita bola zameraná na jednoduché 
zoznámenie sa s BBC micro:bitom a vytvorenie 
animácie. Žiaci sa najprv zoznámili s fyzickým 
zariadením a navzájom si vymieňali informácie o tom, 
čo vidia. Diskusiu sme iba sledovali a dopĺňali neznáme 
výrazy či presnú terminológiu tak, aby žiaci porozumeli 
tomu, čo držia v rukách.  
 Nasledovalo zoznámenie sa s vývojovým 
prostredím a zmena primárneho jazyka na slovenčinu. 
Prvou úlohou žiakov bolo vytvorenie animácie, zadanie 
bolo jednoduché. Nakreslili postavu a mali pohnúť 
niektorou jej časťou. Žiaci sa úlohy chopili s veľkým 
nadšením. Bez akéhokoľvek zásahu sami vyprodukovali 
animáciu pracujúcu v počítači. Vysvetlili sme si, ako sa 
program nahráva do micro:bita a následne žiaci svoje 
projekty pozorovali na zariadení. Keďže žiaci používali 
počas programovania jedenkrát sa opakujúci blok, 
animácia bola rýchla a krátka.  
 

    
Obr. 3 Jednokroková animácia 
 

Žiaci sa naučili čo je to sekvencia príkazov a to, ako 
sa program následne vykresľuje na zariadení. Pomocou 
tlačidla RESET dosiahli opätovné naštartovanie 
animácie. Je to jednoduché účinné riešenie toho, aby 
sa postavička znovu rozpohybovala. Na záver aktivity 
sme použili iný blok (vždy) za účelom urobiť animáciu 

https://www.meet-and-code.org/sk/sk/about
https://www.meet-and-code.org/sk/sk/event-show/1472
https://www.meet-and-code.org/sk/sk/event-show/1472
https://www.meet-and-code.org/sk/sk/event-show/1586
https://www.meet-and-code.org/sk/sk/event-show/1586
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plynulou a dosiahli tak čo najvernejšie priblíženie 
reálneho človeka vo výskoku. 
Čo sme sa naučili: definovali sme si grafický príkaz, 
postupnosť príkazov a ukázali rozdiel medzi 
jednorazovým vykonaním udalosti po spustení 
a udalosťou nekonečnej slučky. 

Cieľom nasledujúcej aktivity bolo zoznámiť žiakov 
so spracovaním vstupov a výstupov tak, aby sami 
porozumeli postupnosti príkazov a tomu, ako pracuje 
funkcia pozastavenia.  Zadaním bolo, aby sa pri stlačení 
tlačidla na displeji postupne zobrazili nimi zvolené tri 
obrázky a aby sme každý z nich videli na displeji určitý 
čas.  
 

 
Obr. 4 Vstupy a výstupy 
 
Čo sme sa naučili: precvičili sme si postupnosť príkazov 
a ukázali sme si prácu s parametrami, či už pri výbere 
vhodnej ikony alebo zmenou hodnoty milisekúnd 
v príkaze pozastaviť. 
 Tretia aktivita uzatvárala prvý trojhodinový 
vyučovací blok programovania a bola zostavená 
z dvoch jednoduchých programov, pomocou ktorých si 
žiaci vytvorili z micro:bita jednoduchú pomôcku, ktorú 
môžu využiť pri reálnej hre. V prvom zadaní išlo 
o hraciu kocku, kde sa žiaci zoznámili s problematikou 
generovania náhodného čísla v určitom rozsahu. 
Programovali sme si elektronickú hraciu kocku a tak 
boli žiadúce čísla iba od 1 do 6. Chceli sme predsa  
simulovať realitu.  
 Ako druhá tohto bolu bola Salute!, ktorá 
priniesla aj prepojenie s matematikou. Princípom hry 
je, že dvaja oproti sebe stojaci žiaci držia nad hlavou 
svoje micro:bity, na ktorých sa im vygenerovalo 
náhodné číslo. Tretí žiak, ktorý vidí obe čísla, povie 
súčet týchto dvoch čísel. Ten žiak, ktorý na základe 

tohto súčtu dokázal ako prvý uhádnuť (vypočítať) svoje 
číslo, ktoré vlastne nevidí, vyhráva. V tejto aktivite 
museli žiaci zmeniť interval náhodne generovaných 
čísel a vstupnú udalosť.[7] 
 Obe aktivity žiaci dokázali naprogramovať 
samostatne. Žiaci boli na hodine aktívni, čo prispelo k 
tvorivej a priateľskej atmosfére v kolektíve, a teda 
k pozitívnej klíme. Deti sa nielen hrali, ale dokázali 
spolupracovať a pomáhať si v riešení problémov tak, 
aby sa mohli vždy zapojiť všetci.  
 

 
Obr. 5 Elektronická kocka a vlastný hrací plán 
 
 Programovanie žiakom nerobilo žiadne 
problémy, pretože zručnosti nadobudli na predošlých 
hodinách. Žiaci porozumeli, že senzory sú spracovávané 
rovnako ako tlačidlové vstupy, a tak svoje programy 
mohli jednoducho realizovať. 
 

 
Obr.  6, 7 Salute! A hracia kocka 
 
Čo sme sa naučili: generovanie náhodného čísla 
v potrebnom rozsahu, zobraziť vopred neznáme číslo 
využitím vstupného parametra, reagovať na udalosti 
akcelerometra. 
V poradí štvrtou aktivitou bola zameraná na 
bezdrôtovú komunikáciu - prijímanie a odosielanie 
správ. Úlohou žiakov bolo pomocou bádania 
a vlastných pokusov, odoslať na učiteľský micro:bit 
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svoje meno. Žiaci  začali prehľadávať vývojové 
prostredie a skúšali experimentovať s  rôznymi blokmi. 

Prácou učiteľa bolo sledovať žiakov a pomáhať im 
napredovať pomocou jednoduchého opisu toho, ako 
funguje klasická vysielačka. Žiaci sa ako prvé dozvedeli, 
že odosielanie nastáva pomocou stlačenia tlačidla. 
Zistili, že všetko, čo potrebujú, je v ponuke „rádio“ 
a následne i to, že učiteľ má svoj komunikačný kanál 
nastavený na číslo 1. 
 Prvé meno sa po pár minútach samostatnej 
práce objavilo na monitore učiteľa. Žiaci s nadšením 
pozorovali, ako ich spolužiak uspel, dostal hodnotenie 
a namiesto toho, aby zostali demotivovaní, skúšali 
svoje zadanie podľa jeho vzoru. Fascináciou pre žiakov 
bolo, prečo a kedy sa vypisuje ktoré z mien. Následne 
porozumeli tomu, že správy sú ukladané do radu 
a vypisujú sa podľa poradia prijatia.  
 

 
Obr. 8 Rádiová komunikácia 
 
Čo sme sa naučili: komunikácia dvoch zariadení môže 
fungovať len ak sú nastavené na rovnakej frekvencii 
(kanále), princíp vysielania na základe spúšťača. 

Ďalšou z aktivít, ktoré sa týkali komunikácie, bola 
šifrovacia hra. Jedným zo základných poznatkov 
o komunikácii je jej bezpečnosť a následne i šifrovanie 
správ. Aktivite predchádzala zábavná diskusia o tom, 
ako je možné šifrovať slová či vety. Žiaci pomocou 
internetu vyhľadávali im známe alebo jednoduché šifry. 
Ponúkli sme im jednoduchú pomôcku v podobe dvoch 
ľahších klasických šifier. Išlo o zmenu poradia písmen 
v správe otočením alebo kódovanie podľa poradia 
písmena v abecede - číslovanie abecedy. Žiakom 
zadanie prišlo jednoduché a smiešne. Pochopili však, že 
ak by náhodou niekto odchytával našu komunikáciu 
z iného štátu, zmysel by mu slová dávať nemuseli. 
Trieda sa následne rozdelila na dva súperiace tábory 
tajných agentov, ktorí mali vlastnú základňu v podobe 
jedného micro:bita, ktorého obsluhovali dvaja žiaci. Ich 

úlohou bolo na dopredu dohodnutom kanáli, zdielať 
šifru, ktorej obsahom bolo číslo súkromného kanála 
ktorí si následne spoluhráči mali nastaviť, aby sa ich 
komunikácia stala súkromnou. Neúspech by nastal pri 
zlomení šifry na úrovni verejného kanalá. Úspech 
znamenal zmenu na požadovaný kanál a následne 
skrytú komunikáciu.  
 Úloha priniesla žiakom veľa skúseností o tom, 
prečo je dôležité šifrovať správy a na vlastnej koži si 
odskúšali, že dešifrovanie správ, ktoré nie sú určené im, 
a kde nevedia algoritmus ani kľúč šifrovania, nie je nič 
jednoduché. 
 Záver hodiny sme venovali jednoduchej 
diskusii o tom, ako sa šifrovali správy za vlády J. 
Caesara, N. Bonaparteho či počas 2. sv. vojny.  

Obr. 9 Príklad žiackej šifry 
 
 Čo sme sa naučili: princíp prijatia správ a jej 
zobrazenie, čo je to šifrovanie správ za účelom skrytia 
jej obsahu, čo je to dešifrovanie správy s tajným 
kľúčom. 

Predposledná aktivita bola venovaná zopakovaniu si 
všetkých prvkov, ktoré sme sa naučili používať 
a následné využitie podmieneného príkazu 
v programovaní. Úlohou žiakov bolo pripraviť si 
micro:bita tak, aby pri prijatí rôznych čísel vykresľoval 
iné obrazce. 
 Žiaci zadanie ponímali ťažšie, no pri 
postupnom vysvetľovaní a opakovaní toho, čo si 
želáme, aby bolo výsledkom, sa s úlohou vyrovnali 
ukážkovo. Všetci bez akýchkoľvek problémov dosiahli 
splnenie zadania a výsledkom bola motivujúca hodina, 
na ktorej sme sa opäť pomocou micro:bita hrali 
a vytvárali sme tak opäť kreatívnu a priateľskú 
atmosféru.  
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 Kmeňový vyučujúci bol milo prekvapený, ako 
žiaci dokážu spolupracovať a ako sa snažia pomôcť si 
navzájom, pretože ich motiváciou bola práve hra, na 
ktorú sa tešili. Jej princíp spočíval v nájdení svojej 
dvojičky. Na začiatku si deti vybrali spoluhráča a spolu 
s ním si nastavili rovnaký komunikačný kanál. Následne 
sa micro:bity odpojili od počítača a pomiešali sa 
náhodne medzi deti. Odpoveďami na micro:bitoch mali 
deti zistiť, kto v hre je ich dvojička. Odpoveď ktorú 
dostávali patrila niektorému zo spoluhráčova a ich 
vlastná sa zobrazovala zasa na zariadení, ktoré patrilo 
do páru s tým, ktoré mali v rukách. 
 

 
Obr. 10 Aktivita pomocou IF 
 
Čo sme sa naučili: princíp podmienky IF, prijímanie 
a odosielanie odpovedí, spolupráca v tíme, neverbálna 
komunikácia 

2.2 Záverečná aktivita  
Poslednou aktivitou druhého bloku hodín informatiky 
bol program, ktorý v sebe zahŕňal všetky doteraz 
nadobudnuté vedomosti.  
 Žiaci mali za úlohu vytvoriť z micro:bita 
jednoduchý budík, časovač, ktorý bude aktivovaný 
práve vtedy, keď učiteľ odošle signál. Spoločnou 
dohodou prišlo k tomu, že aktivačná vlna signálu bude 
po prijatí čísla 1. Využitím podmieneného príkazu, cyklu 
a náhodného generovania čísel mali žiaci za úlohu 
vytvoriť odpočet.  
 Úlohu žiaci brali ako veľmi náročnú. 
Postupným rozkladaním problému na menšie celky 
však dosiahli riešenie a každý programoval tak, aby 

dosiahol čo najlepší výsledok. Na interaktívnej tabuli 
bol premietaný správny kód tak, aby bolo vždy vidieť 
iba jeho časť  - spravidla iba jeden riadok kódu. Tí žiaci, 
ktorí mali problém s rozložením problému, postupne 
sledovali kroky učiteľa a prepisovali svoj kód. Sami čítali 
kód, ktorý bol zobrazovaný a s malou pomocou tak  
začali chápať jednotlivým častiam. 
 K celkovému a funkčnému riešeniu sme žiakov 
navádzali minimálnymi krokmi tak, aby boli nútení sami 
premýšľať a testovať, čo v daný okamih ich kód 
vykonáva. 
 Náročnejšie riešenie prinieslo v triede 
spočiatku rozruch a vlnu demotivácie zo strany žiakov, 
pretože sa obávali, že úlohu nedokážu splniť. 
Postupným vysvetľovaním a moderovaním diskusie 
o programe však všetci dospeli k správnemu 
a funkčnému riešeniu. Výsledkom bola aplikácia, ktorej 
kód však žiakov neodradil a dokázali ho čítať 
a odôvodňovať krok po kroku. 
 V triede po odskúšaní posledného zadania 
zavládla vlna uspokojenia a i žiaci, ktorí sa podceňovali, 
zostali posmelení tým, že ak problémy riešia po 
častiach, tak je v ich silách dotiahnuť riešenia do 
správneho konca.  
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Obr. 11 Výsledný program – posledná aktivita 
 

3 Výskum 
Výskum sa realizoval prostredníctvom anté a post 
dotazníkov. Anté dotazník pozostával zo 6 otázok: 

- Čo je to BBC micro:bit? 
- Už si niekedy programoval? 
- Je podľa teba programovanie dôležité? 
- Ohodnoť svoju úroveň znalostí z 

programovania. Nepýtame sa na známku z 
INF, ale ako to cítiš ty. 1- Nerozumiem 5- viem 
programovať. 

- Má podľa teba programovanie význam v 
porovnaní s iným učivom ? 

- Tešíš sa na programovanie hardvéru? 
Post dotazník sa zameriaval na nasledujúce otázky: 

- Čo je to micro:bit? 
- Je podľa teba programovanie dôležité? 
- Ako sa ti páčili hodiny s micro:bitom? 1 – 

nepáčili, 5 – veľmi páčili 
- Boli hodiny pre teba náročné ? 1 -boli veľmi 5-

neboli vôbec 

 
 Vo výsledkoch anté dotazníka sme zistili, že na 
otázku Čo je to micro:bit nevedel nikto odpovedať. 
Môže to súvisieť s tým, že doteraz s micro:bitom 
nepracovali. Pri otázke Už si niekedy programoval? sa 
79 % respondentov vyjadrilo, že už programovali, 
zvyšní tvrdili, že nie. Na základe rozhovoru s kmeňovým 
učiteľom sme zistili, že všetci žiaci už programovali. 
Domnievame sa, že si túto skutočnosť nepamätali.  
 

 
Graf 1 Je podľa teba programovanie dôležité ? 
 
Zaujímavé výsledky priniesli aj odpovede, ktoré sa 
týkali ohodnotenia úrovne znalostí žiakov 
z programovania. 
 

 
Graf 2 Úroveň znalostí programovania 
 

Možno si všimnúť, že žiaci boli skôr skromní 
a vyjadrovali sa na škále od 1 do 5, pričom 4 a 5 
vyznačili len chlapci. Maximálne hodnotenie, ktoré 
vyznačili dievčatá, bolo 3. 
Pri ohodnotení programovania v súvislosti 
s dôležitosťou iných učív sme zistili, že väčšina žiakov si 
myslí, že programovanie je rovnako dôležité ako iné 
učivá v škole.  
Klíma triedy bola pozitívna, keďže sme zistili, že takmer 
všetci žiaci sa tešia na programovanie micro:bitu. 
 

Pri post dotazníku boli výsledky nasledovné: pri 
otázke Čo je to micro:bit odpovedali všetci respondenti 
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správne okrem jedného, ktorý tvrdil, že nevie. 
Najčastejšie spomínali slová ako programovanie, robot, 
prístroj. Pri otázke, či je programovanie dôležité, boli 
výsledky takmer totožné ako pri anté dotazníku, a teda, 
že programovanie je dôležité.  

 
Dôležitou otázkou bolo aj to, že sa im práca 
s micro:bitom páčila.  
 

 
Graf 3 Obľúbenosť hodín s micro:bitom 
 

Možno vidieť, že žiaci hodnotili hodiny pozitívne. 
Ďalšou otázkou bolo, či boli hodiny náročné. Žiaci sa 
vyjadrili, že väčšinou nie. Vo všeobecnosti si myslíme, 
že vzťah toho, či sú hodiny náročné a či sa páčili, sú 
priamo úmerné.  
 

 
Graf 4 Náročnosť hodín 
 
Žiaci sa okrem toho vyjadrili, že by s micro:bitmi chceli 
na hodinách pokračovať.  

 
Graf 5 POST-Úroveň znalostí z programovania 
 

Oproti anté dotazníku vidno, že najviac sa žiaci 
hodnotili na úrovni 4 a 5, kdežto predtým väčšina 
zakrúžkovala úroveň svojich znalostí na 3. Vidíme tu 
posun, a teda, že svoju úroveň znalostí si žiaci podľa 
svojho vlastného uváženia na základe programovania 
s micro:bitom zvýšili. 

Záver 
Výskum realizovaný na ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre, 
ktorý trval 12 hodín, prispel k zvýšeniu úrovne znalostí 
z programovania. Programovanie sme vyučovali 
pomocou edukačnej pomôcky BBC micro:bit, ktorú 
základná škola momentálne nemá ale v budúcnosti je 
možnosti vlastniť micro:bit otvorená. Na základe 
výskumu sme zistili, že žiakom sa micro:bit páčil a chceli 
by s ním pracovať aj naďalej. Samotní žiaci sa vyjadrili, 
že cítia zlepšenie v oblasti programovania. 
V budúcnosti by sme chceli vytvoriť ďalšie aktivity 
a následne ich overovať v praxi. 
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Abstrakt 
E-learning sa za posledných 10 rokov stal trvalou 

súčasťou vzdelávacieho procesu vo viacerých vyspelých 
krajinách, vrátane Slovenska. Keďže e-learnig úzko 
súvisí s informatizáciou, rozvojom zručností 
a schopností samotných študujúcich, ako i využívaním 
často neštandardných ICT prostriedkov, do 
vzdelávacieho procesu sú tak často implementované 
metódy a prvky, ktoré sa niekedy používajú v iných 
oblastiach nášho života. Jednou z takýchto metód, 
ktorá sa začína uplatňovať v rámci elearningu je 
metóda eyetrackingu. V príspevku prinášame pohľad 
na možnosti implementácie metódy eyetrackingu do 
vzdelávacieho procesu tak, aby sme dokázali odhaliť 
jeho slabé  miesta, a naopak zvýšili efektivitu 
a didaktickú účinnosť vzdelávacieho procesu. 

Kľúčové slová: web-based education, eye-tracking, 
emócie, konštruktivizmus, budovanie vedomostí 

Abstract 
In the past decade, e-learning has become a permanent 
part of the educational process in a number of 
advanced countries, including Slovakia. Since e-
learning is closely tied to informatization, the 
development of skills of learners themselves and the 
utilization of often non-standard ICT resources, 
methods and elements commonly used in other areas 
of our lives are being implemented into the educational 
process. One of such methods is eye-tracking. In this 
paper, we present a view of the possibilities stemming 
from the implementation of eye-tracking technology, 
in order to identify the weak points in current teaching 
methods, and increase the didactic effectiveness of the 
educational process. 
 
 
 

 
 
Key Words: web-based education, eye-tracking, 
emotions, constructivism, knowledge building 

Úvod 
Zapojenie informačných technológií do vzdelávacieho 
procesu nám umožňuje lepšie kvantifikovať osvojenie 
si nových vedomostí študentmi. E-learningové systémy, 
ako napríklad Blackboard, alebo LMS Moodle nám 
poskytujú modulárne prostredie. Takýto typ 
vzdelávacieho prostredia umožňuje vytvárať kurzy tak, 
aby dochádzalo k zvýšeniu efektivity a didaktickej 
účinnosti, či už prednášok alebo cvičení.  

 Aplikovanie e-learningu v praxi sa opiera o 
ideu konštruktivizmu. Konštruktivizmus je prístup k 
učeniu a učeniu sa, ktorý je postavený na myšlienke, že 
kognitívny proces (učenie), je výsledkom "mentálnej 
konštrukcie". Študenti sa učia spájaním nových 
informácií s vedomosťami, ktoré už majú. 
Konštruktivisti veria, že proces učenia sa, je ovplyvnený 
kontextom, v ktorom je idea naučená, rovnako ako aj 
názormi a postojom študenta. Konštruktivizmus je 
teória zameraná na proces učenia sa, pričom je vo 
veľkej časti založená na oblasti psychológie, ktorá 
vysvetľuje ako ľudia získavajú vedomosti a učia sa [1]. 

O ideu konštrukcie vedomostí sa opierajú dva 
dôležité myšlienkové prúdy. Po prvé, študenti 
konštruujú nové myšlienky alebo svoje nové názory 
pomocou toho, čo už vedia. Študenti prichádzajú k 
učeniu s vedomosťami nadobudnutými z 
predchádzajúcich skúseností a tie ovplyvňujú nové 
vedomosti vyplývajúce z nových skúseností. Druhý 
názor  vraví, že učenie je viac aktívne ako pasívne. 
študenti konfrontujú svoje predchádzajúce vedomosti 
vzhľadom k tomu, čo sa dozvedeli z nových situácií. Ak 
to, čo sa študenti dozvedia nové, nie je konzistentné s 
ich súčasnými vedomosťami, ich porozumenie sa 
upraví, aby začlenilo nové skúsenosti. Ostávajú aktívni 
počas celého procesu. Aplikujú nové skúsenosti, 
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poznamenávajú si relevantné detaily z nových zážitkov, 
posudzujú konzistentnosť starších a novších znalostí a 
na základe tohto posudku, upravujú svoje 
vedomosti.[1] 

Zhu vo svojej práci tvrdí, že vyučovanie pomocou e-
learningu nie je len buď vedené objektivisticky, alebo 
konštruktivisticky, ako dvoma protichodnými teóriami, 
ale ich kombináciou. Online kolaboráciou, študenti 
spoločne pracujú na prípadoch, alebo zadaniach, do 
ktorých každý študent prináša svoje predchádzajúce 
vedomosti a skúsenosti, spoločne pristupujú k 
informáciám a budujú svoje vedomosti v procese 
online interakcie. Inými slovami, vedomosti sú 
konštruované a schopnosti sú rozvíjané 
prostredníctvom práce s e-learningovými materiálmi. S 
rozvojom interaktívnych technológií a ich rozšírenom 
použití, e-learning neslúži len na presun informácií, ale 
zahŕňa aj spoločné učenie sa, skupinovú prácu, 
asynchrónnu a synchrónnu interakciu medzi učiteľmi a 
žiakmi [2]. 

Katedra informatiky od roku 2005 využíva ako 
podporu elearningu LMS Moodle. Je to modulárny 
systém. Šaňová a kolektív sa odkazujú na štúdiu [3] 
ktorá tvrdí, že hoci má LMS Moodle veľký potenciál, v 
praxi sa používa najmä ako repozitár materiálov a jeho 
pokročilé funkcie sa používajú menej. V dotazníku, 
ktorý Šaňová zrealizovala, študenti uvádzajú, že 
samostatné testy a interaktívne texty považujú  za 
efektívnu časť kurzov, preferujú video prednášky, 
prípadne by ocenili audio prednášky vo forme 
podcastov formátu mp3. Taktiež si myslia, že prednášky 
by mali byť kratšie a koncentrovať sa na kľúčové témy. 
Súčasne hodnotili tieto nástroje za nedostatočne 
používané a s veľkým potenciálom.[4] 

Za posledných 10 rokov pracovníci katedry 
informatiky FPV UKF v Nitre navrhli a naprogramovali 
rôzne rozširujúce moduly (Interactive question, 
Interactive Element Stat, EmoDec a iné), ktoré boli 
určené na podporu zvýšenia efektívnosti a didaktickej 
účinnosti vzdelávacieho procesu. Avšak aj napriek 
týmto modulom zo štatistického vyhodnotenia [5] je 
jasné, že tieto moduly síce na jednej strane dokážu 
dočasne zvýšiť záujem o preberanú problematiku, na 
druhej strane nespĺňajú očakávané výsledky pre 
zvýšenie efektívnosti a didaktickej účinnosti 
vzdelávacieho procesu. Veľké rozdiely sa prejavili 
najmä medzi študujúcimi skupinami – interní verzus 
externí študenti. Z pedagogického hľadiska existujú 
rôzne metódy, pomocou ktorých je možné určiť 
problematické miesta vo vzdelávacom procese. Jednou 

z takýchto metód je metóda dotazníka alebo metóda 
osobného rozhovoru.  

Keďže študenti v dotazníkoch môžu často zavádzať 
a neposkytovať tak jednoznačné odpovede na naše 
otázky, ako aj nemusia plne vyjadriť svoje názory, či už 
v rámci dotazníka ale i osobného rozhovoru, je na 
mieste otázka, ako získať o priebehu vzdelávacieho 
procesu ucelený obraz bez toho, aby sme výsledky 
z neho museli na začiatku ihneď konfrontovať so 
samotnými študujúcimi. Jednou z ďalších 
pedagogických metód je metóda pozorovania. 
V prípade využívania metódy pozorovania 
a implementácie ICT do vzdelávacieho procesu, napr. 
eyetrackingu dostávame veľmi silný nástroj, pretože 
metódy eyetrackingu môžeme využívať pri štúdiách 
zameraných na skúmanie vzdelávacích a učebných 
procesov. Metóda eyetrackingu je nástroj na štúdium 
vizuálnej pozornosti a sociálnej interakcie, zároveň nám 
umožňuje hlbšie pochopiť, ako rôzne aspekty 
vzdelávacieho procesu formujú vzdelávacie výstupy. 
Výskumníci, využívajúci metódu eyetrackingu môžu zo 
získaných dát efektívne navrhovať, hodnotiť a 
zlepšovať priebeh vzdelávacieho procesu. 

Sledovanie očí môže pomôcť objavovať a určovať: 
1. Rozdiely v zhromažďovaní informácií, 
2. Rozdiely v zručnostiach pri riešení problémov, 
3. Rozdiely v stratégiach učenia, 
4. Vzory sociálnej interakcie od učiteľa po 

študenta, 
5. Sociálnu interakciu medzi študentami pri 

vzdelávacom procese, 
6. Akú didaktickú účinnosť majú rôzne 

vzdelávacie materiály 
V príspevku sa zameriavame na to, akým spôsobom 

je možné metódu eyetrackingu implementovať do 
vzdelávacieho procesu pre technicky orientované 
predmety: Logické systémy a Architektúra počítačov. 
Študenti, ktorí prichádzajú z rôznych stredných škôl 
majú rôzne vstupné vedomosti, ktoré sú však často 
diametrálne odlišné od požiadaviek potrebných pre 
zvládnutie týchto odborných predmetov. Často sú 
úspešnými v konečnom hodnotení iba tí študenti, ktorý 
predtým absolvovali odbor s elektrotechnickým 
zameraním na strednej škole. V rámci vzdelávacieho 
procesu sa tak stretávame s problémami, ktoré súvisia 
s čitateľskou gramotnosťou, teda nepochopením 
obsahu študijného materiálu, ktorý je študujúcim 
poskytovaný v elektronickej forme. Z posledných 
zrealizovaných štúdií [5] vieme, že študenti sa síce 
dokážu naučiť poskytovaný študijný materiál 
naspamäť, ale jeho obsahu vôbec nerozumejú a taktiež 
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veľký zmysel im nedávajú aj elektrotechnické schémy 
alebo technické blokové schémy, ktoré tieto študijné 
materiály obsahujú. 

Cieľom tohto príspevku je predstaviť nový prístup k 
interpretácii prínosov mapovania koncepcie pomocou 
sledovania očí a využívania rôznych senzorov. V rámci 
nášho výskumu sa zameriame predovšetkým na 
nasledujúce výskumné otázky: 
Q1: Ak obsahuje študijný materiál interaktívne 
mediálne elementy, aké sú vplyvy tohto druhu 
poskytovania informácií na fixáciu a sakády študujúcich 
pri štúdiu takto poskytovaných študijných materiálov? 
Q2: Je možné pomocou rôznych senzorov (HR, GSR 
a iné) odhaliť tieto vplyvy? 
Q3: Aké veľké sú rozdiely v čítaní a pochopení 
študijného materiálu medzi študentmi, ktorí predtým 
absolvovali strednú školu s elektrotechnickým 
zameraním a študentmi iných odborov? 

V nasledujúcej časti sú uvedené práce, ktoré 
ovplyvňujú náš budúci výskum. Vychádzame z nich pri 
návrhu metodiky implementácie metódy eyetrackingu 
do vzdelávacieho procesu. 

1 Súvisiace práce 
Samotná metóda eyetrackingu nie je vôbec novou 
metódou, dokonca z historického pohľadu je oveľa 
staršou metódou, ako napríklad detekcia tváre. Nápad 
zaznamenávania pohybu očí a určovanie problémov 
ľudí pri čítaní textu pochádza z roku 1894 (Erdman-
Dodge Tachistoscope). Prvý záznam o pohybe očí bol 
vytvorený v roku 1901 pomocou photochronograph 
(Thomas Clinet). Metóda eyetrackingu sa však 
postupom času vylepšovala, s využitím matematických 
algoritmov pre určenie polohy zreničky z nej vznikla 
moderná technológia, ktorá skúma pohyby očí počas 
čítania alebo sústredenia sa na určitý produkt (využitie 
v oblasti neuromarketingu).  

Eyetracking umožňuje čítať texty bez prerušenia 
čitateľského tempa [6] a zároveň poskytuje vďaka 
neustálemu monitorovania pohybu zreničiek počas 
čítania hodnotné údaje týkajúce sa porozumenia 
čítania [7].  

Pohyb oka je z časti riadený zo stredného mozgu, to 
znamená že nie je plne riadený vedomím človeka. 
Pohyb zreničky je preto človek pri čítaní nevie 
ovplyvniť. Metóda eyetrackingu z tohto hľadiska 
prináša relatívne pravdivé informácie (v závislosti od 
kalibrácie systému, zdravotného stavu skúmaného 
jedinca a podobne) o pohybe oka. Pohyb oka, ktorý 
pomocou eyetrackingu môžeme snímať je sledovanie, 
trasenie, krúženie, posun, fixácia na bod a sakády. 

Najdôležitejšie pohyby ktoré sa vyhodnocujú v rámci 
metódy eyetrackingu sú práve fixácie a sakády. Pri 
čítaní alebo pozorovaní určitej situácie, sa oči človeka 
nepohybujú plynule po riadkoch, ale „skáču“. Pri čítaní 
je to po slovách, kedy človek dokáže vnímať v riadku 
súčasne 2-4 rôzne slová a preto dokáže aj rýchlo 
prečítať text. V prípade pozorovania obrázkov, alebo 
sledovania určitej životnej situácie sa môže sústrediť na 
určitý bod, ktorý ho v danej situácii zaujal. Toto 
zastavenie sa nazýva fixácia a skoky (presunutie na iný 
pozorovaný bod) sú sakády.  

Na základe predchádzajúcich štúdií existuje 
konzistentná súvislosť medzi fixáciou človeka a 
výskytom kognitívnych procesov [8]. Mapovanie 
obsahu toho kam a ako dlho sa pozerá človek 
v súvislosti s čítaním je grafická technika [9], ktorá sa 
snaží ilustrovať pochopenie obsahu poskytovaného 
študijného materiálu študentmi. Výsledkom takéhoto 
mapovania je grafická koncepčná mapa, ktorá môže 
výskumníkom pomôcť pochopiť, ako študenti s danými 
poskytovanými študijnými materiálmi pracujú, zároveň 
zhrnúť a synchronizovať informácie [10]. 

Pri vytváraní študijných materiálov v súčasnosti už 
množstvo učiteľov túto techniku aktívne využíva ako 
tzv. expertnú koncepčnú mapu. Takáto mapa sa 
používa pred aktívnym poskytovaním študijného 
materiálu. Je určená na to, aby pomocou testovacej 
skupiny, ktorú tvoria študujúci, odhalili prípadné chyby 
v texte v súvislosti s nepochopením niektorých jeho 
častí a ušetrili tak čas učiteľa v rámci vzdelávacieho 
procesu a zvýšili tak didaktickú účinnosť poskytovaných 
študijných materiálov  [11]. Expertná koncepčná mapa 
môže explicitne prepojiť kľúčové myšlienky textu 
vizuálne, pretože koncepčné mapy zobrazujú súvisiace 
koncepcie a pomocou štítkov ukazujú, ako sú tieto 
pojmy spojené[12]. 

Dnes však niektorí výskumníci už nevyužívajú na 
pochopenie toho, ako študujúci pracujú so študijným 
materiálom iba samotnú metódu eyetrackingu. 
Napríklad Makransky, Terkildsen & Mayer [13] sa vo 
svojej štúdii sústreďujú na preskúmanie toho, aký 
potenciál má kombinácia subjektívnych a objektívnych 
opatrení v prípade vzdelávacieho procesu. Zároveň sa 
snažia odhaliť mechanizmy, ktoré sú základom efektu 
priestorovej kontinuity v multimediálnom vzdelávaní. 
Pod subjektívnym opatrením chápu hodnotenie 
kognitívneho zaťaženia (množstvo poskytovaného 
študijného materiálu) a pod objektívnym opatrením 
zase chápu aplikovanie metódy eytrackingu 
a využívanie senzorov na princípe EEG. Výsledok zo 
vzdelávacieho procesu bol meraný pomocou skóre na 
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retenčných a transferových posttestoch. Práve Mayer 
je ten, ktorý posledných viac ako 20 rokov poukazuje na 
výhodu implementácie a používania interaktívnych 
mediálnych elementov v študijných materiálov [14]–
[20]. Avšak posledných 5 rokov zároveň potvrdzuje aj 
tvrdenie Magdin a kol. [5], že aj napriek 
množstvu, odpovedajúcej kvalite a celkovému 
pozitívnemu hodnoteniu implementovaných 
interaktívnych mediálnych elementov do študijných 
materiálov, nedochádza k zvyšovaniu didaktickej 
účinnosti vzdelávacieho procesu.  

2 Metódy skúmania 
Existujú e-learning systémy, ktoré používajú eye-
tracking ako základný prvok ich architektúry. Príkladom 
sú AdeLE (Adaptive e-Learning with Eye tracking), 
e5Learning alebo iDict. iDict je softvér pre 
prekladateľov, ktorý používa informáciu o polohe očí na 
zobrazenie relevantných nápovied, prekladov 
problémových slov alebo viet. e5Learning umožňuje 
učiteľovi nastavovať obmedzenia, (napr. ako dlho by 
mal študent stráviť pozeraním sa na konkrétny obrázok, 
alebo blok textu), ale aj implementuje jednoduché 
rozpoznávanie emocionálnych stavov „vysokého 
sústredenia“, „nechápavosti“ a „únavy“[21] 

Okrem systémov úzko spojených so sledovaním očí 
sa eyetracking technológie používajú aj na testovacie 
účely. Autori štúdie popísanej v popisujú tri typické fázy 
e-learningových aktivít - hľadanie, prezeranie a 
prípravu, pričom zistili, že počas fázy hľadania je 
zrenička študentov výrazne zväčšená oproti fázy 
prezerania. [22] 

A. Strukelj a kol. sa zaoberali sa otázkou, či zvukové 
ruchy negatívne vplývajú na rýchlosť čítania a dopad na 
porozumenie textu. Použili veľký, statický snímač 
pohybu očí, pričom 23 študentov čítalo 3 texty s 
následným testom na zistenie porozumenia textu. Ako 
zvukový ruch použili nahrávku vravy ôsmych hlasov v 
dvoch úrovniach hlasitosti - 50 a 70 dB. Počas 
experimentu monitorovali pohyby očí a GSR. Vo 
výsledku prišli na to, že hoci hluk pri čítaní má vplyv na 
nižšie kognitívne systémy, ako je stres, vzruch a 
žmurkanie, neovplyvňovalo porozumenie textu, hoci 
účastníci hlásili, že malo negatívny dopad na ich 
výkon[22]. 

Na trhu je viacero typov a cenových kategórií eye-
trackerov. Ehinger a kol. porovnávajú viaceré 
parametre eye trackerov Pupil labs a o 15 radov 
drahšieho EyeLink 1000. V kalibrácií, hoci drahšie 
zariadenie bolo presnejšie, obe zariadenia dopadli 
porovnateľne dobre, avšak Pupil Labs rýchlejšie strácal 

kalibráciu a bolo ho nutné znovu nakalibrovať pre 
zaistenie maximálnej presnosti záznamu. Vo 
všeobecnosti však v presnosti záznamu Pupil Labs 
zaostáva za výrazne drahším EyeLink 1000, obzvlášt v 
úlohách, pri ktorých sa merali tzv. mikrosakády, ktoré 
Pupil Labs často vôbec nezachytil. Taktiež Pupil Labs 
úplne zlyhal pri detekcií žmurknutí a veľké množstvo 
žmurknutí vôbec nezaregistroval. Pri meraní kontrakcií 
zreničky objavili rozdiely v nameraných hodnotách, 
pričom niekedy nameral väčšiu plochu Pupil Labs, 
inokedy EyeLink 1000. Toto sa líšilo od účastníkov a 
vrámci skupiny sa môže tento efekt stratiť. Preto sa na 
meranie zmien veľkostí zreničky hodia obe zariadenia 
[23]. 

  Toto však nediskvalifikuje Pupil Labs od použitia v 
našom experimente, je nutné ale brať do úvahy väčšiu 
toleranciu vo veľkosti tzv. Region of Interest (ROI). Pupil 
Labs je však takmer nepoužiteľný na experimenty, kde 
je nutné zaznamenávať mikrosakády, keďže zachytáva 
len ~55% z nich. Taktiež, v prípade nutnosti filtrovať 
žmurknutia, by bolo potrebné implementovať vlastný 
algoritmus detekcie. Pohyby hlavy taktiež veľmi 
negatívne ovplyvňujú presnosť merania, čo je však 
pravda pre každé eye tracking zariadenie.  

V predchádzajúcich experimentoch bol použitý 
softvér dodávaný s okuliarmi Pupil. Okuliare Pupil Labs 
sú aj súčasťou technického vybavenia katedry 
informatiky FPV UKF v Nitre. V priebehu rokov 2017-
2019 bol k oficiálne dodávanému softvéru pre Pupil 
Labs pracovníkmi katedry (Magdin - návrh, Kohútek - 
implementácia riešenia) doprogramovaný podporný 
program nazvaný EmoSens, ktorý agreguje výsledky 
meraní viacerých fyziologických veličín. Okrem veľkosti 
zreničiek a pohybu očí (Obr. 1), EmoSens umožňuje 
merať aj frekvenciu tlkotu srdca a elektrický odpor kože 
(Obr. 2). 

  
Obr. 1 Zmeny veľkosti zreničiek v čase 
 

Predpokladáme, že ďalšou veľmi dôležitou veličinou 
pre budúce experimenty, ktoré môžu pomôcť 
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zodpovedať nami nastolené výskumné otázky sú práve 
spôsoby merania rôznych hodnôt, napr. GSR – 
galvanickej odozvy kože v súčinnosti s metódou 
eyetrackingu. Vychádzame pritom z predpokladu, ktorý 
preukázali výsledky štúdie Santoso a kol., kedy  meranie 
GSR produkuje kľúčové údaje pre predpovedanie 
záujmu študentov pri práci s výučbovými materiálmi. 
Taktiež táto štúdia preukázala významný rozdiel v 
nameraných hodnotách v prípadoch použitia 
interaktívnych a neinteraktívnych výučbových 
materiálov [24]. 

Pri našich predchádzajúcich pokusoch (v rámci 
diplomovej práce) sme síce pozorovali možnú väzbu 
nameraných hodnôt GSR a srdečného tepu k reakciám 
na zobrazované multimédia, avšak jednotlivé výsledky 
sa výrazne líšili podľa okolitých podmienok, 
konkrétneho jedinca i situácie. Keďže sa však pri 
pozorovaní galvanickej odozvy pokožky sústreďujeme 
predovšetkým na relatívnu zmenu a nie na absolútne 
namerané hodnoty, takéto experimenty majú svoje 
opodstatnenie.  

 
 
Na obr. 2 je zobrazená súvislosť medzi nameranými 

hodnotami tepovej frekvencie a GSR. V danom 
experimente v časti s vysokými hodnotami tepovej 
frekvencie a GSR korešpondovalo zobrazenie sekvencie 
strašideľných obrázkov. Ak si všimneme tú istú oblasť v 
grafe, ktorý kombinuje oba pohľady, veľkosť zreničiek a 
GSR/HR, vidíme, že nasledujú spoločný trend. 
 

Môžeme si taktiež všimnúť občasné extrémne a 
nesúvislé hodnoty veľkostí zreničiek, ktoré sú 
spôsobené tým, že sme merania uskutočňovali 
nositeľným zariadením, ktoré umožňuje subjektom 
voľnosť pohybu hlavy, čo má síce výhodu väčšej 
prirodzenosti správania sa študentov, avšak súčasne 
spôsobuje, že sa študenti viac pohybujú a skresľujú tým 

merania. V prílohe prikladáme zväčšené podoby grafov 
z merania. 

Tieto prvotné experimenty a súvisiace práce nám 
ukazujú, že existuje súvis medzi fyziologickými 
prejavmi, ako sú veľkosť zreničiek, GSR a frekvencia 
srdečného tepu so zobrazovanými obrázkami alebo 
textom.  

3 Návrh metodiky budúceho experimentu 
Keďže v súčasnosti nie je možné relevantne odpovedať 
na všetky nami nastolené výskumné otázky, pre ich 
ďalšie odpovede bude potrebné zrealizovať množstvo 
zodpovedajúcich experimentov. Ako úvodný 
experiment bude potrebné z pedagogického hľadiska 
realizovať experiment zameraný na posúdenie kvality 
v súčasnosti poskytovaných elektronických študijných 
materiálov v kurze Architektúra počítačov. Keďže 
študenti študujúci kurz sú z rôznych stredných škôl 
a teda dosahujú rôznu vstupnú úroveň vedomostí, je 
potrebné pochopiť, akým spôsobom čítajú tieto nami 
poskytované študijné materiály a či im vôbec rozumejú. 
Z tohto dôvodu budeme postupovať nasledovne: 

1. Sprístupnenie študijných materiálov 
v rámci e-kurzu Architektúra počítačov, 

2. Rozdelenie študentov do kontrolnej 
a experimentálnej skupiny, 

3. Poskytnutie študijného času na 
preštudovanie konkrétnej lekcie 
kontrolnej a experimentálnej skupine. 

4. Poskytnutie dotazníkov na posúdenie 
súčasnej kvality poskytovaných 
študijných materiálov, 

5. Vyhodnotenie dotazníkov, 
6. Analýza výsledkov z dotazníkov 

a identifikácia problémových položiek 
v hodnotení poskytovaných študijných 
materiálov a spôsobe výučby, 

7. Metóda osobného rozhovoru.  

Obr. 2 Zmeny GSR a frekvencie tlkotu srdca v čase 

Obr. 3 Spoločný graf hodnôt GSR/HR a veľkostí 
zreničiek 
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Experimentálna skupina bude skupina tvorená cca 
20 študentmi, ktorí pri študovaní študijného materiálu 
budú využívať metódu eye-trackingu (okuliare 
PupilLabs). Kontrolnú skupinu budú predstavovať opäť 
20 študenti, čím sa zabezpečí homogenita z pohľadu 
počtu. Kontrolná skupina bude študovať materiály 
klasickým spôsobom bez metódy eye-trackingu. 
Obidvom skupinám po skončení štúdia konkrétnej časti 
študijného materiálu bude poskytnutý dotazník, 
pomocou ktorého určia (9 bodová škála), kvalitu 
poskytovaných študijných materiálov. Pri zostavovaní 
dotazníka sa chceme zamerať predovšetkým na tieto 
položky, ktoré môžu ovplyvňovať schopnosť vnímania 
poskytovaného študijného materiálu: 

 určenie pohlavia,  

 veku,  

 absolvovanie typu strednej školy,  

 vzťah k informatike (predovšetkým 
hardvéru), 

Zároveň sa v dotazníku sústredíme na určenie 
položiek, ktoré budú popisovať kvalitu poskytovaného 
študijného materiálu, napr.: 

 prehľadnosť štruktúry poskytovaného 
študijného materiálu, 

 dostatočná názornosť e-kurzu, 

 interaktívnosť implementovaných 
mediálnych prvkov a samotného e-kurzu, 

 z pohľadu dostatočného množstva 
poskytnutých informácií,  

 určenie atraktivity vzdelávania takýmto 
spôsobom a pod. 

Keďže v dotazníkoch môžu študenti často zavádzať, 
resp. nevypovedať celú pravdu, v rámci experimentu 
chceme zaviesť metódu osobného rozhoru. 
Predpokladáme, že aplikovaním tejto metódy 
dostaneme relevantnejšie odpovede na naše otázky 
a zároveň tieto odpovede bude možné porovnať 
s odpoveďami (resp. s vyznačenými položkami) 
z dotazníka.  

Záver 
V úvodnej časti sme nastolili tri výskumné otázky, ktoré 
je potrebné zodpovedať pomocou ďalších 
experimentov. Existujú merateľné a skutočné vplyvy 
interatktívnych mediálnych elementov na fixácie a 
sakády študentov pri štúdiu takto poskytovaných 
študíjnych materiálov? Ak sú tieto vplyvy skutočné, 
existuje predpoklad, že kombináciou rôznych senzorov, 
napr. HR a GSR, je možné tieto vplyvy odhaliť. Nemenej 
dôležitou otázkou tiež je, či a aké veľké sú rozdiely v 
čítaní s porozumením študíjneho materiálu 

absolventov stredných škôl s elektrotechnickým alebo 
informatickým zameraním a študentami iných 
odborov. 

V spojení s použitím teplotných máp  vytvorených 
softvérom Pupil, dotazníkmi a rozhovormi so 
študentami tak môžeme ohodnotiť kvalitu existujúcich 
študíjnych materiálov a navrhnúť grafické, štylistické či 
obsahové úpravy kurzov. Porovnaním výsledkov z 
testov skupín študentov používajúcich pôvodné kurzy s 
novo vytvorenými budeme môcť určiť, či mali vykonané 
zmeny očakávaný účinok. 
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