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Na úvod

Na úvod

Vážení čitatelia Dnešnej školy, 

jar je už v plnom prúde, príroda sa ode-

la do sviežej zelene, rozkvitá a nádher-

ne vonia. 

Ako je to v školstve? 

Základné školy majú za sebou trištvrťročné hodnotenie, 

na stredných školách je máj maturitným mesiacom, na vysokých 

školách sa končí letný semester a začína skúškové obdobie. Študenti 

sa tešia na blížiace sa prázdniny.

Pred Vami je predposledné číslo prvého ročníka Dnešnej ško-

ly. Ročníka, v ktorom časopis vychádzal len elektronicky. Chceme 

vyjsť v ústrety tým, ktorým chýbala jeho tlačená verzia, a tak sme 

požiadali o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výsku-

mu a športu Slovenskej republiky na podporu vydávania odbor-

ných časopisov, zameraných na odbornú pomoc zamestnancom 

materských, základných a stredných škôl a školských zariadení. 

Sme presvedčení o tom, že náš mesačník spĺňa všetky kritériá po-

trebné na túto dotáciu. 

Ďakujeme za všetky Vaše vyjadrenia, ktoré nás povzbudzujú 

do ďalšej práce. Budeme radi, ak nás budete naďalej informovať 

o tom, ktoré témy Vás zaujali, a aj o tom, aké zmeny by ste od sep-

tembra privítali. 

V  tomto čísle ponúkame pre záujemcov o aktuálne dianie 

v regionálnom školstve rozhovor s Mgr. Alenou Petákovou, prezi-

dentkou Združenia samosprávnych škôl Slovenska. Verím, že Vás 

zaujme odborná téma alebo Vás inšpirujú exkurzie a iné aktivity 

našich prispievateľov.

Želám Vám príjemné čítanie.
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Rozhovor s osobnosťou

S prezidentkou Združenia 
samosprávnych škôl Slovenska 

Mgr. Alenou Petákovou
Pani prezidentka, Združenie samosprávnych škôl Slovenska 

(ZSŠS) oslávilo 20 rokov svojej existencie. Aké máte pocity z osla-

vy tohto výročia na konferencii ZSŠS?

Pocity sú veľmi príjemné. Konferencia trvala tri dni a  ľudia 

odchádzali spokojní. Z  hľadiska oslavy bol najdôležitejší prvý 

deň. Na galavečere sme odovzdali zakladajúcim, bývalým a súčas-

ným členom výboru združenia Pamätné medaily. Všetci prítomní 

členovia dostali malý darček (tričko, obal a  pero) na pamiatku 

tejto oslavy. V rámci rokovania sme v tento deň dali priestor pre 

nás najdôležitejšiu tému, ktorou je revízia Štátnych vzdelávacích 

programov (ŠVP).

Už v  marci roku 2012 sme v  rámci Memoranda ZSŠS požiadali ministra o  revíziu a  následnú 

úpravu ŠVP. Žiadali sme hlavne o úpravu rámcových učebných plánov (RUP), o rozpísanie časovej 

dotácie hodín na predmety a ročníky. Žiadali sme o zachovanie disponibilných hodín kvôli možnosti 

špecifi kácie jednotlivých škôl podľa potrieb regiónu. Ďalej sme mali výhrady k povinnému vyučova-

niu druhého cudzieho jazyka, lebo nie všetci žiaci zvládajú dva cudzie jazyky. Zároveň sme žiadali 

o úpravu výkonových a obsahových štandardov tak, aby hodinová dotácia bola postačujúca vzhľa-

dom na rozsah učiva a boli zladené medzipredmetové vzťahy. Minister Dušan Čaplovič má na stole 

upravenú verziu, ktorú môže ZSŠS do 15. mája pripomienkovať. Ubezpečil nás, že k septembru 2015 

budeme mať upravené ŠVP. Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Viliam Kratochvíl pred-

stavil upravený RUP a na predmete dejepis ukázal spracovanie výkonového a obsahového štandardu. 

Najbúrlivejšia diskusia bola o tom, že druhý cudzí jazyk nebol daný ako súčasť disponibilných hodín, 

ale bol vymenovaný ako povinne voliteľný, čo by znamenalo, že by sa na súčasnej situácii nič neme-

nilo. Diskutovalo sa aj o pracovnom vyučovaní a technike. Bola vyslovená požiadavka, aby vzhľadom 

na nedostatočné vybavenie škôl bol predmet rozdelený na oblasti, z ktorých by si škola mohla vyberať 

podľa svojich možností. Žiadali sme, aby predmet bol praktický a nie teoretický, a preto sme chceli 

názov praktické zručnosti. Názov bol už minulý rok zamietnutý a dohodli sme sa na názve pracovné 

vyučovanie. Teraz sme zistili, že sa predmet volá technika. V konečnom dôsledku na názve nezáleží 

tak, ako na obsahu. Sme teda zvedaví, aký bude obsah, či sa doň dostali aj pestovateľské práce (teda 

poľnohospodárstvo). 
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Rozhovor s osobnosťou

Prvý deň sme pozvali zástupcov partnerských organizácií a  hľadali sme témy, ktoré nás môžu 

spojiť v rokovaní o zlepšení stavu základného školstva. Prítomní boli zástupcovia Asociace ředitelů 

základních škol ČR – prezidentka Mgr. H. Stýblová a viceprezident Mgr. P. Němeček, za Slovenskú 

komoru učiteľov jej viceprezident Mgr. I. Dudáš, za Asociáciu stredných odborných škôl Slovenska 

Ing. F. Dömeny a za Združenie katolíckych škôl Slovenska Mgr. J. Horecký. Privítali sme zástupcov 

dvoch veľkých a pre nás dôležitých organizácií, a  to za Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 

predsedu Sekcie školstva, mládeže a vzdelávania ZMOS a primátora Senice RNDr. Ľ. Parízka a  za 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV SR) jeho predsedu Ing. P. Ondeka 

a podpredsedu zväzu a predsedu Združenia základných škôl Ing. F. Šaryho. Predseda OZPŠaV SR sa 

poďakoval za spoluprácu a odovzdal nám Pamätnú listinu. 

Druhý deň rokovania bol pracovný. Dôležitými bodmi bolo vystúpenie Mgr. M. Bugáňovej a Ing. J. 

Belešovej z MŠVVaŠ SR, ktoré nás oboznámili s pripravovanými legislatívnymi zmenami v školskom 

zákone a v zákone o pedagogických zamestnancov. Dozvedeli sme aj o pripravovaných zmenách v zá-

kone o  štátnej správe a  školskej samospráve. Riaditeľka Národného ústavu certifi kovaných meraní 

vzdelávania (NÚCEM) PhDr. R. Kanovská a Mgr. E. Polgáryová, PhD., nás oboznámili s výsledkami 

Testovania 9 a projektom E-test. Plán činnosti Metodicko-pedagogického centra (MPC) predstavila 

poverená generálna riaditeľka PaedDr.  D. Výbohová, PhD. Pozdravil nás hlavný školský inšpektor 

Mgr. J. Javorek a záver druhého dňa patril novej iniciatíve Ing. S. Boledoviča – Teach for Slovakia.

Posledný deň rokovania sme venovali školeniu k zákonu o ochrane osobných údajov, hlavne jeho 

novele. 20. výročie sme teda oslávili dôstojne a pre našu organizáciu už tradične – pracovne.

Ako hodnotíte 20-ročnú činnosť ZSŠS?

Združenie vzniklo v roku 1994. Zakladali ho školy, ktoré vtedy vstúpili do neprebádanej oblasti, 

a to do právnej subjektivity základnej školy. Z tohto obdobia je názov samosprávne školy. Skúseností 

bolo málo, legislatíva skoro žiadna, a tak sa rozhodli vzájomne si pomáhať. Postupne začali pomáhať 

aj iným školám pri prechode na právnu subjektivitu, a tak sa stalo, že zo 14 zakladajúcich škôl je teraz 

cez 300 škôl. Niektorí si myslia, že sme združenie riaditeľov základných škôl. Nie je to tak. Združujeme 

základné školy, a keďže štatutárom školy je riaditeľ, tak chodia na stretnutia prevažne riaditelia škôl. 

V posledných rokoch máme na rokovaniach prítomných aj zástupcov školských úradov, okresných 

úradov a iných inštitúcií.

Združenie si zachovalo charakter nepolitického, nezávislého, otvoreného a demokratického zo-

skupenia právnických osôb. Bez ohľadu na to, aká politická strana je pri moci, chceme, aby základ-

né školstvo malo vytvorené dobré podmienky. Snažíme sa pripomienkovať legislatívu, spolupracovať 

s priamo riadenými organizáciami ministerstva školstva a ostatnými organizáciami v školstve, podpo-

rujeme rôzne iniciatívy, ktoré sú nápomocné základnému školstvu. Sme jednou z najväčších stavov-

ských organizácií, a práve preto sú naše názory na zmeny v základnom školstve dôležité. Som rada, že 

o nás veľa ľudí pôsobiacich v školstve vie a už nemusím na prvých stretnutiach vysvetľovať, kto sme 

a prečo máme taký názov organizácie. 

Prešlo 20 rokov nášho pôsobenia a dôvody nášho názvu sa pominuli. Preto chceme názov orga-

nizácie zmeniť na jednoduchší – Združenie základných škôl Slovenska. Výbor dostal na rokovaní ako 

úlohu pripraviť potrebné dokumenty na zmenu názvu.

Ako hodnotíte spoluprácu s ministrom Dušanom Čaplovičom?

Viem, že sú rôzne názory na prácu pána ministra, tak je to pri každom ministrovi. Musím však 

z vlastnej skúsenosti konštatovať, že je to prvý minister školstva, ktorý sa venuje základnému školstvu, 

ktorý počúva, čo nás dole trápi, a snaží sa veci napraviť. Mám však niekedy pocit, že nemá kto jeho 

myšlienky a snahy realizovať. Minister Dušan Čaplovič vždy prišiel na zasadnutie, mali sme niekoľko 

rokovaní ohľadom zmien v ŠVP, RUP a legislatívnych zmien. Vždy nás počúval pozorne, veci sme si 

vysvetlili, nasledovali rokovania s pracovníkmi ministerstva a priamo riadenými organizáciami. Jeho 

kroky voči nám boli vždy seriózne.
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Rozhovor s osobnosťou

Ako hodnotíte spoluprácu s ŠPÚ, NÚCEM a MPC? Kde vidíte možnosti na zlepšenie?

Začnem o NÚCEM, lebo pri rokovaniach s riaditeľkou a zástupcami organizácie mám pocit, že 

sa navzájom počúvame. Aj nový projekt E-test je konečne dielo, ktoré, ak sa podarí, by nám mohlo 

pomôcť, má hlavu aj pätu, je pri tom myslené na učiteľov a riaditeľov. NÚCEM je asi jediná priamo 

riadená organizácia, ktorá začala robiť veci potrebné a užitočné pre prax.

S riaditeľom a zástupcami ŠPÚ sme rokovali pomerne často. Z rokovaní a ich výsledkov mám pocit, 

že každý hovoríme o niečom inom, akoby bola veľká priepasť medzi teoretikmi a praktikmi. Potrebujeme 

materiály, ktoré nám budú nápomocné, také, aké pred rokmi robil pedagogický ústav (osnovy, metodické 

príručky, učebnice a pod.). Na konci každého rokovania sa mi zdá, že sme sa dohodli, a vzápätí príde mate-

riál, ktorý je iný. ŠPÚ vytýkame, že v predmetových komisiách pracujú hlavne vysokoškolskí pedagógovia, 

ktorí nevedia, čo v základnej škole robíme, aké máme deti. Ja stále tvrdím, že kto od roku 2008 nebol v praxi 

základnej školy, nevie, čo sa tam deje. Roky 2008 a 2009 veľmi zmenili podmienky v základnej škole. 

S  MPC spolupracujeme v  poslednom čase málo, preto sme si pozvali na rokovanie riaditeľku 

MPC, aby sme to napravili. Po prijatí kreditového systému to vnímame tak, že MPC robí len vzdeláva-

nie v rámci národného projektu a učitelia zbierajú kredity. Boli by sme radi, keby sa začali organizovať 

otvorené hodiny, metodické dni a podobné praktické veci, ktoré by pomáhali pedagógom.

Myslím si, že pri všetkých problémoch, ktoré sa na rokovaniach vyskytli a určite aj vyskytnú, je 

dôležité, že spolu komunikujeme.

Aké sú najbližšie úlohy, ktoré čakajú ZSŠS?

Úlohy vyplynuli z konferencie. Je to hlavne pripomienkovanie ŠVP, novely zákonov – hlavne školského 

zákona, zákona o pedagogických zamestnancoch, zákon o školskej správe a samospráve, zákon o fi nanco-

vaní škôl a ďalších. Ďalšou úlohou je pripraviť zmenu názvu ZSŠS na Združenie základných škôl Slovenska.

Ako je ZSŠS spokojné s návrhom RUP? 

Úprava RUP vznikala veľmi ťažko. V máji 2012 sme prišli s návrhom, ktorý vznikol na základe 

rokovania po krajoch. ŠPÚ mal vlastný návrh a MŠVVaŠ SR malo svoje predstavy. Po niekoľkých ro-

kovaniach sme dospeli k návrhu, v ktorom je síce niekoľko sporných bodov, ale je výsledkom kompro-

misu. Chceli sme zachovať výchovu umením, chceli sme praktické zručnosti, chceli sme, aby hlavné 

predmety mali toľko hodín, koľko potrebujú na odučenie učiva a neboli tzv. povinné jazdy – pridáva-

nie potrebných hodín. Podarilo sa dohodnúť jeden povinný cudzí jazyk, zachovať nejaké disponibilné 

hodiny a upraviť časť dotácie prírodovedných predmetov.

Z čoho je ZSŠS sklamané? Čo sa nepodarilo?

Sklamaní sme z toho, že všetky úpravy k lepšiemu trvajú tak dlho a treba ich stále dokazovať. Zmeny 

k horšiemu sa urobili veľmi rýchlo. Sme sklamaní z toho, ak sa po rokovaniach s MŠVVaŠ SR zhodneme 

na určitých zmenách v legislatíve a potom pokračuje pripomienkovanie v parlamentných výboroch a par-

lamente, vtedy sa veci zmenia. Sme sklamaní z toho, že teoretici nepočúvajú, čo hovorí prax, a mudrujú. 

Sme sklamaní z toho, že na riaditeľov škôl a na učiteľov sú kladené rôzne kvalifi kačné podmienky, avšak 

na poslancov a starostov to tak nie je. Teraz je znovu navrhované v zákone o školskej správe a samospráve 

to, že riaditeľ môže byť len dve volebné obdobia riaditeľom v jednej a tej istej škole. Sme sklamaní, že miesto 

toho, aby sme exemplárne potrestali tých, čo porušujú veci, robíme obmedzenia pre všetkých. 

Mňa najviac trápi celospoločenský problém, vytváranie nevhodných vzorov pre deti (krásny, štíh-

ly, svalnatý a bohatý) a tým ich spoločnosť nemotivuje ku vzdelávaniu. Myslím tým ozajstné vzdeláva-

nie – mať vedomosti a zručnosti, a nielen titul. Slovensko vždy malo múdrych ľudí.

Ďakujem za rozhovor a želám, nech sa darí nášmu základnému školstvu, nech sa darí ZSŠS 

a aj Vám osobne. Verím spolu s Vami, že na Slovensku bude veľa múdrych ľudí.

Helena Vicenová
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Združenie samosprávnych škôl 
Slovenska slávi 20. výročie vzniku

V zmysle stanov Združenia samosprávnych škôl 

Slovenska (ZSŠS) je združenie nepolitické, nezá-

vislé, otvorené a  demokratické zoskupenie práv-

nických osôb, ktoré vzniklo na základe spontán-

nej iniciatívy a potreby zakladateľov podporovať 

rozvoj škôl s právnou subjektivitou. V rámci svojej 

pôsobnosti združuje základné školy s právnou sub-

jektivitou z celého Slovenska.

Vzniklo 14. apríla 1994 v Trenčianskych Tepliciach 

na zakladajúcej schôdzi prvých 14 členov. Bolo zare-

gistrované na bývalom Okresnom úrade v Bratislave. 

Má svoje stanovy, rokovací poriadok, volebný poria-

dok, zásady hospodárenia a agendu. Majetkom zdru-

ženia sú fi nančné prostriedky z členských príspevkov 

a sponzorských darov. 

V článku 1 stanov združenia je zadefi novaný účel pôsobenia a predmet činnosti združenia takto: 

 1. Prehlbovanie právnych a administratívnych znalostí v súvislosti s existenciou a činnosťou združe-

ných subjektov. 

 2. Výmena informácií. 

 3. Koordinácia aktivít združených subjektov v celej oblasti činnosti. 

 4. Podpora a pomoc školám usilujúcim sa o právnu subjektivitu. 

Obsah uvedeného sa v priebehu rokov postupne menil, nadobúdal nový charakter i rozmer. 

Účelom pôsobenia a predmetom činnosti združenia dnes je najmä: 

• Prehlbovanie právnych a administratívnych znalostí formou ďalšieho vzdelávania orientovaného 

na novoprijímané legislatívne normy súvisiace s existenciou a činnosťou združených samospráv-

nych subjektov. 

• Pripomienkovanie návrhov legislatívnych noriem rezortu v rámci schválených pravidiel a možnos-

tí. K tomu využívať služby profesionálnych odborníkov. 

• Zriaďovanie legislatívnej, ekonomickej a kurikurálnej sekcie, do ktorej môžu delegovať člena jed-

notlivé kraje, pričom účasť iných členov združenia nie je vylúčená. Každú sekciu riadi poverený 

člen výboru. 

• Výmena informácií. 

• Koordinácia aktivít združených subjektov v celej oblasti. 

• Podpora a pomoc školám usilujúcim sa o právnu subjektivitu. 

Možno povedať, že aj dnes považujú riaditelia základných škôl s právnou subjektivitou združenie 

za organizáciu, ktorá má svoj význam i dôležité postavenie v spoločnosti. 

Plenárne zasadnutia združenia (konferencie), ktoré sa konajú dvakrát ročne – vždy na jar a na 

jeseň, vytvárajú priestor na odborné prednášky prizývaných hostí z MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, ŠŠI, OZPŠaV, 

ZMOS, ako aj nižších samosprávnych orgánov. Diskutované bývajú vždy aktuálne problémy školstva. 

Na aktuálnu tému
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Členstvo

Členom združenia môže byť právnická osoba – škola, ktorá súhlasí so stanovami. Školu zastupuje 

na rokovaniach jej štatutárny zástupca, t. j. riaditeľ.

Členstvo vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku. Počet členov združenia 

sa mení. Z pôvodných 14 členov sa postupne po piatich rokoch rozšírilo združenie na 76 členov, po 

desiatich rokoch na 187, po pätnástich na 220 a dnes, po dvadsiatich rokoch, má 368 členov. Na kon-

ferencii sa zúčastňuje pravidelne asi 280 – 290 členov – riaditeľov ZŠ z celej republiky.

V roku 1999 bol vydaný doplnok č. 1 k stanovám, ktorý dopĺňa článok 2 – Podmienky členstva 

v združení. Podľa neho členom združenia môže byť aj čestný člen, ktorý už nie je štatutárnym zástup-

com právnickej osoby (školy), ale v minulosti ju v združení zastupoval. Takýto člen sa môže zúčast-

ňovať zasadnutí, ale nie je povinný platiť členské príspevky, nemá právo voliť a byť volený do orgánov 

zduženia. 

Orgány združenia

 1. Plénum.

 2. Výkonný výbor – 5 členov vrátane predsedu.

 3. Sekretariát.

 4. Kontrolná skupina.

V roku 2003, na konferencii v Modre, bol okrem výkonného výboru na návrh členov združenia 

zvolený rozšírený výbor v počte 11 členov. Sú to volení zástupcovia jednotlivých krajov Slovenska, 

pričom štyria sú z Bratislavského kraja. Rozšírenie výboru bolo prirodzenou potrebou, keďže počet 

členov združenia stále narastá. Funkčné obdobie výboru je štvorročné. 

Štatutárnym orgánom združenia je predseda. V  tomto volebnom období je predsedníčkou 

Mgr. Alena Petáková, riaditeľka ZŠ na Malokarpatskom námestí v Bratislave, kde je aj súčasné sídlo 

združenia. Sídlo združenia sa zvyčajne mení a zhoduje sa s miestom pôsobenia predsedu združenia. 

Na posledných zasadnutiach pléna sa hovorilo o možnej zmene organizačnej štruktúry združenia, 

prípadne o jeho transformácii na zväz. Dôvodom nie je len rastúci počet členov, ale hlavne efektívnej-

šie riešenie aktuálnych problémov v školstve (často na úrovni samosprávy) a tiež rastúca nespokojnosť 

členov s akceptáciou združenia v štátnej správe v školstve. 

Na konferenciách v nasledujúcich rokoch sa len potvrdila uvedená skutočnosť. Na rokovanie boli 

prizvaní viacerí zástupcovia ministerstva školstva i ŠPÚ. Nedostavili sa. Niektorí sa ospravedlnili pár 

dní pred začiatkom konferencie. V listoch, ktoré obdržalo plénum tesne pred zasadnutím, pisateľ po-

zdravuje rokovanie pléna ZSŠS a zároveň s poľutovaním ospravedlňuje svoju neúčasť na rokovaní i ne-

účasť ostatných pozvaných riadiacich pracovníkov MŠ SR zo sekcie fi nancovania z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti. Plénum združenia s nevôľou prijalo obsah listu. Zaviazalo predsedajúceho tlmočiť 

MŠ SR rozhorčenie nad neúčasťou jeho pracovníkov na rokovaní. 

V nasledujúcich rokoch sa zasadnutia volili v zariadeniach v blízkom okolí Bratislavy, aby nebol 

sťažený prístup zástupcov MŠ SR na rokovanie. 

Postupne sa situácia zlepšovala a dnes MŠ SR považuje ZSŠS za organizáciu, ktorá naozaj zastupu-

je riaditeľov z celého Slovenska a poskytuje reálny obraz problémov v celom školstve a jeho regiónoch. 

ZSŠS je dôležitým partnerom pri prerokovávaní pripravovaných legislatívnych zmenách, pripomien-

kových konaniach a konzultovaní úprav v rámci učebných plánov.

Chceme zdôrazniť, že Združenie samosprávnych škôl Slovenska má záujem konštruktívne riešiť 

aktuálne problémy. Skúsenosti riaditeľov z praxe a „pohľad zdola“ môže byť prínosom pre rozvoj škol-

stva, skvalitňovanie edukačného procesu i jeho zabezpečenia.

Ing. Ema Mílová

riaditeľka, ZŠ Borodáčova 2

821 03 Bratislava

hospodárka ZSŠS

skola@borodacova.sk
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Elena Piecková: Ako je ohrozené naše 
zdravie v plesnivej budove?

V závislosti na spôsobe života moderný človek trávi viac ako polovicu času vo vnútri rôznych 

budov, napr. podľa amerických štúdií u  priemerného obyvateľa USA to predstavuje 75 – 90 % ča-

su. Pôsobenie rôznych faktorov vnútorného prostredia na zdravie obyvateľov, tzv. choroby súvisiace 

s pobytom v budovách (building related illnesses – BRI), je preto právom v popredí záujmu rôznych 

odborníkov. BRI sú ochorenia alergické, infekčné, spôsobené toxickou alebo zápalovou reakciou vy-

volanou chemikáliami, vírusmi, baktériami (predovšetkým endotoxínom gram-negatívnych baktérií) 

alebo hubami (tzv. plesňami) prítomnými vo vnútornom prostredí budov. Súhrn zdravotných ťažkos-

tí, nepríjemných pocitov a celkového diskomfortu v súvislosti s pobytom v určitých, najmä klimatizo-

vaných, budovách je známy ako tzv. syndróm chorých budov (sick building syndrome – SBS). Úloha 

húb pri vzniku a vývoji týchto zdravotných problémov nie je ešte dostatočne vysvetlená. Prejavy SBS 

sú nešpecifi cké a bývajú spojené s mnohými faktormi, vrátane teplotných a vlhkostných extrémov 

v prostredí. Tiež sa uvažuje o vplyve osobnostných charakteristík, psychosociálnych faktorov a fak-

torov spojených so zamestnaním na konkrétne postihnuté osoby. Najčastejšie udávané sú dráždenie 

očí (svrbenie a slzenie), dráždenie nosa, upchatie nosa, dráždenie hrdla, kašeľ, dusenie, zachrípnutie, 

zmenený hlas, dráždenie kože (alergie, svrbenie, suchá koža), vypadávanie vlasov, bolesti hlavy, vy-

čerpanie, únava, zníženie mentálnej kapacity, mentálny úpadok, zmenená citlivosť na vôňu a chuť atď.     

V súvislosti s prítomnosťou mikroskopických húb vo vnútornom prostredí sa doteraz najväčšia po-

zornosť venovala ich schopnosti vyvolať rôzne dýchacie a kožné alergické prejavy. Napríklad austrálski 

odborníci zistili, že vysoká prítomnosť Penicillium sp. v prostredí bytov bola významným rizikovým 

faktorom pre vznik a rozvoj alergickej astmy u ich obyvateľov, kým prítomné aspergilové spóry zas 

zvyšovali riziko atopických kožných reakcií. Štatistická významnosť zvýšeného výskytu respiračných 

alergií (astma, alergická nádcha, alergický zápal pľúc) najmä v zime a hlavne u detí bývajúcich vo 

vlhkých a prašných bytoch s vysokou koncentráciou mikroskopických húb, predovšetkým Alternaria 

sp., je však preukázateľná. Vyplynulo to z dlhodobých rozsiahlych epidemiologických štúdií v USA, 

Austrálii, na Novom Zélande, v severnej Európe. Monitorovanie expozície hubám vo vnútornom pro-

stredí je komplikované aj preto, že stále chýbajú štandardizované presné praktické metódy sledovania 

vzťahu vnútornej mikroklímy – teplota, relatívna vlhkosť, prašnosť, výmena vzduchu, použité staveb-

né materiály a zariadenie budov, ich vonkajšie prostredie – a mikroskopických húb.

Zistilo sa, že zárodky alternárií sa vyskytovali predovšetkým v  nedostatočne vykurovaných 

priestoroch, vrátane škôl a úradov, aspergily boli častejšie v rodinných domoch a bytoch s tapetami, 

kým kladospóriám sa viac darilo na betónových podkladoch. Schopnosť zástupcov rodov Penicillium 

a Aspergillus, prvých nežiaducich osídľovačov budov, rýchlo rásť aj na bežnom domácom prachu už pri 

relatívnej vlhkosti 76 – 80 % je pravdepodobným vysvetlením ich prevažujúceho výskytu aj v prostredí 

tzv. zdravých budov. Sekundárni (Cladosporium sp., Alternaria sp., Chaetomium sp., vyžadujú relatív-

nu vlhkosť substrátu 85 %) a terciárni kolonizátori (Fusarium sp., Acremonium sp., kvasinky, optimál-

na relatívna vlhkosť vyššia ako 90 %) majú silnú enzýmovú aktivitu, vďaka čomu im vlastný stavebný 

materiál (sadrokartón, betónové povrchy, vápennocementové a cementové omietky, tehlové a kera-

mické materiály, organické nátery, obklady, drevo, papier) môže slúžiť ako médium pri vhodnom tep-

lotno-vlhkostnom režime, ako potvrdzujú aj výsledky našich štúdií bytových komplexov postihnutých 

mikroskopickými hubami v SR a následné modelové pokusy s ich rastom a prežívaním na rôznych 

stavebných materiáloch používaných v našich podmienkach bývania. Mykologický a mykotoxikolo-

gický rozbor príčin a podmienok vzniku a rastu mikroskopických húb v budovách verejnej výstavby 

na Slovensku, najmä kvôli technickej obnove budov pozemných stavieb s dôrazom na bytový fond, 
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v  posledných 15 rokoch uro-

bilo naše pracovisko v  spolu-

práci v  Technicko-skúšobným 

ústavom pozemných stavieb 

v Bratislave. Takéto rozbory vy-

konávame podľa požiadaviek 

zákazníkov stále (obr. 1 a 2).

V  súčasnosti sa čoraz čas-

tejšie presadzuje celkový pohľad 

na mechanizmus pôsobenia 

mikroskopických húb na ľudský 

organizmus, čo zahŕňa aj účinky 

β-glukánov z ich bunkovej steny 

na potláčanie obranyschopnosti, 

aj toxické a dráždiace účinky ich 

jedovatých produktov – myko-

toxínov a/alebo prchavých orga-

nických zlúčenín.
Obrázok 1: Nežiaduce hubové porasty vo vnútorných priestoroch bytu.

Obrázok 2: „Plesnivá“omietka pod mikroskopom – v smere hodinových ručičiek: aspergilová hlavička, hubové 

vlákna hýfy a spóry, spóry alternarií, štetčeky penicilií, 400 x.

Nízkomolekulové organické zlúčeniny, najmä alkoholy, aldehydy, ketóny, aromatické zlúčeniny, 

amíny, terpény, chlórované uhľovodíky a sírne zlúčeniny, sú nielen príčinou nepríjemného plesnivého 

zápachu, ale môžu vyvolať aj zápalovú reakciu dýchacích ciest u precitlivených jedincov. S ich pôsobením 

súvisí najmä zdravotné riziko z hubových porastov skrytých napr. za obkladmi stien, v matracoch či ko-

bercoch. K ich silným producentom patria Aspergillus sp., A. versicolor, Penicillium sp., Cladosporium sp. 

Hoci v pracovnom lekárstve sú známe ochorenia pľúc po vdychovaní mikrobiálnych toxínov v or-

ganickom prachu, doteraz chýbajú objektívne dôkazy o klinických prejavoch chorôb z vdychovania 

mykotoxínov, produkovaných najmä Aspergillus sp., Penicillium sp., Fusarium sp., Trichoderma sp. 
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a Stachybotrys chartarum, vo vnútornom prostredí, keďže ani na ne zamerané epidemiologické štú-

die nie sú ešte bežné. Je opísaných niekoľko prípadov ochorení dýchacích ciest u obyvateľov bytov 

v Chicagu a Clevelande (USA) silne kontaminovaných S. chartarum, Memnoniella echinata, A. versi-

color. Kmene mikromycét izolované zo spomenutých bytov produkovali in vitro mykotoxíny spôso-

bujúce poškodenie buniek a potlačenie imunity laboratórnych zvierat, ale aj zápalové reakcie a kr-

vácanie v  ich dýchacom i  tráviacom trakte. Niektoré z  týchto mykotoxínov sú známe karcinogény, 

napr.  sterigmatocystín. Kmene S. chartarum, izolované z vlhkých škôl a bytov v Dánsku, produkovali 

mykotoxíny pri raste na sadrokartóne a vinylovom obklade. Z celulózovej krytiny inej školy masívne 

porastenej Alternaria alternata sa izolovali ďalšie mykotoxíny pôsobiace genotoxicky na myši. Kmeň 

huby dobre rástol aj na sadrokartóne. Podľa doterajších poznatkov mikroskopické huby syntetizujú 

rôzne metabolity na rôznych stavebných materiáloch. Potvrdili to aj výsledky našej predošlej štúdie 

in vitro aktivity chloroformových extraktov bežných mikromycét vnútorného prostredia (Penicillium 

chrysogenum, P.  palitans, Trichoderma viride, Stachybotrys sp. a  Aspergillus versicolor) rastúcich na 

minerálnej vlne a rôznych sadrokartónoch, ako aj extraktov týchto stavebných materiálov, na prie-

dušnicových orgánových kultúrach jednodňových kurčiat. Extrakty húb rastúcich na materiáloch zo 

spracovanej celulózy účinnejšie narúšali samočistiacu schopnosť horných dýchacích ciest ako v prí-

pade porastov rastúcich na minerálnej vlne. Zistili sme tiež, že na rôznych omietkových zmesiach si 

spóry A. versicolor a Penicillium sp. zachovali životaschopnosť 40 dní až 3 mesiace.  

Napriek tomu, že stále zostáva veľa nezodpovedaných vedeckých otázok, je jasné, že vystavenie 

vysokým koncentráciám mikroskopických húb spôsobuje zdravotné ťažkosti u citlivých ľudí. Podľa 

aktuálnych poznatkov je význam kontaminácie vnútorného prostredia mikroskopickými hubami pri 

rozvoji SBS stále dôležitejší a mikromycéty vo vnútornom prostredí nie sú len závažnou vedeckou vý-

zvou, ale postupne sa stávajú aj neprehliadnuteľným sociálnym javom. Vlhkosť vnútorného prostredia 

v najvyššej miere ovplyvňuje SBS, ale je aj limitujúcim faktorom plesnivenia vnútorných priestorov 

i podľa našich zistení. 

Zatečené stavebné materiály sú často kontaminované mikromycétami, ktoré tam produkujú dete-

kovateľné množstvá mykotoxínov. Tieto sa môžu dostávať do ovzdušia s drťou z materiálov, prachový-

mi časticami (väčšina z nich býva vo vdýchnuteľnej veľkosti), a prispieť tak k znečisteniu vnútorného 

ovzdušia, čo potvrdili aj naše výsledky štúdie hubového zloženia domáceho prachu a jeho negatívneho 

vplyvu na dýchacie cesty obyvateľov. V severnej Európe analyzovali 17 mykotoxínov zo 79 vzoriek 

stavebných materiálov zo zatečených budov. V 24 % vzoriek sa potvrdila prítomnosť mykotoxínu ste-

rigmatocystínu, toxíny trichotecény sa našli v 19 % vzoriek a citrinín v 3 vzorkách. Spóry niektorých 

toxických húb (napr. stachybotrys) sú relatívne veľké, a tak sa zvyčajne zachytávajú v horných dýcha-

cích cestách. Keďže však sú vnútorné povrchy zvyčajne porastené zmesnými kultúrami mikroskopic-

kých húb (s prevahou penicílií, aspergilov a kladospórií) s vdýchnuteľnými spórami alebo úlomkami 

vláken ich tiel, tieto môžu slúžiť ako nosiče pre toxické produkty, a dopraviť ich tak do pľúc obyvateľov 

„plesnivých“ budov. 

Huby vo vnútri budov produkujú aj vysoko účinné enzýmy rozkladajúce rôzne bielkoviny v ľud-

skom tele, ktoré tiež potláčajú imunitu a dajú sa dokonca stanoviť v krvnom sére, ale aj vo vzorkách 

z prostredia (prach). Existuje hypotéza, že niektoré príznaky SBS, opísané ako podobné chrípke alebo 

nachladnutiu, sú spôsobené takýmito hubovými enzýmami, ktoré aktivujú rovnaký ľudský zápalový 

systém (histamín a cytokíny produkujúce bunky). Iné príznaky, napr. bolesti hlavy, závrate a krvá-

canie, môžu byť prejavom pôsobenia týchto enzýmov na cievne tkanivo ľudí. Predpokladá sa tiež, že 

všetky hubové toxíny sú neustále vylučované do organizmu hostiteľa hubami, ktoré kolonizujú jeho 

dýchacie cesty ako najčastejší spôsob „spolužitia“ človeka a mikroskopických húb. 

Znížená schopnosť človeka (zvieraťa) odolávať infekčným chorobám môže viesť častým opako-

vaným infekciám, vyvolaným aj bežnými mikroorganizmami, príp. až k rakovinovým ochoreniam. 

Dlhotrvajúce vystavenie nízkym koncentráciám zmesí mykotoxínov môže viesť k zmenám centrál-

neho nervového a endokrinného systému, čo sa môže prejaviť až ich závažným zlyhaním. Obyvatelia 

vystavení toxickým mikromycétam vo  vlhkých budovách môžu trpieť množstvom nešpecifi ckých 

Na odbornú tému
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prejavov, hoci doteraz nie je preukázaný priamy vzťah medzi mikroskopickými hubami vo vnútor-

nom prostredí a konkrétnymi chorobami. Takže, aj keď sa zatiaľ nedá jednoznačne povedať, že zhor-

šenie zdravia obyvateľov „plesnivých“ budov súvisí s prítomnosťou mykotoxínov v nich, je jasné, že 

treba vyvinúť maximálne úsilie, aby sa ich prítomnosť obmedzila. Našli sa penicíliá a Trichoderma 

sp. (produkujúca jednoduché trichotecény trichodermín, -ol a pod.) vo vzorkách povrchov z domu, 

kde ochorelo 40-dňové dieťa na pľúcne krvácanie po pôsobení mikroskopických húb a tabakového 

dymu. Vlhké priestory, v ktorých sa vyskytujú „plesne“, sú zvyčajne znečistené aj inými biologickými 

a nebiologickými faktormi (napr. tabakový dym, rôzne chemikálie z nábytku, čalúnenia a i.). Koberce, 

nedostatočné upratovanie, domáci miláčikovia, nadmerný počet obyvateľov a „plesnivé“ vnútorné po-

vrchy (steny, zadné steny nábytku, spodné strany kobercov, matracov atď.) boli štatisticky významné 

faktory zvyšujúce koncentráciu „plesní“ vo vnútornom ovzduší obytných budov. Tieto zistenia veľmi 

dobre korenšpondujú s našimi vlastnými pozorovaniami v 4-ročnej štúdii vzťahu vnútornej hubovej 

kontaminácie budov a spôsobu ich užívania obyvateľmi. 

Podľa našich doterajších zistení na poškodení zdravia obyvateľov budov kolonizovaných mik-

roskopickými hubami s počiatočným štádiom v oblasti respiračného traktu, po dlhodobom pôsobení 

s možnosťou celkovej intoxikácie organizmu, najmä detského s prudkým metabolizmom, sa význam-

ne podieľajú zmesi toxických hubových produktov poškodením samočistiacej schopnosti horných aj 

dolných dýchacích ciest a zvýšením ich zápalových poškodení, poškodení až na úrovni buniek a naru-

šením krvotvorby. Negatívne účinky sú výrazne vyššie pri súčasnom pôsobení iných kontaminantov 

vnútorného prostredia (cigaretový dym).

Problémy kontaminácie vnútorného prostredia budov mikroskopickými hubami sa musia riešiť 

na úrovni budovy, jej prevádzky, štýlu života i zdravia obyvateľov. Takáto kontaminácia je indikáto-

rom nevhodného architektonického návrhu, stavebnej konštrukcie a/alebo spôsobu užívania (vetra-

nie, zdroje vlhkosti) a správania sa užívateľov miestností budovy. Najvýhodnejšie je navrhnúť a rea-

lizovať budovy tak, aby sa predišlo zdravotným problémom spôsobeným nežiaducou prítomnosťou 

alergénov a toxínov v ich vnútornom prostredí. Je potrebné vylúčiť tepelné mosty zlepšením tepelnej 

ochrany, ale súčasne zabezpečiť podmienky (vnútorné povrchové teploty, teplotu a relatívnu vlhkosť 

vzduchu v miestnostiach) vylučujúce riziko rastu mikroskopických húb. Pre mikroskopické huby tu 

doteraz nie sú stanovené hygienické limity, len niektoré odporúčania. Zvyčajne sa za akceptovateľ-

nú koncentráciu hubových zárodkov v ovzduší považuje 500 kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ)/m3, 

pričom tam nesmú byť prítomné toxické a patogénne (choroboplodné) huby, ani prevažovať len je-

den druh „plesne“.  Redukciu koncentrácie húb vo vnútri budov možno dosiahnuť znížením vlhkosti 

a prašnosti, zvýšením účinného vetrania (krátkodobým opakovaným prievanom), primeraným tepel-

ným a hygienickým režimom. Pri prvotnom mechanickom čistení plôch už porastených hubami treba 

zabezpečiť, aby túto prácu vykonali poučení odborníci v ochranných odevoch a s respiračnými osob-

nými ochrannými prostriedkami, aby sa nevhodnou manipuláciou ešte viac nezvyšovala koncentrácia 

hubových spór v ovzduší. Dôkladne očistené steny, podlahy a pod. sa odporúča omyť vodou s chlóro-

vým vápnom (4:1) a natrieť chlórovým vápnom s prídavkom 0,1 – 0,7 % neiónových detergentov. Ak 

je potrebná dezinfekcia a sterilizácia, možno použiť biocídy alebo autoklávovanie materiálov. V USA 

poskytujú komplexné konzultačné služby k tejto problematike špecialisti priemyselnej hygieny. V na-

šej štúdii o antifungálnom účinku esenciálnych olejov a tymolu z materinej čúsky (Th ymus vulgaris 

L.) sme napr. sledovali účinnosť týchto prírodných látok na mikromycéty bežne sa vyskytujúce vo 

vnútornom prostredí obytných budov, vrátane toxických kmňov Stachybotrys chartarum, pričom sa 

preukázal dlhotrvajúci fungicídny efekt pár testovaných látok a bolo možné odporučiť ich používanie 

ako alternatívny spôsob dezinfekcie plesnivých bytov.

doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD.

vedúca mykologického laboratória, Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

elena.pieckova@szu.sk

Na odbornú tému
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Na okresnom kole chemickej 
olympiády v Galante 

Okresné kolo chemickej olympiády v  okrese Galanta sa uskutočnilo 27. 3. 2014 v  Gymnáziu 

v Galante, ktoré sa nachádza v Štvrti SNP 1004/34. V jednej budove gymnázia sídli Gymnázium Janka 

Matušku s vyučovacím jazykom slovenským a Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom 

maďarským. 

Súťaž prebehla pod gesciou PaedDr. Karola Grajcara z Oddelenia odborných a metodických čin-

ností Odboru školstva Okresného úradu Trnava, ktorý vyslovil poďakovanie za vynikajúcu organizá-

ciu Ing. Anne Kivarothovej z Centra voľného času Spektrum v Galante a vedeniu slovenskej aj maďar-

skej časti gymnázia za materiálne zabezpečenie súťaže. 

Ocenil prácu Okresnej komisie chemickej olympiády pod vedením Mgr. Ildikó Kovácsovej zo ZŠ 

s VJM Z. Kodálya v Galante a jej členom, ktorými sú: Mgr. Monika Danišovičová (ZŠ Štefánikova, 

Galanta), Mgr. Peter Ferenc (Gymnázium Janka Matúšku) a PaedDr. Andrea Veresová (Gymnázium 

Zoltána Kodalya).

V  teoretickej a praktickej časti chemickej olympiády súťažilo 24 žiakov z desiatich škôl okresu 

Galanta. Na 1. mieste sa umiestnila Paulína Maškovičová, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, 2. a 3. 

miesto obsadili žiaci Gymnázia V. Mihálika Sereď – Adam Straka a Veronika Huláková. Všetci žiaci 

boli úspešnými riešiteľmi okresného kola, dosiahli vyše 40 % bodov. Srdečne im blahoželáme a ďaku-

jeme ich učiteľom za vynaloženú námahu pri príprave žiakov.

Predstavujeme a informujeme

Výsledkovú listinu nájdete na stránke: http://cvcsga.edupage.org/text/?text=text%2Ftext3&subpage=5

Helena Vicenová
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Predstavujeme a informujeme

Ako sa chémia 
stala pomocníkom pri realizácii 

enviroaktivít v našej škole
ZŠ Turnianska je tradične zapojená do viace-

rých projektov, ktoré sa týkajú ochrany životného 

prostredia.  Projekt Zelená škola je súčasťou me-

dzinárodného programu Eco-Schools nadácie 

Foundation for Environmental Education uzna-

ný UNESCOM a UNEPOM. Na Slovensku tento 

program zastrešuje Spoločnosť environmentál-

no-výchovných organizácií Špirála a  národnou 

koordináciou je poverené Centrum environmen-

tálnej a etickej výchovy Živica.

V tomto projekte už naša škola realizovala viaceré témy. Po uskutočnení environmentálneho au-

ditu členmi kolégia pomocou žiakov sme si zvolili prioritnú tému obdobia 2013 – 2015 a  to tému 

Doprava a ovzdušie.

Podstata témy nahráva na využitie znalostí žiakov z chémie. Práca pozostávala zo zberu informá-

cií, ich spracovania a následne z riešenia otázok. Žiaci riešili nasledovné otázky:

• ako ovplyvňuje doprava kvalitu ovzdušia,

• čo sú to emisie, imisie,

• aký je rozdiel medzi emisiami a imisiami, 

• ktoré plyny sa vytvárajú pri spaľovaní benzínu, resp. naft y,

• ako sa zisťuje kvalita benzínov,

• čo obsahujú výfukové plyny,

• čo sú to uhľovodíky a ich zdroje.

Zapojili aj chemické výpočty, v ktorých pomocou modelovej situácie jednoduchou bilanciou vypo-

čítali množstvo emisných plynov, ktoré produkuje auto parkujúce pred školou so zapnutým motorom.

Niektorí si išli po informácie priamo k  odborníkom na 

kvalitu ovzdušia, a to na exkurziu do Slovenského hydrometeo-

rologického ústavu v Bratislave, konkrétne na oddelenie moni-

toringu kvality ovzdušia. 

Kedže projekt Doprava a ovzdušie má viac cieľov a tomu 

podmieňujúcich činností, práve chémia sa stala mostom me-

dzi jednotlivými aktivitami.

Ing. Anna Orságová

ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava

anna.orsagova@gmail.com
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Predstavujeme a informujeme

„Moderná škola“ 
v ZŠ s MŠ v Poprade-Veľkej

Školský rok 2013/2014 bol pre našu školu veľmi zaujímavý. Vďaka projektu „Moderná škola“ sme 

navštívili viacero unikátnych miest na Slovensku i v zahraničí.

Soľná baňa Wieliczka

Vybraní žiaci 6. až 9.ročníka sa s učiteľmi zapojenými 

do projektu zúčastnili na jednodňovej exkurzii do soľnej 

jaskyne vo Wieliczke pri Krakove, ktorá patrí k  najstar-

ším svetovým soľným baniam a  je zapísaná do zoznamu 

Svetového dedičstva UNESCO. Najskôr sme prekonali 380 

schodov nadol a dostali sme sa na prvé poschodie 65 met-

rov pod zemou. Prekvapili nás niektoré údaje o  veľkosti 

bane: je dlhá približne 300 km a má deväť podlaží, ktoré 

siahajú do hĺbky 327 metrov. Videli sme podzemné jazier-

ko aj expozíciu dejín soľného baníctva, soľné sochy, ktoré 

vytesali baníci. Všetkých očarila veľká sieň a kaplnka vyse-

kaná do soľnej steny. Nielen dlaždice, ale aj kryštály v lu-

stroch sú vyrobené zo soľnej skaly.  Počas celej 3,5 km dlhej 

trasy sme videli soľnú skalu, ktorá je sivej farby viacerých 

odtieňov. Sympatická sprievodkyňa nás informovala, že 

soľ má antibakteriálne účinky, a  tak sa našli medzi nami 

mnohí, ktorí si priamo olizovaním steny vyskúšali, že jas-

kyňa je zo soli. Exkurzia pokračovala prehliadkou zámku 

Wawel, katedrály a historického centra Krakova.

Žiakom sa exkurzia páčila. Získané poznatky, ako napríklad o koncentrácii soli v soľnom jazere, 

o zmene atmosférického tlaku v závislosti od nadmorskej výšky, o stálej teplote v jaskyni, využili na 

hodinách fyziky hneď po návrate z exkurzie.

Ochtinská aragonitová jaskyňa 

Naším cieľom bolo spoznať jednu z troch aragonitových jaskýň na svete. Nachádza sa v Revúckej 

vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom. Jej dĺžka je 300 m. Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 pri 

razení geologickej prieskumnej štôlne a sprístupnená bola v roku 1972.

Ide o národnú prírodnú pamiatku, ktorá je zapísa-

ná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

Foto: http://www.gemer.sk/ciele/oajaskyna/oajaskyna23m.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Ochtina_Aragonite_Cave_28.jpg/250pxOchtina_ 

Aragonite_Cave_28.jpg
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Predstavujeme a informujeme

Do jaskyne sme zostúpili po 104 schodoch v dvoch skupinkách, aby mohol byť výklad prispô-

sobený veku žiakov. Mladší žiaci pri prehliadke získali poznatky o histórii a súčasnosti jaskyne a jej 

prírodných pomeroch a starší boli oboznámení aj s tvorbou a chemickým zložením aragonitu. 

Bohatá a pestrá aragonitová výplň vo forme ihličkových, špirálových a obličkových útvarov po-

dobných trsom koralov vytvára nádherné obrazce. Za najkrajšie miesto sme považovali Sieň Mliečnej 

dráhy. Stena jaskyne nad našimi hlavami s bielymi aragonitovými strapcami v puklinách nám pripa-

dala ako hviezdna obloha, hoci sme boli 19 metrov pod zemou.

Zoologická záhrada Košice 

So žiakmi 2. až 5. ročníka sme absolvovali jednodňo-

vú exkurziu v  ZOO a  Dinoparku na východe Slovenska. 

Košická ZOO je jednou zo štyroch zoologických záhrad 

na Slovensku, ktorá sa buduje od roku 1979. Zameraná je 

v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priesto-

roch, ktoré sa svojou veľkosťou a  charakterom približujú 

prírodným podmienkam. 

Cieľom podujatia bolo pútavým a príťažlivým spôso-

bom oboznámiť žiakov so známymi aj exotickými zvie-

ratami, s  ktorými sa stretli na vyučovaní prírodovedy 

a biológie.

Cesta zoologickou záhradou bola nielen zaujímavá, ale 

aj náučná. Mnohé naše deti súťažili v tom, kto prvý vykrík-

ne názov videného zvieratka. O 11. hodine sme sa zhŕkli 

okolo ohrady s tuleňmi Čukom a Gekom, pretože zamest-

nanci ZOO si pre nás pripravili komentovanú ukážku ich 

kŕmenia. S vyvalenými očami (niektorí i otvorenými ústa-

mi) sme sa pozerali, ako sa tulene dokážu predvádzať, aby 

dostali svoju extra dávku rýb. 

Príjemným spestrením bola návšteva Dinoparku s mo-

delmi dinosaurov v životnej veľkosti, pomedzi ktoré viedol 

chodník s náučnými tabuľami. Súčasťou prehliadky bolo aj fi lmové predstavenie o dinosauroch v 3D 

kvalite. Žiaci boli touto exkurziou nadšení a získané poznatky premenia na jednotky v škole.

Prírodovedné múzeum vo Viedni

So skupinou žiakov 2. stupňa sme navštívili Prírodovedné 

múzeum vo Viedni. Spoznávali sme zázraky prírody pro-

stredníctvom expozícií v 39 sálach, ktoré majú celkovú roz-

lohu 8  700 m2. Spolu ponúkajú 20 miliónov exponátov. 

Prírodovedné múzeum je navyše jedinečným miestom, kde 

každý víkend vedci zasväcujú návštevníkov do svojej práce. 

Na prvom poschodí sme obdivovali živočíšnu ríšu. Mohli 

sme sledovať široké spektrum vypreparovaných živočíchov, 

od prvokov až po cicavce. Nachádzajú sa tu vyhynuté či ohro-

zené druhy zvierat. Na vyššom poschodí sme obzerali vystavené kamene a minerály aj umelecké predmety 

vyrobené v praveku. K vzácnym exponátom patrí 25 000 rokov stará soška Venuše z Willendorfu. 

Z návštevy múzea sme mali nezabudnuteľný zážitok. Ani tri hodiny nám nestačili na oboznáme-

nia sa s celou expozíciou. Boli by sme tam ešte ostali aj celé popoludnie, keby nás nečakala ďaleká cesta 

do Popradu.

Mgr. Anna Klembarová, Mgr. Katarína Baňasová

ZŠ s MŠ, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad-Veľká

zsvelka@zskralapp.edu.sk
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom
Kde sa ťažilo a vyrábalo železo na Slovensku

Téma ťažby a výroby železa na Slovensku je veľmi široká. 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že medzi témami posled-

ných troch článkov, ktoré boli venované vápencu, dolomitu, 

magnezitu a železnými rudami nie je žiadna súvislosť. Dôvod 

na tento názor existuje, lebo všetky menované horniny patria 

medzi nerudné suroviny, ale železné rudy sú rudnými surovi-

nami. To je síce pravda, ale vzťah medzi oboma typmi surovín 

sa predsa len dá nájsť. Železné rudy môžu byť rôzne, to zna-

mená, že ich hlavnou zložkou môžu byť odlišné minerály. Aké 

sú to minerály? Je to predovšetkým hematit, magnetit, siderit 

a  limonit. Všetky vymenované minerály sú, až na jednu vý-

nimku, oxidy železa. Tou je siderit (FeCO
3
), ktorý, podobne 

ako vápenec, dolomit a magnezit, patrí do skupiny karboná-

tov. Siderit je spojnicou medzi týmito surovinami, a preto sa ním budeme zaoberať ako prvým. Tento 

minerál bol na Slovensku zároveň aj najdôležitejšou železnou rudou. 

Skôr, ako sa budeme venovať sideritu, znova sa zastavme pri názve mineralogickej skupiny kar-

bonátov. Ako sme spomenuli minule, jej názov je odvodený od anglického názvu skupiny uhličitanov. 

Ak sa však pozrieme na slovenské názvy väčšiny iných skupín minerálov, tie majú už názvy vytvorené 

podľa pravidiel slovenského chemického názvoslovia. Ako príklad možno uviesť tieto: prvky, sulfi dy, 

sulfosoli, oxidy, hydroxidy, halogenidy, fosforečnany, arzeničnany a sírany.

Z čoho pochádza názov sideritu? Je odvodený z gréckeho slova sideros – železo. Z tohto slova je 

však odvodený aj názov choroby – siderózy, ktorá je spôsobená ukladaním železného prachu v ľud-

ských tkanivách, najmä však v pľúcach. To, že choroba má súvislosť aj s ťažbou a spracovaním želez-

ných rúd, je jasné, pretože práve tieto bane spolu s úpravňami rúd boli v minulosti (a stále ešte niekde 

sú) najväčšími zdrojmi takého prachu. Je tu však aj iná choroba, v názve ktorej je grécky názov železa. 

Volá sa asideróza a spôsobuje ju nedostatočné ukladanie železa v tkanivách. Tá však nemá s našou 

témou nič spoločné, a akokoľvek by sa nám to mohlo zdať logické, liečiť ju pobytom v železnorudných 

baniach sa nedá.

Ako vyzerá siderit? Je to šedý, žltohnedý alebo až hnedý minerál. Jeho kryštály majú tvar klencov 

alebo tabuliek, väčšinou sa však vyskytuje v podobe málo atraktívnej kompaktnej hmoty, ktorá môže 

obsahovať častice v tvare drobných zrniek alebo gulôčok. Siderit vzniká buď premenou už spomenu-

tých karbonátových hornín pri ich styku s roztokmi obsahujúcimi železo (v rôznych formách), takže 

tu dochádza k výmene pôvodných katiónov Ca2+ alebo Mg2+ za katióny Fe2+. Môže však vznikať aj 

v moriach, kde sa kumuluje v podobe sedimentov. Obe cesty ich vzniku sa však dejú bez prístupu 

vzduchu, pretože inak by prednostne vznikali oxidy železa, ktoré sú hlavnou zložkou väčšiny iných 

železných rúd.

Skúsme sa vybrať na výlet za ložiskami sideritu na Slovensku. Z pedagogického hľadiska by bolo 

najlepšie, ak by sme začali najdôležitejšími ložiskami, to znamená takými, kde sa ťažilo najviac tejto 

železnej rudy a kde bol zároveň aj význam tejto ťažby najväčší. My však zmeníme poradie navštívených 

miest tak, aby sme kompenzovali veľmi zlý dojem z minulých obrázkov ukazujúcich dôsledky obrov-

skej ťažby magnezitu v okolí Jelšavy a Lubeníka, s podobnými zábermi sa totiž ešte často stretneme... 

Atraktívnym miestom ťažby spomenutej železnej rudy bola oblasť Nízkych Tatier. Ťažba rúd 

v Nízkych Tatrách sa začala už v 13. storočí, avšak najskôr sa tam ťažilo zväčša zlato, meď a iné kovy, 

až omnoho neskôr sa začalo s  ťažbou železa. Železo sa ťažilo najmä vo Vyšnej Boci, v  Jánskej do-

line, Demänovskej doline, Malužinskej doline a  v  oblasti povodia Čierneho Váhu. Prvé významné 

Pre inšpiráciu a potešenie

Čerstvo vyťažený siderit je zväča šedý 

alebo svetlohnedý. Na vzduchu však 

v dôsledku oxidácie železa tmavne.
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Pre inšpiráciu a potešenie

podniky na spracovanie železných rúd boli v Liptovskom Hrádku, Malužinej, Liptovských Revúcach 

a v Ľubochnianskej doline. Miesta dávnej ťažby rúd je pomerne ľahké objaviť predovšetkým vo vysoko 

položených polohách bez lesného porastu. Takže ak sa napríklad v lete vydáte po turistickom chodní-

ku zo Smrekovice na Chopok, uvidíte niekoľko takých miest. Ak sme spomenuli, že ide o atraktívne 

miesta, určite by s nami nesúhlasili niekdajší baníci, ktorí túto rudu ťažili v nadmorských výškach 

okolo 2 000 metrov a po zlých horských cestách ju aj dopravovali do dolín. 

Pohľad na hlavný hrebeň Nízkych Tatier. 

Mnohé miesta ťažby možno doteraz nájsť v jeho bez-

prostrednej blízkosti.

Pohľad na juhozápadný svah Ludárovej hole pod hre-

beňom Nízkych Tatier. Červená šípka ukazuje výraz-

né stopy po banskej činnosti viditeľné aj z veľkej diaľky.

Tieto miesta vyzerajú asi takto.

Jeden z objektov niekdajšieho podniku pri Liptovskom 

Hrádku. Podnik najskôr spracovával medenú a  ne-

skôr železnú rudu. Bol postavený koncom 18. storočia 

a jeho hlavnú časť tvorila vysoká pec (maša) a hámor. 

Z tunajšieho železa sa v Liptovskom Hrádku vyrábali 

predovšetkým zbrane, najmä pušky, karabíny a pišto-

le. Dnes je tento objekt súčasťou malého múzea baníc-

tva a hutníctva. V minulosti sa v ňom vážila dovezená 

železná ruda, a preto sa volá vážnica.

doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Katedra anorganickej chémie

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

842 15 Bratislava

jesenak@fns.uniba.sk 
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Základná škola s materskou školou 
kráľa Svätopluka 

v Šintave

Mesiac apríl, v  porovnaní s  predchádzajúci-

mi mesiacmi, nebol výnimkou v množstve zaují-

mavých akcií, ktorými žila škola v Šintave. Akcie 

boli ladené športovo, environmentálne, dotýkali 

sa vzájomnej spolupatričnosti, aj obohacovali es-

tetické a literárne cítenie žiakov. Vybrali sme pre 

Vás niektoré z nich.

Hneď v prvý deň mesiaca apríl sa žiaci a uči-

telia ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava za pek-

ného slnečného počasia zúčastnili Behu oslo-

bodenia Šintavou. Riaditeľ školy a starosta obce 

odovzdali víťazom medaily. 

Žiaci a  pedagogický zbor 

sa zapojili do celosvetovej ak-

cie Deň Zeme, vyčistili si prostredie v okolí školy. Všetci usilovne pracovali, počnúc tými najmenšími 

– deťmi z materskej školy a končiac pedagógmi. 

Už tradične sa škola zapojila do zbierky ku Dňu narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. 

Žiaci z deviatej triedy vyzbierali v obci 400,70 EUR.

AprílApríl
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Bývalá učiteľka školy Mgr.  Ružena Novosadová 

predviedla žiakom techniku paličkovania, ktorej sa teraz 

na dôchodku venuje. Žiakom aj pedagógom sa páčili jej 

pekné diela a techniku paličkovej čipky si aj vyskúšali.

Beseda so spisovateľom Danielom Hevierom bola pre žiakov zaujímavá a podnetná. Spisovateľ 

predviedol žiakom hod vlastnou knihou do koša, zahral, zaspieval a odpovedal na ich zvedavé otázky 

veselo i vážne.

Výnimočnou udalosťou bolo krásne víťaz-

stvo žiačky 9. ročníka Paulínky Maškovičovej, 

ktorá reprezentovala školu v chemickej olympiá-

de. Prvenstvo z okresného kola súťaže obhájila aj 

v krajskom kole, ktoré sa konalo v Trnave.

Paulínke k jej úspechu srdečne blahoželáme!

Helena Vicenová
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Dva životy jedného listu
V minulom čísle nášho časopisu ste sa dozvedeli 

čosi o histórii výroby papiera i  o  známej slovenskej 

papierničke, ktorej sa po  viac ako storočnej odml-

ke podarilo obnoviť klasickú ručnú výrobu papie-

ra na  území Slovenska. V  nasledujúcich riadkoch si 

môžete prečítať o  rôznych materiáloch, z ktorých sa 

papier počas svojej dlhej existencie pripravoval, ale aj 

o tom, ako sme si vyrobili papier na našom chemic-

kom krúžku.

Predstavte si, že prvý papier bol vyrobený z hodvábneho odpadu. Lenže tento materiál bol ne-

smierne drahý, a  tak bolo nevyhnutné, aby bol nahradený lacnejšou alternatívou. Tou alternatívou 

a najvhodnejšou surovinou sa tak neskôr stali roztriedené, vyprané, nahrubo rozrezané a slnkom vy-

bielené staré textílie – handry na báze ľanu, konopy a neskôr aj bavlny. S rastúcim dopytom po papie-

ri sa začal prejavovať nedostatok vlákniny získanej z handier, čo bolo zásadnou prekážkou zvýšenia 

produkcie papiera.

Najväčším potenciálom človeka je však jeho schopnosť vymýšľať, vynaliezať, skúmať, objavovať 

a aplikovať. Preto aj na ceste hľadania optimálneho materiálu určeného  na zaznamenanie myšlienok, 

pocitov, udalostí a poznania zohrala hlavnú úlohu ľudská tvorivosť a vynaliezavosť. 

Skutočne zaujímavý nápad ako, resp. z čoho vyrobiť papier, vzišiel niekedy začiatkom 18. storočia 

z pozorovania ôs pri stavbe ich hniezda. Na tento proces sa skúmavým okom zahľadel francúzsky 

prírodovedec René de Réaumurom. Už samotný materiál, ktorý tvorí základ osích hniezd, si zasluhuje 

obdiv. Je veľmi podobný sivému pijavému papieru. Vonkajšia strana hniezda sa skladá z väčšieho poč-

tu tenkých papierových listov. Materiál naň berú osy zo starého spráchniveného dreva alebo z okoli-

tých stromov. Zrezávajú z neho ostrými zubami tenké vlákna, rozmrvia ich, navlhčia v ústach slinami, 

vymiesia v cesto a vytvoria guľôčky. S papierovinou letia do svojho príbytku. Tu z nej vytvoria zubami 

a nohami tenké lístky, ktoré používajú na stavbu hniezd.

Toto všetko priviedlo spomenutého prírodovedca k myšlienke napodobniť osy a zhotoviť papier  

práve z dreva. Pokus bol korunovaný úspechom, aj keď tento papier bol krehký a pre sivé sfarbenie 

sa nedal použiť na písanie. Dôležité bolo, že Réaumur narazil na tajomstvo praktického papierenstva 

– drevo by mohlo byť rozdelené na jednotlivé vlákna, rovnako ako iný, predtým používaný organic-

ký materiál (handry na báze ľanu, konopy a bavlny) a pretvorené na papier.  Takže nakoniec všetko 

skončilo tam, kde začali Číňania pred dvetisíc rokmi alebo ešte skôr Egypťania (papyrus), a  to pri 

rastlinných materiáloch. Handrovina bola postupne nahradená rastlinnými vláknami (predovšetkým 

drevinami, ako sú smrek, jedľa, topoľ, jelša, buk a borovica). 

 

V súčasnosti sa na výrobu papiera využívajú prakticky všetky dostupné vlákna, prevládajú  však 

vlákna z rastlinných surovín a v našich podmienkach z drevín. Nástroj na ich zachytávanie vo forme 

rámika s drôteným sitom vytlačila rýchlejšia metóda v podobe priemyselného stroja s nekonečným 

sitom.  Medzi papierom vyrobeným mechanicky, strojom a papierom vyrobeným ručne je však veľký 

rozdiel. Vzhľad papiera pripravovaného strojovou výrobou sa bez pochýb nevyrovná listom ručne 

vytváraného papiera remeselníkom – umelcom. Ručne vyrábaný papier môžeme brať ako umelecké 
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dielo a v každom jednom takomto ručne čerpanom hárku cítiť čaro, odkaz neopakovateľnosti, origi-

nality, nezameniteľného pôvabu práce rúk i samotnej ľudskej tvorivosti.

S mladými chemikmi sme sa podujali vytvoriť si vlastné hárky papiera. Aby to žiaci dokázali, mu-

seli sa naučiť, ako sa pripravuje papierovina a osvojiť si techniku jej načierania na sito. S touto úlohou 

sa žiaci popasovali statočne, postup i techniku zvládli vynikajúco. Materiál na prípravu hárkov sme 

získali priamo z rastlinných vlákien. Tak žiaci mohli lepšie pochopiť podstatu papiera, ktorá sa ukrýva 

práve v rastlinách. 

Rastlinného materiálu vhodného na výrobu ručného papiera je všade okolo nás dosť. Môžeme po-

užiť napríklad lúčne trávy (hoci aj suché) – smlz trsťovitý, močiarne trávy – listy pálky močiarnej a trs-

te obyčajnej, listy fi kusu benjamine a kaučukového (bežne pestujeme v črepníkoch), listy juky a juky 

vláknitej, kukuričné šúpolie, jemné stružliny alebo hobliny zo smrekového dreva, pŕhľavu, vŕbu, listy 

tulipánu. 

Výroba papiera nie je až taká náročná na pomôcky či materiál, ak chceme získať len pár hárkov. 

Potrebujeme starší hrniec, mixér, sitko, plátenné utierky a sitá na načieranie papierovej hmoty. Sitá sa 

skladajú z dvoch častí – drevených rámov. Na spodnom je natiahnutá sieťka a vrchný rám je prázdny. 

Prázdny rám sa kladie na spodnú časť tak, že na pletive formy vzniká okrajová vyvýšenina, do ktorej 

sa načiera papierová hmota. Keď voda stečie, papierový hárok ostáva na sieťke ako splstený hárok 

papiera. 

Ako sme postupovali

Listy rastliny sme najskôr nastrihali na 1 – 2 

centimetrové kúsky, aby sme skrátili vlákna. Potom 

sme ich približne hodinu a pol varili vo vode s pra-

cou sódou – uhličitanom sodným (20 % z  hmot-

nosti suchých rastlín) alebo hydroxidom sodným 

(10 % z  hmotnosti suchých rastlín). Vyváraním 

rastlín v roztoku zásady sa odstraňuje lignín, ktorý 

drží vlákna celulózy pokope, a preto im zabraňu-

je v rozvlákňovaní. Uvoľnené celulózové vlákna sú 

podstatou papiera a mostíkom medzi listom rastli-

ny a listom papiera. 

Varenie trvalo dovtedy, kým sa časti nastrihaných rastlín 

nezačali rozchádzať a boli na dotyk mäkké. Rozvarenú hmotu 

bolo treba premyť, aby sa upravila hodnota pH na neutrálnu 

(pracia sóda aj hydroxid sodný sú zásady). Hodnotu pH sme 

kontrolovali pomocou univerzálneho indikátorového papieri-

ka. Hoci po uvarení bola hmota vláčna, celulózové vlákna treba 

ešte od seba oddeliť, rozvlákniť, prípadne skrátiť. Toto sme uro-

bili mixérom, ktorý akoby nahradil stupy či holender v procese 

prípravy papieroviny. Rastlinnú buničinu z mixéra sme preliali 

do väčšej nádoby – plastového boxu  a zriedili vodou. Potom 

už bolo treba len do riedkej papieroviny načrieť sito, nabrať naň 

papierovú hmotu a mokrý hárok papiera nechať stiecť z vody 

a  vysušiť.  Vskutku jednoduché na opis, ale dosť náročné na 

motoriku. So sitom treba pracovať rýchlo, intenzívne a presne, 

aby sa papierová hmota naň rovnomerne rozložila.
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Hárok papiera sa môže sušiť prirodzene, priamo na site alebo preklopený na plátennej utierke. 

V prípade netrpezlivosti je možné papierový hárok usušiť aj rýchlejšie – žehličkou alebo leštičkou na 

fotografi e, ktorú sme používali i my. Po usušení sa ľahko oddelí od podkladu. 

Hárky papiera pripravené z  listov rastlín majú rôznu farbu, 

väčšinou béžovú, hnedú ale aj zelenkavú. Každá rastlina dodá lis-

tu papiera osobitnú štruktúru, čo súvisí s  akosťou vlákien, ktoré 

poskytuje. Skúmali sme rôzne rastliny, kombinovali ich vlákna 

a následne vytvárali listy papiera s rozmanitou štruktúrou i farbou. 

Vytvorené listy papiera sa skutočne podobali tomu z osích hniezd. 

Vlákna v hárkoch boli krásne viditeľné, poprepletané. 

Deti sa tešili zo svojich originálnych papierových listov a verím, 

že sa i mnohému naučili. Bolo zaujímavé sledovať ich reakcie pri pre-

tváraní materiálu. Najskôr to bola netrpezlivosť pri strihaní a trhaní 

rastlín, neskôr rešpekt pred papierovou kašou, ktorá im všeličo pri-

pomínala a obávali sa do nej čo i len ruku namočiť. Nakoniec to bolo 

nadšenie, keď predsa len načreli sito do riedkej hmoty a vyberali ho 

pokryté hladkou úhľadnou vrstvou, ktorá už mohla pripomínať pa-

pier a po vysušení sa listom papiera skutočne aj stala. 

Nepodarilo sa nám pripraviť síce list, na ktorý by sa písali myšlienky, výroky a správy, kreslili či 

maľovali obrazy. To ani nebolo naším cieľom. Teší nás však myšlienka, že stará tráva, opadané listy 

a zvädnuté kvety dostali aj vďaka našim pokusom v príprave ručného papiera nový život, že sa opäť 

premenili na list. Verím, že tak ako ja, si aj deti či prípadní čitatelia uvedomia, že tento list predsa len 

nesie posolstvo, posolstvo bez písmen a obrázkov, v ktorom je zapísaná história, múdrosť prírody, 

tvorivosť človeka a celá nevysloviteľná krása, ktorá nás obklopuje. A nabudúce, ak nájdete niekde staré 

osie hniezdo, dobre si ho obzrite, možno vám bude niečo pripomínať. 

 Viac na: Dovalová  L.: Dva životy listu – výroba ručného papiera [online]. Dostupné na internete: 

 http://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/dva-zivoty-jedneho-listu-vyroba-papiera/ (cit. 14. 4. 2014).

Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín

976 32 Badín

www.mladychemik.webnode.sk

dovalova.lucka@gmail.com
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Rôzne

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.

Doslov
Vážení čitatelia,

jún je posledný mesiac školské-

ho roka. Pred nami je predprázdni-

nové číslo Dnešnej školy, posledné 

číslo prvého ročníka.

V júni býva koncoročné hodno-

tenie, v  školách sa rozdáva vysved-

čenie. My tiež zhodnotíme náš prvý 

ročník a urobíme bodku za pravidel-

nými rubrikami. Ukončíme potulky 

po Slovensku s  Karolom Jesenákom 

a spolu s ním sa v odbornej téme za-

myslíme nad tým, či učitelia chémie 

potrebujú geológiu.

Sériu reportáží zo ZŠ s MŠ krá-

ľa Svätopluka Šintava uzavrieme na 

slávnosti k  55. výročiu oslobodenia 

Šintavy, prípravami ktorej žije celá 

škola.

V poslednom čísle prvého roční-

ka zverejníme, ktoré rubriky ste naj-

radšej čítali, a prezradíme niektoré 

naše plány do ročníka ďalšieho.

Výber z budúceho čísla:
• v rozhovore odpovie na otázky 

šéfredaktorka Dnešnej školy 

Helena Vicenová,

• vyberieme sa spolu do hvezdárne,

• dozvieme sa ďalšie zaujímavé in-

formácie o ťažbe a výrobe železa,

• príloha bude určená učiteľom 

biológie.

Jazykové okienko
Euro naše každodenné

Od roku 2009 sa v slovenskom jazyku začalo čoraz frekven-

tovanejšie používať slovo euro.

Názov základnej peňaž-

nej jednotky a platidla v nie-

ktorých štátoch Európskej 

únie je všeobecným podstat-

ným menom, ktoré sa píše 

s  malým začiatočným pís-

menom, podobne ako názvy 

iných menových jednotiek, 

napríklad dolár, libra, rubeľ 

(v  tomto poradí vytvárajú 

zaujímavý jazykolam ). 

V niektorých jazykoch 

sa však môžeme stretnúť aj 

s tvarom Euro, ktoré má na 

začiatku veľké písmeno.

Slovo euro je podstatné meno stredného rodu zakončené na 

samohlásku o, ktoré skloňujeme podľa vzoru mesto: 

euro – bez eura – k euru – euro – o eure – s eurom;

eurá – bez eur – k eurám – eurá – o eurách – s eurami.

Popri slove euro sa používa aj značka € a  trojpísmenkový 

kód EUR. Ak sa popri menovej jednotke uvádza presná suma, 

používa sa za sumou vyjadrenou číslicami po pevnej medzere 

kód platidla vytvorený podľa normy ISO 4217 „EUR“ (povinné 

vo všetkých legislatívnych textoch), ktorý sa vždy píše veľkými 

písmenami.

Zdroj: http://www.nbs.sk/sk/euro/euro-v-slovencine

PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

Katedra slovenského jazyka

FF UKF v Nitre

molsiak@ukf.sk
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Príloha 9/máj 2014

Pracovné listy z fyziky: Sila a energia

V Štátnom vzdelávacom programe sú uvedené témy pre základnú školu a gymnázium s osemroč-

ným štúdiom zaradené do obsahu tematického celku pod názvom: Sila a pohyb. Práca. Energia.

Tvoria druhú časť učebnice pre 8. ročník základnej školy a tretí ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom. Učiteľ ich môže použiť  priamo pri osvojovaní nového učiva alebo pri precvičovaní zručností. 

Nasledujúce materiály majú čiastočne charakter pracovného listu, prípadne môžu slúžiť ako materiál 

pri tvorbe testu z daných tém. Niektoré úlohy sú vhodné aj ako domáca úloha. Posledná časť venovaná 

energii je vhodná napríklad ako podkladový materiál pre tvorbu žiackych projektov a prezentácií aj 

v rámci prehlbovania medzipredmetových vzťahov.

Mgr. Monika Moťovská 

ZŠ Bezručova 66, 911 01 Trenčín

monikamot@centrum.sk
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Pracovný list č. 1: Sila

Úloha: Zostroj si svoj vlastný silomer.

Pomôcky: špagát, polystyrén (približne 30 x 50 cm), téglik z jogurtu, gumička, fi xka, pravítko, nož-

nice, drobné predmety, pripináčik, biely papier.

Postup:

 1. Na polystyrénovú dosku pripevni na hornú časť väčší pripináčik, opri polystyrén o stenu tak, aby 

zostal vo zvislej polohe. 

 2. Na pripináčik zaves gumičku. 

 3. Nožnicami urob tri dierky na okraji téglika a prevleč nimi špagáty dlhé asi 10 cm. Na ich koncoch 

urob uzol. Za gumičku pripevni na polystyrénovú dosku biely papier a fi xkou vyznač bod, po ktorý 

siaha gumička. 

 4. Do téglika postupne vkladaj jednotlivé predmety a fi xkou vždy vyznač, pokiaľ siaha gumička. 

 5. Z merania odvoď závislosť predĺženia gumičky od množstva vecí v tégliku.

Tabuľka:

Predĺženie gumičky/mm

Počet predmetov/ks

Záver: Silomerom sa dá odmerať tiaž telesa, teda ........................ sila, ktorou pôsobí Zem na teleso. 

Čím je väčšia ................................... telesa, tým sa gumička predlžuje .....................................
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Pracovný list č. 2: Sila

 1. Zoraď sily vzostupne podľa veľkosti: 15 kN, 1500 N, 0,15 MN, 150 N.

 2. Urob naznačenú premenu jednotiek:

 F
1
 = 8 400 N = ................. kN = ................. MN

 F
2
 = ................. N = ................. kN  = 0,35 MN

 F
3
 = ................. N = 158 kN = ................. MN

 3. Vyznač do obrázka sily vzájomného pôsobenia kocky a podložky. Porovnaj ich smer, veľkosť a vy-

svetli, či sú alebo nie sú v rovnováhe, uveď dôvod.

  

 4. Doplň: Ak skladáme dve sily F
1
 > F

2
 rovnakého smeru, tak pre veľkosť a smer ich  výslednice platí:

  F = ................................................. a smer výslednice je .................................................

 5. V tabuľke sú uvedené hmotnosti rôznych telies. Doplň do nej veľkosti síl, ktorými Zem priťahuje 

jednotlivé telesá.

Teleso m Fg/N

motor auta 100 kg

hokejový puk 170 g 

slon 4,1 t

komár 2,5 mg

mozog človeka 1,4 kg

 6. Zisti autora výroku: ,,Dajte mi pevný bod a pohnem Zemou.“ Čím sa tento človek 

preslávil? 

 7. Kameň zdvíhame sochorom. Hmotnosť kameňa je 5 kg, vzdialenosť 

od oporného bodu ku kameňu je 60 cm. Dĺžka sochora je 1 m. Urči 

silu, ktorou pôsobí ruka na sochor.

 8. Doplň údaje v tabuľke tak, aby bola páka v rovnovážnej polohe:

F
1

a
1

F
2

a
2

0,01k N 5 m 2 N

3 cm 1 MN 3 dm
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Pomáhajme si vzájomne

Pracovný list č. 3: Energia

 1. Je správne tvrdenie, že potenciálna energia oceľového pera v hodinách sa spo-

trebuje na pohyb ručičiek? Prečo sa športovec pri skoku o tyči rozbieha? Opíš 

premeny energie pri pribíjaní klinca podľa obrázka.

 2. Na obrázku sú dve guľôčky s  rovnakým objemom. Vľavo je olovená 

a vpravo drevená. Obe boli zdvihnuté do rovnakej výšky nad zemou. 

  Porovnaj ich polohovú energiu  v gravitačnom poli zeme pomocou zna-

mienka <, =, >. Svoju odpoveď zdôvodni.

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

 3. Doplň do viet chýbajúce časti podľa významu.

  Hlavné zdroje energie pre ľudstvo sú .........................., ropa, ..........................

  Uhlie tvoria odumreté zvyšky .......................... z čias pred stámiliónmi rokov. Energia, ktorá je v uh-

lí, pochádza zo .......................... žiarenia.

  Ropa sú zvyšky .......................... organizmov. Preto aj energia ropy pochádza zo ..........................

  Zemný plyn sa nachádza vo veľkých .......................... ložiskách.

 4. V literatúre alebo na internete vyhľadaj informácie o tom, kedy a kde ľudia po prvýkrát začali po-

užívať veterné elektrárne. 

 5. Roztrieď zdroje energie – uhlie, vietor, ropa, urán, voda, zemný plyn, príliv a odliv, slnečné žiarenie 

– na obnoviteľné a neobnoviteľné. 

 6. Opíš z dostupných zdrojov perpetum mobile. Je možné zostrojiť jeho reálny model, prečo? 

 7. Podľa vlastného uváženia doplň tabuľku. Skús svoje odhady porovnať s informáciami získanými 

z literatúry alebo internetu.

Energia Výhody Nevýhody Kde sa využíva

z dreva

z uhlia

z ropy

zo zemného plynu

z vetra

z vody

zo slnečného žiarenia

jadrová

  Spotreba palív vo svete:

 8. Vyrieš príklad.

  Telesá A, B sa pohybujú k povrchu zeme rovnakou rýchlosťou. Ktoré teleso má väčšiu pohybovú 

energiu, keď vieš, že teleso A váži 150 g a teleso B 0,015 kg? 

E
p1

E
p2

Plyn
21,7%

Ropa
40,7%

Uhlie
20,5%

Jadro
11,0%

Voda
2,0%

OEZ
3,4%

Iné
0,7%
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