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Na úvod

Na úvod

Milí naši čitatelia, 

život v školách je v plnom prúde. Pri-

chádzajú nové a  stále ďalšie výzvy kaž-

dodenného školského života. No a s nimi, 

samozrejme, verím, že i väčšie či menšie 

úspechy žiakov i nás, učiteľov. 

Naším úspechom je aj skutočnosť, že 

sa v  tomto čase dostáva k  Vám, do „Va-

šich rúk“, druhé číslo nášho mesačníka 

Dnešná škola – človek a príroda. Dali sme si cieľ prinášať Vám časopis pl-

ný aktuálnych tém, a to odborných, poučných i inšpiratívnych, ale hlav-

ne zaujímavých, určených nielen pre učiteľov prírodovedných predmetov, 

ale i pre žiakov, rodičov a vlastne pre každého. Nech sa páči, prelistujte si 

ho a posúďte sami, či sa nám to naozaj takto podarilo. 

Budem sa tešiť, ak si v časopise nájdete obľúbenú rubriku, a verím, 

že sa staneme spoločníkom Vašich voľných chvíľ každý mesiac a ponúk-

neme Vám reálny obraz o dnešnej škole. Tento obraz máme, ale potrebu-

jeme ho i zdieľať, premýšľať nad ním, hovoriť o ňom, inšpirovať sa ako 

ľudia, ktorým na obraze dnešnej školy záleží. 

V  prvom čísle sme v  skratke predstavili obsahovú náplň jednotli-

vých rubrík. Pozrime sa teraz na prvú z nich. Riaditeľ školy v Šintave 

odpovedá v rozhovore na mnohé pálčivé otázky, a my v redakcii si mys-

líme, že mnohí učitelia sa s ním zhodnú. Otázka však znie: Kedy sa ľady 

pohnú? Budeme len čakať, mlčať, alebo  šomrať po kabinetoch? Potom 

príde znechutenie, či pobúrenie, keď sa budú diať veci, ktoré sme mohli 

v diskusii zmeniť? Napísali ste, prejavili ste svoj názor? Súhlasíte s tým, 

aby sa z učiva zasa museli vyčleňovať prierezové témy? Sú počty hodín 

v  ročníkoch nastavené vhodne? Je opodstatnené zvýšenie počtu hodín 

prírodovedných predmetov, rozdelenie učiva do ročníkov? Je potrebné de-

lenie triedy na prírodovedných predmetoch, ak majú byť dosiahnuté ciele 

uvedené v ŠVP? Kto iný, ak nie učitelia z praxe to vedia najlepšie? Do 31. 

októbra je možné písať pripomienky na adresu svp@statpedu.sk. Prosíme 

teda, ozývajte sa, napíšte svoj názor, podporte dobré myšlienky.

Ak by ste v Dnešnej škole nenašli, čo hľadáte, čo Vás zaujíma, nevá-

hajte a píšte. Píšte námety na témy, ktoré Vás zaujímajú a chceli by ste sa 

o nich dozvedieť viac. Tak spoločne „vyplníme kamienky do krásnej mo-

zaiky, ktorou časopis Dnešná škola rozhodne je“, ako to napísala jedna 

naša prispievateľka, spoluautorka a čitateľka.

Prajem Vám príjemné čítanie a veľa pekných dní vo Vašich, našich 

školách s našimi deťmi. 
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Rozhovor s osobnosťou

V prvom čísle Dnešnej školy sme Vás, našich čitateľov, pozvali do ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šin-

tave. Nebola to len výnimočná, ojedinelá návšteva na slávnostnom vyhodnotení súťaže. Zavítame do 

školy pravidelne – každý mesiac. Prečo práve do Šintavy? Riaditeľ školy je spoluzakladateľom Združenia 

učiteľov chémie a predsedom jeho dozornej rady. Úzko spolupracujeme, napríklad so žiakmi školy sme 

nahrávali hodinu chémie. Zaujalo ma, že sa v tejto škole stále niečo deje, a preto nemám ani obavy z to-

ho, že by sme sa každý mesiac nedozvedeli niečo nové.

O  škole, v  ktorej budeme hosťami, jej minulosti, súčasnosti aj budúcnosti sa chcem porozprávať 

s PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD., ktorý je riaditeľom školy už tretie funkčné obdobie.

Som rada, že si prišiel, pán riaditeľ, a môžeme urobiť tento rozhovor. Náš rozhovor bude uve-

rejnený v 2. čísle Dnešnej školy a zároveň v septembrovej reportáži zo školy uvedieme, ako si našu 

spoluprácu predstavujeme.

S našimi čitateľmi sme už boli v Šintave na celoslovenskej súťaži, ktorú organizujete – Sväto-

plukovo kráľovstvo ožíva. Meno kráľa Svätopluka nesie aj škola, tento názov jej bol prepožičaný 

práve na Tvoj návrh. Prečo práve kráľ Svätopluk?

Prečo kráľ Svätopluk? Veľkomoravská história je určite históriou, ktorú si máme pripodobňovať. 

Slováci nemajú toľko historických osobností, takých štátoprávnych usporiadaní, ku ktorým by sme 

sa mohli vracať. Mali sme však kráľa Svätopluka, významného predstaviteľa štátnej moci vtedajšieho 

štátu.

Mňa inšpiroval osobne aj predseda vlády, ktorý na matičnom sneme v r. 2008 hovoril práve o krá-

ľovi Svätoplukovi ako o osobnosti, ku ktorej by Slováci mali znova nájsť svoju cestu. Takže aj to bola 

pre nás inšpirácia, aby sme sa k nemu prihlásili aj my a odvtedy šírime meno kráľa Svätopluka aj vďaka 

súťaži, ktorú máme.

Hneď po vstupe do budovy školy osloví návštevníka motto: „Učitelia, žiaci a rodičia spoločne 

za vzdelaním.“ Prečo ste si zvolili toto motto? 

V podstate všetci dospievame k tomu, že ak nebudú spoločne kráčať k tomu cieľu učitelia, žiaci aj 

rodičia, tak to bude problém. Mojím úsilím je, aby sme boli vzájomne prepojení, aby sme vzájomne 

spolupracovali, aby medzi nami boli korektné vzťahy a potom to pôjde. Dosiahneme spoločne cieľ – deti 

budú pripravené do ZŠ, žiaci budú dobre pripravení na stredné školy. Takže preto toto motto, aby sme 

ťahali spoločne, aj keď je to ťažké. Nehovorím, že už nemáme čo robiť na tej ceste, stále na nej robíme. 

Ty ako riaditeľ svojich pedagógov nielenže podporuješ v ich osobnom raste, motivuješ ich, umož-

ňuješ im zvyšovať si kvalifi káciu, ale dávaš im aj osobný príklad. Máš mnohé ocenenia a rôznorodé 

aktivity. Spomeniem aspoň niektoré. Z rúk štátneho tajomníka Ing. Š. Chudobu, PhD., si prevzal 

ocenenie Osobnosť roka 2012 – riaditeľ školy, ku Dňu učiteľov Ti bol ministrom školstva udelený 

Pamätný list sv. Gorazda, posledné ocenenie je z tohto mesiaca – Pamätný list predsedu Trnavského 

samosprávneho kraja za významný prínos k rozvoju regiónu. Si členom poradného orgánu ministra 

školstva – Kurikulárnej rady, členom Predmetovej komisie pre slovenský jazyk a literatúru (ŠPÚ), 

garantom 5 programov kontinuálneho vzdelávania, pracuješ vo viacerých projektoch...

S riaditeľom ZŠ s MŠ 

kráľa Svätopluka 

v Šintave

PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD.
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Rozhovor s osobnosťou

Som vďačný za tieto ocenenia, mám ešte energiu zvládať ďalšie úlohy a  som človek, ktorý rád 

posúva veci vpred a možno to ma ženie stále k novým výzvam. Ďakujem mojim spolupracovníkom, 

mojim priateľom za tímovú prácu, podporu. 

Si aj presadzovateľom spoločnej školy [1]. Priblíž nám prosím jej hlavnú ideu.

Spoločná škola (zamyslenie) – spoločná škola nie je to, čo bolo, spoločná škola je niečo, čo by malo 

byť pomocou pre učiteľov. Dnes sme svedkami toho, že sa všetko prenieslo na učiteľov, stále je veľa 

vecí, ktoré učitelia musia robiť a je to pre nich zaťažujúce. A práve spoločná škola hovorí – odbúrajme 

od učiteľov to, čo nemusia robiť, a to, v čom by im mali pomáhať priamo riadené pomocné orgány. 

Hlavným cieľom spoločnej školy je, aby bol poskytovaný učiteľom a školám servis, takže učitelia majú 

po čom siahnuť. Môžu siahnuť po vytvorených textoch, môžu siahnuť po vytvorených materiáloch, 

môžu siahnuť po učebných osnovách, môžu siahnuť po ďalších metodických materiáloch, ktoré by 

im priamo riadené inštitúcie urobili. A toto je cieľ, o ktorý sa musíme usilovať. Niečo sa naštartovalo, 

niečo je a niečo by malo byť...

Preruším Ťa: toto je pekná myšlienka. Učitelia však týmto organizáciám neveria. Čo je te-

raz? Zopár metodických materiálov síce je uverejnených na ich stránkach, je ich však veľmi málo. 

Napríklad mňa oslovili z NUCEMU ešte vo februári, hľadali chemikov do projektu „Zvyšovanie 

kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Poskytla som učiteľom in-

formáciu prostredníctvom Združenia učiteľov chémie, mnohí sa prihlásili. Doteraz však oslovení 

neboli. Čítala som, že prírodovedné predmety prídu na rad v prvej polovici tohto školského roka. 

Dočkáme sa pomoci?

Teraz sa tvoria testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Tie sa budú overovať v pi-

lotných školách, medzi ktorými je aj naša škola. Potom budú nasledovať ďalšie predmety. Verím, že sa 

to dobre rozbehne a prinesie to pomoc pre učiteľov. V tom musí byť podstata. Nie v certifi kovaných 

meraniach, porovnávať školy...

Spoločnú školu niektorí spájajú s návratom k socializmu, a preto ju kritizujú. Je ich kritika 

opodstatnená?

Odmietam túto kritiku. Nie, určite nie je možný návrat späť. Nedá sa vrátiť k tomu, čo bolo, ale 

to, čo bolo dobré by sme si mali znovu preniesť naspäť. O tom je naše úsilie. Nik nechce brať slobodu 

učiteľovi byť tvorivý. Ale čo je teraz, nie je sloboda, ale je to chaos.

Prejdime od spoločnej školy k dnešnej škole. Hovorí sa o digitalizácii, tabletoch v školách, 

niektorí považujú klasické triedy za prežitok. Na druhej strane, nie je dostatok učebníc a mnohé 

školy majú deravé strechy. Ako Ty vnímaš situáciu v našom školstve?

Ťažko (povzdych), ale nie som v línii pesimistov, ktorí hovoria, že školstvo ide dole vodou. Neho-

vorím, že nedá sa pomôcť, pomôcť sa dá a sme na ceste k zlepšeniu. Vnímam aj pozitívne snahy v štáte, 

ktoré sú, o mnohých veciach sa stále hovorí. Je dobre, že sa hovorí, stále sa o nich diskutuje, mnohé 

veci sa dávajú do popredia. Niekedy mi ale prekáža, že práve teraz, možno po dvadsiatich, tridsiatich 

rokoch sa vyťahujú veci, ktoré treba zmeniť a dvadsať, tridsať rokov sa tu neriešili. Mnohí tí, ktorí mali 

zodpovednosť v minulosti, dnes kričia, že to treba zmeniť. Prečo ich oni nemenili vtedy, keď mali 

zodpovednosť za štát v rôznych funkciách? Dnes je ľahké kritizovať, že sa to, alebo ono nerobí, treba 

robiť, treba robiť veľa, sme na dlhej ceste. Nie je to ľahké, učitelia sú podhodnotení, učitelia nemajú 

spoločenské postavenie. Stúpa nám agresivita žiakov, celý proces vzdelávania je zložitý. Stále sa menia-

ca legislatíva, ešte ani jedna nedoznela a už sa ďalšia pripravuje, to je všetko negatívne, ale s tým treba 

počítať, s tým treba robiť a na tom treba robiť, aby sa to zmenilo. 

Áno, viem, že Ty robíš všetko, čo je v Tvojich silách. Tak nech sa dobrá vec podarí. Aký máš 

názor na tablety v školách? Alebo radšej by si prijal učebnice?

Dnes nemôžeme zaspať dobu a je dobré, že ministerstvo podporuje digitalizáciu a podporuje aj 

tablety, ale nemyslím si, že to je jediná cesta. V mnohých regiónoch, v mnohých školách musia zostať 

učebnice a musia byť vždy alternatívou. Čiže áno, dobrá pomoc, ale nedržme sa jej, že to je jediná 

pomoc, majme to ako alternatívu, ako niečo, čo si môžeme vybrať, ak budú prostriedky, ako niečo, po 

čom môžeme siahnuť.
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Rozhovor s osobnosťou

Pociťujete nedostatok učebníc? Ako je to s ich kvalitou?

Učebnice stále chýbajú. My našťastie dobre spolupracujeme s okolím, požičiavame si. S učebni-

cami je vždy problém (nie sú autori, dlhé verejné obstarávanie), niektoré učebnice ani nie sú dobré. 

Ťažko sa učí, aj v tomto nemáme pomoc, prefocuje sa, robia sa rôzne materiály, je to náročné. Ja som 

ale rád, že chémia je dobrá a nepočuť na ňu žiadne negatívne ohlasy. Možno v budúcnosti uvažovať 

nad otvoreným trhom s učebnicami.

Teším sa, že sa učebnice chémie učiteľom páčia, že moje vynaložené úsilie nebolo zbytočné. 

Ďakujem.

Čo hovoríš na nový štátny vzdelávací program pre základné školy? Sú v ňom posilnené prí-

rodovedné predmety, čo je dobrá správa pre učiteľov týchto predmetov. Zavedenie inovovaného 

štátneho vzdelávacieho programu do škôl, pôvodne plánované od tohto školského roka, sa o rok 

posunulo... Čo s ním bude ďalej?

Čo s novým štátnym vzdelávacím programom? Máme ho do konca októbra možnosť pripomien-

kovať. Verím, že predmetové komisie a Kurikulárna rada zasadnú k týmto pripomienkam, vyhodnotia 

ich a relevantné pripomienky sa zapracujú. Osobne by som bol sklamaný, ak by 1. septembra naštar-

tovali iba prvý a piaty ročník ZŠ a ostatné by sa doťahovali. Som zástancom toho, aby zmena bola 

celková, na celej základnej škole. Budem o tom hovoriť, budem o tom presviedčať aj pána ministra, aj 

Kurikulárnu radu, aby sme od toho neustúpili, aby sme nezačali iba v prvom a piatom ročníku. Treba 

urobiť vyrovnávacie programy, treba naštartovať ten proces, ale aby znovu štyri roky proces nabiehal, 

je to nemysliteľné. Takže to bude ďalšie úsilie, o to treba bojovať.

O mnohé bude treba ešte bojovať... Od pána riaditeľa ŠPÚ doc. V. Kratochvíla sme sa 11. sep-

tembra na 2. valnom zhromaždení Združenia učiteľov chémie dozvedeli zaujímavé informácie. 

Poprosím Ťa o krátke priblíženie.

Diskusia sa rozprúdila hlavne okolo slov pána riaditeľa, týkajúcich sa revízie ŠVP. Diskusia sa 

uberala hlavne smerom k prvej informácii, ktorú pán riaditeľ povedal, a to bola informácia o priere-

zových témach. Ja sám som bol veľmi prekvapený, že sa zasa diskutuje o prierezových témach, keďže 

sme k nim zaujali postoj už aj v Kurikulárnej rade a myslím si, že táto otázka by mala už raz a navždy 

prestať otravovať učiteľov. Druhá diskusia sa rozprúdila ohľadom pripomienok, ktoré majú učitelia 

zasielať na ŠPÚ. Veľmi sa teším, že pán riaditeľ znovu vyzval, aby sa posielali pripomienky, je skutočne 

potrebné podporiť tieto zmeny, prípadne navrhnúť nové. Verím, že pripomienky budú brané do úva-

hy, chcem veriť a budem optimista aj v tom, že sa zapracujú a že ich vyhodnotia predmetové komisie 

a následne Kurikulárna rada. Verím, že bude pripravený kvalitný ŠVP. Teším sa aj na to, že bude dobre 

pripravený učebný plán, ktorý bude spĺňať to, o čom spoločná škola je, a to je učebný plán ZŠ po roč-

níkoch. A čaká nás práca na ŠVP pre stredné školy.

Tak verme, že sa podarí posun dopredu, a to nielen v ŠVP. Učitelia sa už roky sťažujú na množ-

stvo papierovačiek. Debyrokratizácia pripomína boj s drakom. Stále mu dorastajú nové hlavy. Dá 

sa podľa Teba tento boj vyhrať? Hoci, myslím si, že veľa zbytočnej práce pridávajú učiteľom aj ich 

riaditelia. Uvediem príklad: na vedľajšej škole bola inšpekcia, tak riaditeľ okamžite vydá príkaz 

prerobiť dokumenty, zmeniť hlavičku či počet stĺpcov... Tie vzorové dokumenty by sa veru zišli...

Áno, zišli by sa, aj ja o tom hovorím, hovorím o tom aj v spoločnej škole. Vzorové dokumenty sú 

veľmi potrebné a mali by byť tak pripravené, aby si ich každý nemohol vysvetľovať rôzne. Žiaľ, dnes 

Štátna školská inšpekcia kontroluje aj také veci, ktoré by nemusela. Toto by sa malo odbúrať.

Niektorí tvrdia, že inšpekcia nie je potrebná a sú za jej zrušenie. Patríš k nim?

Nie, nie som za zrušenie inšpekcie, ale za jej pretransformovanie sa na poradný orgán. Dávať to 

za vinu riaditeľom nie je správne, lebo oni sami často nevedia, ako to má byť, často nie sú jednotné in-

štrukcie a to je ten problém, ktorý treba odbúrať. Začína sa tvoriť Rezortný informačný systém (RIS), 

teraz v septembri sa začínajú nahadzovať údaje. Verím, že ak sa RIS spustí, tak sa odbúra množstvo 

vecí. Takže držím tomu všetkému palce.

Aj ja držím palce. Povedal si, že riaditelia často nevedia, ako to má byť. Súhlasím, nevedia. 

V škole, ktorú vedie riaditeľ ovládajúci legislatívu, podrží svojich učiteľov, tí potom učia v pokoj-

nej atmosfére, určite nevládne strach z inšpekcie.



6

Rozhovor s osobnosťou

Nejednotnosť je aj pri triednických hodinách. Ako je to s nimi – musia byť, alebo nie? Rozho-

duje o nich riaditeľ školy?

Triednické hodiny samy osebe už nemusia byť, ale otázka znie: aká je úloha triedneho učiteľa? Tá 

je nezastupiteľná. Pamätám si ešte vetu, ktorú som počul v mojej prvej škole: „Aký triedny, taká trieda, 

aká trieda, taký triedny“. Pre mňa je to stále výzva, aby učiteľ pracoval so žiakmi. Dobrý učiteľ vždy 

bude pracovať a vyvíjať všestranné aktivity, ktoré sa nemôžu zúžiť len na triednické hodiny. Nevyluču-

jem, že niekedy je triednická hodina potrebná, ale nie je predpísaná. Závisí to od celkovej práce s trie-

dou a je skutočne na riaditeľovi školy, aby určil nejaký systém, ako má triedny pracovať. Žiadny pred-

pis neexistuje, dôležitá je práca s triedou a to akoukoľvek formou. Treba využívať moderné formy, či 

sú to sociálne siete, či je to emailová komunikácia – takto možno pracovať so žiakmi, ale aj s rodičmi.

Ako je to so zapisovaním do triednych kníh? 

Dnes len triednické hodiny nestačia. Určite by sa nemali zapisovať do triednych kníh, pretože už 

nepatria do úväzku učiteľa. Je to nad rámec, učiteľ získava triednicky príplatok zahŕňajúci všetku prá-

cu, ktorú učiteľ robí s triedou, a že jej je skutočne veľa, o tom snáď nemusím ani hovoriť. V septembri 

sa každý triedny musí postarať o všetku dokumentáciu okolo žiakov, často aj zberá peniaze. Teraz je 

veľký boj proti tomu, či má, alebo nemá zberať peniaze. Ak zberá, tak by to mal robiť len so súhlasom 

rodičov, avšak to nie je jeho prvoradá práca. Povedzme si to, v niektorých školách je to priam nutnosť.

V niektorých školách sa však musia triednické hodiny zapisovať...

Áno, riaditeľ môže nariadiť interným predpisom, aby učiteľ mal triednické hodiny a musí ich zapi-

sovať do triednej knihy. Nie je to všeobecnou legislatívou dané a ja si nemyslím, že je to správna forma. 

Ale to, že učiteľ poberá triednicky príplatok je fakt, takže za to musí vykazovať nejakú činnosť. Buď to 

v škole funguje a nepotrebujú triednické hodiny, a učitelia robia iné aktivity so žiakmi, alebo to nejde, 

a je to v kompetencii riaditeľa siahnuť po triednických hodinách.

Predpokladám, že podobne je to aj s plánom triedneho učiteľa.

Predpokladáš správne. Plán triedneho učiteľa sa nemusí robiť, ale keď riaditeľ povie, že sa musí 

robiť, tak je to v poriadku. 

Dozvedeli sme sa už o zmenách v našom školstve, ktoré presadzuješ a podporuješ, ale aj o pra-

vidlách v škole, ktorú vedieš. Prezraď, prosím, ešte našim čitateľom, aké je Tvoje osobné motto, 

pán riaditeľ?

Moje osobné motto pri práci je, aby som môjmu okoliu, mojim pedagogickým i nepedagogickým 

zamestnancom vytváral harmóniu, aby tá harmónia vplývala na to, že budeme mať dobrý výkon a že 

znovu zvládneme veľa vecí, ktoré posunú našu školu vpred, našich žiakov vpred a naše okolie vpred.

Ďakujem za rozhovor. 

Želám Tebe, všetkým pra-

covníkom školy, žiakom 

a rodičom, aby ste aj naďa-

lej úspešne spolupracovali 

a  žili v  harmónii. Nech sa 

vám stále darí dosahovať 

výborné výsledky a  spoloč-

ne sa posúvať vpred.

Helena Vicenová

[1] Bodis, M.: Spoločná škola. [online]. Dostupné na internete: < http://www.zssintava.edu.sk/index.php/informacie/

spolocna-skola> (cit. 23. 9. 2013).
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Racionalizácia siete škôl – 

ministerstvo školstva verzus 

zriaďovateľ

Riaditeľka školy, uvedenej v zozname „škôl na odstrel”(14. august 2013): „Pred týždňom som dostala peniaze 

na strechu školy z ministerstva školstva. A to by nás mali zrušiť? Maľujeme, dnes prídu aj nové lavice. Škola je ako 

zo škatuľky – rozvrh pripravený, plán práce rozpracovaný. No čo nám chýba?“

Zo Správy o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu
V  súčasnosti je v  sieti zaradených 2  177 základných škôl a  vzdeláva sa v  nich 430  139 žiakov. 

Z nich je 713 (32,8 %) neplnoorganizovaných základných škôl s ročníkmi 1. – 4. Vzdeláva sa v nich 

13 653 žiakov (3,2 %). Celkovo sa v sieti vyskytujú školy s počtom od 2 do 1008 žiakov. 

Niektoré ďalšie údaje o sieti základných škôl: máme veľa základných škôl s nízkym počtom žiakov. 

Napríklad: 110 škôl s počtom žiakov menej ako 13, 248 škôl s počtom žiakov od 13 do 24 a 167 škôl 

s počtom žiakov od 25 do 36 žiakov, len 1 škola má viac ako 1000 žiakov.

Počet žiakov na učiteľa v základných školách, ročníky 1 – 4, je 17,1; priemer v OECD je 15,9. 

V ročníkoch 5 – 9 to je 13,6; priemer OECD je 13,7. Počet žiakov na triedu v základných školách, roč-

níky 1 – 4, je 17,8; priemer v OECD je 21,2. V ročníkoch 5 – 9 to je 20,5; priemer OECD je 23,4. Tieto 

údaje sa vzťahujú na rok 2010.

Úloha RŠ-1-3: Prijať opatrenia na postupnú optimalizáciu siete škôl a školských zariadení.

Súčasná sieť škôl a školských zariadení nie je dostatočne efektívna z hľadiska využitia fi nančných 

prostriedkov vynakladaných na jej fungovanie. Nachádza sa v nej veľký počet škôl s malým počtom 

žiakov. Napríklad existuje 110 základných škôl s počtom žiakov menej ako 13. Navyše, viac ako 80 % 

základných škôl má menej ako 250 žiakov a niektoré z nich dostávajú, v súlade s existujúcim systé-

mom fi nancovania, normatív zvýšený o kompenzačný príspevok. U škôl do 150 žiakov predstavuje 

toto zvýšenie normatívu takmer 1,5 násobok. Ďalšie zvyšovanie prostriedkov vynakladaných na žiaka, 

najmä u malých škôl, sa realizuje v rámci dohodovacieho konania. 

Niet pochýb o tom, že je potrebné sieť škôl a školských zariadení optimalizovať. Vyžaduje si to 

jednak potreba zvýšenia efektívnosti použitia fi nančných prostriedkov, ale aj potreba podporiť zvy-

šovanie kvality vzdelávania a výchovy. V malých a osobitne v málotriednych školách (teda v školách 

so spojenými ročníkmi) sa podstatne ťažšie vytvárajú vhodné podmienky na podporu vzdelávacieho 

procesu ako v plno organizovaných väčších školách, a to tak z hľadiska personálneho, ako aj materiál-

neho zabezpečenia. Spájanie škôl na jazykovo zmiešaných územiach by navyše mohlo priniesť kladné 

efekty aj v oblasti spolužitia občanov. 

Jedným z nástrojov na zvýšenie efektívnosti siete škôl a  tým aj získania zdrojov na zvyšovanie 

platov je umožniť zvýšiť počet žiakov v triedach a získané zdroje využiť radšej na menší počet lepšie 

zaplatených učiteľov ako na veľký počet priemerne zaplatených učiteľov. 

Problém optimalizácie je však zložitejší, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Napríklad, ak by 

sme redukovali potrebu optimalizácie siete škôl len na efektívnejšie využitie fi nančných prostriedkov, 

bolo by treba vziať do úvahy skutočnosť, že získané prostriedky prispejú len okrajovo k riešeniu prob-

lému nedostatočného fi nancovania regionálneho školstva. 
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Podľa predbežných analýz by napríklad zrušenie takmer 500 škôl s nízkym počtom žiakov zna-

menalo fi nančný efekt vo výške maximálne 2% prostriedkov na osobné náklady. Pritom vyvolané 

náklady (vrátane politických), ktoré by plošné rušenie škôl s malým počtom žiakov prinieslo, by v po-

četných prípadoch mohli tento efekt presiahnuť. 

Opatrenia na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení musia preto vychádzať z viacerých 

kritérií, nie je prípustné redukovať ich len na snahu iným spôsobom prerozdeliť fi nančné prostriedky. 

Bude potrebné pripraviť viacero modelov, aby bolo možné zohľadniť miestne špecifi ká. A je potrebné 

rátať aj s tým, že pôjde o dlhodobejší proces, počas ktorého bude potrebné niektoré postupy overiť 

najprv na jednotlivých prípadoch pred ich širším nasadením [1].

Z portálu MŠVVaŠ SR: Racionalizačné opatrenie 
Vážený zriaďovateľ, v  roku 2013 ste požiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR 

o dofi nancovanie nákladov na výchovu a vzdelávanie žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú 

prípravu na povolanie (základných škôl, stredných škôl vrátane špeciálnych škôl) v  rámci dohodovacieho 

konania z dôvodu nedostatku fi nančných prostriedkov na osobné náklady a na prevádzkové náklady.

V súlade s § 8c ods. 7 zákona č. 597/2003 Z. z. o fi nancovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v  znení neskorších predpisov Vás žiadame o  poskytnutie údajov podľa prílohy tohto listu. Tieto 

údaje je zriaďovateľ povinný poskytnúť ministerstvu podľa citovaného ustanovenia zákona. Ministerstvo na 

základe predložených údajov môže zriaďovateľovi uložiť povinnosť vykonať racionalizačné opatrenie vo vzťahu 

k školám, ktorých je zriaďovateľom. Upozorňujeme, že ak sa zriaďovateľ nedostaví na prerokovanie uloženia 

racionalizačného opatrenia, ministerstvo nebude môcť prideliť zriaďovateľovi školy fi nančné prostriedky 

v rámci dohodovacieho konania [2].

Medializovaná téma
Niektoré denníky zverejnili zoznam 129 škôl na zrušenie („na odstrel“). K  téme sa rozprúdila búrlivá 

diskusia. 

V stanovisku MŠVVaŠ SR dňa 8. 8. 2013 uvádza, že uvedené informácie sú hrubo zavádzajúce a poplašné, 

nezakladajúce sa na pravde. Hrubo zavádzajúce je tvrdenie, že zverejnený zoznam predstavuje zriaďovateľov, 

ktorých školy sú určené na zrušenie. Ministerstvo školstva s uvedenými zriaďovateľmi rokuje o možnostiach 

zefektívniť a racionalizovať prevádzku škôl, pričom zrušenie školy je len jednou z viacerých možností a navrhuje 

sa len malému počtu zriaďovateľov. Rozhodnutie o zrušení školy je v každom prípade výhradne v kompetencii 

zriaďovateľov [3].

Čo bude ďalej?
Peniaze na dofi nancovanie škôl poskytuje MŠVVaŠ SR. Ministerstvo nemá kompetencie rozhodovať, o škole 

rozhoduje zriaďovateľ. Je to tak správne? Ako asi sa musí cítiť riaditeľ, ktorý vie, že ak sa znepáči zriaďovateľovi, 

riskuje zatvorenie školy? Avšak aj nekvalitná škola má šancu prežiť, nezlúči sa so školou v blízkosti, ak obec 

školu dofi nancuje. Možno zanikne práve vedľajšia škola, ktorá je kvalitná, ak zriaďovateľ nemá potrebné peniaze 

na jej dofi nancovanie. 

„Racionalizácia na slovenský spôsob“ prináša neistotu, príp. núti riaditeľov škôl hľadať rôzne politické 

chodníčky. Učiť v takýchto školách je veľkou záťažou pre učiteľov. Je najvyšší čas, aby MŠVVaŠ tento problém 

neodsúvalo do úzadia a začalo ho riešiť.

Helena Vicenová

[1] Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu. [online]. 

Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/data/att/4758.pdf (cit. 15. 9. 2013).

[2] Racionalizačné opatrenie. [online]. Dostupné na internete: http://www.minedu.sk/racionalizacne-opatrenie/
(cit. 15. 9. 2013).

[3] Reakcia MŠVVa Š SR na zavádzajúce a poplašné informácie zverejnené v denníku Hospodárske noviny a Plus jeden 

deň. [online]. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/reakcia-msvvas-sr-na-zavadzajuce-a-poplasne-

informacie-zverejnene-v-denniku-hospodarske-noviny-a-plus-jeden-den/ (cit. 15. 9. 2013).



9

Na odbornú tému

Danica Melicherčíková – Milan Melicherčík: 

Výživa a zdravie

Začiatok jesene je na Slovensku nerozlučne spojený so 

zberom zemiakov, a to už od druhej polovice 18. storočia. 

Zemiaky spolu s obilninami zohrávajú v miernom pásme 

významnú úlohu vo výžive obyvateľstva. Preto nie je prob-

lém získať údaje o kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze ze-

miakov v odborných, či populárnych publikáciách. Prípad-

ná rozdielnosť v údajoch je spôsobená tým, že na Slovensku 

sa pestuje okolo 130 odrôd zemiakov [1]. 

Analýzami sa zistilo, že zemiaky obsahujú vyše 200 

látok s rôznym nutritívnym významom. Ich kvantitatívne 

a  kvalitatívne zastúpenie súvisí s  odrodou, klimatickými 

a pôdohospodárskymi podmienkami.

Zemiaky a výživa
Okrem makrobiotikov zemiaky majú významné miesto vo všetkých ostatných výživových smeroch 

v našich podmienkach. Zemiaky v dôsledku vysokého obsahu škrobu majú sýtiaci účinok, majú nízky 

obsah tukov (1 – 2 %) a neobsahujú cholesterol. Významný je aj obsah sacharidov (17,7 %). Už v minulých 

storočiach si moreplavci vysoko cenili zemiaky, pretože v nich nachádzajúci sa vitamín C ich chránil pred 

skorbutom. V 100 g zemiakov je 20 mg vitamínu C. Zemiaky sú aj zdrojom vitamínov skupiny B, betaka-

roténu a dôležitých biogénnych prvkov. Draslík obsiahnutý v hľúzach zemiakov má odvodňovacie účinky 

a prispieva k posilneniu svalstva, najmä srdcového svalu (nedostatok K+ iónov – arytmia, cválavý rytmus). 

Vláknina obsiahnutá v zemiakoch (0,5 %) čistí črevá, podporuje ich aktivitu, zabezpečujú vylučovanie 

škodlivých látok vznikajúcich pri metabolizme bielkovín, či pri rozklade cholesterolu, prispieva k detoxiká-

cii organizmu od ťažkých kovov. V zemiakovej šupke sa nachádza kyselina chlorogénová, polyfenol, ktorý 

pôsobí preventívne protibunkovým mutáciám, podieľajúcom sa na zhubnom bujnení [2].

Tabuľka 1 Zastúpenie niektorých biogénnych prvkov v 100 g zemiakov

Prvok Hmotnosť 

(mg/100 g)

Prvok Hmotnosť 

(mg/100 g)

sodík 3,0 zinok 0,87

draslík 410,0 železo 0,8

vápnik 14,0 meď 0,16

horčík 27,0 jód 0,004

fosfor 53,0 chróm 0,033

Zemiaky však obsahujú aj toxické látky. Ide predovšetkým o solanín, ktorý je prítomný predo-

všetkým v plodoch a zelených častiach zemiakov. Naše odrody zemiakov v hľúzach obsahujú 0,002 – 

0,01 % (2 – 10 mg/100 g). Najviac solanínu je v šupke (30 – 40 %), v klíčkoch (0,5 %) a v zelených 

častiach zemiakov až 60 – 90 %. Aj nedozreté hľuzy zemiakov (odtrhnuté od zelenej vňate) obsahujú 

zvýšený obsah solanínu oproti dozretým zemiakom. Nevhodné uskladnenie  zemiakov na svetle, pri 

nízkych teplotách (4 – 8 °C) a vyššej vlhkosti zvyšuje v nich koncentráciu solanínu. Táto informá-
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cia upozorňuje na skutočnosť, že chemické deje sú výrazne ovplyvňované vonkajšími podmienkami. 

Napr. uskladnenie pri rovnakej teplote a rôznej vlhkosti vedie k rôznej koncentrácii solanínu. Toxická 

dávka solanínu je 0,3 g. Bežná 200 g porcia zemiakov obsahuje asi 0,2 – 0,04 g solanínu [3]. Na akútnu 

otravu by bolo potrebné skonzumovať 500 g zemiakov s koncentráciou 0,06 % solanínu. Solanín je 

tepelne veľmi stabilný, k jeho tepelnej degradácii dochádza až pri teplote 230 – 280 °C, takže varenie, 

parenie, pečenie a mikrovlný ohrev takmer neovplyvňuje (neznižuje) jeho množstvo v potrave.

Toxické pôsobenie solanínu sa prejavuje za 8 – 12 hodín po konzumácii tráviacimi a neurologic-

kými poruchami. Postihnutý trpí slabosťou a depresiou. Príznakom otravy je aj zvracanie, hnačka, 

bolesti brucha, škrabanie a pálenie v krku, zvýšená teplota, načervenalá tvár, modré pery. Niekedy 

nastáva hučanie v ušiach, poruchy videnia a kŕče. Pri ťažkých otravách solanínom sa môžu vyskytnúť 

aj poruchy vedomia [3]. Prognóza liečby je väčšinou priaznivá. Odporúča sa čo najskôr z  tráviacej 

sústavy odstrániť škodliviny a podať aktívne uhlie.

Surové zemiaky vo výžive
Nie je celkom bežné konzumovať surové zemiaky, ale pri niektorých ochoreniach majú liečebný 

účinok. Priaznivý účinok alantonínu zo šťavy zemiakov a kapusty (asi 0,5 dm3/deň) lieči žalúdko-

vé a dvanástorníkové vredy, zápaly žalúdka, hemoroidy, prekyslenie organizmu vrátane záhy. Surové 

nastrúhané zemiaky liečia dnu a reumatické ochorenia, popáleniny, odvodňujú organizmus, znižujú 

krvný tlak, posilňujú srdce, prítomný pektín viaže na seba ťažké kovy a umožní ich vylúčenie z orga-

nizmu.

Tepelná úprava zemiakov - vznik akrylamidu
Najčastejšou tepelnou úpravou zemiakov pri príprave jedál je ich varenie vo vodnom prostredí. 

Zemiaky strácajú predovšetkým minerálne látky (napr. K+), ale aj vitamíny rozpustné vo vode (napr. 

vitamín C). Časový styk zemiakov s vodou pri varení možno znížiť tým, že zemiaky dáme variť do 

teplej, nie studenej vody. Čím je voda na varenie mäkšia, tým sa do nej vyluhuje zo zemiakov viac 

minerálnych látok. Menšie straty výživových látok sa strácajú pri pečení zemiakov v  šupke, varení 

v šupke, či varení v pare.

Pôsobením tepla v potravinách s obsahom bielkovín a sacharidov prebiehajú neenzymatické reak-

cie (Maillardová reakcia), spôsobujúce hnednutie, ovplyvňujú chuť a vzhľad potraviny, pričom vzni-

kajú aj nežiadúce zlúčeniny, napr. akrylamid. Prítomnosť akrylamidu bola v tepelne upravovaných 

potravinách dennej spotreby zistená iba nedávno, v roku 2002 [4]. Akrylamid sa tvorí aj pri tepelnej 

úprave zemiakov a obilnín (cereálií) formou pečenia, smaženia, vyprážania a mikrovlného ohrevu. 

Akrylamid vzniká reakciou asparagínu a redukujúcich sacharidov, ktoré sú prirodzene prítomné v ze-

miakoch.

Akrylamid sa už dlhodobo využíva v priemysle a boli známe jeho toxické účinky (neurotoxické, 

genotoxické). Podľa najnovších vedeckých štúdií sa potvrdil priamy vzťah medzi konzumáciou potra-

vín s vysokým obsahom akrylamidu a výskytom rakoviny vaječníkov a maternice u postmenopauzál-

nych žien, zvýšeným výskytom rakoviny prsníka [4, 5].

Medzi najvýznamnejšie potravinové zdroje, ktoré najviac prispievajú k expozícii akrylamidom, 

patria: 

• fritované zemiakové produkty (hranolčeky, lupienky), 

• hotové raňajkové cereálie, 

• pekárenské výrobky (chlieb, pečivo, sušienky), 

• pražená káva.
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Tabuľka 2 Obsah akrylamidu v rôznych potravinách

Potravina Obsah akrylamidu (μg.kg-1)

priemer min. max.

zemiakové lupienky 980 330 2300

zemiakové hranolčeky 410 300 1100

sušienky, krekry 280 30 640

koláče, keksy 230 5 3044

raňajkové cereálie 160 30 1400

chrumkavý chlieb 160 < 30 1900

kukuričné lupienky 150 120 180

pražená káva 286 79 975

Smažené zemiakové výrobky, ale aj obilninové výrobky spracované pri teplote vyššej ako 120 °C, 

sú rizikovou skupinou potravín pre obsah akrylamidu. Vedci hľadali spôsoby, ako eliminovať tvorbu 

akrylamidu:

• v zemiakových hranolčekoch väčších rozmerov (14 × 14 mm) je menej akrylamidu ako v užších 

(8 × 8 mm);

• jednou zložkou potrebnou na tvorbu akrylamidu je asparagín, jeho koncentráciu je možné znížiť 

máčaním zemiakov vo vode (očistené zemiaky dávať pred varením do vody), vhodné je aj máčanie 

v slanej vode, ale vtedy sa zvyšuje množstvo Na+ iónov v zemiakoch, čo je nežiaduce.

Záver
Informácie o tom, že surové zemiaky sú zdrojom vitamínu C a obsahujú škrob, sa vo výučbe chémie 

uplatňujú už tradične. Takmer každý žiak základnej školy už videl dôkaz škrobu v zemiakoch pôsobením 

jódu. Z ostatných informácií je dôležité presadzovať poznanie o výskyte solanínu v skorých, resp. nedo-

zretých hľúzach zemiakov, ale najmä o výskyte a nepriaznivých účinkoch akrylamidu v tepelne upra-

vovaných zemiakoch (lupienky, hranolčeky), ako aj obilninách (keksy, cereálie). Cieľom poskytovania 

informácií o nových vedeckých poznatkoch z oblasti výživy, stravovania je, aby neboli chápané len na 

úrovni poznania, ale aby zasiahli do života jednotlivcov tým, že obmedzia ich konzumáciu.

doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.

Katedra chémie

Pedagogická fakulta KU, Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.

Katedra chémie

Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského ul.

974 01 Banská Bystrica

[1] Schlett, S.: 100 najdôležitejších potravín. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1521-4.

[2] Červená, D., Červený, K.: Liečba výživou. Martin : Geografi a, 1994. ISBN 80-85186-54-3.

[3] Melicherčíková, D., Melicherčík, M.: Chemické vzdelávanie pre každého. Banská Bystrica : FPV UMB, 2013. ISBN 

978-80-557-0417-3.

[4] Ciesarová, Z.: Kontaminanty v potravinách vznikajúce tepelným spracovaním – možnosti ich eliminácie. In: Zborník 

z 28. vedeckej konferencie „Priemyselná toxikológia 08“, 2008, s. 50-57. ISBN 978-80-227-2877-5.

[5] Kukurová, K. et al.: Účinok L-asparaginázy na elimináciu obsahu akrylamidu v zemiakových a cereálnych výrobkoch. 

In: Zborník z 28. vedeckej konferencie „Priemyselná toxikológia 08“, 2008, s. 101-109. ISBN 978-80-227-2877-5.
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Štartuje prírodovedná súťaž 

Reťazová reakcia

Chemická spoločnosť BASF spolu so svojimi 

partnermi spúšťa zábavnú prírodovednú súťaž pre 

študentov stredných škôl a osemročných gymnázií 

nazvanú Reťazová reakcia.

Edukačný webový portál, sa stáva centrom zaujímavej prírodovednej súťaže pre študentov 

stredných škôl a osemročných gymnázií. „Reťazová reakcia“ ukáže mladým ľudom, že i chémia 

môže byť krásna a zábavná – jednoducho „cool“. 

Vedecká súťaž Reťazová reakcia sa zameriava na študentov stredných škôl a ukazuje mladým ľu-

ďom kreatívnu stránku vedy. Súťaž je založená na zvedavosti študentov a ich schopnostiach riešiť 

problémy, keďže musia používať vlastné vedomosti získané v škole pre zostavenie jedinečného fyzikál-

no-chemického zariadenia. Vzrušujúcou úlohou súťaže je vytvorenie stroja založeného na reťazovej 

reakcii, ktorý funguje vďaka sérii fyzikálnych a chemických dejov. Súťažiaci budú potrebovať teoretic-

ké znalosti, a taktiež svoju kreativitu a experimentálneho ducha. 

Organizátorom súťaže je chemická spoločnosť BASF. Okrem Slovenska sa súťaž paralelne spúšťa 

v ďalších 7 krajinách strednej Európy. Na našom území projekt podporili významné odborné a vzde-

lávacie inštitúcie: Slovenská chemická spoločnosť, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, 

Združenie učiteľov chémie i Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied. Zmysel projektu je jednodu-

chý: pritiahnuť mladých ľudí ku chémii, ktorá napriek svojmu významu stále nepatrí medzi obľúbené 

školské predmety. 
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„Chémia a fyzika hýbu svetom okolo nás, teraz je rad na vás, aby ste ich rozhýbali!“ 

Základ prírodovednej súťaže Re-

ťazová reakcia tvoria zvedavosť, ná-

paditosť a  schopnosť riešiť problémy. 

Úlohou tímov zložených z maximálne 

5 študentov vo veku 14 – 19 rokov je 

využiť teoretické vedomosti zo školy 

pri tvorbe unikátneho chemicko-fyzi-

kálneho stroja. Hnacím motorom sú-

ťaže je postaviť čo najpôsobivejší stroj 

fungujúci na princípe fyzikálnych 

a chemických dejov. Princíp je jedno-

duchý: jeden proces spúšťa ďalší pro-

ces, ten zase ďalší, až sa dosiahne cieľ.

Pod dohľadom učiteľa chémie alebo fyziky budú na tvorbe stroja pracovať školské tímy. Povinnos-

ťou každého z nich je vytvoriť stroj s aspoň desiatimi na seba nadväzujúcimi krokmi, pričom minimál-

ne tri z nich budú mať chemický základ. Študenti tak využijú v praxi tie vedomosti, ktoré si doposiaľ 

osvojovali často len v teórii. Použiteľných chemických pokusov je hneď niekoľko: zmena farby acido-

bázických kvapalín, vodivosť solí či využitie galvanických článkov. Stroj nemusí byť na prvý pohľad 

sofi stikovaný. Študenti môžu pri jeho zostrojovaní použiť i najobyčajnejšie predmety a naučiť sa niečo 

nové o pojme recyklácia. 

Do prírodovednej súťaže Reťazová reakcia sa môžu zapojiť stredoškolské tímy svojou registráciou 

(od 11. septembra do 15. novembra) a zaslaním videa s funkčným strojom založeným na reťazových 

reakciách (formulár bude k dispozícii od 1. novembra do 15. novembra 2013) na webovej stránke 

CHEMGENERATION.COM. Spoločnosť BASF myslela i na inšpiráciu: na tejto edukačnej webovej 

stránke sú k  dispozícii ukážkové videá fyzikálnych a  chemických reakcií, ako aj návrh predmetov, 

ktoré je možné pri stavbe kreatívneho stroja použiť. Vyhlásenie víťazov národného kola bude mať na 

starosti profesionálna porota zložená z expertov partnerských inštitúcií. Špeciálna cena čaká i na tím, 

ktorého stroj najviac zaboduje u širokej verejnosti na základe on-line hlasovania pre najzaujímavejší 

stroj. Každý člen porotou oceneného tímu (samozrejme, vrátane učiteľa i samotnej školy) spolu s ví-

ťazným tímom verejnosti získa hodnotné výhry.

O CHEMGENERATION.COM

Webový portál CHEMGENERATION.COM existuje od roku 2011 a je výsledkom snaženia BASF 

zábavným spôsobom informovať mládež o histórii tejto vednej disciplíny, jej objavoch a vplyvu na 

vývoj dnešnej civilizácie. Web si kladie za cieľ prilákať mladých ľudí k chémii a ozrejmiť im význam 

trvalo udržateľnej budúcnosti, s ktorou je spojený samotný vývoj ľudstva.

Silvia Tajbliková

Public Relation Manager

BASF Slovensko s. r. o.

Tel.: +421 2 58 266 778

silvia.tajblikova@basf.com

Viac informácií o súťaži: http://www.chemgeneration.com/sk/chainreaction/index.html

Registrácia do súťaže: http://www.chemgeneration.com/sk/chainreaction/

Fotografi e a videá pokusov: chemgeneration.com/sk/chainreaction/fyzikálne-a-chemické-pokusy.html
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Letná škola chemikov 2013

očami jej účastníka

Každoročne sa začiatkom prázdnin koná Letná škola chemikov 

(ďalej len ,,LŠCH“). Odborné sústredenie je určené pre najúspešnej-

ších riešiteľov krajských kôl chemickej olympiády a ani tento rok nebol 

výnimkou. Cieľom LŠCH je podporovať rozvoj osobnosti talentovanej 

mládeže, umožniť aktívnu prácu v chemických laboratóriách, zozná-

miť študentov s metódami vysokoškolského štúdia a najnovšími ve-

deckými poznatkami. Ďalším z cieľov je pripraviť ich na riešenie úloh 

CHO vo vyšších kategóriách B a A.

 

Tohtoročný 36. ročník podujatia sa konal v dňoch 30. júna až 12. júla v Nitre v priestoroch Spo-

jenej školy na Slančíkovej ulici.  Zúčastnilo sa ho celkovo 40 žiakov v kategórii B a C (1. a 2. ročník 

SŠ). Študenti tu mali možnosť získať vedomosti zo všeobecnej, anorganickej, organickej, analytickej, 

fyzikálnej chémie a biochémie. Pod vedením vysokoškolských pedagógov sme sa zároveň učili uplat-

niť nové laboratórne zručnosti.

Hlavným organizátorom LŠCH bola pedagogička hosťujúcej školy Ing. Silvia Pisarová, ktorá sa 

postarala o organizáciu a hladký priebeh podujatia. Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené v škol-

skom internáte. Náš program a dozor mali na starosť: Mgr. Katarína Surová – pedagóg SPŠ a Pavlína 

Gregorová – absolventka SPŠ, študentka Masarykovej Univerzity v Brne a dvojnásobná účastníčka 

Grand Prix Chemique.

Náš denný program bol veľmi pestrý. Vyučovanie sa začalo v pondelok 1. júla, po nedeľnej regis-

trácii a ubytovaní. Od pondelka do piatka bol takýto denný program: vstávali sme približne okolo 7. 

hodiny ráno, nasledovali raňajky a od 8. do 12. hodiny trvalo vyučovanie podľa prideleného rozvrhu. 

Po prvej časti výučby nasledoval obed a prestávka. Od 14. hodiny vyučovanie pokračovalo. Od 17. 

hodiny nasledovala večera a voľnočasové aktivity, ktoré trvali až do večierky (22:00 hod.).

Začínali sme všeobecnou a anorganickou chémiou, ktorú vyučovali RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. 

– PriF UK Bratislava a doc. Ing. Mária Linkešová, CSc. – PdF TU Trnava. Analytická chémia bola pod 

vedením Ing. Anny Bobušovej a Ing. Anežky Polákovej, obe zo Spojenej školy, SPŠP v Nitre. Bioché-

miu v kategórii B garantoval Ing. Boris Lakatoš, PhD. – FCHPT STU Bratislava, organickú chémiu doc. 

RNDr. Martin Putala, PhD. a doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., obaja z Prírodovedeckej fakulty UK 

v Bratislave. Fyzikálnu chémiu v oboch kategóriách prednášal doc. Ing. Ján Reguli, CSc. – PdF TU v Tr-

nave. Z každého typu vyučovacieho predmetu (organická, fyzikálna chémia a ďalšie) sme mali teoretické 

prednášky aj laboratórne cvičenia. Okrem toho sme dostali skriptá, z ktorých sme sa mohli učiť. 

Obsah učiva presahoval rozsah učiva prebe-

raného na školách, bol užitočný pre teoretickú 

aj praktickú prípravu vo vyšších kategóriách CHO. 

Po prebratí učiva sme riešili testy a vypracovávali 

laboratórne protokoly, ktoré boli hodnotené a  za-

počítavané do konečného poradia. 

Laboratórne cvičenia sa nám všetkým páčili. Pri 

riešení úloh v  protokoloch sme potrebovali využiť 

naše vedomosti získané na prednáškach. Pre zau-

jímavosť uvádzam aspoň niektoré. Predmetom la-

boratórneho cvičenia zo všeobecnej a anorganickej 

chémie boli acidobázické vlastnosti látok, príprava 
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hydroxidu hlinitého, ako aj skúmanie amfotérnych vlastností látok. Analytická chémia bola na prax naj-

bohatšia a pre nás, prvákov, úplne nová. Vyskúšali sme si nové analytické metódy: plameňové skúšky, dô-

kazové reakcie katiónov a titráciu (acidimetriu, alkalimetriu a argentometriu). Osobne sa mi analytická 

chémia páčila najviac. Na fyzikálnej chémii sme pyknometricky stanovovali hustotu kvapalín, určovali 

hustotu pár Dumasovou metódou. Ďalšou zaujímavou metódou bola spektofotometria a meranie absor-

bancie. Jednou z úloh laboratórneho cvičenia z organickej chémie v kategórii C bola napríklad príprava 

kyseliny benzoovej z benzonitrilu a delenie zmesi kyslých, bázických a neutrálnych organických látok 

vodnými roztokmi kyselín a zásad. Tu sme mali k dispozícii vzorku s tromi rôznymi organickými látka-

mi a pomocou anorganických kyselín a zásad sme z nej izolovali iné látky. Druháci na biochémii izolo-

vali rastlinné farbivá – chlorofyl a karotény. Pozitívne hodnotím vybavenie chemických laboratórií na 

SPŠ potravinárskej, v ktorých nám umožnili vykonať mnohé metódy, s ktorými sa v rámci vyučovacieho 

procesu na stredných školách nemožno stretnúť.

Usporiadatelia mysleli aj na naše voľnočasové aktivity. K dispozícii sme mali počítačovú miest-

nosť, plaváreň, stolnotenisovú herňu, plážové volejbalové ihriská, tenisové kurty, telocvične a posil-

ňovňu. Počas víkendu sme mali voľno. V sobotu bol zorganizovaný výlet do Topoľčianok, kde sme boli 

pozrieť zubriu zvernicu, kaštieľ a národný žrebčín, v ktorom sa konala súťaž v drezúre koní. Sobotňajší 

večer sme trávili na hlavnom námestí, kde sa konal koncert IMT Smile. Nedeľa sa niesla v znamení 

úplného pokoja. Všetci sme si vydýchli, pretože nás nečakali žiadne povinnosti.

Letná škola naplnila moje očakávania, ja aj ostatní sme odchádzali z Nitry bohatší o vedomosti a plní 

zážitkov. V mene všetkých účastníkov sa chcem poďakovať organizátorom LŠCH a všetkým pedagógom, 

ktorí nám venovali svoj čas. Moje osobné poďakovanie patrí pani riaditeľke PhDr. Viere Rusinkovej 

a Rade rodičov pri SZŠ na Moyzesovej 17 v Košiciach, ktorí mi umožnili sa na LŠCH zúčastniť.

Účastníci Letnej školy chemikov 2013. Autor príspevku je v druhom rade druhý sprava. 

Adam Palenčár

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17 

041 76 Košice 

adam.palencar@post.sk
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Potulky po Slovensku 

s Karolom Jesenákom:

O ťažbe zlata 

na Kriváni
Zlato z Kriváňa 

(Autori fotografi e: F. Bakoš a L. Osvald)

Nedávno sa skončili prázdniny, a tak by snáď bolo dobré, aby sme sa témou tohto článku aspoň na 

chvíľku znova vrátili do dovolenkového obdobia. Budeme hovoriť o hľadaní a  ťažbe rúd vo Vysokých 

Tatrách a začneme ťažbou zlata na Kriváni. 

Napriek tomu, že doliny, kopce a bralá Vysokých Tatier nikdy nepatrili k významným banským 

lokalitám, zaslúžia si pozornosť najmä preto, že v minulosti sa na ne sústreďovala počas niekoľkých 

storočí pozornosť mnohých hľadačov pokladov a prospektorov. Tí dúfali, že tu nájdu ložiská rôznych 

kovov, pričom najviac si priali, aby našli tie najvzácnejšie kovy, ktorými v minulosti boli (na rozdiel od 

dneška) zlato a striebro. Dnes vieme, že miest s výskytom rúd bolo (a stále ešte je) na slovenskom úze-

mí Vysokých Tatier pomerne veľa, avšak zriedkakedy dosahovali takú úroveň, aby sa v nich oplatilo 

rudy ťažiť. V tomto ohľade bola na tom poľská strana Vysokých Tatier omnoho lepšie. 

V našej časti Vysokých Tatier existovali tri banské lokality, pričom najvýznamnejšou z nich bola 

oblasť Kriváňa. Ťažilo sa tam zlato a pozostatky veľkého počtu malých banských diel v podobe háld, 

píng* a stavieb slúžiacich na mletie vyťažených hornín sa tam zachovali doteraz. Najnižšie položená 

baňa na Kriváni bola pri Troch Studničkách, čo je jedno z dvoch dnešných východiskových miest pre 

turistický výstup na Kriváň (druhým je Štrbské Pleso). Najvyššia položená baňa sa nachádzala tesne 

pod vrcholom Kriváňa. Zlato sa na Kriváni ťažilo už koncom 15. stor. Ťažená ruda obsahovala aj anti-

món, ale ten sa nevyužíval. Ruda z Kriváňa sa vozila na spracovanie až do Štrby. Ten, kto niekedy ab-

solvoval túto trasu pešo, musí výkon vtedajších ľudí obdivovať. Na historických mapách z roku 1573 sú 

bane na Kriváni označené napríklad názvami „Krámev,“ „Banička“ a „Do stúp“. Najvyššie bola polože-

ná štôlňa Terézia. Spomienkou na niekdajšiu ťažbu zlata na Kriváni sú doteraz platné názvy „Banský 

žľab“ a „Kriváňske bane“, ale zároveň aj názov a erb blízkej obce Podbanské. Posledná zmienka o ťažbe 

zlata na Kriváni pochádza z roku 1811.

Kriváň je krásny kopec v západnej časti Vysokých Tatier. Má výšku 2490 metrov a dnes takmer 

výlučne predstavuje cieľ pomerne náročných turistických túr. Zaujímavé je, že oba turistické chodní-

ky zo Štrbského Plesa aj z Troch Studničiek prechádzajú v ich hornej časti v bezprostrednej blízkosti 

niektorých spomenutých baní. Ak sa teda niekedy vyberiete na Kriváň, môžete si spomenúť na ťažkú 

prácu niekdajších baníkov, ktorá, bohužiaľ, zväčša bola nerentabilná, takže nikdy nenadobudla väčší 

rozsah. O tom, že horniny Kriváňa stále obsahujú zlato, sa možno presvedčiť na vlastné oči, pretože 

zlatinky v blízkom Kôprovskom potoku, rieke Belej a v Hybici, sa tam dostali práve ich zvetrávaním.

* Vysvetlivka: Pingy sú lievikovité jamy, ktoré vznikli ako dôsledok povrchovej banskej činnosti alebo prepadom nad-

ložia nad takými banskými šachtami, ktoré sa nachádzajú  v malých hĺbkach pod zemským povrchom.
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Pohľad z vrcholu Kriváňa. Najvyššie položená 

baňa sa pravdepodobne nachádzala iba približ-

ne 50 metrov pod týmto vrcholom (a).

Oblasť ťažby zlata v Sedle nad Priehybami. Tu-

ristický chodník z Troch Studničiek v niektorých 

miestach kopíruje starú banskú cestu. Pozostatky 

po niekdajšej banskej činnosti vidno aj dnes (b).

Veľký kus kremeňa pochádzajúci zo zlatonosnej 

žily (c).

V sedimentoch potokov a riek v okolí Kriváňa 

možno nájsť zlatinky uvoľnené zvetrávaním 

hornín Kriváňa. V zábere z Kriváňa vidno 

Kôprovský potok, ktorý obteká Kriváň z jeho 

západnej časti a vlieva sa do rieky Belá (d). 

Krivánske bystriny sa v čase jarného topenia stávajú dravými 

riekami, ktoré dokážu premiestňovať aj veľké balvany na značné 

vzdialenosti. Avšak mimo tohto obdobia sa v nich vytvárajú jem-

nozrnné senimenty, v ktorých sa koncentrujú aj malé zrnká zlata. 

Ich hlavnú časť však tvorí kremeň a rôzne silikátové minerály, 

ktorých hustota je približne 7,5 krát menšia ako hustota zlata. 

Tento výrazný rozdiel v hustotách je základom najstaršej metódy 

získavania zlata ryžovaním (e).

doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Katedra anorganickej chémie

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

842 15 Bratislava

jesenak@fns.uniba.sk

a)

Hlavné lokality ťažby zlata v oblasti Kriváňa

d)

b)

e)

c)
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Základná škola s materskou školou 

kráľa Svätopluka 

v Šintave

Slávnostné otvorenie školského roka
2. septembra o ôsmej hodine už boli na škol-

skom dvore zhromaždení žiaci, učitelia, zamestnan-

ci školy a rodičia. Po príchode riaditeľa školy, 

jeho zástupkyne a starostu obce sa začala slávnosť. 

Zaznela slovenská hymna. Školský rok otvorila zá-

stupkyňa symbolickým zazvonením zvončekom.

Riaditeľ školy predniesol slávnostný príhovor. Na záver zaželal žiakom veľa chuti, múdrosti a ener-

gie do štúdia, učiteľom silu, trpezlivosť a cit pre deti. Po kultúrnom programe pozdravil zhromažde-

ných starosta a na záver všetci spoločne zaspievali školskú hymnu.

Prváci išli do svojej triedy a ostatní žiaci sa porozchádzali domov. Učitelia mali prvú septembrovú 

pracovnú poradu. Takto sa začal v Šintave nový školský rok.

September v škole
September sa pomaly končí a ja som sa poroz-

právala s Mgr. Silviou Kriváčkovou, vedúcou Pred-

metovej komisie pre 2. stupeň (PK), Mgr. Zuzanu 

Endelovou, zástupkyňou pre ZŠ, Mgr. Máriou Hra-

bíkovou, zástupkyňou pre MŠ a  riaditeľom školy 

PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD., o tom, čo 

im tento mesiac priniesol.

Aké sú Tvoje dojmy zo začiatku školského roka, Silvia? 

Milé boli stretnutia so žiakmi, ktorí ako každoročne počas prázdnin zasa povyrástli. Stretli sme sa 

aj s rodičmi na ustanovujúcom rodičovskom združení. Som triedna učiteľka deviatakom, pred nami 

je už posledný školský rok. Podrobne sme prebrali organizačné záležitosti, rozdala som im vzdeláva-

cie poukazy, prihlášky na krúžky. Rodičia boli oboznámení so školským poriadkom, organizačným 

poriadkom, so správou za minulý školský rok a plánom práce školy, nasledovala voľba triedneho dô-

verníka, informácie o exkurziách, súťažiach – bolo toho veľa...

Ako sa Ti darí ako vedúcej PK? Mohla by si nám opísať podrobnejšie, aké boli v septembri 

Tvoje úlohy?

Na septembrovej porade nás riaditeľ školy upozornil na povinnosť spracovať plány PK. Plán má 

tieto časti: Cieľ podľa analýzy z predchádzajúceho školského roka, jeho klady a zápory práce, prekon-

zultovať vopred s riaditeľom školy, úlohy vyplývajúce z plánu práce školy (rozpracované), všeobecné 

úlohy, akcie, súťaže (z plánu práce školy + doplnené), vzdelávanie, úlohy a iné. Do piatku 13. 9. 2013 

sme mali plány schválené na PK odovzdať riaditeľovi školy, ktoré do 16. 9. 2013 riaditeľ školy schválil 

a vydal ich ako prílohy k plánu práce školy.

septemberseptember
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Inštrukcie k spracovaniu plánov dostali aj všetci koordinátori: výchovná poradkyňa, koordiná-

torka protidrogovej výchovy a iných patologických javov, koordinátorka environmentálnej výchovy. 

Riaditeľ školy upozornil aj na povinnosť spracovať plány integrovaných žiakov. Každé dieťa in-

tegrované v základnej škole musí mať okrem iných náležitostí vypracovaný individuálny vzdelávací 

program. Program schvaľuje riaditeľ školy.

Ako je to s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi (TVVP)?

TVVP má uvedené odvolanie na školský vzdelávací program - učebnicu, ročnú časovú dotáciu.

Časti TVVP sú: čas, tematický celok, obsahový štandard, výkonový štandard, prierezová tematika, 

iné zložky (názov + tému podľa UO), môže obsahovať aj pomôcky, medzipredmetové vzťahy a iné. 

TVVP musia byť v súlade s platnými učebnými osnovami daného predmetu v školskom vzdelávacom 

programe, pritom do TVVP treba uviesť prierezové témy. Bolo zdôraznené, že nevyhnutnou pod-

mienkou účinnosti prierezovej tematiky je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných me-

tód. Pre zopakovanie boli uvedené skratky názvov jednotlivých prierezových tém: Environmentálna 

výchova (ENV), Mediálna výchova (MV), Multikultúrna výchova (MKV), Ochrana života a zdravia 

(OŽZ), Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR), Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TP), Regionál-

na výchova a tradičná ľudová kultúra/vlastenecká výchova (REG). Iné zložky TVVP sú: Čítanie s po-

rozumením (ČsP), zavedenie eura (EURO), ľudské práva (ĽP), fi nančná gramotnosť (FG), globálne 

rozvojové vzdelávanie (GRV).

TVVP museli učitelia spracovať a odovzdať vedúcim metodických orgánov na kontrolu do 6. 9. 

2013, skontrolovala som ich, schválila podpisom a 13. 9. odovzdala zástupkyni.

Tak to bola vyčerpávajúca odpoveď, ďakujem. Pani zástupkyňa Zuzka, čo Ty ešte dodáš? 

Ako už podrobne spomenula Silvia, v septembri máme veľmi veľa práce. 16. 9. 2013 som skontro-

lovala a podpisom schválila TVVP. Štatistické výkazy, zber údajov, nástup Rezortného informačného 

systému... Bolo to síce náročné, ale zvládli sme všetko v termíne.

Tak verme že RIS bude prínosný. A aký bol začiatok školského roka v materskej škole, pani 

zástupkyňa Majka? 

Začiatok roka u nás je podobný ako v základnej škole, spracovanie štatistiky, rodičovské združe-

nie. Rodičia dostali všetky potrebné informácie, tieto informácie sú uvedené aj na stránke školy. Naše 

deti môžu navštevovať krúžok anglického jazyka a výtvarný krúžok. V porovnaní so základnou školou 

tu väčšiu úlohu asi zohrávajú city, prichádzajú nové, uplakané deti. Treba ich upokojiť, utešiť... Je to 

síce vyčerpávajúce, ale krásne. 

O tom, že je o detičky dobre postarané, nepochybujem. Veď sa od nich nemôžeš odtrhnúť 

ani počas ich spánku. Pán riaditeľ teraz pokyvkáva súhlasne hlavou a usmieva sa, lenže ja viem aj 

o jeho aktivite. Čaj u pána riaditeľa bol pre predškolákov veľkou udalosťou, deťom sa v riaditeľni 

páčilo, vraj by radi prišli k nemu aj častejšie. Pán riaditeľ, počúval si pozorne, na záver poprosím 

ešte Tvoje vyjadrenie, ako si Ty vnímal prvý mesiac v škole?

September je náročný mesiac, a to pre každého riaditeľa, pre každého učiteľa. Vzhľadom na to, 

že poznám, čo to všetko obnáša, len sa môžem skloniť pred všetkými riaditeľmi, všetkými učiteľmi 

a zaželať im, aby sa im darilo. 

Tento mesiac tak, ako skoro každoročne, nás čakalo ustanovenie kurzu na dokončenie ZŠ. Dali sme 

možnosť tým, ktorí to zanedbali v tých časoch, keď si mohli urobiť školu, aby si ju dokončili. Majú teraz 

jedinečnú príležitosť, a buď túto príležitosť využijú, alebo ju stratia. Popritom neustále pracujeme na 

kontinuálnom vzdelávaní, či už mojich zamestnancov, či ako poskytovatelia, ktorí ho poskytujeme ši-

rokým záujemcom. Aj toto bola naša práca, ktorá bola v septembri, bolo to množstvo vykonanej práce. 

Keď sa obzriem za septembrom, môžem mojim učiteľom poďakovať za všetku prácu, ktorú urobili 

a môžem poďakovať za to, že naša škola je taká, aká je, ozdobou v okrese a kraji. Teším sa na ďalšiu 

spoluprácu s učiteľmi aj s rodičmi, a, samozrejme, aj na stretnutie s tohtoročnými predškolákmi pri 

čaji v riaditeľni. 

Ďakujem za rozhovor, teším sa na návštevu v škole v októbri.

Helena Vicenová



20

Pre inšpiráciu a potešenie

Slnečnice do okna 

Všimli ste si? Lístie stromov sa pomaličky sfarbuje tými najúžasnejšími 

farbami v roku, dni sa krátia a  posledné slnečnice nesmelo točia hlávky 

za zubatým slniečkom. Áno, jeseň už klope na dvere. Dovoľme jej vstúpiť 

aj do našich tried a vyrobme si spolu nenáročnú a predsa krásnu jesennú 

dekoráciu – slnečnicu. Prinesie nám kúsok jasu, tepla aj počas tých chlad-

nejších, daždivých jesenných dní.

Čo budeme potrebovať:

• baliaci papier (najlepšie biely)

• papierové tanieriky – malé plytké (priemer asi 15 cm)

• akrylová farba - žltá, hnedá, oranžová

• tavná pištoľ

• pur pena (najlepšie nízkoexpanzná)

• štetec hrubší

• špongia na riad

• nožnice

• nádobka na farbu

• špagát

Pracovný postup:

1. Z baliaceho papiera vystrihneme lupene slnečnice približne 16 cm dlhé – na jeden kvet budeme 

potrebovať 12 – 14 kúskov.

2. Každý lupienok pokrčíme do malej guličky, dobre popritláčame. 

 Potom vystrieme – na lupeni sa urobí zaujímavá „pokrkvaná“  štruktúra.

3. Lupene nafarbíme žltou akrylovou farbou – pomocou špongie jemným tupovaním, aby sme „po-

krkvanú“ štruktúru celkom nevyhladili. 

4. Lupene necháme dobre vyschnúť.

alebo len tak pre potešeniealebo len tak pre potešenie
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5. Suché nafarbené lupene priliepame pomocou tavnej pištole po obvode papierového tanierika.

6. Aby slnečnica bola obojstranná, a teda pekne vynikla napríklad v okne zvonka aj zvnútra, prilepíme 

na lupene z druhej strany ešte jeden papierový tanierik.  

7. Papierové tanieriky natrieme asi 2 cm po obvode oranžovou farbou.

8. Do stredu papierových tanierikov nastriekame pur penu a opatrne ju rozotrieme pomocou špacht-

ličky alebo drevenej paličky.

 9. Zaschnutú pur penu v strede slnečnice natrieme hnedou akrylovou farbou.

 10. Po zaschnutí farby prevlečieme cez kvet špagátik (pomocou veľkej ihly) a slnečnica je pripravená 

na dekoráciu našej triedy či školskej chodby.

Dobré rady:

Ešte pred tým, ako na papierový tanierik začneme naliepať lupene, je lepšie pripraviť si ho do ko-

nečnej podoby, to znamená nafarbiť oranžovou farbou, nastriekať pur penu a nafarbiť na hnedo. 

Jedna klasická pur pena vystačí na približne 20 slnečníc. Je dobré minúť ju ihneď, lebo časom 

zaschne a už sa nedá použiť.

Výroba slnečnice nie je náročná, ale treba počítať s časom potrebným na schnutie farieb a pur 

peny – najlepšie zo dňa na deň.

Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ Badín

976 32 Badín

dovalova.lucka@gmail.com
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Viete, že...
Štátny vzdelávací program – pripomienky a návrhy
• od mája sú na stránke Štátneho pedagogického ústavu predložené na verejnú diskusiu a pripomien-

kovanie rámcové učebné plány a štátne vzdelávacie programy pre materskú školu a pre prvý a druhý 

stupeň základných škôl

• návrhy, podnety a pripomienky môžete posielať do 31. októbra 2013 na adresu svp@statpedu.sk

• viac sa dozviete na http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program-pripomienky-a-namety.alej

Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu 
• po zapracovaní pripomienok bola uverejnená a zaslaná do medzirezortného pripomienkového konania

• vláda by o nej mala rokovať v októbri

• viac sa dozviete na http://www.minedu.sk/sprava-o-stave-skolstva-na-slovensku/

Zrušenie možnosti overovania kompetencií
• Národná rada SR dňa 13. 9. 3013 schválila návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky 

Oľgy Nachtmannovej, Dariny Gabániovej a Ivety Liškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a do-

pĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

• čaká sa na podpis prezidenta republiky a uverejnenie v Zbierke zákonov

• zrušilo sa overovanie profesijných kompetencií

• účinnosť nadobudne, v prípade zverejnenia v Zbierke zákonov, 1. novembra 2013

Možnosti vykonania atestácie 
• pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii alebo 

podkategórii, v ktorej je zaradený, v získanom stupni a odbore vzdelania

• učiteľ vykonáva atestáciu z niektorého z vyučovacích predmetov, na vyučovanie ktorých spĺňa kva-

lifi kačné predpoklady (nemusí predmet učiť, ale musí mať kvalifi káciu)

• o vykonanie atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, kto-

rý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín, alebo ktorý 

získal 60 kreditov

 Atestácie vykonávajú:

• Metodicko-pedagogické centrum http://www.mpc-edu.sk/aktuality/atestacie

• PDF UKF http://www.ccv.pf.ukf.sk/

• FF UKF http://www.ff .ukf.sk/index.php/%C5%A0t%C3%BAdium/celozivotne-vzdelavanie

• UPJŠ http://ccv.upjs.sk/kontinualnevzdelavanie.php

• UMB http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/Page/Kontinualne_vzdelavanie

• KU http://www.pf.ku.sk/studium/celozivotne-vzdelavanie.html

Týždeň vedy a techniky na Slovensku
• 11. – 17. 11. 2013 je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-

publiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a Národným 

centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

• počas neho sa konajú mnohé sprievodné podujatia

• viac sa dozviete na http://www.tyzdenvedy.sk/ 
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Milí naši čitatelia, staňte sa spolutvorcami časopisu, napíšte nám.
Na adrese helena.vicenova@gmail.com privítame Vaše príspevky 
do jednotlivých rubrík, reakcie na uverejnené články, ako aj námety 
a témy, ktoré Vás zaujímajú a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac.

2. národná konferencia učiteľov chémie
• bude sa konať 3. februára 2014 (polročné prázdniny) na Príro-

dovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

• dátum a miesto konania odsúhlasili členovia Združenia učiteľov 

chémie na 2. valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 11. 9. 2013 

na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave v Mlynskej doline

• účastníci si vypočuli pozdravný list ministra školstva, vedy vý-

skumu a športu SR Dušana Čaploviča

• hlavný referát na tému Reforma školstva predniesol riaditeľ 

ŠPÚ Viliam Kratochvíl 

• Valné zhromaždenie schválilo Správu o činnosti ZUCH za šk. 

rok 2012/2013, Výročnú správa ZUCH za rok 2012 a Plán prá-

ce ZUCH na rok 2013/14

• viac sa dozviete na http://www.zuch.sk/

Celoslovenský festival vedy a techniky
• AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a  techniku realizuje 

počas novembrového Týždňa vedy na Slovensku celoslovenskú 

prehliadku vedeckých prác mladých ľudí Festival vedy a tech-

niky 2013, ktorý sa uskutoční v Bratislave 14. 11. – 16. 11. 2013, 

v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

• do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci stredných škôl a starší žiaci 

základných škôl, podujatie je otvorené pre všetkých

• festivaly sa konajú aj v krajských mestách

• viac sa dozviete na http://www.festivalvedy.sk/

Atlantis centers
• zážitkové centrá v Bratislave a Leviciach pozývajú na návštevu

• viac sa dozviete na http://www.atlantiscenters.sk/index.php/

sk/navtivte-nas/vseobecne-informacie

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
• v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

• viac sa dozviete na http://stm-ke.sk/index.php/sk/uvod-o-nas-vtc

Veľtrh environmentálnych výučbových 

programov
• Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum tvorby 

krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania pozýva na 

XVI. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových progra-

mov, ktorý sa uskutoční 17. až 19. októbra 2013 v hoteli 

Royal, Látky

• viac sa dozviete na http://www.snaturou2000.sk/spravodajca/

siska-2013

Doslov
Skončil sa september – prvý 

mesiac nového školského roka. 

Slávnostné otvorenia, prvé stretnu-

tia s kolegami i so žiakmi, či úvod-

né porady sú už minulosťou. Nastal 

čas usilovnej práce. 

Redakčný tím Dnešnej školy 

už tvorí tretie číslo časopisu. Na-

še pocity z  vydávania časopisu, 

tak trochu aj naše sny, vyjadrila 

v úvodníku Lucia. 

Teším sa, že ma pozvali ako 

autorku učebníc chémie na meto-

dické podujatie, ktoré sa konalo 

v  ZŠ na Vagonárskej ulici v  Po-

prade pre učiteľov biológie a ché-

mie. Ja, aj ostatní hostia a učite-

lia, sme v  škole strávili príjemné 

chvíle, za ktoré organizátorom 

srdečne ďakujem.

Otvorená hodina Mgr.  Bet-

ky Slavkovskej, pripravená podľa 

prírodovedne ladenej koncepcie, 

na ktorej sme boli prítomní, bo-

la ukážkou krásnej práce s  deť-

mi – výskumníkmi, ale aj výzvou 

pre prítomných učiteľov. Práve 

takýchto reportáží by sme chceli 

prinášať stále viac a viac, a ja ve-

rím, že to tak aj bude.

Výber z budúceho čísla:

• v  rozhovore odpovie na otázky 

riaditeľ ŠPÚ Viliam Kratochvíl, 

• aktuálnou témou budú prebieha-

júce národné projekty,

• odbornou témou bude koncepcia 

fyziky v základnej škole a jej apli-

kácia v učebniciach,

• príloha bude určená učiteľom fy-

ziky.
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Príloha 2/október 2013

Pracovné listy z chémie: Filtrácia

V chemickom laboratóriu sa na oddelenie tuhej látky od kvapaliny najčastejšie používa fi ltrácia. 

Je to jednoduchá metóda, pri ktorej sa tuhá zložka suspenzie zachytáva na povrchu fi ltra a kvapalina 

pretečie cez jeho póry.

Pre dobrý priebeh fi ltrácie je dôležité dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

• fi lter vložený do lievika nesmie presahovať jeho okraj,

• fi lter sa musí navlhčiť destilovanou vodou a pritlačiť k stene lievika, aby pod ním nezostali vzducho-

vé bubliny,

• zrezaný koniec stopky lievika sa musí opierať o stenu nádoby, v ktorej sa zachytáva fi ltrát (takto za-

bránime rozstrekovaniu kvapiek fi ltrátu do okolia),

• fi ltrovanú zmes nalievame tenkým prúdom po tyčinke na fi lter z malej výšky, pričom tyčinku jemne 

opierame o fi lter.

Ak má fi lter spoľahlivo oddeliť tuhú látku od kvapalnej, musíme brať do úvahy vzťah medzi veľko-

sťou pórov fi ltra a veľkosťou častíc tuhej látky: čím sú čiastočky tuhej látky menšie, tým menšie musia 

byť aj póry fi ltra. V prvej úlohe žiaci môžu porovnať fi ltráciu s tromi rôznymi fi ltračnými materiálmi 

a následne vybrať ten, ktorý je najvhodnejší pre fi ltráciu zmesi kriedy s vodou. Pri fi ltrácii zmesi s fa-

rebnou kriedou možno ľahko overiť, či žiaci fi ltrovali správne. (Filtrát získaný fi ltráciou cez fi ltračný 

papier by mal byť bezfarebný a číry.)

Rovnako ako získanie čistého fi ltrátu je pri fi ltrácii dôležitá rýchlosť. Čím sú póry na fi ltri menšie, 

tým je fi ltrácia pomalšia. Rýchlosť fi ltrácie vieme ovplyvniť veľkosťou účinnej plochy. Ak na fi ltráciu 

použijeme hladký fi ltračný papier, účinná plocha na zachytávanie pevnej látky je malá. Naproti tomu, 

pri skladanom fi ltri sa na fi ltráciu využíva jeho celá plocha, lievika sa dotýka len hranami. Skladaný 

fi ltračný papier sa po vložení do lievika nikdy nevlhčí. V druhej úlohe si žiaci môžu pripraviť hladký 

a skladaný fi lter a porovnať rýchlosť fi ltrácie zmesi „farebná krieda + voda“ cez oba typy fi ltrov. (Fil-

trácia cez skladaný fi lter je napriek rovnakému priemeru a hustote pórov rýchlejšia.)

Tretia úloha má motivačný charakter, používajú sa v nej látky, ktoré bežne nevnímame ako che-

mikálie (kofola, živočíšne uhlie). Kofola je rovnorodá zmes rôznych látok, prifarbená karamelom. 

Na oddelenie farbiva od kofoly nie je fi ltrácia vhodná, ale môžeme ju využiť ako deliacu metódu, ak 

od kofoly chceme oddeliť živočíšne uhlie, ktoré má schopnosť farbivo adsorbovať. (Živočíšne uhlie 

je vďaka svojej veľkej pórovitosti schopné pohlcovať veľké množstvo plynov a farbív, a preto po jeho 

odfi ltrovaní zo zmesi s kofolou možno získať takmer bezfarebný fi ltrát.)  

RNDr. Jana Chrappová, PhD.

Katedra anorganickej chémie

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

842 15 Bratislava

chrappova@fns.uniba.sk
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Úloha č.1:  Vyberte vhodný fi lter pre fi ltráciu zmesi krieda + voda

Pomôcky: sklená tyčinka, trecia miska s tĺčikom, odmerný valec, 4 kadičky, fi ltračný papier, štvo-

rec gázy, štvorec plátna, lievik, fi ltračný kruh, laboratórny stojan.

Chemikálie: voda, 3 kúsky farebnej kriedy (každý 1 – 2 cm)

Pracovný postup: 

Príprava zmesi:

1. Do trecej misky vložte kúsok kriedy a navlhčite ho asi 20 cm3 vody.

2. Navlhčenú kriedu opatrne pomocou tĺčika rozotrite na jemnú zmes.  

3. Pripravenú zmes prelejte z trecej misky do kadičky. 

Filtrácia:

 1. Na laboratórny stojan pripevnite fi ltračný kruh, do kruhu vložte lievik. Pod lievik vložte kadičku.

 2. Kúsok gázy poskladajte podobne, ako sa skladá hladký fi ltračný papier. Zloženú gázu vložte do 

lievika, navlhčite ju vodou a dobre pritlačte na steny lievika. 

 3. Zmes z kadičky nalejte po tyčinke na gázu v lieviku. Po skončení fi ltrácie kadičku s fi ltrátom označ-

te písmenom G a odložte. Lievik poumývajte. 

 4. Pripravte si ďalšiu zmes kriedy s vodou (použite predchádzajúci postup).

 5. Do lievika v aparatúre vložte navlhčený kúsok poskladaného plátna (fi lter pripravte ako v bode 2) 

a pod lievik postavte prázdnu kadičku.

 6. Suspenziu prefi ltrujte cez plátno v lieviku. Po skončení fi ltrácie kadičku s fi ltrátom označte písme-

nom L a odložte. Lievik poumývajte.  

 7. Pripravte si ďalšiu zmes kriedy s vodou (použite predchádzajúci postup).

 8. Do lievika v aparatúre vložte hladký fi ltračný papier. 

 9. Zmes prefi ltrujte cez pripravený fi lter. Po skončení fi ltrácie kadičku s fi ltrátom označte s písmenom 

P a odložte.

 10. Porovnajte získané fi ltráty (v kadičke G, v kadičke L a v kadičke P). 

 11. Na záver všetky kadičky s lievikom poumývajte.   

Výsledok: Na základe porovnania čistoty fi ltrátov usporiadajte použité fi ltre (gáza, plátno, papier) na 

príslušné víťazné stupienky v závislosti od kvality fi ltrácie. (1. = prefi ltroval najlepšie) 

1.

2.

3.

Záver: Pre fi ltráciu zmesi „krieda + voda“ je najvhodnejší fi lter .............................................



26

Pomáhajme si vzájomne

Úloha č. 2: Ako ovplyvní fi ltráciu použitie skladaného fi ltračného papiera?

Pomôcky: trecia  miska s tĺčikom, odmerný valec, 3 kadičky, 2 ks kruhového fi ltračného papiera, 

lievik, fi ltračný kruh, laboratórny stojan, hodinky.

Chemikálie: voda, 2 kúsky farebnej kriedy (každý 1 – 2 cm)

Príprava skladaného fi ltračného papiera: 

Kruhový fi ltračný papier preložíme na polovicu, ešte raz na polovicu, a potom ho začneme vejá-

rovito v malých výsekoch prekladať od stredu k obvodu (obrázok). Pri skladaní je dôležité, aby záhyby 

nesmerovali do jedného bodu, lebo viacerými preloženiami sa papier mechanicky oslabí a môže sa 

pretrhnúť.

Pracovný postup: 

1. Podľa postupu v predchádzajúcej úlohe pripravte do dvoch kadičiek zmes  farebnej kriedy s vodou.  

2. V pripravenej fi ltračnej aparatúre prefi ltrujte zmes z prvej kadičky cez hladký fi ltračný papier. Filtrát 

zachytávajte do kadičky. Odmerajte si na hodinkách čas, za ktorý sa zmes prefi ltrovala a výsledok si 

poznamenajte do tabuľky. Po skončení fi ltrácie kadičku s fi ltrátom označte písmenom P a odložte. 

Lievik poumývajte.

3. Zmes z druhej kadičky prefi ltrujte vo fi ltračnej aparatúre cez pripravený skladaný fi ltračný papier. 

Kadičku s fi ltrátom označte písmenom S a odložte na porovnanie kvality fi ltrácie. Odmerajte si na 

hodinkách čas, za ktorý sa zmes prefi ltrovala. Výsledok si poznamenajte do tabuľky.  

4. Porovnajte získané fi ltráty (v kadičke P a v kadičke S) a vyplňte tabuľku. 

5. Po skončení práce kadičky a lievik poumývajte.  

Výsledok: 

Druh fi ltračného papiera Kvalita fi ltrátu (číry/zakalený) Rýchlosť fi ltrácie (čas v minútach)

hladký 

skladaný 

Záver: Filtrácia cez skladaný fi ltračný papier prebieha ...................................... ako fi ltrácia cez hladký 

fi lter, kvalita fi ltrácie je pri oboch typoch fi ltra ......................................
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Úloha č. 3: Filtrácia s aktívnym uhlím, alebo ako premeniť kofolu na vodu

Pomôcky: trecia miska s tĺčikom, lievik, fi ltračný kruh, laboratórny stojan, 2 kadičky, odmerný 

valec, sklená tyčinka 

Chemikálie: 2 tablety živočíšneho uhlia, asi 20 cm3 kofoly 

Pracovný postup:

1. Do kadičky nalejte 20 cm3 kofoly (objem merajte pomocou odmerného valca).

2. Tablety živočíšneho uhlia opatrne rozdrvte v trecej miske s tĺčikom.

3. Rozdrvené tablety nasypte do kadičky s kofolou. Pripravenú zmes chvíľu miešajte sklenou tyčinkou 

a nechajte stáť.

4. Medzitým si do lievika v pripravenej fi ltračnej aparatúre vložte hladký fi ltračný papier. Pod lievik 

umiestnite prázdnu kadičku. 

5. Zmes živočíšneho uhlia a kofoly opatrne nalejte do lievika a počkajte, kým sa prefi ltruje. Kvapalinu, 

ktorá vyteká z lievika zachytávajte v kadičke.

Výsledok: 

Farba kofoly na začiatku pokusu Farba kofoly na konci pokusu

Záver: Živočíšne uhlie pohlcuje (odborne adsorbuje) z kofoly nielen ........................, ale aj bublinky 

oxidu uhličitého. Schopnosť živočíšneho uhlia zachytávať značné množstvo iných látok na svo-

jom povrchu sa využíva tiež v medicíne.



(ISCED 2 – ZŠ a príslušné ro níky gymnázií s osemro ným štúdiom)

V preh adne graficky spracovaných cvi ebniciach žiak nájde základné u ivo, fotografie prie-
behu pokusov a k ú ové u ivo zhodné s u ebnicou. Je v nich priestor na vlastné poznámky 
žiaka a riešenie úloh z u ebnice, nachádzajú sa tu alšie úlohy navyše v porovnaní s u ebnicou. 
V cvi ebnici je vložená vyberate ná dvojstrana, ktorú možno použi  na laboratórne práce, pro-
jekty, príp. poznámky. Žiak už nepotrebuje na chémiu alší poznámkový zošit.

Ponúkané tituly:Ponúkané tituly:
Cvi ebnica z chémie pre 6. a 7. ro ník základnej školy a 1. a 2. ro ník gymnázia 

s osemro ným štúdiom – korešponduje s u ebnicami pre 6. a 7. ro ník.
Cvi ebnica z chémie pre 8. ro ník základnej školy a 3. ro ník gymnázia s osem-

ro ným štúdiom – korešponduje s u ebnicou pre 8. ro ník.
Cvi ebnica z chémie pre 9. ro ník základnej školy a 4. ro ník gymnázia s osem-

ro ným štúdiom – korešponduje s u ebnicou pre 9. ro ník.

Objednávky môžete posiela  na adresu expolcvicebnice@gmail.com  0907 811 344

CVI EBNICE Z CHÉMIECVI EBNICE Z CHÉMIE
pracovné zošity pre žiakovpracovné zošity pre žiakov
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