
Dnešná škola –
človek a príroda

 Ročník II Číslo 3 Január – február 2015

Rozhovor s riaditeľom ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD.

Niekoľko informácií k štátnemu rozpočtu pre regionálne školstvo 
na rok 2015 

Rešpekt k učiteľovi − okno do duše žiaka

Vedecká súťaž Hrdinovia budúcnosti

   
  

  
   
 
  
  

  
 
   
 

9
7
7
1
3
3
9
7
7
6
0
0
3

0
1



2

Na úvod

Na úvod

Vážení čitatelia,

je nový rok 2015 a Dnešná škola pokra-

čuje. Chceme vám aj naďalej prinášať 

články, ktoré vás obohatia, potešia, pri-

nesú povzbudenie po namáhavej práci.

V  prvom tohtoročnom čísle sme dali priestor na rozhovor 

riaditeľovi ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava Martinovi Bodisovi, 

teda človeku priamo zo školskej praxe. Škola, ktorú vedie – naša 

seriálová škola – je plná pozitívnej energie. Bolo by úžasné, keby 

v novom roku pribúdalo práve takýchto škôl! 

Financie sú dôležitá téma. Informácie k  rozpočtu na rok 

2015 nám poskytla Darina Nagyová, predsedníčka Krajskej rady 

Združenia základného školstva OZ PŠaV na Slovensku v Prešove.

Spoločne s mediátorkou Dušanou Bieleszovou nazrieme do 

duše žiakov, pozrieme sa na učiteľov ich očami a okrem iného sa 

dozvieme, akí učitelia by sa im páčili. 

Predstavíme vám projekt Výskumného ústavu vodného hos-

podárstva k aktuálnej problematike vody, aj novú súťaž spoloč-

nosti BASF, ktorá je pokračovaním mimoriadne vydarenej súťaže 

z minulého roka.

O azbeste sa už toho veľa popísalo, napriek tomu je táto látka 

ešte pre mnohých záhadná – do tejto odbornej problematiky nás 

vovedie Karol Jesenák. 

Tak ako tradične vám ponúkame inšpiratívne články, tvor-

cami ktorých ste vy, učitelia, a keďže máme v čerstvej pamäti via-

nočné sviatky, potešíme vás aj odfotenými „chemickými“ vianoč-

nými stromčekmi.

Budeme sa tešiť, keď si po prečítaní jazykového okienka po-

viete, že písanie čiarok pred spojkou „a“ ani nie je ťažké! 

Radi vás uvidíme na 3. národnej konferencii učiteľov chémie 

2. februára v Bratislave.

Želám vám príjemné čítanie tohto čísla a všetko krásne v no-

vom roku 2015. 

Tešíme sa na Vaše príspevky, otázky a podnety aj v roku 2015

(email: helena.vicenova@gmail.com).
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Rozhovor s osobnosťou

S riaditeľom ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD. 

Je koniec decembra, mesiaca, v ktorom zvykneme hodnotiť uplynu-

lý kalendárny rok. Rozhovor s Tebou, pán riaditeľ, si čitatelia Dnešnej 

školy budú môcť prečítať v januári – pred nami bude rozdávanie polroč-

ných vysvedčení.  V tomto školskom roku sme zverejnili rozhovor s ex-

ministrom doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc., a jeho nástupcom 

Ing. Petrom Pellegrinim. Do tretice, na prelome rokov, som sa rozhodla 

osloviť Teba, riaditeľa školy, ktorá – dovolím si povedať – je aj našou ško-

lou, pretože už od začiatku vydávania časopisu čerpáme z nej inšpiráciu 

i poučenie a nasávame jej pozitívnu atmosférou. 

Pán riaditeľ, škola je pod Tvojím vedením zapojená do mnohých projektov, pôsobíš v komisiách, po-

zývajú Ťa prednášať na konferencie, píšeš články k školskej problematike do časopisov, diskutuješ, radíš, 

a teda aktívne sa zúčastňuješ na školskom dianí. Môj prvý okruh otázok sa týka školstva vo všeobecnosti. 

Ktoré udalosti Ťa v tomto školskom roku najviac zaujali?

Udalosťou v školstve, ktorá najviac zaujala – a som presvedčený o tom, že nielen mňa, bola dvojitá výme-

na ministra školstva. Exminister Pellegrini bol síce vo funkcii iba krátko, ale predstavil nám svoju víziu – spo-

meniem aspoň predstavu ministerstva ako fl exibilnej organizácie či redukciu počtu inštitúcií priamoriadených 

ministerstvom. Bude zaujímavé sledovať, čo sa bude diať ďalej, či bude jeho nástupca pokračovať v ohlásenom 

trende. Uvidíme celkové dopady na nás.

Charakteristické pre toto obdobie boli neustále diskusie o Štátnom vzdelávacom programe, odkladanie je-

ho zverejnenia a ústupky zo strany ministerstva. 

Mala táto diskusia zmysel? Čo od nej očakávaš?

Defi nitívne výsledky nekonečne dlhej diskusie zatiaľ nepoznáme. Teším sa, že podľa doteraz zverejnených 

informácií je v súlade s myšlienkou spoločnej školy učebný plán pre základné školy rozdelený do ročníkov. 

Beriem na vedomie, že sa ustúpilo tlaku, ktorý spustili najmä súkromné školy, a povolil sa aj variant podľa stup-

ňov. Očakávam vytvorené učebné osnovy, alebo inak nazývané dokumenty, ktoré si školy budú môcť prebrať 

a nebudú ich musieť tvoriť.

Nechajme sa teda prekvapiť, čo bude zverejnené ako nový ŠVP s platnosťou od septembra 2015.

Ktoré ústupky zo strany ministerstva máš na mysli?

Už som uviedol, že to bol ústupok v ZŠ – povoliť aj variant podľa vzdelávacieho stupňa. Na druhej strane, 

uvidíme, ako sa školy rozhodnú. Moja škola pôjde podľa ročníkového rozdelenia. 

Nový minister je zahrnutý množstvom výziev a odporúčaní od jednotlivcov a organizácií. Čo Ty pokla-

dáš za prioritu, ktorú by mal vyriešiť minister v zostávajúcom volebnom období? 

Verím, že každý prichádzajúci s odporúčaniami chce navrhnúť zlepšenie školského systému. Moje odporú-

čania by som zhrnul do troch oblastí:

 1. Sfunkčnenie priamoriadených organizácií – mali by sa vrátiť k svojmu prvotnému poslaniu, teda opäť začať 

poskytovať servis pre školy.  

 2. Zreformovanie Štátnej školskej inšpekcie – personálne zmeny, zadefi novanie jej úlohy, ktorá má byť predo-

všetkým v poradenskej činnosti a následne v jej kontrole.

 3. Realizácia úprav, ktoré sa dajú urobiť rýchlo a uľahčia život v školách – sú nimi legislatívne zmeny zákonov 

596/2003, 245/2008, 317/ 2009 či 597/ 2003. Tu však pozor, aby sa niečo nezhoršilo. Očakával by som širokú 

diskusiu o prioritách zmien. A určite by sme sa všetci mali zapojiť v rámci pripomienkového konania počas 

legislatívneho procesu.
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Rozhovor s osobnosťou

Veľké znepokojenie nad súčasným stavom a smerovaním slovenského školstva vyjadrilo valné zhro-

maždenie Slovenskej komory učiteľov (SKU) 29. 11. 2014. Stotožňuješ sa s týmto stanoviskom?

Asi by som to neuviedol, že vyjadrujem veľké znepokojenie nad súčasným stavom a smerovaním sloven-

ského školstva. To určite nie. Mnohé zmeny sú naštartované a mnohé pozitívne veci by sme mali pocítiť práve 

teraz. Stále som optimista. 

Stotožňujem sa s požiadavkou navýšiť fi nancie do školstva. Podporujem myšlienku presunúť fi nancovanie 

materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení (školské kluby detí, centrá voľného času, 

školské jedálne) z originálnych kompetencií do prenesených.

Prejdime teraz od slovenského školstva, boriaceho sa s problémami, k druhému okruhu otázok, teda 

priamo do ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave. Ktoré udalosti od septembra zasiahli najviac do chodu školy?

Udalosťou číslo jedna boli nepochybne komunálne voľby. S napätím sme očakávali ich výsledky. Starostovské 

kreslo s výraznou prevahou nad protikandidátom obhájil Miroslav Holička. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu, 

na pokračovanie spolupráce školy a obce. Ak by na takomto základe fungovalo čo najviac škôl a zriaďovateľov, 

ubudol by stres a zlepšilo by sa fungovanie nášho školstva. 

Teším sa, že naša škola je rodinným typom školy, čo sa odrazilo pri našom spoločnom prežívaní mojich 40. 

narodenín. Uvedomil som si, ako mám rád žiakov, učiteľov a miesto, v ktorom žijem. 

Teším sa, že s mojimi siedmakmi, ktorých učím slovenský jazyk a literatúru, máme krásny osobný vzťah. 

Majú ma radi napriek mojej prísnosti, ktorá pramení z toho, že chcem, aby vydali zo seba maximum a dosiahli 

všetko, čoho sú schopní dosiahnuť.

Ďakujem za rozhovor, pán riaditeľ. Želám Ti, aby si sa tešil z plodov svojej práce a aby si tak, ako dote-

raz, aj naďalej rozdával pozitívnu energiu – žiakom, zamestnancom školy, rodičom, priateľom školy i ďal-

ším ľuďom, ktorých postretneš. Nech je ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka stále miestom, kde žiaci získavajú nielen 

vedomosti v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, ale aj spoločne s ich učiteľmi prežívajú najkrajšie 

obdobie svojho života.

Helena Vicenová 
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Na aktuálnu tému

Niekoľko informácií k štátnemu rozpočtu 

pre regionálne školstvo 

na rok 2015

Aj keď štátny rozpočet pre rezort školstva na rok 2015 ne-

láme rekordy v  navyšovaní oproti minulým rokom, predsa 

len sa v  ňom odzrkadľuje snaha vlády podporiť svoje priority 

z Programového vyhlásenia vlády – zamestnanosť a školstvo. 

Som presvedčená, že k tomuto trendu značne prispeli aj protestné aktivity zamestnancov školstva z rokov 

2011 a 2012. Oproti návrhu štátneho rozpočtu z augusta tohto roka, kde sa rátalo so sumou pre rezort školstva 

vo výške 1,47 mld. eur, sa podarilo presadiť sumu 1,49 mld. eur, čo je oproti rozpočtu pre rok 2014 (1,48 mld.) 

predsa len mierny nárast. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si prilepší o sumu 10 mil. eur na 

zvýšenie kapacít materských škôl, o 7 mil. eur sa zvýšil rozpočet na príspevok pre asistentov učiteľa, výrazné na-

výšenie bolo potrebné aj z dôvodu zvýšenia platov zamestnancov. V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

na rok 2015 sa k 1. 1. 2015 zvýšia platové tarify pre pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho 

školstva o 5 %, o 1,5 % sa od 1. 1. 2015 zvýšia platy nepedagogických zamestnancov a od 1. 7. 2015 im narastú 

o ďalšie 1 %. Výdavky rezortu školstva na jedného žiaka stúpnu zo súčasných 2115 € na 2121 €. Ak vezmeme do 

úvahy aj zníženie počtu žiakov v regionálnom školstve – pre rok 2015 sa ráta s poklesom o skoro 2000 žiakov, 

a to najmä na stredných školách – máme ďalších niečo cez 4 mil. eur v rozpočte k dobru.

Prvé reakcie na zvýšenie platov zamestnancov v nasledujúcom roku sú ako vždy negatívne: pedagogickí 

zamestnanci hundrú, že 5 % je málo, ostatným sa krivdí, že nemajú aspoň tých 5 %. Musím však podotknúť, že 

vyjednávanie o platoch nebolo ani tento rok jednoduché. Minister Peter Pellegrini sa síce netajil tým, že rokuje 

s ministerstvom fi nancií o zvýšení platov pedagogickým a odborným zamestnancom o 5 % aj v nasledujúcom 

roku (a  skutočne rokoval úspešne), problém však nastal pri vyjednávaní o platoch ostatných zamestnancov 

štátnej a verejnej správy (a našich nepedagogických zamestnancov). Podobne ako v minulom roku ani tu sa 

nevedeli ostatné „nevýrobné“ odborové zväzy zmieriť s vyšším nárastom platov pre učiteľov, takže konečná do-

hoda padla až po vyhrážke štátneho tajomníka ministerstva fi nancií (rozdelí peniaze všetkým rovnako – 2,5 %) 

a predsedu OZ PŠaV na Slovensku (v tom prípade navrhne Rade zväzu vystúpenie z Konfederácie). 

Pozrime sa do minulosti: v rokoch 2006 – 2007 rástli platy zamestnancov v školstve priemerne o 6 % a žiad-

na vlna nevôle tu nebola. Problém nastal v roku 2010, keď stagnácia platov vyvolala vlnu nespokojnosti, ktorá sa 

potom v rokoch 2011 a 2012 prejavila vo forme protestov a štrajkov. Pravdou je, že sme žiadali podstatne viac, 

musíme však vziať do úvahy aj následky hospodárskej krízy a stagnáciu platov všetkých zamestnancov vo ve-

rejnej a štátnej správe. Napriek tomu rast platov v školstve výrazne predbieha rast platov ostatných zamestnan-

cov vo verejnej a štátnej službe, a to aj napriek tomu, že osud tzv. Správy o stave školstva, ktorá mala zabezpečiť 

každoročné zvýšenie investícií do školstva, je neistý. Napriek tomu, že mala byť predložená na rokovanie vlády 

už v septembri minulého roka, doteraz sa tak nestalo a naši pomerne často sa striedajúci ministri sa ňou na ro-

kovaní vlády veľmi neoháňali. Náš najnovší minister už zverejnil, že chce túto správu prepracovať, aktualizovať 

a predložiť do vlády v budúcom roku. Osud správy budeme teda pozorne sledovať, neustále ju ministrovi pri-

pomínať a v prípade potreby budeme presadzovať prijatie správy aj formou protestných aktivít.

Na povzbudenie vám ponúkam niekoľko štatistických údajov:

Rok Priemerný plat 

v národnom hospodárstve

Priemerný plat 

v školstve

Priemerný plat 

pedag. a odb. zamestnancov

2012 805 764 848,40

2013 824 820 911,55

2014 859 869 963,63

Poznámka: Za rok 2014 ide o očakávanú skutočnosť. Údaje zahŕňajú všetky školy, vrátane vysokých škôl.
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Na aktuálnu tému

Porovnanie údajov za III. Q roku 2014 s III. Q roku 2013: Školy v pôsobnosti obcí: počet zamestnancov 

klesol o 176, čo je pokles 0,23 %. Priemerný plat zamestnancov stúpol o 6,09 %.

Školy v pôsobnosti VÚC: Počet zamestnancov klesol o 1 177, čo je pokles o 4, 31%. Priemerný plat zamest-

nancov stúpol o 6,58%.

Viac údajov nájdete: http://www.ozpsav.sk/sk/Dokumenty/Pravne-predpisy-a-ekonomika.alej

A ešte niekoľko postrehov z iného súdka: 

Obrovskú vlnu diskusie a emócií vyvolala mimoriadna odmena z ministerstva školstva pre zamestnan-

cov spadajúcich pod tzv. prenesené kompetencie. Pozorne som sledovala diskusie na sociálnych sieťach, kde 

jedna skupina zamestnancov okamžite začala obviňovať bývalého ministra školstva Petra Pellegriniho z po-

pulizmu a rozhorčovala sa nad tým, akými omrvinkami chce minister zalepiť učiteľom oči, druhá skupina 

(zamestnanci spadajúci pod originálne kompetencie) zas slepo závidiac dúfala, že aj im sa nejaké vianočné 

prilepšenie ujde. Na obhajobu Petra Pellegriniho by som chcela povedať, že hneď po nástupe do funkcie ve-

rejne vyhlásil, že každé euro ušetrené na ministerstve dá učiteľom. Tento sľub splnil a dokonca vzal do úvahy 

aj skutočnosť, že na školách nepôsobia len učitelia. Neuvedomil si však, že „školáci“ nie sú len na základných 

a stredných školách, ale aj v materských školách, ZUŠ, ŠKD, školských jedálňach... Možno by bol tento svoj 

krok prehodnotil. Niektoré samosprávy po oslovení reagovali ústretovo a odmenili mimoriadnou odmenou 

aj svojich zamestnancov, nie všade to však bolo možné. Toto ušľachtilé gesto ministra však otvorilo iný veľmi 

závažný problém – potrebu jednotného riadenia a fi nancovania všetkých našich škôl a školských zariadení. 

Touto myšlienkou sa už zaoberal Dušan Čaplovič, Peter Pellegrini a stotožňuje sa s ňou aj nový minister Juraj 

Draxler. Nebude to však jednoduchá a ani krátkodobá záležitosť, ZMOS touto myšlienkou nie je nadšený 

a bude sa brániť zubami-nechtami. Bude to beh na dlhé trate a budeme potrebovať podporu vás všetkých. 

Verím, že ju dostaneme.

Na záver chcem popriať všetkým čitateľom pokojné a pohodové sviatky a optimisticky očakávam (a vám 

všetkým želám) lepší a úspešnejší rok, ako bol tento.

PaedDr. Darina Nagyová

predsedníčka Krajskej rady 

Združenia základného školstva OZ PŠaV 

na Slovensku Prešov

radazoozpsav@stonline.sk

Rokovanie Rady zväzu 29. 11. 2012. Rokovanie Rady zväzu 5. 12. 2012.

Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva 

v Košiciach 26. 11. 2012.
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Na odbornú tému

Máme sa báť azbestu?
Z  hľadiska možnosti poškodzovania zdravia nemožno azbest považovať za nejakú výnimočnú látku. 

Rozhodne totiž nemôže konkurovať mnohým takým látkam, s ktorými bežne prichádzame do styku alebo ich 

dokonca prijímame potravou. Ako príklad možno uviesť metanol, ktorý je vždy prítomný v konzumných lieho-

vinách, alebo aj desiatky karcinogénnych látok v dyme z cigariet alebo v údených potravinách. Tu treba spome-

núť, že každú látku možno považovať za zdraviu škodlivú, pretože zdravotné riziká s ňou spojené sú závislé na 

množstve, ktorému je človek vystavený. Aj „najnevinnejšie“ látky, ktoré konzumujeme každý deň, často majú 

veľmi úzke hranice, v ktorých sú pre zdravie nebezpečné. Je jasné, že s látkami, ktoré sú v súčasnosti zaradené 

do niektorej z kategórií zdraviu nebezpečných látok, sú nejaké väčšie problémy, avšak aj pre tieto látky platí ten 

istý všeobecný vzťah medzi množstvom a zdravotnými dôsledkami.

Ako sa teda postaviť k problému „azbest“? Na to, aby sme vedeli zaujať stanovisko, je potrebné vedieť, akým 

spôsobom azbest poškodzuje zdravie, aké sú jeho hlavné zdroje, s akými produktmi s obsahom azbestu sa mô-

žeme dostať do styku na lokálnej úrovni a aká je pravdepodobnosť uvoľňovania azbestu z predmetov, ktoré nás 

obklopujú. Prvá z otázok je už zodpovedaná v tomto čísle časopisu (článok o azbeste). Azbest je nebezpečný 

najmä tým, že jeho malé prachové častice trvalo poškodzujú najmä pľúcne tkanivá vďaka vláknitému alebo 

ihličkovitému tvaru minerálov v ňom obsiahnutých, ale zároveň aj v dôsledku obmedzenej schopnosti organiz-

mu vylúčiť tieto častice. Táto informácia zároveň poskytuje všeobecný návod na ochranu pred azbestom – je 

ním zabránenie vdychovania jeho častíc. Zároveň by sme sa mali postarať o to, aby sa nám tieto častice nedostali 

do tráviaceho traktu, pretože môžu spôsobiť nevratné zdravotné zmeny. Možno to urobiť niekoľkými spôsobmi: 

zbavíme sa zdrojov azbestu, obmedzíme únik azbestu z jeho zdrojov (napríklad náterom) a chránime sa pred 

kontaminovaným vzduchom (napr. pri likvidácii azbestového odpadu) jeho fi ltráciou.

Medzi hlavné zdroje azbestu patria: ťažba a spracovanie azbestových surovín, výroba azbestovocemento-

vých strešných krytín, kanalizačných rúr a vzduchotechnických potrubí. Všetky ďalšie zdroje možno považovať 

z hľadiska ich zastúpenia za zanedbateľné. Na Slovensku sa už dávno azbest nevyrába, avšak vzhľadom na obrov-

skú produkciu azbestových výrobkov v minulom storočí sú hlavným problémom práve zvyšky po nej, napr. hal-

dy po ťažbe serpentinitu v Dobšinej. Najväčšie ťažkosti so spomenutými výrobkami predstavovali vzduchotech-

nické potrubia. Vzhľadom na to, že boli najväčším rizikom trvalej kontaminácie ovzdušia obytných budov, bola 

väčšina z nich už dávno odstránená. Eternitové krytiny na strechách budov, ako aj kanalizačné potrubia budú 

našimi najbližšími azbestovými spoločníkmi ešte veľmi dlho. Väčšinou nepredstavujú akútny environmentálny 

problém, pretože ide o stabilne ukotvené stavebné dielce, ktoré nie sú vystavené vonkajšiemu mechanickému 

namáhaniu, a preto má uvoľňovanie azbestu zanedbateľný rozsah, ktorý možno minimalizovať, napr. nátermi. 

Je ľahké zaujať k eternitovým strechám a kanalizačným rúram v našich panelákoch „prísne environmentálne 

stanovisko“, avšak je nutné si uvedomiť, že ich výmeny si často vyžadujú nemalé sprievodné stavebné zásahy do 

budov. Napriek tomu, že ich výmenu a likvidáciu by mali vykonávať iba špecializované fi rmy, je veľmi naivné sa 

domnievať, že pri tom nedochádza ku kontaminácii okolia, ktorá zväčša výrazne prevyšuje stav pred výmenou.

Hmotnostné zastúpenie iných ako azbestovocementových výrobkov v životnom prostredí je bezvýznamné, 

avšak na lokálnej úrovni môžu predstavovať ťažko ignorovateľný problém. Učitelia a študenti často prichádzali 

do styku s azbestom v sieťkach používaných pri ohreve laboratórnymi kahanmi, z azbestu boli vyrobené tesne-

nia elektrických sušiarní a pecí, ako aj rôzne tepelno-izolačné dosky a výplne. Niektoré laboratórne stoly mali 

povrchovú vrstvu z gumotextilu s prídavkom azbestu. Je správne, že väčšiny týchto pomôcok sme sa už dávno 

zbavili, pretože vo všetkých týchto prípadoch sa azbest vo väčšej alebo menšej miere do okolia uvoľňoval. Ak 

sme tak náhodou ešte neurobili, nemali by sme to odkladať na neskôr. V minulosti boli lokálnym problémom 

podniky na výrobu brzdových obložení, tesnení, fi ltračných materiálov, nádob na izbové rastliny a rôznych žia-

ruvzdorných izolácií, z ktorých mnohé možno doteraz nájsť v starších elektrických ohrevných zariadeniach. 

Čo dodať na záver? Riziká spojené s azbestom sú v súčasnos-

ti neporovnateľne menšie, ako boli v minulom storočí. To však ne-

znamená, že sa k tejto podivuhodnej „anorganickej vatičke“ máme 

správať úplne bez rešpektu. 

prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Katedra anorganickej chémie

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

842 15 Bratislava

jesenak@fns.uniba.sk
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Rešpekt k učiteľovi − okno do duše žiaka
„Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt? Keď som si prečítala túto otázku spomenula som si na všetkých učiteľov, ktorí 

hovorili – Rešpektujte ma a buďte ticho! Som starší/ia než vy! Sme dve v triede a vy stále rozprávate! Rešpektujte, 

že sme v triede!“ 

Vôbec to nie je tak, ako si to učitelia myslia. Niektorí žiaci sa učia ,,ledabolo“. Tak na tom je aj ich správanie. 

Niektorí rešpektujú učiteľov čisto zo slušnosti. Iní jedného počúvajú, druhého nie. Niektorí učitelia sa dožadujú reš-

pektu tým, že sú ticho, kým nie sme ticho i my. Neúčinné. Niektorí krikom. Poškoláctvo? Detto, neúčinné. Neviem, 

čo je lepšie. Niektorí dávajú poznámky, päťky, napomenutia, pokarhania... Čo z toho majú žiaci? Popísaný papier, 

ktorý sa im nikdy v živote na nič nezíde.

Či by som tomu chcela zabrániť? Nie, ani by mi nenapadlo. Nemôžem predsa učiteľom, vychovávateľkám či 

psychologičkám vstupovať do toho, čo si majú vytvoriť sami. Čo to je? PUTO. Žiaci musia mať radi učiteľa, pred-

met, alebo aj oboje, aby k nemu mali rešpekt.“ (Rejč, rovesnícka mediátorka, 12 rokov)

Rešpekt. Ten skutočný sa nedá vynútiť bez prirodzenej autority a hlbokého presvedčenia, že človek, ktorý 

sa k nám prihovára, ktorý nám dáva rady, ktorý nás usmerňuje, ktorý nás vyzýva, aby sme mu dôverovali, ktorý 

posúva hranice našich možností, je zároveň nositeľom hodnôt, ktoré máme túžbu zrkadliť aj v sebe. 

Komu dovolíme, aby sa stal naším vzorom, a prečo?  

Spôsob komunikácie, správania, riešenia konfl iktov, nie je pre žiaka čisto náhodnou voľbou. Má svoju 

históriu. Históriu, ktorá nie je izolovaná od vplyvu pre neho dôležitých dospelých. Emočne nastavený „sklad“ 

možných reakcií nám pomáhajú vytvárať naše prirodzené výchovné autority, vzory – rodičia a neskôr aj uči-

telia. S ohľadom na takto nastavený „program“, ak sa vyskytne konfl ikt, problém, vyťahujeme z tohto „skladu“ 

najvhodnejší spôsob reakcie. Niekedy sa však stane, že prehliadneme skutočnosť, ktorá nám signalizuje zmenu 

vonkajších podmienok, a aj naša reakcia si žiada rekonštrukciu. To, čo bolo účinné kedysi, môže v novej situácii 

pôsobiť inak, ako očakávame. Do vzájomných vzťahov tak vstupujú sklamania, prehry, intrigy, frustrácie, nega-

tívne pocity, prekvapenia a neistoty.

Akého učiteľa potrebujú dnešní žiaci? 

Otázky boli položené žiakom v rôznych školách počas mediačných aktivít. Odpovede nemali cieľ žiadneho 

výskumu. Boli len snahou o refl exie žiakov smerom k ich predstavám o kvalitných učiteľoch a pokusom o mož-

né vcítenie sa žiakov do roly pedagóga. 

• Neposlušní a drzí žiaci potrebujú podľa detí takého učiteľa, ktorý by bol „prísny, rázny, aktívny, nestranný, 

špecializovaný odborník, s dobrými argumentmi, s veľkou autoritou, ale aj s veľkou trpezlivosťou.“ 

• Pre spolužiakov s poruchami učenia by si ich rovesníci priali učiteľa, ktorý by bol „chápavý, trpezlivý, po-

kojný, ktorý by vedel usmerniť, mal by pevné nervy, bol by výrečný, dokázal by hľadať ľahšie cesty k učeniu sa, 

bol by milý, priateľský, dokázal by spolužiaka, ktorý má problém s učením, brať rovnocenne ako jeho spolužia-

kov a nemal by potrebu ho obmedzovať v tom, v čom je dobrý.“

• Tichší a utiahnutejší žiaci v triede potrebujú „veselého, vtipného, zhovorčivého, milého, chápavého, aktívne-

ho, kreatívneho, citlivého, trpezlivého učiteľa bez predsudkov“.

Na odbornú tému

Čo prináša 

mediácia do škôl?
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Deti nás pozorujú! Zároveň sa mnohé veci učia spontánne. Neinformujú nás, že práve v danom momen-

te, keď si intenzívnejšie vymieňame názory s kolegom pred vstupom do triedy, alebo v čase, keď v zamyslení 

nad plánovaním ďalšej hodiny nereagujeme na ich pozdravy na chodbách školy, sme sa pre nich stali mode-

lom „akceptovateľnej“ komunikácie medzi dospelými, vytvárania vzťahov.  Rozhodnutie učiteľa z pozície do-

spelej autority pri prvých náznakoch konfl iktov medzi spolužiakmi môže byť len zdanlivo účinným riešením. 

Potláčaný hnev, stúpajúca nervozita, ale aj vnútorné napätie z vytesnenia nepríjemných pocitov sa môžu vrátiť 

v nevhodnom čase a v rôznych podobách. Ak sa v detstve naučíme nezdravý model komunikácie, zvykneme 

ho používať aj v dospelosti.

Aký by mal byť vzťah medzi učiteľom a žiakom?

• Medzi učiteľom a žiakom „by mala byť väčšia tolerancia, vzájomný rešpekt, dôvera, úprimnosť, akceptovanie 

iných  názorov, vzájomná úcta, uznanie učiteľa ako autority, žiaci a učitelia by sa mali navzájom počúvať, 

učiteľ by mal rešpektovať aj práva žiaka.“

Hodnoty a normy, ktoré si deti prinášajú z domáceho prostredia, postoje rodičov, tradície, rozsah hraníc, 

v ktorých je možné sa slobodne pohybovať, to všetko ovplyvňuje správanie detí v kolektíve. Spoznať množstvo 

žiackych príbehov je pre učiteľa náročná cesta a vyžaduje si ústretovosť kompetentných, ktorí by mali pre prácu 

učiteľov vytvárať čo najvhodnejšie podmienky. 

Aký by mal byť podľa žiakov vzťah medzi učiteľom a rodičom?

• Pozrime sa na to, ako si niektorí žiaci predstavujú vzťah medzi učiteľom a rodičom: „Medzi učiteľom a rodi-

čom by mal byť obojstranný rešpekt, pochopenie, tolerancia. Rodičia s učiteľmi by mali vzájomne svoje názory 

zdieĺať a mali by dokázať medzi sebou viesť úprimné rozhovory.“

Čo všetko môže byť komunikačným posolstvom žiakov?

Čítať s porozumením „nálady“ žiakov si vyžaduje oko dobrého pozorovateľa. Učiteľ ním v dnešnej dobe 

potrebuje byť. Potrebuje byť pripravený na zmeny nálad žiakov, hľadanie ich motivácie, súťaživosť, súperenie 

v „boji“ o vplyv, moc, vyjasňovanie rovesníckych rolí v triede. Ak chce učiteľ žiakov sprevádzať, potrebuje reš-

pektovať ich videnie sveta v rôznych farbách skôr, ako sa natrvalo a nenávratne vymkne z ich dosahu. 

To, čo žiakom pomáha prijať spoločné pravidlá, nie je sila argumentu učiteľa, príklad tvrdej konfrontácie 

učiteľa s učiteľom, ale proces, ako im je dovolené s vyslovenými názormi reálne sa zaoberať, skúmať, chápať 

a prijímať ich. Správna komunikácia nie je vždy o vzájomnom súlade. Cieľom diskusie nemusí byť vždy zmena 

názoru. Žiak potrebuje mať pozitívne vzory. Potrebuje ich „nasávať“ v prostredí rodiny, školy, aj v okolí vrstov-

níkov. Cesta  pochopenia vedie cez trpezlivé usmerňovanie vlastným príkladom. 

„Rešpekt je prejav vážnosti a úcty človeka voči inému človeku. Ako si učitelia získavajú rešpekt? Je to dlhý 

proces, pretože rešpekt sa nedá získať zo dňa na deň. Učiteľ musí byť vzorom a vodcom pre žiakov, mal by byť 

spravodlivý, poctivý a sebavedomý. Mal by s každým žiakom dobre vychádzať, prejavovať záujem o názory, pocity 

a potreby žiakov. To najhlavnejšie je, aby nerobil rozdiely medzi svojimi žiakmi, aby nemeral ,,dvojitým metrom’’. 

Ako by som si predstavovala dobrého učiteľa? Keďže by som sa možno aj ja chcela stať učiteľkou, tak v prvom 

rade by som chcela mať dobrý vzťah so svojimi žiakmi. To, čo si niekedy dospelí dovoľujú voči deťom, si nedovo-

lia voči inému dospelému. Dieťa všetky tieto pocity prežíva intenzívnejšie ako dospelý. Chcela by som deťom byť 

oporou, poskytovať im pomoc pri problémoch v rodine, so spolužiakmi. Chcela by som, aby sa mi dokázali zveriť 

a nebáli sa, ale tiež rešpektovali aj môj vlastný život a neprekračovali určité hranice.“ (Karin, 14 rokov, rovesnícka 

mediátorka)

Mgr. Dušana Bieleszová

mediátorka a redaktorka odborného časopisu

Manažment školy v praxi

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

bieleszova@gmail.com

Na odbornú tému



10

Predstavujeme a informujeme

Voda naša každodenná – učme sa o nej!
Postupné znižovanie zásob vody a ich znečistenie patria medzi všeobec-

ne známe celosvetové problémy dotýkajúce sa každého jedného obyvateľa. 

Slovensko patrí medzi krajiny s  dostatočným množstvom vodných zdrojov, 

avšak ich priestorové rozdelenie je nerovnomerné. Sú oblasti, najmä južného 

a východného Slovenska, kde v nedávnej minulosti vznikli problémy so sezón-

nou dostupnosťou pitnej vody, ktoré boli spôsobené obdobím sucha, pravdepo-

dobne v dôsledku prejavujúcej sa klimatickej zmeny. 

Voda je nenahraditeľný a bezalternatívny zdroj nevyhnutný pre život. 

Verejnosť a mladú generáciu je potrebné informovať o jej význame, upozor-

niť na zlozvyky pri jej využívaní, ktoré často vedú k devastácii, znečisťova-

niu až nedostupnosti pitnej vody, a predostrieť spôsoby racionálneho využí-

vania a ochrany vodných zdrojov.

Práve informačná kampaň o vode bola cieľom projektu LIFE08 INF/SK/000243. Zameranie projektu vy-

chádzalo z požiadavky Rámcovej smernice o vode zabezpečiť informovanie verejnosti o význame ochrany vo-

dy. Tému pokrylo široké spektrum aktivít smerovaných k poskytnutiu relevantných informácií mladej generá-

cii, laickej a odbornej verejnosti.

Informačná kampaň bola zameraná na 5 hlavných  oblastí – Mediálna kampaň, Interaktívna výstava, 

Webstránka www.vodaježivot.sk, Metodické príručky pre školy a Špeciálne podujatia. 

Všetky informačné dokumenty a materiály sú dostupné na webovej stránke www.vodajezivot.sk, ktorá 

zároveň obsahuje aj dôležité a praktické informácie pre laickú i odbornú verejnosť, kvíz a hry pre deti a mlá-

dež. Návštevnosť webovej stránky je vyššia, ako sa očakávalo, v súčasnosti je to cca 900 návštev mesačne (spolu 

takmer 27 000 návštev). Cennou súčasťou stránky je propagácia sprievodných podujatí a fotogaléria akcií. 

Prostredníctvom webovej stránky bola v školskom roku 2012 – 2013 spustená „Vodná akadémia“ – interak-

tívna súťaž pre školy, do ktorej sa zapojilo 51 školských tímov. Prvých 15 prihlásených tímov získalo „výskumný 

balíček“ s experimentálnymi pomôckami na riešenie úloh súťaže. Po ukončení súťaže tento kufrík pomôcok 

zostal zúčastnenej škole na podporu eko-aktivít. Súťaž Vodná akadémia bola realizovaná počas 8 mesiacov, kde 

jednotlivé tímy piatakov a šiestakov riešili 24 úloh. Online súťažné úlohy boli publikované v mesačných inter-

valoch a vyžadovali pravidelnú prácu s počítačom na získanie informácií, ale aj terénny výskum. 

Nutnosť ochrany a význam vody pre život sú transformované do propagačného TV spotu, ktorý bol verejne 

odvysielaný najmä počas interaktívnej výstavy pre deti. Informácie boli verejnosti poskytnuté formou krátkych 

spotov a interview v lokálnych televíziách a v národnej televízii, v rádiách a tlači, vrátane internetových médií. 

Interaktívnu mobilnú výstavu pre deti a širokú verejnosť s názvom „Voda je život“, ktorá demonštratívnym, 

hravým a výchovným spôsobom poukazuje na otázky ochrany a využívania vôd, si mohli návštevníci pozrieť 

v 12 mestách Slovenska (Banská Bystrica, Košice, Zvolen, Bardejov, Prešov, Považská Bystrica, Nitra, Liptovský 

Mikuláš, Trnava, Nové Zámky, Trenčín, Bratislava). Cieľom výstavy bolo pútavou a hravou formou priblížiť 

problematiku vody v prírode, významu vodných zdrojov pre prírodu a ľudstvo, dôležitosti ochrany vodných 
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zdrojov, šetrenia s pitnou vodou, čistenia odpadových vôd, manažmentu povodí a klimatickú zmenu. Pri tvor-

be objektov výstavy bol kľúčový dôraz kladený okrem vzdelávacej funkcie aj na jej atraktívne grafi cké preve-

denie a interaktívnosť. Cieľom bolo návštevníkov nielen poučiť, ale aj zabaviť. Tematicky je výstava rozdelená 

na 6 oblastí. Fotografi e objektov z jednotlivých inštalácií sú prístupné na www.vodajezivot.sk v ľavom menu 

Fotogaléria. Výstava bude dostupná v Detskom múzeu v Bratislave v termíne od marca do októbra 2015.

Témy racionálneho využívania, znečisťovania a ochrany vodných zdrojov 

sa dotýka krátky náučný fi lm „Voda je život“ určený predovšetkým pre školo-

povinnú mládež a verejnosť. Problematika vody je divákovi priblížená výpo-

veďami ľudí, ktorí sa v daných prostrediach pohybujú a sú s vodou, jej dostat-

kom, nedostatkom či prebytkom v  každodennom kontakte. Komentár a  vý-

povede odborníkov sú doplnené o situácie so športovými profesionálmi, ktorí 

prichádzajú s vodou do kontaktu v jej rôznych skupenstvách (kajakárka Elena 

Kaliská, skialpinista Peter Svätojánsky, basejumper Roman Dubský alebo člen 

speleologického klubu Pavol Herich). Zároveň fi lm ponúka atraktívne letecké 

zábery na vodu a krajinu. Tematicky je rozdelený do viacerých častí tak, aby 

plošne pokrýval širokú škálu problematiky vody. DVD fi lmu bude poskytnuté 

účastníkom 3. národnej konferencie učiteľov chémie, ktorá sa uskutoční dňa 

2. 2. 2015 na PriFUK v Bratislave. 

Nosnou aktivitou zameranou na školopovinnú mládež bolo zostavenie metodických príručiek pre učite-

ľov 1. a 2. stupňa základných škôl a stredné školy s interaktívnym plagátom pre každú vekovú kategóriu žiakov. 

Každá z príručiek je opatrená Doložkou MŠVVaŠ SR. Tematické okruhy metodických príručiek zodpovedajú 

učebným osnovám pre jednotlivé vekové kategórie. Súčasťou príručiek sú okrem vysvetľujúceho textu aj pra-

covné listy s aktivitami pre žiakov. Príručky boli v tlačenej forme distribuované na školy, ich pdf verzie sú do-

stupné na www.vodajezivot.sk, sekcia Materiály na stiahnutie. 

Pre materské školy bola zostavená maľovanka, ktorá približuje deťom predškolského veku hravou formou 

tému voda. Ukrýva v sebe príbeh “detí vody”, ktoré počas roka putujú od prameňa až do mora, pričom sa oboz-

namujú s vodnými obyvateľmi. Koncept výučby v rámci štyroch ročných období bol vybraný cielene a je súčas-

ťou Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie (tematický okruh Príroda). 

Okrem propagačných materiálov, ako tričká a letáky s vybranými informáciami o vode pre verejnosť, poľ-

nohospodárov a miestne samosprávy, boli zorganizované semináre pre učiteľov a žiakov. V krajských mestách 

boli zorganizované workshopy pre miestne samosprávy a 3 semináre pre odbornú verejnosť. 

Tematicky široký záber kampane bol prínosom k informovanosti obyvateľstva o význame vody pre život. 

Význam pomocných učebných materiálov a pomôcok pre spestrenie učebného procesu zaiste ocenia nielen 

učitelia, ale aj žiaci.
Projekt bol realizovaný s fi nančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a z príspevku MŽP SR. 

Projekt trval 4 roky a bol ukončený 31. 12. 2013. Okrem hlavného partnera – Výskumného ústavu vodného hospodárstva sa na projekte 

podieľali partnerské organizácie – Slovenská agentúra životného prostredia a mimovládna organizácia DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie. 

RNDr. Andrea Vranovská, PhD., doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, 

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 

vranovska@vuvh.sk, rehak@vuvh.sk
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Týždeň fyziky a chémie 

v ZŠ Školská 1, Fiľakovo
Všetci vieme, že s  vyučovaním prírodovedných predmetov je 

čím ďalej, tým väčší problém. Žiaci sa ich neradi učia, nezaujímajú 

ich. V našej škole už tradične organizujeme v rámci celoslovenského 

Týždňa vedy a techniky náš „Týždeň fyziky a chémie“. Cieľom je pro-

stredníctvom interaktívnej výstavy predstaviť prírodné vedy – kon-

krétne fyziku a chémiu – ako zaujímavé, zábavné a známe z bežného 

života.

Šikovní žiaci vyšších ročníkov (možno raz vedci) pripravili pre svojich spolužiakov zaujímavé pokusy 

z bežne dostupných materiálov. Najmenej dva mesiace predtým si ich skúšali, písali, hľadali na internete, pri-

pravovali postery. 

A prišiel týždeň „T“! Každú vyučovaciu hodinu žiakom z prvého i druhého stupňa, škôlkárom fi ľakovských 

materských škôl, rodičom, súrodencom, starým rodičom, aj žiakom z iných škôl vysvetľovali a predvádzali, ako 

prúdi vzduch, ako sa rozkladá slnečné svetlo, ako zelektrizovať telesá, ako sa správajú magnety, ako si vyrobiť 

hudobný nástroj z fl iaš s vodou, barometer, spektroskop, kaleidoskop aj elektroskop. Chemici menili farbu vý-

luhu z červenej kapusty, vyrábali vodík, oxid uhličitý, faraónove hady, hasili plameň, čistili mince a destilovali 

Coca-Colu. 

A teraz dva z mnohých ohlasov od žiakov:

„So spolužiačkou sme sa na tento týždeň veľmi tešili a nesklamali sme sa. Prezentovali sme magnety. Bol 

to úžasný pocit vidieť, ako všetko deti zaujímalo, ako im aj vec, ktorú vidia každý deň doma na chladničke vie, 

vyčariť úsmev na tvári. Veľmi sa mi páčilo destilovanie Coca-Coly, deti sa mohli dozvedieť, čo obsahuje taký 

obľúbený nápoj a viacerí sa rozhodli ho už viac nepiť! Dobre sme sa zabavili a naučili niečo nové. Bol to zážitok 

a možno to niekomu prinieslo aj chuť do učenia.“

„Na každej lavici v učebni fyziky boli pripravené pomôcky a žiaci, ktorí ukazovali, vysvetľovali menším 

i najväčším žiakom. Samozrejme, pre maličkých tam bolo všetko nové, len sa dívali veľkými otvorenými očka-

mi aj pusinkami a pýtali sa niekedy aj také veci, ktoré sme nevedeli ani my. Vtedy musela prísť na pomoc pa-

ni učiteľka. No a tí väčší si zopakovali zopár vecí, ale aj tak sa im podarilo vyskočiť od zľaknutia, keď „štekol“  

vodík.  Aj keď sme na konci týždňa už unavení, odchádzame s úsmevom na tvári, pretože máme nové zážitky, 

vedomosti a dôvody stať sa vedcami.“

Mgr. Magdaléna Bábelová

ZŠ Školská 1

986 01 Fiľakovo

mbabelova@centrum.sk

Predstavujeme a informujeme
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Pomáhajme si vzájomne

Hmotnostný zlomok netradične

Motiváciou je ukážka štyroch vzoriek mlieka v kadičkách: nízkotučné, polotučné, plnotučné a domáce ne-

upravené mlieko. Vzorka č. 4, domáce neupravené mlieko, by malo byť naliate aspoň deň dopredu, aby bola dô-

kladne oddelená vrstva smotany. Učiteľ sa žiakov spýta, či vidia rozdiel v jednotlivých nádobách, nechá ich dis-

kutovať a prezentovať názory. Spýta sa ich, aké druhy mlieka majú pred sebou a či vedia určiť percento smotany 

v jednotlivých vzorkách. Rozdá pracovný list č. 1. Žiaci vyplnia v tabuľke hustotu, vzhľad a sfarbenie mlieka, 

potom vypracúvajú ďalšie úlohy a spoločne o nich diskutujú. Úlohou žiakov je podrobnejšie opísať vzorku č. 4, 

domáce neupravené mlieko, a pomenovať hornú vrstvu. Vlastnými slovami majú opísať, čo je homogenizácia 

mlieka. Cieľom skúmania je zistiť percento smotany v neupravenom mlieku.

Oboznámenie žiakov s cieľom aktivity
Úlohou žiakov je navrhnúť spôsob, ako je možné zistiť množstvo smotany, ktorá je na povrchu neuprave-

ného mlieka. Ďalšou úlohou je napísať zoznam pomôcok potrebných na realizáciu merania. Je vhodné, ak uro-

bia aj nákres. Samozrejme, žiada sa aj vytvoriť tabuľku, do ktorej budú zapisovať namerané hodnoty. Hlavným 

cieľom a výskumným problémom je určiť, ktoré hodnoty musíme získať, aby sme sa dopracovali k výsledku.

Praktická organizácia žiakov
Žiaci sú rozdelení do 3 – 4 členných skupín. Na vyučovaciu hodinu je potrebná príprava najmenej 12 hodín 

dopredu (najlepšie celý deň) – naliať domáce neupravené mlieko do fľaše alebo pohára, oddeľovacieho lievika 

a odmerného valca, aby sa oddelila vrstva smotany. Mlieko máme uložené v chladničke, aby neskyslo. Pri spô-

sobe s oddeľovacím lievikom je vhodné mlieko odvážiť ešte pred naliatím. Učiteľ rozdá pracovný list č. 2, žiaci 

uskutočnia merania a doplnia údaje v tabuľkách.

Predpokladané spôsoby navrhované žiakmi:

 1. spôsob: Na spodnej časti plastovej fľaše alebo pohára sa urobí rozžeraveným klincom dierka. Nechá sa od-

tiecť mlieko bez smotany a táto časť mlieka sa odváži. Od celkovej hmotnosti mlieka sa odčíta odtečená časť 

a získa sa hmotnosť smotany. 

 2. spôsob: Mlieko v odmernom valci sa neváži, ale odčítavajú sa milimetre.

 3. spôsob: Pri použití oddeľovacieho lievika je potrebné zistiť hmotnosť mlieka ešte pred naliatím. Spodná 

časť, teda mlieko bez smotany, sa nechá odtiecť.

Usmerňovanie žiakov pri ich vlastnej výskumnej aktivite
Po zaznamenaní hodnôt do tabuľky nasledujú výpočty. Žiaci poznajú z matematiky počítanie trojčlenkou.

Zhodnotenie riešenia výskumného problému
Trieda sa dopracovala k niekoľkým výsledkom (hmotnostným zlomkom, objemovým zlomkom alebo per-

centám), ktoré sa vzájomne odlišujú. Učiteľ sa opýta žiakov, čo navrhujú. Deviataci poznajú aritmetický prie-

mer, vypočítaním ktorého dostanú jednu hodnotu. Doplnia do spoločnej tabuľky všetky výsledky, skupiny aj 

spôsoby. Vypočítajú aritmetický priemer z každého spôsobu. Zároveň pri každom meraní žiaci zapíšu do svo-

jich pracovných listov chyby meraní, ktoré sa pri vážení vyskytli.

Po vypočítaní aritmetického priemeru dostaneme jednu hodnotu. Aritmetický priemer počítame pri kaž-

dom spôsobe zvlášť.

Mgr. Alžbeta Slavkovská

ZŠ s MŠ Vagonárska ul.

058 01 Poprad-Spišská Sobota

alzbeta_sl@centrum.sk
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Pomáhajme si vzájomne

Pracovný list č. 1

Meno: ............................................................................ Trieda: ............................................................................

Máte pred sebou vzorky mlieka, pozorujte ich a vyplňte tabuľku:

hustota vzhľad sfarbenie pozorovanie (odlišnosti) 

homogénne/nehomogénne

pomenovanie 

mlieka

Vzorka č. 1

Vzorka č. 2

Vzorka č. 3

Vzorka č. 4

Pomenujte vrstvu, ktorá vyplávala na povrch vo vzorke č. 4:

Pri neupravenom mlieku (domáce alebo z mliečneho automatu) nevieme, koľko je smotany.

Máte nápady, ako to zistíme?

Navrhnite spôsob, ako zistíme množstvo smotany:

Tu doplňte pomôcky potrebné na realizáciu návrhu:

Nákres:
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Pracovný list č. 2

Meno: ............................................................................ Trieda: ............................................................................

Uskutočnite svoje merania a doplňte údaje v tabuľke:

 1. spôsob: Fľaša, pohár – váženie

Hmotnosť fľaše m
F
   [g] 

Hmotnosť fľaše s mliekom m
MF

   [g] 

Hmotnosť mlieka m
M

   [g]

m
M

 = m
MF

 – m
F

Hmotnosť odtečeného mlieka 

(bez smotany)

m
BS

   [g] 

Hmotnosť smotany m
S
   [g]

m
S
 = m

M
 – m

BS

Koľko smotany?

 2. spôsob: Odmerný valec

mlieko dieliky ml

smotana dieliky ml

Koľko smotany?

 3. spôsob: Oddeľovací lievik – váženie na laboratórnych váhach

Hmotnosť mlieka m
M

   [g] 

Hmotnosť odtečeného mlieka (bez smotany) m
BS

   [g] 

Hmotnosť smotany m
S
   [g] 

Koľko smotany?

Pomáhajme si vzájomne
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Pracovný list č. 3

Meno: ............................................................................ Trieda: ............................................................................

Doplňte do tabuľky údaje a vypočítajte aritmetické priemery:

Spoločná tabuľka:

1. spôsob 2. spôsob 3. spôsob

ml dieliky

1. skupina

2. skupina

3. skupina

priemer

Získali ste pri rôznych spôsoboch merania rovnaké hodnoty?

Napíšte chyby pri meraní, ktoré sa vyskytli alebo sa môžu vyskytnúť:

1. spôsob:

2. spôsob:

3. spôsob:

Zistite z literatúry alebo z iného zdroja percentuálne zastúpenie tuku v smotane. Uveďte aj zdroj, od-

kiaľ ste informáciu získali.

Pomáhajme si vzájomne
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Predstavujeme a informujeme

Exkurzia žiakov z Dunajskej Stredy

Jedným zo spôsobov, ako názorne priblížiť žiakom 

učivo, je exkurzia. Ak žiakom ukážeme veci, o ktorých 

sa učia spolu s  ich využitím, oveľa lepšie si svoje po-

znatky utvrdia. Dobre zvolená, pripravená a zorgani-

zovaná exkurzia môže byť motivačným prvkom pre 

žiakov nielen v chémii, ale aj v iných predmetoch. Pre 

učiteľa je dôležitá aj spätná väzba od žiakov po exkur-

zii, či už kladná alebo záporná. Tieto poznatky môže 

využiť na hodinách chémie, aby sa stali zaujímavejšími 

a atraktívnejšími.

Návšteva priemyselných závodov žiakom umožňuje spoznávať prácu robotníkov a technikov, vnímať chemic-

ké deje a javy v skutočnosti. Pomôže im pochopiť, že chémia nie je iba teória alebo efektné laboratórne pokusy, ale 

že jej význam spočíva predovšetkým v praktickom využití poznatkov v priemysle, zdravotníctve, potravinárstve,  

textilnej výrobe, petrochémii a v ostatných odvetviach. 

Žiaci 7. ročníka ZŠ na Jilemnického ulici sa v novembri zúčastnili na exkurzii vo výrobnom závode na výro-

bu nealkoholických nápojov najväčšieho svetového výrobcu nápojov. Vyrábajú sa tu sladené nápoje, ovocné šťavy, 

minerálne vody, studené čaje, energetické a iónové nápoje a káva. Pred prehliadkou závodu si vypočuli prednášku 

o histórii a spôsobe výroby. Dozvedeli sa, že nápoj, podľa ktorej je pomenovaná aj fi rma, bol prvýkrát vyrobený 

v roku 1885 doktorom Johnom Stithom Pembertonom v Atlante v Spojených štátoch amerických. Pravdepodobne 

sa inšpiroval úspechom alkoholického nápoja, ktorý bol kombináciou vína s kokaínom. V roku 1885 bola v Atlante 

prohibícia, a tak sa Peberton snažil o výrobu nealkoholickej verzie francúzskeho nápoja Wine Cola. Coca-Colu 

ako prví predávali v lekárni Jacob´s Pharmacy v Atlante, s predajom začali 8. mája 1886. Doktor Pemberton si svoj 

vynález patentoval ako liek pomáhajúci pri viacerých ochoreniach, ako sú bolesti v brušnej dutine, bolesti ner-

vového pôvodu, bolesti hlavy, liečenie závislosti na morfi u. Koncom storočia kúpil Asa Griggs Candler receptúru 

na tento nápoj a vďaka jeho práci sa stala značka Coca-Cola jedným z lídrov na trhu s nápojmi. Názov pochádzal 

z povzbudzujúcich látok používaných pri jej výrobe. Prvú časť mena dostala z juhoamerického kríka koky, kým 

druhú časť z kolových orechov, ktorými je nápoj dochucovaný a ktoré obsahujú látku koff ein. Názov vymyslel 

Frank Mason Robinson, ktorý bol kníhkupcom Pembertona. On bol tiež tvorcom loga Coca-Coly. 

Závod na výrobu nápojov v Lúke, ktorý sme navští-

vili, funguje od roku 1994. Nepatrí priamo pod mater-

skú fi rmu, ale vyrába na základe licencie, a takto sa za-

raďuje do siete regionálnych výrobných závodov. Robí 

sa v ňom príprava surovín, úprava vody použitej na vý-

robu nápojov, sýtenie nápojov oxidom uhličitým, plne-

nie nápojov do sklenených a plastových fl iaš, plechoviek 

a papierových krabíc a expedícia tovaru. Na konci pred-

nášky boli ešte žiaci poučení o zásadách bezpečnosti pri 

práci, po nej sa začala prehliadka výrobnej časti závodu.

Žiaci sa zúčastnili prehliadky výrobného procesu od prípravy surovín, cez výrobu nápojov, až po plnenie ná-

pojov do fl iaš, plechoviek a krabíc. Dostali aj z výrobkov fi rmy na ochutnanie. Exkurzia sa všetkým páčila, pred-

nášky a prehliadka závodu žiakov zaujali. 

Na nasledujúcej hodine chémie sme sa k téme exkurzie vrátili. Keďže na exkurzii neodzneli informácie 

o zdravotných rizikách, ktoré so sebou prináša pitie nápojov s veľkým množstvom cukru, kyseliny fosforečnej, 

kofeínu a iných zdraviu škodlivých látok, v druhej časti hodiny sme sa venovali práve tejto téme.

PaedDr. Nora Sándorová

ZŠ Jilemnického ulica 204/11

929 01 Dunajská Streda

marsalova@gmail.com
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Vedecká súťaž Hrdinovia budúcnosti 

 Spoločnosť BASF spolu so svojimi partner-

mi opäť spúšťa atraktívnu súťaž pre všetkých stre-

doškolských študentov, ktorým nie je ľahostajná 

budúcnosť na tejto planéte.

 Vedecká súťaž nesie názov Hrdinovia 

budúcnosti, štartuje v januári 2015 a svojou pod-

statou zdôrazňuje úlohu vedeckých metód a inová-

cií zameraných na trvalo udržateľnú budúcnosť. 

Súťaž je zastrešená vzdelávacím portálom CHEMGENERATION.COM, ktorý je k dispozícii školám 

a študentom už štyri roky. 

Veda a trvalo udržateľný rozvoj

Určite ste už počuli o celosvetových problémoch, ktoré ohrozujú ľudstvo a celú Zem, ako je napríklad ener-

getická kríza, prudký rast populácie, urbanizácia, globálne klimatické zmeny a tak ďalej. Všetky ovplyvňujú 

náš každodenný život a je rozhodne našou povinnosťou, aby sme urobili krok smerom k hľadaniu schodných 

riešení. 

Cieľom vedeckej súťaže Hrdinovia bu-

dúcnosti je nájsť budúcich mladých vyná-

lezcov, ktorí dokážu tvorivým spôsobom 

aplikovať najnovšie vedecké objavy s  cie-

ľom priniesť riešenia šetrné k  životnému 

prostrediu. Tímy zložené zo študentov 

stredných škôl (14 – 19 rokov) majú za úlo-

hu uskutočniť vedecký výskum a  vytvoriť 

inovačné, trvalo udržateľné riešenie, kto-

rým je možné vyriešiť problém v prostredí, 

kde žijú. Týmto problémom môže byť čo-

koľvek, napríklad plytvanie energiou v ško-

le či nadmerná produkcia odpadu – dôle-

žité je, aby sa na riešenie problému použi-

li vedecké metódy. Najlepšie nápady môžu 

slúžiť ako dobrý príklad, a taktiež môžu in-

špirovať ostatných, aby sa usilovali o priaz-

nivé zmeny a  využívali trvalo udržateľné 

riešenia.

Dlhodobým cieľom organizátorov súťaže je upozorniť mládež na dôležitosť vedy a poskytnúť im príležitosť 

nahliadnuť do vzrušujúceho sveta vedeckých profesií a objaviť nekonečné možnosti, ktoré ponúkajú.
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Výzva

Vo svete vedy sa často stáva, že vyriešenie malého problému vedie 

k výsledku veľkých rozmerov. Aj malé činy môžu mať veľký účinok. 

Ak myslíte v globálnom meradle a konáte v lokálnom, teda vo svojom 

bezprostrednom okolí, môžete rovnako prispieť k riešeniu problémov. 

Preto súťaž vyzýva stredoškolákov a ich učiteľov, aby sa pustili do boja 

proti plytvaniu a ničeniu životného prostredia vo svojej škole! 

Maximálne 5-členný tím má za úlohu vykonať vedecký výskum 

a vymyslieť inovatívne a trvalo udržateľné riešenie, ktoré by pomohlo 

vyriešiť niektorý problém v ich najbližšom okolí. Oblasti môžu byť rôz-

ne – dôležité je, aby sa na riešenie problému použili vedecké metódy. 

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

9 krajinách Strednej Európy. Na našom území projekt podporili významné odborné a vzdelávacie inštitúcie: 

Slovenská spoločnosť chemická, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, Združenie učiteľov chémie 

i Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied. Zmysel projektu je jednoduchý: šírenie osvety v oblasti prírod-

ných vied, motivácia žiakov o toto štúdium, základ pre budovanie novej, mladej vedeckej obce a pomoc školám 

rozvinúť tému trvalej udržateľnosti medzi žiakmi a vniesť ju do učebných osnov.

 

„Urobte svet lepším pomocou vedy!“

Do vedeckej súťaže Hrdinovia budúcnosti sa môžu zapojiť stredoškolské tímy svojou registráciou (od 12. 

januára do 30. marca 2015) a zaslaním videa alebo prezentácie, v ktorej  popisujú nájdený problém, úsilie, ktoré 

tím vynaložil na jeho vyriešenie, a vedecké metódy, ktoré pritom použil. 

Porota bude hodnotiť nielen nápad, ale aj jeho realizáciu. Preto sa odporúča vybrať si také trvalo udržateľné 

riešenie, ktoré bude tím schopný čo najlepšie zrealizovať. V prípade, že realizácia projektu nie je možná, napr. 

z dôvodu vysokých nákladov alebo časovej náročnosti, ktoré si projekt vyžaduje, môže tím rozvinúť svoj nápad 

aj v teoretickej rovine a prezentovať jeho realizáciu na príklade, napríklad pomocou makety. Takže teraz už na-

ozaj nestojí nič v ceste študentovej fantázii!

Spoločnosť BASF myslela aj na inšpiráciu: na webovej stránke CHEMGENERATION.COM majú školy 

k dispozícii tzv. Sadu trvalo udržateľného rozvoja, ktorá obsahuje Príručky trvalo udržateľného rozvoja (9 bo-

hato ilustrovaných vedeckých článkov, ktoré odhaľujú vzťah medzi trvalou udržateľnosťou a vedou) a Učebné 

plány (pre rôzne študijné odbory, napríklad biológia, chémia, fyzika, výtvarná výchova a náuka o spoločnosti) 

s cieľom poskytnúť študentom rôzne možnosti, ako sa dozvedieť o téme trvalej udržateľnosti z čo najrôznejších 

pohľadov.

Vyhlásenie víťazov národného kola bude mať na starosti profesionálna porota zložená z expertov partner-

ských 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 víťazným tímom verejnosti získa hodnotné výhry. 

O CHEMGENERATION.COM

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

ným spôsobom informovať mládež o histórii tejto vednej disciplíny, jej objavoch a vplyvu na vývoj dnešnej civi-

lizácie. 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/futureheroes
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Ako živá voda

...pôsobia slová uznania a pochvaly na adresu plodov vašej práce, aj 

keď v kútiku duše každý učiteľ dúfa, že to, čo robí, robí najlepšie, ako vie. 

Keď si čierne na bielom prečítate slová ľudí, ktorí nie sú „z brandže“ o tom, 

ako ich nadchlo nadšenie a oduševnenie detí prezentovať svoje vedomosti, 

a pritom viete, že ste ich k tomu nadšeniu priviedli vy, to je pocit k nezapla-

teniu! Vtedy je vám jedno, aké číslo vidíte na výplatnej páske, či aký vianoč-

ný príplatok dostanete. Verím, že väčšina z vás vie, o čom píšem, a ak nie, 

prajem všetkým zažiť takéto „pokropenie živou vodou“.

Už tretí rok sme v ZŠ Klátova Nová Ves organizovali Vedeckú noc – noc plnú vedy,  pokusov a záhadných 

javov z chémie, biológie a fyziky. Každý rok sa snažíme byť lepšími a lepšími a ponúknuť návštevníkom to naj-

zaujímavejšie. Každoročne ponúkame po päť stanovíšť z jednotlivých predmetov, na ktorých žiaci vysvetľujú 

podstatu jednotlivých experimentov, či objasňujú  zákonitosti predstavovaného javu. Zaujímavosťou  je, že za-

tiaľ sme ani jedno stanovište nezopakovali – každý rok prinášame niečo nové. 

Tento rok nám ponúkli spoluprácu aj pracovníci Hvezdárne v Partizánskom a v školskej telocvični nain-

štalovali prenosné planetárium, ktoré budilo takisto veľký záujem verejnosti. Škola večer 14. novembra 2014 

„praskala vo švíkoch“. Potešila nás naozaj rekordná účasť – rodičia, starí rodičia, terajší aj bývalí žiaci, žiaci aj 

kolegovia z iných škôl, dokonca aj ľudia, ktorí naoko nemajú s našou školou nič spoločné. Práve od jedného ta-

kéhoto manželského páru nám pár dní po akcii prišiel na adresu školy list, z ktorého si dovolím zacitovať: „Pri 

nezáväznom stretnutí sme boli pozvaní na „vedeckú noc“ do školy v Klátovej Novej Vsi, kde budú žiaci prezen-

tovať svoje vedomosti. Prisľúbili sme účasť a išli sme sa pozrieť, „aby sa nepovedalo“. Veni, vidi, vici – prišli sme, 

videli sme, ale zvíťazili deti! Na celej čiare! My sme veľmi veľa získali! Návšteva Vašej školy v ten večer zanechala 

v nás obrovský dojem! Tie ukážky vieme, veď sme dospeláci – ale tie deti!!! Zápal, rozžiarené „okále“ a pozitívna 

energia, ktorou bola škola preplnená, musela zasiahnuť každého. Nás teda zasiahla poriadne. Dlho do noci sme sa 

vracali ku krásnym chvíľam prežitým u vás. Len ťažko možno zabudnúť na to nadšenie „princezničiek a princov“, 

ich „okále ako polôžky“ a dôraz v hlase nepripúšťajúci žiaden omyl. Takto krásne, čisto a s plným nasadením – to 

dokážu len deti! Tlmočte, prosím, našu vďaku a hlbokú úctu učiteľom a žiakom, ktorí s toľkou radosťou rozdávali 

v ten večer šťastie.“

Veľmi rada a s rovnakým nadšením vám 

našu „Vedeckú noc“ priblížim na 3. národnej 

konferencii Združenia učiteľov chémie 2. feb-

ruára 2015 v Bratislave.

Mgr. Silvia Bielichová

ZŠ Klátova Nová Ves

958 44 Klátova Nová Ves

bielichova.s@azet.sk
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„Chemické“ Vianoce

Mgr. Alžbeta Slavkovská, ZŠ s MŠ Vagonárska ul., 

Poprad-Spišská Sobota

Mgr. Zuzana Vasilová, Spojená škola sv. Františka 

z Assisi, Karloveská 32, Bratislava

Mgr. Lukáš Hecht, ZŠ,Školská 5, 

Veľké Kostoľany

Ing. Mária Filová, Gymnázium Matky Alexie, 

Jesenského 4, Bratislava
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Potulky po Slovensku 

s Karolom Jesenákom

O azbeste

Koncom októbra minulého roku sme mohli v televízii vidieť fi lm s názvom „Azbest – biela smrť“. Krátka 

charakteristika tohto investigatívneho fi lmu, ktorá bola uvedená na internetových stránkach RTVS, sa začína 

veľmi emotívnou informáciou o tom, že „každoročne umrie na svete 100 tisíc ľudí na následky otravy azbestom“. 

Ďalej pokračuje týmto textom: „Sledujte napínavú investigatívnu prácu autorky dokumentu, ktorá sa vystavila 

nielen hrozbe nákazy azbestom, ale aj hrozbám zo strany zástupcov azbestového priemyslu.“

Je zhodou okolností, že termín vysielania tohto dokumentu nám umožnil, aby sme sa zmienili o azbeste tro-

cha odbornejšie, pričom zároveň neporušíme kontinuitu s predchádzajúcou témou, ktorá bola venovaná ílom.

Spojitosť je v tom, že hlavnú zložku azbestov tvo-

ria zväčša minerály, ktoré patria do tej istej skupiny 

fylosilikátov, ako sú práve ílové minerály. Už sme sa 

zmienili o  tom, že fylosilikáty majú väčšinou plo-

chý tvar (s oneskorením ho dokumentuje až obrázok 

v tomto čísle), ale zároveň aj o tom, že niektoré z nich 

môžu mať aj trubičkovitý tvar, ktorý súvisí so skrúte-

ním siete tetraédrických a oktaédrických vrstiev tých-

to silikátov. Takéto stočenie by sme mohli považovať 

za nevinnú hračku prírody, avšak, bohužiaľ, s takým-

to konštatovaním sa zmieriť nemôžeme, pretože prá-

ve ono je zodpovedné za mnohé ľudské životy v rôz-

nych častiach sveta. Pokúsme sa vysvetliť, prečo je to 

tak. Najskôr však musíme vyvrátiť úplne mylné tvrde-

nie (vo vyššie citovanom texte) o tom, že azbestom sa 

môže niekto otráviť alebo dokonca nakaziť.

Z chemického hľadiska je azbest takmer nevin-

nou látkou, lebo neobsahuje žiadne jedovaté zložky, 

ani baktérie a vírusy. Azbest je nebezpečný preto, že 

obsahuje veľmi tenké vlákna (zväčša ide o fylosiliká-

tový minerál chryzotil), ktoré sú schopné vnikať do 

živočíšnych tkanív. Vďaka svojmu tvaru, malému 

priemeru a veľmi nízkej rozpustnosti v telesných te-

kutinách sa z nich veľmi ťažko dostávajú. Takto trva-

lo dráždia tkanivá a  vyvolávajú dlho trvajúce zápa-

ly, ktoré vedú k ich vážnym poškodeniam. Väčšinou 

sú takto postihnuté pľúca a vyvolaná choroba sa vo-

lá azbestóza. Vzniká 20 až 40 rokov po tom, čo je-

dinec bol vystavený prostrediu, ktoré bolo zamorené 

azbestovým prachom. Tento typ choroby však môže 

vyvolať akákoľvek látka obsahujúca podobné vlákna. 

Avšak azbest sa stal z okruhu týchto látok najrozšíre-

nejším priemyselne vyrábaným produktom, a preto je 

s ním aj najväčší problém. 

Prečo sa spomedzi ostatných stal azbest najrozší-

renejšou látkou? 

Väčšina minerálov zo skupiny fylosilikátov má plochý tvar. 

Na obrázku je svetlá sľuda muskovit, ktorá patrí práve do 

tejto skupiny minerálov.

Hornina serpentinit z Dobšinej, obsahujúca žilku vláknité-

ho minerálu chryzotilu. Hlavnou zložkou azbestov je zvy-

čajne práve tento minerál. Niektoré azbesty však môžu ob-

sahovať aj iné typy vláknitých alebo ihličkovitých minerá-

lov, pričom niektoré z nich nepatria do skupiny fylosiliká-

tov. Tie môžu byť taktiež veľkým zdravotným rizikom, av-

šak vzhľadom na ich výrazne menší priemyselný význam, 

nemôžu v tomto ohľade konkurovať chryzotilu.
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Odpoveď súvisí jednak so všeobecnými výhodami vláknitých materiálov, ale zároveň aj s tým, že takúto 

látku dokázala vytvoriť príroda vo veľkých množstvách.

Aké sú spoločné výhody použitia vláknitých látok? Ich obrovskou prednosťou je to, že ich možno využiť 

na výrazné zlepšenie mechanických vlastností mnohých materiálov. Dnes sa najčastejšie na tento účel využíva-

jú sklenené, uhlíkové a kovové vlákna. Napríklad plastové časti automobilov obsahujú zväčša sklenené vlákna, 

kvalitné športové náradie zasa vlákna uhlíkové. Rovnaký princíp však využívalo ľudstvo už odnepamäti, naprí-

klad pri výrobe nepálených tehál, ktoré spevňovala obyčajná slama. Takto sa vyrábajú tehly v mnohých častiach 

sveta doteraz.

Koho to bol nápad použiť prvýkrát na tento účel 

práve azbestové vlákna? Začiatok histórie výroby 

azbestovocementových stavebných produktov, kto-

ré sú dnes najväčším zdrojom problémov súvisiacich 

s azbestom, spadá do roku 1898, keď rakúsky priemy-

selník českého pôvodu Ludwig Hatschek podal pa-

tentovú prihlášku na výrobu strešných krytín. Patent 

bol udelený v  roku 1901 a  ochranná značka týchto 

krytín bola Eternit. Tento názov sa zachoval až do 

dnešných dní. Obrovská popularita Eternitu v  celej 

Európe súvisela predovšetkým s tým, že táto strešná 

krytina bola ľahká, nehorľavá, pevná a zároveň aj lac-

ná, takže sa výrazným spôsobom podieľala na znížení 

ceny bežných domov. Dovtedy totiž takúto kombiná-

ciu vlastností nemali žiadne strešné krytiny. Tie za-

stupovali pálené  škridle, drevené šindle, bridlica, sla-

ma a plechy. Okrem stavebných krytín boli druhým 

najrozšírenejším azbestovocementovým produktom 

rôzne typy rúr a iných dutých profi lov.

Pretože aj v tomto článku by sme sa mali túlať po Slovensku, pozrime sa, kde sa u nás vyrábali azbestovo-

cementové výrobky. Prvá ich manufaktúrna výroba začala v roku 1907 v Púchove. V roku 1911 vznikol z ma-

nufaktúry závod, ktorý ročne vyrábal približne 7 miliónov kusov strešných dosiek. Po skončení 1. svetovej 

vojny tento  závod produkoval asi 2,5 milióna štvorcových metrov tejto krytiny. Druhý závod  bol v rovnakom 

období postavený v Nitre. Oba závody boli funkčné až do konca 2. svetovej vojny. Po ich znárodnení a zlúčení 

dostali názov „Azbestovocementové závody, Nitra“. V rokoch 1949 až 1952 sa postavil nový závod v Nitre, kde 

sa vyrábali vlnité strešné krytiny, kanalizačné rúry a neskôr aj tlakové rúry. V dôsledku postupného rozširova-

nia vedomostí o negatívnych účinkoch azbestu na zdravie človeka dochádzalo v druhej polovici osemdesiatych 

rokov minulého storočia k útlmu a nakoniec až k úplnému zastaveniu výroby azbestocementu na Slovensku. 

Obrovský rozsah výroby azbestovocementových produktov na našom území dokumentujú ešte aj dnes najmä 

strechy rodinných domov a iných stavieb, ako aj kanalizačné rúry v našich panelákoch. 

Väčšina azbestu sa pre naše podniky v minulosti dovážala z niekdajšieho Sovietskeho zväzu (ZSSR), avšak 

zdrojová surovina azbestu – serpentinit sa ťažila aj u nás v Dobšinej. Pretože serpentinit je pekná hornina so za-

ujímavou kresbou, spočiatku sa uvažovalo o jej využití pre výrobu umeleckých a dekoračných predmetov. Plány 

sa však zmenili a miestna surovina sa taktiež využívala už iba v stavebníctve. 

Ešte raz sa vráťme k spomenutému fi lmu. Síce jeho značná časť je venovaná výskytu azbestu  v čínskych ter-

moskách predávaných po celom svete, ale nedozvedáme sa, aký účel tam azbest plnil. Malý valček zlisovanej azbesto-

vej vaty v sklenených termoskách slúži ako žiaruvzdorná tepelno-izolačná látka, ktorá zabraňuje zdeformovaniu ústia 

sklenenej evakuovanej nádoby pri jej zatavení. Táto technológia sa  však ani zďaleka nepoužívala iba v Číne.

Nakoniec si položme otázku: Máme sa azbestu iba báť, či vieme preň nájsť nejaké rozumné využitie? Je to 

možné, avšak paradoxne iba za cenu, že sa zbavíme jeho najobdivovanejšej vlastnosti, ktorou je vláknitá štruk-

túra. Tú možno zničiť napríklad chemickou cestou, pričom cennými produktmi môžu byť čistý oxid kremičitý 

a oxid horečnatý.

prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Katedra anorganickej chémie

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

842 15 Bratislava

jesenak@fns.uniba.sk

V minulom storočí sa u nás vyrobilo ohromné množstvo 

azbestovocementových výrobkov. Strešné krytiny, ktoré tvo-

rili ich najvýznamnejšiu časť, možno vidieť na našich do-

moch doteraz. Ich celkové vyrobené množstvo na Slovensku 

možno odhadnúť na niekoľko desiatok miliónov štvorco-

vých metrov.
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Základná škola s materskou školou 

kráľa Svätopluka Šintava
Začiatok novembra bol v  ZŠ s  MŠ kráľa Svätopluka 

Šintava v znamení osláv – veď ako inak, keď riaditeľ ško-

ly PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., oslavoval meniny aj 

narodeniny. Spoločne so žiakmi siedmej triedy ich oslávili 

aj na výlete v Nitre. V škole sa, ako už tradične, uskutočnili 

mnohé podujatia, napríklad návšteva žiakov na Obecnom 

úrade v Šintave, 2. verejná prednáška k projektu Revitalizuj 

a zachráň planétu, prednáška k projektu Ministerstva obra-

ny SR a účelové cvičenie v rámci tohto projektu. V decem-

bri dostala škola predvianočný šat – výzdobu oku lahodiacu 

a predvianočné pokojné obdobie umocnili sviatočné akcie, 

posedenia a exkurzie. Mikuláš navštívil školu dokonca dva-

krát. Milé a zaujímavé bolo posedenie pre učiteľov a priate-

ľov školy spojené s prednáškou grafológa. Podobne ako po 

minulé roky, posledný predprázdninový piatok patril via-

nočným besiedkam žiakov.

Výlet v Nitre splnil predstavy jeho účastníkov a výborne sa spolu cítili.

Na Obecnom úrade sa žiaci dozvedeli veľa informácií z histórie i súčasnosti obce. Zaujímali ich výsledky 

a spôsob volieb poslancov a starostu. U žiakov sa prehĺbil pocit hrdosti na svoju obec.

Projekt Revitalizuj a zachráň planétu pokračoval ďalšou aktivitou. Na úvod riaditeľ školy priblížil všetky 

doterajšie aktivity a plnenie merateľných ukazovateľov. Odovzdal slovo prednášajúcej Mgr. Milade Rajterovej, 

ktorá vo svojej prednáške priblížila problematiku sucha.

V  rámci projektu Ministerstva obrany SR: Vzdelávacie 

aktivity, športové podujatie, branno-bezpečnostné podujatie 

zamerané na prípravu občanov na obranu SR sa uskutočnila 

prednáška rodáka zo Šintavy, plk. Ing. Štefana Jangla, PhD., 

o obrane SR v mierových misiách. 

Pokračovaním projektu praktickým podujatím bolo úče-

lové cvičenia za asistencie psovodov-záchranárov Slovensko, 

CANIS CENTRUM K-7 zo Žiliny. Žiaci si na stanovištiach 

vyskúšali rôzne aktivity, napríklad inštruktáž prvej pomoci, 

transport zranenej osoby, prácu s mapami a ďalšie.
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Pre inšpiráciu a potešenie

Mikuláš obdaril všetky deti v MŠ, žiakov ZŠ ale i zamestnancov. Boli veľmi dobrí, preto sa Mikuláš do školy 

vrátil v inom prestrojení a pridružili sa k nemu aj čerti s anjelmi. Niektorí sa čertov spočiatku aj báli ale nakoniec 

sa ukázalo, že dôvody na obavy nie sú, takže sa všetci spoločne zabávali a radovali. Na chemickom krúžku sme 

vyrobili sviečky z mandarínky, ktoré vyčarili sviatočnú atmosféru. Vydarili sa aj predvianočné besiedky v triedach.

Na predvianočnom posedení prítomných zaujal grafológ Mgr. Peter Bakay, ktorý z písma poodhalil veľa 

z emocionality a myslenia, veď grafológia je akousi psychológiou písma. Stretnutie bolo príjemným pozastave-

ním v predvianočnom zhone. 

Myšlienkou z prejavu riaditeľa školy uzatvárame v kalendárnom roku 2014 reportáže zo Šintavy a zároveň 

spoločne vstupujeme do roku 2015.

„Milé priateľky našej školy, milí priatelia našej školy, milé moje kolegyne, milí moji kolegovia, 

stále sa všetci niekam náhlime. Náhlime sa, aby sme nič nezmeškali, ak niečo zmeškáme, skonštatujeme, že 

sme sa málo náhlili, a tak sa náhlime ešte viac. 

Až prídeme do bodu, keď zistíme, že nevládzeme, a vlastne ani nevieme, načo sme sa toľko náhlili. Nie je 

však náhlenie ako náhlenie.

Aj Biblia opisuje náhlenie sa... pastierov k Novonarodenému.

Jediné náhlenie, ktoré v našom živote nám niečo pozitívne prinesie, je náhlenie sa k inému človeku oproti, 

aby sme mu mohli podať ruku, náhlenie sa k Bohu. 

Toto je odkaz vianočných sviatkov. Nenáhlime sa za týmto svetom, aby sme sa nenáhlili zbytočne. 

Premýšľajme nad tým, kde vkladáme svoju energiu, uvažujme nad tým či stojí za to, náš každodenný beh, ktorý 

je súčasťou nášho života.

Ak sa budeme správne náhliť, naše náhlenie prinesie ovocie spokojnosti, radosti a lásky. Snažme sa o to, 

aby sme vo svojom živote mali správne zoradené svoje priority, aby sme sa náhlili kam treba a nenáhlili sa bez 

vážneho dôvodu. 

Ak to dokážeme, precítime vo svojom živote veľké veci, náš život bude radostný.“

Helena Vicenová
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Rôzne

Spotrebný materiál 

pre laboratórne účely ...

Automatické pipety BRAND – 

presnosť, rýchlosť a precíznosť Vašich meraní

Jednokanálové pipety Transferpette S

• piestová pipeta so vzduchovým vankúšom a odhadzovačom špičiek 

• pipetovacie tlačidlo je umiestnené uprostred pipety

• oddelené vyhadzovanie špičiek

• pipeta je celoautoklávovateľná pri teplote 121 °C

• technika Easy Calibration pre ľahkú kalibráciu pipiet

• piest je odolný proti korózii

• obsahuje univerzálny konus pre špičky

• zobrazenie objemu na 4 desatinné miesta 

• každá pipeta je dodávaná s držiakom na policu a šaržovým certifi kátom

BRAND Transferpette® S digitálni pipety

Rozsah objedmu Typ Správnosť 

≤ ±

Variačný koefi cient 

≤ ±

Delenie

μl μl % μl % μl

0,1 – 1 D-1 0,02 2 0,012 1,2 0,001

0,1 – 2,5 D-2.5 0,035 1,4 0,018 0,7 0,002

0,5 – 10 D-10 0,1 1 0,05 0,5 0,01

2 – 20 D-20 0,16 0,8 0,08 0,4 0,02

10 – 100 D-100 0,6 0,6 0,2 0,2 0,1

20 – 200 D-200 1,2 0,6 0,4 0,2 0,2

100 – 1000 D-1000 6 0,6 2 0,2 1

500 – 5000 D-5000 30 0,6 10 0,2 5

1000 – 10000 D-10000 60 0,6 20 0,2 10

Katalógové číslo Typ Cena € Špeciálna cena €

BRND0704768 D-1 199,80 189,81

BRND0704769 D-2.5 199,80 189,81

BRND0704770 D-10 199,80 189,81

BRND0704772 D-20 181,10 172,05

BRND0704774 D-100 181,10 172,05

BRND0704778 D-200 181,10 172,05

BRND0704780 D-1000 181,10 172,05

BRND0704782 D-5000 199,80 189,81

BRND0704784 D-10000 199,80 189,81
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Rôzne

... presnosť a rýchlosť 

pre každodenné použitie

Štartovací kit – 3 x pipeta Transferpette S – 3 x box so špičkami, 3 x držiak na pipety na polici

Katalógové číslo Typ Cena € Špeciálna cena €

BRND0704790 Štartovací kit D-1, D-10, D-100 555,50 527,73

BRND0704791 Štartovací kit D-20, D-200, D-1000 524,50 498,28

BRND0704792 Štartovací kit D-1000, D-5000, D-10000 555,50 527,73

BRND0704793 Štartovací kit D-10, D-100, D-1000 538,30 511,39

Stojan na pipety Transferpette S 

Katalógové  číslo Typ Cena € Špeciálna cena €

BRND0704805 Stojan na 6 pipet Transferpette© Svšech objemu 54,80 52,06

BRND0705385 Stojan na 1 pipetu Transferpette1© S všech objemu do 1000 pi 47,30 44,94

BRND0705386 Sojan na 1 pipetu Transferpette1© S o objemech 500 – 5000 pi 47,30 44,94

* ďalšie produkty z nášho portfólia žiadajte u svojho obchodného zástupcu RNDr. Jána Fialu, 0905 973 144, 

jan.fi ala@merckgroup.com

Merck je najstaršou chemickou a farmaceutickou spoločnosťou na svete, pričom jej vznik siaha až do 

roku 1668. Už o štyri roky oslávime okrúhle výročie, a to neuveriteľných 350 rokov. 

Zverte sa do rúk odborníkov, kde tradícia, kvalita a spoľahlivosť produktov nie sú voľbou, ale našou 

povinnosťou.

www.merckmillipore.sk

... a máte to v Merck(u)! 
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Jazykové okienko
Písanie čiarky pred spojkou a

Mnohí považujeme za vec nemennú, že pred spojkou a sa čiarka nepíše. No mali by sme vedieť, že občas 

sa tam čiarka písať musí.

Tých možností je viacero, vyberiem dve najfrekventovanejšie. Prvou možnosťou je písanie čiarky pred 

spojeniami spojok: a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, napríklad:

Učil sa celý týždeň, a predsa test neurobil. 

Ráno zaspal, a preto nestihol vlak.

Boli šťastní, a tak sa všetci usmievali.

Druhým javom je, ak za vsunutou vedľajšou vetou nasleduje spojka a, ktorá pripája ďalšiu hlavnú alebo 

nadradenú vetu, napríklad:

Držal sa matkinho kabáta, ktorý jej siahal až po päty, a nesmelo sa korčuľoval.

Čiarka text sprehľadňuje, pomáha správne pochopiť jeho obsah. Ak by sa čiarka pred spojkou a nenapí-

sala, pri tejto vete by sme váhali,  kto sa korčuľoval ‒ syn, alebo kabát.

Príkladom tohto typu je aj staré-známe anglické príslovie: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. 

Verím, že ak čítate túto rubriku, patríte k milovníkom sloven-

ského jazyka, tak nahliadnite aj do Pravidiel slovenského pravo-

pisu, v  ktorých nájdete podrobnejšie pravidlá týkajúce sa písania 

čiarok. V  elektronickej podobe sú prístupné na webovej stránke 

Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (www.juls.savba.sk).

PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

Katedra slovenského jazyka

FF UKF v Nitre

molsiak@ukf.sk

Oznam
Združenie učiteľov chémie

a

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

srdečne pozývajú na

3. národnú konferenciu učiteľov chémie:

Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní,

hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl,

ktorá sa uskutoční 2. 2. 2015 od 9.30 hod. na PRIF UK v Bratislave.

Hlavné referáty (dopoludnia):

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.: Inovatívne vzdelávanie a hodnotenie v chémii

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.: Efektívnosť projektového vyučovania v chémii

prof. PhDr. Ľubomír Held, PhD.: Čo je induktívne prírodovedné vzdelávanie?

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.: Súčasnosť a perspektívy chemického vzdelávania 

doc. RNDr. Danica Melicherčíková, PhD.: Nanomateriály a ľudské zdravie

Tvorivé pracovné stretnutia v sekciách (popoludní): zamerané na prax

Podrobný program a prihláška na konferenciu sú zverejnené na stránke www.zuch.sk
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