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Na úvod

Na úvod
Vážení čitatelia,
je tu začiatok školského roka. Kladieme
si otázky: Aký bude? Čo nám prinesie?
Udiala sa zmena – máme nového ministra
školstva. Veľmi si vážim, že ma prijal ako
predstaviteľku Združenia učiteľov chémie.
Vnímala som pracovné nasadenie ministra, ľudí okolo neho,
stôl plný materiálov, ale zároveň aj príjemnú atmosféru, ktorá na
ministerstve vládla. Verím, že spoločne s tímom, ktorý si utvára, bude pokračovať vo všetkom pozitívnom, čo v školstve máme, a podarí
sa mu aj výrazný posun dopredu.
Teším sa, že vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k elektronickej verzii časopisu pribudla aj tlačená forma, čím plníme túžby tých z Vás, ktorí chceli časopis „držať
v rukách“.
Teraz je namieste otázka – aký bude, čo prinesie druhý ročník vydávania časopisu Dnešná škola?
Rubriky zostávajú nezmenené, avšak zmena bude v periodicite – vychádza raz za dva mesiace. Naším cieľom je prinášať
Vám nové informácie aj trochu pomoci a inšpirácie. Nájdete tu
rozhovory s osobnosťami, ktoré majú významné miesto v našom
školstve, aktuálne aj odborné témy. Rubriku Pomáhajme si vzájomne sme presunuli do stredu časopisu, aby ste si v prípade záujmu mohli dvojstranu vybrať a odložiť. V prvom čísle je venovaná
začiatkom chémie a je v nej vložená periodická tabuľka prvkov,
venovaná spoločnosťou Merck, a. s. Verím, že si radi prečítate príspevky, v ktorých predstavujú učitelia svoje aktivity, inšpirujú Vás
Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom či dianie v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava a vďaka Jazykovému okienku si budete istí
v správnom vyjadrovaní sa.
V mene celej našej redakcie Vám želám, milé kolegyne a kolegovia, v novom školskom roku veľa zdravia, pochopenia, pozitívnu a tvorivú atmosféru v škole a čo najviac žiakov bažiacich po
vedomostiach.

Tešíme sa na Vaše príspevky, otázky a podnety
(email: helena.vicenova@gmail.com).
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Stretnutie s ministrom školstva,
vedy, výskumu a športu SR
Ing. Petrom Pellegrinim
Dňa 4. augusta 2014 sme sa stretli na pôde Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR s ministrom Ing. Petrom Pellegrinim vo
veci predstavenia Združenia učiteľov chémie.
Oboznámila som ho s cieľmi a činnosťou združenia, ktoré má v súčasnosti 606 členov.
Predstavila som mu aj časopis, ktorého vydavateľom je Združenie učiteľov chémie – Dnešná škola – človek
a príroda.
Minister Pellegrini sa zaujímal o učebnice chémie, vyjadril potešenie z toho, že učebnice chémie sú napísané a školy ich majú k dispozícii.
Vyjadril podporu myšlienkam spoločnej školy – bude sa snažiť o to, aby štát zabezpečoval servis pre učiteľov.
Zaujímal sa o ľudí, ktorí by mohli prispieť svojimi praktickými skúsenosťami. Za Združenie učiteľov chémie sme vyjadrili podporu a ministrovi odporučili PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD., riaditeľa ZŠ s MŠ
kráľa Svätopluka Šintava. Dňa 13. augusta 2014 minister prijal PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD., a spoločne
diskutovali o mnohých problémoch regionálneho školstva. Riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava vyjadril
ministrovi podporu a ochotu byť nápomocný pri riešení týchto problémov.
Bolo mi cťou zúčastniť sa na tomto podnetnom rozhovore a s potešením Vám, milí pedagógovia, ale aj
rodičia a ostatní čitatelia, odovzdávam pozdrav od ministra školstva.
Jemu, ale aj nám všetkým želám, aby sa mu podarilo nadviazať a rozvíjať všetko dobré, čo v školstve máme,
lebo, ako sme spoločne konštatovali, je toho dobrého veľa. A, samozrejme, aby bol úspešný v presadzovaní svojich zámerov, ktoré nás posunú dopredu – v prospech učiteľov i žiakov.
Helena Vicenová
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S doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc.,
poslancom NR SR a exministrom školstva,
vedy, výskumu a športu SR
Pán poslanec, pred rokom ste čitateľom nášho časopisu predstavili Vaše plány v ministerskom kresle. Konštatovala som vtedy, že ste
najakčnejším ministrom školstva a zostali ste ním až do posledných dní
vo funkcii. Potom nás všetkých prekvapila Vaša demisia. Celý čas bola
väčšina médií voči Vám, naše médium k nim však nepatrilo.
Učitelia prírodovedných predmetov sa tešili Vami deklarovanej podpore prírodovedného vzdelávania. Účastníkom konferencií
Združenia učiteľov chémie som odovzdávala od Vás pozdravy, za ktoré
Vám aj na tomto mieste ďakujeme.
„Všetko bolo a je také hektické, bolo treba mať nielen chuť, ale aj odvahu i rozhodnosť“ – odpovedali
ste na otázku, či neľutujete svoje rozhodnutie viesť rezort školstva. Chuť aj odvaha Vám nechýbali, ale s rozhodnosťou to zrejme nie je jednoduché. Zmeny sa nepresadzujú ľahko. Diskutovalo sa, pripomienkovalo,
a tak sa mi zdá, že v mnohých prípadoch až príliš dlho... Napríklad inovovaný Štátny vzdelávací program
má vstúpiť do platnosti až v roku 2015. Štátny pedagogický ústav mlčí, učitelia sa domáhajú informácií –
ešte ho nevideli, hoci ho už dávno pripomienkovali. Mnohí sú sklamaní, očakávali avizované rozdelenie
učiva do jednotlivých ročníkov, páčili sa im myšlienky spoločnej školy. Nájdu sa však aj odporcovia a aj
takí, ktorým zahmlievanie vyhovuje...
V čom vidíte dôvody nerealizácie, resp. pomalého tempa uvádzania Vami navrhovaných zmien do praxe?
Som zástancom prístupu, že budem radšej viackrát merať a len raz strihať, nie naopak, ako sa to v školstve často robilo. Je pravda, že som si predstavoval postup v inovovaných štátnych vzdelávacích programoch
rýchlejší a rátal som s termínom 1. 9. 2014. No po vyhodnotení pripomienok som súhlasil s odkladom o rok,
nechcel som pustiť polotovar do školského prostredia. Prioritu majú programy v predprimárnom vzdelávaní
a na prvom a druhom stupni základnej školy. Tie boli odovzdané s tým, že sa spustia o rok v septembri, taká
bola dohoda s predstaviteľmi organizácií materských a základných škôl. Gymnáziá si vyžiadali oddychový čas
a Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií chce participovať cez svojich delegovaných zástupcov. Viem, že na
Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) sa aktívne pracuje, avšak niektoré programy, aj prírodovedné programy,
si vyžadujú vyššie finančné prostriedky do normatívov, lebo budú musieť byť delené triedy so zameraním na
kvalitu vzdelávacieho procesu. Žiaľ, požadované finančné prostriedky neboli nateraz rezortu prisľúbené, ani
vo vzťahu k budúcim rokom. Pre odborné školy boli vzdelávacie programy už pripravené zo strany Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania a podľa mojich informácií zo sekcie regionálneho školstva sa začali realizovať. Všetko má svoje väzby, Štátny vzdelávací program, rozdelenie učiva do jednotlivých ročníkov, učebnice
i pracovné zošity a k tomu potrebné financie. A ešte jedna poznámka, rozdelenie učiva podľa ročníkov bolo
upravené na základných školách tak, ako to bolo obsiahnuté aj na rokovaní Združenia samosprávnych škôl.
Priznávam, že aj ja som očakával rýchlejší postup, nemyslím si však, že kvantita má prednosť pred kvalitou.
Obrazne vyhodiť most do povetria je otázkou niekoľkých sekúnd, ale opäť ho postaviť je nesporne dlhší proces.
Tak tomu bolo aj s novým zákonom o výchove a vzdelávaní a najmä s experimentmi rezortu a ŠPÚ v rokoch
2010 – 2011/2012, všetko sa znegovalo a nové postrádalo kvalitu a potrebu.
Z čoho ste sklamaný, keď sa teraz obzriete na Vaše pôsobenie na čele rezortu školstva?
Nie je na to jednoduchá odpoveď. Možno z toho, že mnohí ľudia sú v školstve, najmä v rezorte, veľmi
konzervatívni, neradi veci menia k pozitívnemu, lebo je to náročnejšia a zodpovednejšia práca ako asistencia
pri rokoch postupnej regresie v školstve, na čom sa podpísali nielen politici a úradníci, ale aj niektorí tzv. odborníci a učitelia. Bohapustý liberálny prístup do vzdelávacieho procesu, preferovanie súkromného školstva,
experimentovanie a mnohé „skvelé“ koncepcie neviedli k pozitívnym zmenám, skôr k deštrukcii. A práve títo
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krstní rodičia sa teraz stavajú proti akýmkoľvek zmenám, využívajú médiá, šíria klamstvá a polopravdy, dezinformujú a útočia proti potrebným avizovaným zmenám. A to ma doslovne šokovalo. Akosi nevedia o tom, že
dnes, napríklad v USA, pristupujú k štandardizácii vzdelávania, lebo kvalita sa im dlhodobo viac a viac strácala
a školstvo upadalo.
Potom je to nesúhlas zo strany rezortu financií predložiť do vlády Správu o stave školstva a o systémových
zmenách do roku 2020, ktorá bola dobre a zodpovedne pripravená, vrátane finančných potrieb: každoročného
zvyšovania zdrojov do regionálneho školstva o 110 miliónov eur a vysokého školstva o 20 miliónov eur. Je to
škoda a aj táto situácia sa podpísala na mojom rozhodnutí podať demisiu.
A napokon sú to tlaky rôznych, slušne povedané, lobistických skupín, najmä v oblasti informačných technológií a európskych fondov, ktoré som sa snažil spacifikovať, no v poslednom období som už nemal síl, a tak
som sa rozhodol odísť z tejto funkcie. Nebudem asistovať pri krokoch, ktoré boli a sú v rozpore s mojím svedomím a etikou.
Naopak, z čoho máte radosť, načo ste hrdý, keď sa pozriete na Vaše pôsobenie?
Som rád, že sa naštartoval proces revitalizácie odborného školstva, vrátane tzv. duálneho vzdelávania, i keď
nás čaká ešte dlhá cesta napraviť škody dvadsaťročia jeho postupnej likvidácie. Ďalej, že sa krok za krokom začínajú realizovať myšlienky spoločnej školy, i keď nie je to tak rýchlo, ako som si predstavoval. Že sa nielen upozornilo na dôležitosť predškolskej výchovy a vzdelávania a vzdelávania na základných školách, že sa pozornosť venuje
prírodovedným predmetom, výchove k zručnosti či praktickej výchove. Dôležité je aj naštartovanie celoživotného
vzdelávania a v rámci neho neformálneho vzdelávania, ktoré by sa malo prednostne realizovať na kvalifikovaných
pracoviskách, školách, vrátane rekvalifikačného procesu, aj v spolupráci s budúcimi zamestnávateľmi. Taktiež, že
sa školy začali venovať digitalizovanému učivu, že sa na jeho príprave spolupodieľajú mnohí učitelia a školy sa
prostredníctvom európskych fondov postupne dobudovávajú o moderné učebne z chémie, biológie, fyziky, matematiky a praktickej výchovy, o dielne, pribúdajú interaktívne tabule a tablety, prepojenie na moderné informačné
siete. Verím, že sa postupne bude v tomto procese pokračovať. A napokon, vo vzťahu k regionálnemu školstvu,
pripravili sa nové zákony o financovaní školstva, štátnej správe v školstve a školskej samospráve, odbornom vzdelávaní, ako aj novely zákonov o pedagogických a odborných zamestnancoch a o výchove a vzdelávaní. Boli konzultované so zástupcami zriaďovateľov, zamestnancov, zamestnávateľov, odbornými združeniami a asociáciami
školstva (materských, základných škôl, gymnázií a odborných škôl), ako aj so zástupcami cirkevných a súkromných škôl. Na jeseň by mali ísť do legislatívneho procesu.
Rád by som upozornil na skutočnosť, o ktorej sa málo hovorí, že prvýkrát od roku 2000 bol v roku 2013
vyšší priemerný plat pedagogických zamestnancov (v originálnych a prenesených kompetenciách) od priemernej mzdy v národnom hospodárstve (pozri Aktuality Odborového zväzu školstva a vedy – Leto 2014, apríl
2014, s. 33) a systematickým zvyšovaním tarifných platov a ďalších opatrení bol už priemerný plat pedagogických a odborných zamestnancov v prenesených kompetenciách v roku 2013 vo výške 915 eur oproti 824 eur
priemerného platu v národnom hospodárstve, čo znamená 1,11 násobok. Môj záväzok bol do roku 2016 mať
priemerný plat 1,2 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve. Pripomínam, že v roku 2014 prišlo
k opätovnému zvýšeniu tarifných platov a to bola, je, a pevne verím, že aj bude cesta v rokoch 2015 a 2016
k naplneniu tohto záväzku.
A ešte mi dovoľte spomenúť nielen správne rozhodnutie, ale aj konkrétne kroky, že od leta tohto roku začala dlho očakávaná akreditácia vysokých škôl na Slovensku, ktorá bude viesť k ich diferenciácii a útlmu až zániku
mnohých nepotrebných vysokoškolských učebných odborov a niektorých druhov fakúlt.
Nový minister školstva hovorí, že chce z rezortu školstva spraviť modernú, flexibilnú a dynamickú
organizáciu. Naznačil aj personálne zmeny. Veľa sa hovorí o tom, ako funguje ministerstvo, že ho treba
modernizovať. Myslíte si to i Vy? Prečo sa to počas Vášho pôsobenia nepodarilo?
Každý minister má právo nastaviť si organizačnú štruktúru v duchu svojho videnia práce a cieľov na rezorte.
Je však iná štruktúra, ak máte jedného štátneho tajomníka či dvoch štátnych tajomníkov v rámci prerozdelenia
práce a riadenia rezortu. Považujem za svoju chybu, že som od začiatku, vzhľadom na rozsah práce na rezorte,
nemal dvoch štátnych tajomníkov, druhý bol schválený, žiaľ, až tri týždne pred mojou demisiou. Ja som nikdy
nehovoril o reformách v školstve, lebo tento pojem bol značne deformovaný minulými pokusmi. Hovoril som
o modernizácii rezortu a školstva a k tomu sa pripravuje od apríla tohto roku reorganizácia a reštrukturalizácia
rezortu a jeho priamo riadených organizácií. Teda zefektívňovanie činnosti, nové trendy boli začaté ešte počas
môjho pôsobenia. Chcem priznať aj druhú svoju chybu, že som neurobil viac pre záchranu regionálnych školských správ v ôsmich krajoch Slovenska v rámci projektu ESO a nepresadil som ich transformáciu na vysunuté
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pracoviská rezortu. Veľmi to teraz rezortu chýba. Pripomínam, že modernizácia nemôže spôsobiť paralyzáciu
rezortu a jeho organizácií, nemôže spočívať len v bohapustom prepúšťaní zamestnancov, najmä odborníkov. Je
to citlivý, náročný proces a minister musí mať aj kus empatie, duše, pri riešení týchto problémov, lebo čísla nie
sú všetko a číslom nemôže byť ani človek!
Náš rozhovor budú učitelia i rodičia čítať začiatkom septembra. Čo by ste im zaželali do nového školského
roka?
Želám pedagogickým a odborným zamestnancom i nepedagogickým zamestnancom lepšie prostredie pre
vzdelávanie, zodpovedajúce ohodnotenie a lepší spoločenský status, väčšiu úctu rodičov k ich práci, pochopenie a radosť z výsledkov i úspechov žiakov, študentov. A aby rozhodnutia nového ministra smerovali v prospech
Vás a Vašich žiakov, aby sa každoročne pristupovalo k zvyšovaniu tarifných platov, aby kroky rezortu a jeho
organizácií slúžili predovšetkým Vám a nie rôznym lobistickým skupinám. Želám Vám veľa pohody, radosti
a dobrého zdravia.
Ďakujem za rozhovor.
Helena Vicenová

Na aktuálnu tému

Používanie pečiatok v základnej škole
V súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov školu riadi riaditeľ. Riaditeľ školy okrem iného
zodpovedá aj za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy.
Z uvedeného vyplýva, že riaditeľ školy zodpovedá okrem iných právnych predpisov aj za dodržiavanie
príslušných ustanovení:
• zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“),
• zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“),
• zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 317/2009 Z. z.“).
Vo všetkých týchto uvedených zákonoch je jednoznačne stanovené, ktoré kompetencie sú dané riaditeľovi školy (pričom sa nerozlišuje právna forma školy) a ktoré sú stanovené zriaďovateľovi. Podľa § 11 zákona
č. 245/2008 Z. z. a podľa § vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 224/2011 Z. z. sa v základnej škole vedie pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia.
Prevažná väčšina dokumentácie vedenej v škole sa opatruje aj pečiatkou pre zdôraznenie jej vážnosti.
V praxi škôl, vo všeobecnosti, sa používajú dva druhy pečiatok: obdĺžniková pečiatka a okrúhla pečiatka
so štátnym znakom. Používanie týchto pečiatok je ovplyvnené tým, či sa na niektoré úkony riaditeľov vzťahuje,
alebo nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, teda zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“).
V súvislosti s okrúhlou úradnou pečiatkou (so štátnym znakom) je potrebné uviesť, že používanie štátnych
symbolov Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí aj štátny znak, upravuje zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych
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symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zákona
na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní, vyhotovovaní, evidovaní, ochrane a likvidácii úradných
pečiatok môže riaditeľ školy vydať príslušný interný predpis.
V bežnom administratívnom styku sa v školách používa odtlačok obdĺžnikovej pečiatky s názvom školy,
ktorý sa v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. skladá z označenia druhu školy a názvu ulice, popisného
čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. Názov školy sa používa na úradných pečiatkach a listinách
vydaných touto školou (§ 21 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z.). Na pečiatke, na ktorej je uvedená adresa, sa uvádza aj poštové smerovacie číslo.
Na rozhodnutiach, vydaných riaditeľom ZŠ, vo veciach podľa § 5 ods. 3 písm. a) až n) zákona č. 596/2003
Z. z. sa umiestňuje podpis riaditeľa základnej školy a odtlačok úradnej pečiatky (úradné pečiatky sú okrúhle
s priemerom 36 mm); na rozhodovanie riaditeľa sa v týchto veciach okrem pokarhania riaditeľa školy a pochvaly riaditeľa školy vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 245/2009 Z. z., vydávajú školy doklady o získanom vzdelaní. Podľa § 18 ods. 2
písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. je dokladom o získanom vzdelaní vysvedčenie, ktoré je verejnou listinou, a preto sa naň v súlade s § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich
používaní v znení neskorších predpisov používa odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom. Skutočnosť, že
na dokladoch o získanom vzdelaní sa umiestňuje odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom, je ustanovená
aj v § 2 ods. 1 písm. k) vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia. Zároveň z ustanovenia tohto istého právneho predpisu
vyplýva aj to, že odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom sa vyhotovuje v červenej farbe.
Triedna kniha (TK) a triedny výkaz (TV) sa považujú za úradnú listinu, ktorá obsahuje dôležité skutočnosti o výchovno-vzdelávacej činnosti v škole, a preto sa aj v nej používa odtlačok úradnej pečiatky so štátnym
znakom. Je treba zdôrazniť, že na okrúhlych pečiatkach sa adresy neuvádzajú.
Zákonom č. 317/2009 Z. z. sa do praxe zaviedol aj nový pojem začínajúci pedagogický zamestnanec, ktorým sa vyjadruje miera preukázania osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti.
Na to, aby mohol byť začínajúci pedagogický zamestnanec zaradený do kariérového stupňa samostatný
pedagogický zamestnanec, musí tento zamestnanec absolvovať adaptačné vzdelávanie. Poskytovateľom adaptačného vzdelávania je v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. škola.
Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania vypracovaného školou podľa Rámcového programu adaptačného vzdelávania vydaného Ministerstvom školstva
Slovenskej republiky Smernicou č. 19/2009-R z 20. októbra 2009. V súlade s § 36 ods. 6 Zákona č. 317/2009 Z.
z. vydáva riaditeľ školy rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania, pričom sa na jeho vydanie vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní, teda sa naň umiestňuje okrúhla pečiatka so štátnym znakom.
Okrúhla pečiatka sa používa aj v oblasti pracovno-právnej (napr. pracovná zmluva, ďalšia dokumentácia
určená VZP).

Mgr. Magdaléna Bugáňová
odbor základných škôl
sekcia regionálneho školstva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
magdalena.buganova@minedu.sk
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Jubilujúci nestori didaktiky chémie
V tomto roku, keď si pripomíname 60. výročie vzniku vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej
Bystrici, je vhodné v chemickej učiteľskej komunite upriamiť pozornosť na okrúhle životné jubileá troch zakladajúcich členov Katedry chémie na terajšej Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej
Bystrici. Martin Klein, Otto Tomeček a Ivan Ružička sú mená dobre známe všetkým, ktorí zasvätili svoj profesionálny život výučbe chémie. Žiaľ, Otto Tomeček sa už svojho ďalšieho okrúhleho jubilea nedožil, opustil nás
pred desiatimi rokmi.
Doc. RNDr. Martin Klein, CSc., sa narodil 2. februára 1924 v Smižanoch ako prvorodený syn v rodine
dedinského majstra kováča. Základnú školskú dochádzku absolvoval od roku 1930 v Smižanoch a pokračoval
do roku 1939 v Spišskej Novej Vsi v Štátnej ľudovej škole a potom na Štátnom reálnom gymnáziu. Pre nesúhlas so vznikom Slovenského štátu, ktorý dal najavo údajne neprístojným správaním sa voči predstaviteľom
Slovenského štátu na obrazoch visiacich na stenách triedy, bol v školskom roku 1939/40 vylúčený zo štúdia.
V rokoch 1940 – 42 pracoval ako učeň kováčskeho remesla v dielni u svojho otca a nadobudol osvedčenie
o úspešnom vykonaní skúšok.
Zo svojho rodiska odišiel v roku 1942, ale zdokonaľovať sa v remesle (i keď malo údajne zlaté dno) sa nemienil. Vo svojej povahe mal zakotvenú túžbu po vzdelaní, hľadaní nových informácií o prírode, ľuďoch, svete
v jeho obdivuhodných, často nepochopiteľných premenách. Mal odmalička vzťah k hudbe a spevu. Vedel hrať
na husliach, chodil na súkromné hodiny hry na klavíri, učil sa na organe a hral pri bohoslužbách v kostole.
Vojnové roky poznačili aj jeho ďalší osud. Ako 18-ročný mládenec s výučným listom odišiel až do Bratislavy.
Získal absolutórium divadelného kurzu v Prvej divadelnej škole pod vedením známeho nestora slovenského divadelníctva Andreja Bagara. Bol aj aktívnym členom stálej divadelnej ochotníckej scény, mimoriadnym
žiakom Pedagogickej akadémie, zároveň aj študentom na Slovenskej univerzite. Vykonal viacero skúšok na
Prírodovedeckej i Lekárskej fakulte, zároveň absolvoval kantorské skúšky, čo mu umožnilo stať sa kantorom
– organistom filiálnych zborov ev. a. v. cirkvi vo vtedajšom Račišdorfe i Prievoze. Boli to pre neho síce ťažké
mesiace a roky, ale určite pozitívne poznačili formovanie jeho osobnosti.
Od januára 1945 v dôsledku búrlivých udalostí blížiaceho sa konca II. svetovej vojny stratil aj písomný
kontakt so svojou rodinou. Ako mnohí študenti bol internovaný vo vysokoškolskom pracovnom tábore zriadenom pre študujúcich v Bratislave. Po prechode frontu využil možnosti doplniť si chýbajúce skúšky prerušeného
štúdia.
V auguste 1945 sa vrátil po rokoch odlúčenia domov do Smižian a svojim drahým sa mohol pochváliť maturitným vysvedčením s diplomom pedagogickej kvalifikácie, indexom vysokoškolského študenta s vykonanými skúškami a zápočtami s možnosťou pokračovať v štúdiu, obmedzenou však na odbory, ktoré vtedy bolo možné študovať externe. Ako najstarší zo šiestich detí sa musel o seba postarať sám. Cez expozitúru
Ministerstva školstva v Košiciach získal v auguste 1945 pracovné zadelenie v okrese Liptovský Mikuláš ako aktivista v štátotvornej činnosti. Začínal v obci Jalovec, kde sa neskôr stal učiteľom a správcom školy, tajomníkom
národného výboru, kantorom i učiteľom náboženstva, osvetovým pracovníkom. Popri takejto bohatej činnosti
diaľkovo študoval matematiku a fyziku na prírodovednom oddelení Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity.
Od októbra 1947 do septembra 1949 absolvoval vojenskú prezenčnú službu, počas nej pôsobil vo funkcii učiteľa
matematiky a fyziky v Škole dôstojníckeho dorastu.
Po ukončení základnej vojenskej služby začal pôsobiť ako učiteľ matematiky a fyziky v Hybiach, kde sa neskôr
stal riaditeľom školy. Keďže bol zároveň aktívnym kantorom v evanjelickom cirkevnom zbore, vtedajšia školská
vrchnosť ho v roku 1952 zbavila funkcie riaditeľa školy a preložila za učiteľa na I. gymnázium v Žiline. Tu začal vyučovať chémiu a biológiu, preto si diaľkovo doplnil svoju pedagogickú kvalifikáciu v odbore chémia a biológia. V tom
období viedol v Žiline aj 120-členný hudobno-spevácky zbor. Po prechode na Pedagogické gymnázium v Žiline
v roku 1956 sa stal jedným zo zakladateľov nového učiteľského učilišťa, ktorým sa stal pokusný Pedagogický inštitút
v Martine. Doc. Martin Klein bol poverený funkciou vedúceho oddelenia polytechnickej výchovy, neskôr sa stal
vedúcim katedry biológie a chémie. V tom období prišiel na katedru aj Otto Tomeček z II. gymnázia v Žiline. Keď sa
začiatkom 60-tych rokov rozhodlo o ukončení činnosti Pedagogického inštitútu v Martine a jeho fúzii s podobným
v Banskej Bystrici, rozhodovali sa obidvaja, či príjmu ponuku vtedajšieho dekana Júliusa Albertyho, aby prišli do
Banskej Bystrice. A tak v roku 1964 prišiel Martin Klein spolu s Ottom Tomečkom a tu našli tretieho jubilanta Ivana
Ružičku.
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Svoju odbornosť si doc. Martin Klein aj po prechode na nové pracovisko rozširoval najmä štúdiom vedeckej
ašpirantúry, ktorú ukončil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Brne a bol na Slovensku prvý kandidát vied v odbore didaktika chémie. Jeho školiteľom bol univ. prof. Miloslav Dillinger.
V tomto období bol mimoriadne plodným autorom vedeckých štúdií zameraných najmä na uplatnenie
chemického experimentu vo výučbe na úrovni základných a stredných škôl, úloh Chemickej olympiády, odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch. K významnému počinu doc. Martina Kleina patrí
zostavenie prenosnej semimikrosúpravy pre školské podmienky, ktorú v spoluautorstve s Ottom Tomečkom
uviedli do praxe v roku 1976.
Zložité obdobie v našich novodobých dejinách po roku 1968 nepriaznivo zasiahlo aj do života doc. Martina
Kleina. Najskôr mu nebolo umožnené dokončiť habilitačný proces, hoci spĺňal všetky podmienky a v roku 1974
bol poslaný ako „oportunistický živel“ do dôchodku. Až po zmene politicko-spoločenských pomerov v roku
1989 mu bol priznaný titul docenta a mohol sa opäť vrátiť na svoju obľúbenú katedru. Aktívne tu pôsobil až do
roku 1995.
Vo februári 2014 sa uskutočnil pri príležitosti jeho dožitých deväťdesiatin v Martine odborný seminár k aktuálnym otázkam výučby chémie na ZŠ a SŠ v Slovenskej republike. Nad seminárom prevzal záštitu poslanec
NR SR a primátor mesta Martin Mgr. Art. Andrej Hrnčiar a dekan Fakulty prírodných vied UMB v Banskej
Bystrici doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. Vyše 70 učiteľov, študentov súčasných i tých, ktorí sa vzdelávali v minulosti pod vedením jubilanta, si v úvode vypočulo prostredníctvom viceprimátora Ing. Alexandra Lilgeho
a prodekanky Fakulty prírodných vied UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD., obsah pozdravných listov
primátora mesta Martin a dekana Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Prítomní poprední odborníci v oblasti didaktiky chémie – profesori Held, Prokša, Melicherčík, doc. Kmeťová, RNDr. Vicenová – vo svojich vystúpeniach objasnili niektoré špecifické otázky výučby chémie a prírodovedných predmetov s ohľadom
na súčasný už kritický stav záujmu detí a mládeže o ich štúdium. Jubilant pri tejto príležitosti prevzal ocenenia
za svoje celoživotné dielo od mesta Martin, UMB a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.
Prof. RNDr. et Dr.h.c. Otto Tomeček, PhD., sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj vednej disciplíny teória
vyučovania chémie predovšetkým na Slovensku. Nespochybniteľný podiel má pri spracovaní histórie prírodných vied s osobitným dôrazom na históriu chémie. Svojou húževnatou prácou prispel významnou mierou ku
vzniku a rozvoju UMB v Banskej Bystrici.
Narodil sa 8. júla 1934 v Skalici, po absolvovaní gymnázia vo svojom rodisku študoval na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave kombináciu chémia – geografia. Vysokoškolské štúdium
ukončil v roku 1957 a nastúpil ako stredoškolský profesor na II. jedenásťročnej strednej škole v Žiline.
Tu pôsobil 4 roky a ako spomína doc. Klein: „Na odporúčanie vtedajšieho riaditeľa školy Martina Kulicha
y
som vyhľadal
mladého ambiciózneho kolegu, aby som mu ponúkol miesto asistenta na Katedre chémie –
biológie – práce na školských pozemkoch Pedagogického inštitútu
v Martine“. Otto Tomeček tak v roku 1961 nastúpil na novú pedagogickú pozícu v Martine a po zlúčení pedagogických inštitútov v roku
1964 prešiel do Banskej Bystrice.
Jeho pôsobenie v Banskej Bystrici bolo veľmi úspešné od samého
začiatku. Intenzívne sa vzdelával v oblasti teórie vyučovania chémie
pod odborným vedením prof. Miloslava Dillingera, čím sa už v roku
1966 kládli základy vzniku centra didaktiky chémie v Banskej Bystrici.
Vtedy aj vznikla pri Katedre chémie pobočka Československej chemickej spoločnosti, odborná skupina pre didaktiku chémie. Prof. Otto
Tomeček patrí medzi zakladateľov modernej vednej disciplíny didaktika chémie, rovnako aj historiografie chémie na Slovensku.
Koniec 60-tych rokov a celé obdobie do roku 1990 bolo pre neho naplnené činorodou prácou, ale zároveň aj mimoriadne zložité pre
jeho odborný a všeobecne ľudský rozvoj. Po tzv. previerkach v roku
1971 a v dôsledku normalizačných opatrení naplno pocítil ich dôsledky v obmedzení možností vlastného kvalifikačného rastu, zákazu
publikovania výsledkov svojej vedecko-výskumnej práce, nakoniec aj
Titulná strana publikácie o prof. Tomečkovi, vydanej na Fakulte prírodných vied UMB pri príležitosti jeho nedožitých
75. narodenín.
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zrušenia Katedry chémie na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Hoci svoju kandidátsku prácu odovzdal
v roku 1972 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, súhlas na jej obhajobu dostal až v roku 1986.
Ani tieto represívne kroky vtedajšej štátnej a politickej moci nezlomili charakter Otta Tomečka, pokračoval
na svojich projektoch, ďalej publikoval s pomocou priateľov na iných slovenských pracoviskách i v Česku, stal
sa autorom a spoluautorom viacerých didakticky prínosných diel. Zameral sa predovšetkým na oblasť obsahu,
metód a prostriedkov vo všeobecnej didaktike chémie, v špeciálnej didaktike chémie na oblasť všeobecnej,
anorganickej a analytickej chémie. Zaviedol termín školský chemický experiment ako špecifikum experimentálnej činnosti uplatňovanej v školskej praxi, na rozlíšenie od pokusov používaných v chemickom výskume.
V spoluautorstve vyriešil problém praktickej aplikácie týchto myšlienok formou Laboratórnej semimikrosúpravy Klein-Tomeček. V spolupráci s kolegom na katedre Ivanom Ružičkom a prof. Ondrejkom z katedry fyziky
riešil uplatnenie metódy premietaných pokusov aj na oblasť výučby chémie. Súčasťou týchto realizovaných projektov boli aj súbory pokusov spracované knižne a formou kartoték používaných učiteľmi vo výučbe chémie.
Jeho publikačná aktivita z tohto obdobia okrem didakticky zameraných diel obsahuje aj viacero príspevkov
z oblasti historiografie mineralógie a chémie, na ktorých intenzívne spolupracoval s J. Gindlom a I. Herčkom.
Aj jeho zásluhou sa zviditeľnila doma a v zahraničí Katedra chémie Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej
Štiavnici, ktorá tu pôsobila v rokoch 1763 – 1918.
V rámci novej koncepcie vzdelávania v 70-tych rokoch 20. storočia sa podieľal na tvorbe systému výučby
chémie na základných školách, bol spoluautorom učebníc chémie a metodických príručiek pre učiteľov základných škôl v Československu. Všetky tieto jeho vedecko-pedagogické aktivity mu vytvorili podmienky, aby
ihneď po spoločensko-politických zmenách sa mohol habilitovať v roku 1990 na docenta v teórii vyučovania
chémie a v roku 1998 bol inaugurovaný v tom istom odbore ako jeho prvý profesor na Slovensku.
Nesporné zásluhy má prof. Otto Tomeček na konštituovaní a rozvoji UMB na začiatku ako predseda akademického senátu Pedagogickej fakulty v rokoch 1990 – 1992, potom ako prorektor, v rokoch 1994 – 2000 ako
rektor UMB. Pod jeho vedením univerzita zažila významný kvalitatívny i kvantitatívny rast, v akademickej
komunite dostal Otto Tomeček prívlastok rektor – budovateľ.
Ešte dlhý by bol výpočet jeho zásluh v oblasti výučby chémie, prípravy učiteľského dorastu, vedenia diplomantov a doktorandov, autorských aktivít v chemickej olympiáde, práci v Slovenskej chemickej spoločnosti atď.
Ako prejav uznania a ocenenia jeho vedeckej, pedagogickej a riadiacej práce mu bolo udelené viacero vyznamenaní, napr. Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa, Medaila Sv. Gorazda, Zlatá medaila Slovenskej chemickej spoločnosti,
Zlatá medaila UMB, Cena Literárneho fondu a ďalšie.
Pozemskú púť Dr.h.c.mult. prof. RNDr. Otta Tomečka, PhD., neočakávane ukončila náhla srdcová príhoda
1. novembra 2004.
Na záver použijem myšlienky dvoch známych českých odborníkov prof. Beneša a doc. Holadu preložené
do slovenčiny: „Kto z nás dokázal toľko ako Otto? Založil univerzitu, zabezpečil rozvoj odboru, ktorému sa
venoval, bol garantom nielen vedeckej odbornosti, ale aj nositeľom dobrých medziľudských vzťahov. Život nie
je márny, pokiaľ zostávajú semienka pre jeho ďalší rast. Náš priateľ prof. Otto Tomeček to dokázal.“
Tretím jubilantom je doc. RNDr. Ivan Ružička, CSc., ktorý patrí tiež k zakladajúcim členom Katedry chémie na vtedajšej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici.
Narodil sa 2. marca 1934 v podhorskej obci Ďubákovo
v okrese Lučenec. Po ukončení základnej školskej dochádzky pokračoval na Pedagogickom gymnáziu v Lučenci
a ukončil ho maturitnou skúškou v roku 1953. Jeho prvou učiteľskou zastávkou bola Osemročná stredná škola
v Drábsku v okrese Brezno. Po jednoročnej učiteľskej praxi
bol prijatý na Fakultu prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, kde študoval učiteľstvo v kombinácii
biológia – chémia. Štúdium ukončil v roku 1958 a stal sa
stredoškolským profesorom na Jedenásťročnej strednej
škole v Lučenci. Odtiaľ prešiel v roku 1964 na Pedagogickú
fakultu v Banskej Bystrici, kde sa budovala katedra chémie. Tu sa po prvýkrát stretli všetci traja jubilanti.
Na odbornej konferencii vo Viedni sprava: doc. Ivan Ružička, prof. Tomeček, prof. Melicherčík.
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Svoj budúci špecializovaný profil uznávaného biochemika začal budovať v roku 1967, keď vstúpil do externej formy vedeckej ašpirantúry s témou biochémie na Biologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Po roku
1968 aj jeho postihli sankcie vtedajšej moci voči tým, ktorí vyjadrovali svoj nesúhlas so spoločenským vývojom v Československu. Až v roku 1982 mohol obhájiť svoju kandidátsku prácu z teórie vyučovania chémie na
Prírodovedeckej fakulte UK. Medzitým v roku 1970 obhájil tiež na tejto škole rigoróznu prácu.
V tom období už mal za sebou celý rad konkrétnych vedeckých prác, pôvodných riešení, ktoré mali mimoriadny dosah na skvalitnenie vyučovania chémie. Prispeli ku tomu aj jeho krátkodobé zahraničné pobyty
na univerzitách v Poľsku, vo vtedajšom ZSSR, Rakúsku, Česku. V spoluautorstve sa podieľal na tvorbe materiálnych didaktických prostriedkov, ako sú magnetogramy, kartotéky školských pokusov, transparenty a filmové
slučky z obsahu chémie pre ZŠ a SŠ. Významný je jeho podiel na tvorbe Súpravy pre projekciu školských chemických pokusov.
Ocenením jeho vedecko-pedagogických aktivít bolo menovanie za docenta v odbore teória vyučovania
chémie v roku 1988. Ivan Ružička patril už v tom období medzi popredných odborníkov v oblasti biochémie.
Svedčia o tom početné vedecké štúdie, spoluautorstvo československej vysokoškolskej učebnice biochémie,
členstvo v odborných komisiách, množstvo posudkov diplomových, rigoróznych, dizertačných a habilitačných
prác doma i v zahraničí, podieľal sa na riešení celoštátnych vedeckovýskumných úloh. Rovnako bohaté boli
jeho aktivity v odborných komisiách, Slovenskej chemickej spoločnosti, Akademickom senáte a Vedeckej rade
Fakulty prírodných vied UMB.
Na začiatku 90-tych rokov uplynulého storočia sa stal na určitú dobu prodekanom PF, bol pri konštituovaní UMB i oživení činnosti Katedry chémie. Po vymenovaní Otta Tomečka za rektora UMB sa stal vedúcim
katedry na obdobie 8 rokov.
Osobitnou a z hľadiska celospoločenského dosahu významnou kapitolou v živote doc. Ružičku je jeho
pôsobenie pri organizovaní chemických olympiád. Tejto činnosti sa venoval počas celého svojho aktívneho
pracovného života i v rôznych funkciách na celoštátnej i krajskej úrovni. Vykonával pravidelne prednášky pre
chemických olympionikov, recenzoval súťažné úlohy, aktívne sa podieľal na vyhľadávaní a rozvíjaní talentovanej mládeže v oblasti chémie.

Učitelia Katedry chémie FPV UMB so svojimi prvými študentmi po roku 1992, keď sa po skoro 8-ročnom prerušení
katedra znovu konštituovala. Prvý zľava je doc. Martin Klein, sprava prof. Tomeček.
Literatúra:
Cejpek, K. a i.: Kto bol Otto Tomeček. Banská Bystrica, FPV UMB 2009, 116 s. ISBN 978-80-8083-900-0.
Tölgyessy, J. a i.: Acta universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica, FPV UMB 2004, séria chémia, No 8, s. 9 – 16,
ISBN 80-8083-233-1.

doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.
predseda ÚKC ZSVTS v Banskej Bystrici
kamil.cejpek@gmail.com
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Predstavujeme a informujeme

Slovensko má štyri medaily
z Medzinárodnej chemickej olympiády
v Hanoji
Slovenskú republiku na 46. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády (MChO) vo vietnamskom
Hanoji, ktorá sa konala v dňoch 20. až 29. júla 2014, reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti. V konkurencii 291 súťažiacich zo 75 krajín sveta získali všetci štyria medailové umiestnenia:
• Štefan Stanko z Gymnázia A. Vrábla Levice – zlato,
• Miroslava Palacková z Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza – striebro,
• Roman Staňo z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach – bronz,
• Jakub Obuch z Gymnázia J. Hollého Trnava – bronz.
V neoficiálnom medailovom poradí sa tak Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 17. – 20. mieste
(na 5. – 7. mieste spomedzi európskych krajín).
Súťaž pozostávala z riešenia náročných praktických a teoretických úloh. Praktické úlohy boli tri: oxidácia
jodidu železitými iónmi, príprava derivátu antimalarika artemizinínu a analýza hydratovanej podvojnej soli
šťaveľanu zinočnato-železnatého. V teoretickej časti riešili súťažiaci deväť úloh, a to z oblasti analytickej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie.
Členmi medzinárodnej poroty, ktorá prekladala, opravovala úlohy a riešenia, boli: doc. RNDr. Martin
Putala, PhD., vedúci delegácie a člen Riadiaceho výboru MChO, Univerzita Komenského v Bratislave, Mgr. Stanislav
Kedžuch, PhD., Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied a RNDr. Pavol Tarapčík, CSc., Slovenská
technická univerzita v Bratislave.
Za tento mimoriadny úspech vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich
podchytili a nasmerovali (RNDr. František Limberg, Levice; RNDr. Miroslav Kozák, Prievidza; RNDr. Silvia
Görcsösová, Košice; Mgr. Lenka Löfflerová, Trnava), aj pedagógom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali. Nemalú úlohu v podchytení talentovaných chemikov má tiež každoročne organizovaná Letná škola chémie, podporovaná najmä Slovnaftom, a. s.
Slovenská delegácia na 46. MChO (zľava):
Pavol Tarapčík, Jakub Obuch, Miroslava
Palacková, Štefan Stanko, Roman Staňo,
Stanislav Kedžuch a Martin Putala.
Foto: Pavol Tarapčík
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda Slovenskej komisie ChO
Katedra organickej chémie
Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
putala@fns.uniba.sk

Na slávnostnom vyhodnotení 50. ročníka CHO v Primaciálnom paláci vo februári 2014 sa zúčastnil aj
vtedajší minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý našej reprezentácii venoval z vlastných zdrojov 1000 eur.
Po zverejnení výsledkov Medzinárodnej CHO poslal blahoželanie do redakcie Dnešnej školy, v ktorom
vyjadril poďakovanie úspešným olympionikom aj všetkým pedagógom, ktorí sa na ich úspechu podieľali.
Ďakujeme pánovi poslancovi Čaplovičovi za prejavený záujem o chemickú olympiádu a jej podporu.
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Pomáhajme si vzájomne

Začíname s chémiou
Pozrite si pohár zo skla a pohár z plastu. Čo sa stane, keď ich zahrejeme (napr. plameňom sviečky)? Ktoré
vlastnosti ste pozorovali?
Poháre sú vyrobené z rôznych materiálov – látok, ktoré majú odlišné vlastnosti. Pri horení sa plast zmenil
na inú látku.
Prírodné vedy, a teda aj chémia, používajú pri výskume pozorovania a pokusy.
Pokusy robíme v špeciálne upravenej miestnosti, ktorú nazývame chemické laboratórium. V chemickom
laboratóriu pracujeme opatrne a dodržiavame laboratórny poriadok. Máme oblečený plášť, oči si chránime
okuliarmi a ruky rukavicami. Používame laboratórne pomôcky (napr. kadičky, skúmavky, stojany na skúmavky, banky) a pracujeme s látkami, ktoré nazývame chemikálie. V laboratóriu sa nachádza digestor (zariadenie na odsávanie pár).

Chémia je prírodná veda, ktorá skúma látky, ich vlastnosti a premeny na iné látky.

Laboratórny poriadok

(pravidlá bezpečného správania sa v chemickom laboratóriu)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Na prácu v laboratóriu sa pripravujte podľa pokynov učiteľa.
Do laboratória vstupujte len so súhlasom učiteľa.
V laboratóriu je zakázané jesť a piť.
Pri práci používajte ochranné pracovné prostriedky – plášť, okuliare a rukavice.
(Dlhé vlasy nesmiete mať voľne rozpustené, musíte ich mať zopnuté.)
Pracujte podľa pokynov učiteľa, svoje pracovné miesto bezdôvodne neopúšťajte a nevyrušujte pri
práci spolužiakov.
Žiadne látky nikdy neochutnávajte a nevdychujte ich pary priamo z nádoby.
Otvor zohrievaných nádob neotáčajte nikdy na seba, ani na spolužiakov.
Pracujte sústredene a opatrne. S horľavinami nikdy nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa.
Každé rozsypanie, rozliatie látok, prípadne úraz ihneď ohláste učiteľovi.
Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávajte do určených nádob.
So zariadením laboratória zaobchádzajte šetrne a udržujte poriadok. Neplytvajte vodou, plynom
a elektrickou energiou.
Po skončení práce urobte na svojom pracovnom mieste poriadok, skontrolujte uzavretie vody,
plynu a vypnutie elektrického prúdu. Pred odchodom z laboratória si umyte ruky.
Z laboratória môžete odísť len so súhlasom učiteľa.
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Vlastnosti látok

žltá kvapalná látka,
kyslej chuti,
štiplavého zápachu

Ako možno odlíšiť cukor,
ocot a vodnú paru?

bezfarebná
plynná látka,
bez vône

biela tuhá látka,
sladkej chuti,
bez vône

Cukor, ocot a vodná para sa odlišujú vlastnosťami.

Vlastnosti látok:
• skupenstvo (tuhé, kvapalné, plynné),
• farba,
• vzhľad (napr. kryštalická, prášková látka),
• vôňa/zápach,
• chuť,
• rozpustnosť,
• horľavosť,
• správanie sa pri zahrievaní.

V laboratóriu látky nikdy neochutnávame!

Skúška vône v laboratóriu: opatrne si rukou dáme k nosu výpary látky.

Pri zahrievaní látky v laboratóriu používame liehový
alebo plynový kahan.
Pri zahrievaní pohybujeme skúmavkou krúživým pohybom v plameni kahana. Otvor musí smerovať do priestoru, v ktorom sa nikto nenachádza.
14

Pomáhajme si vzájomne
Skúmanie vlastností látok – skupenstvo, farba, vzhľad, vôňa/zápach
Pomôcky a chemikálie:
3 Petriho misky, kadička, piesok, práškový cukor, modrá skalica, ocot.
Pracovný postup:
Pozorne si prezrite látky a do tabuľky doplňte pozorované vlastnosti.
Látka Piesok

Práškový cukor

Modrá skalica

Ocot

Vlastnosť
Skupenstvo
Farba
Vzhľad
Vôňa/zápach

Skúmanie vlastností látok – správanie sa látok pri rozpúšťaní vo vode
Pomôcky a chemikálie:
4 skúmavky, 4 zátky na skúmavky, stojan na skúmavky, laboratórna lyžička, piesok, práškový cukor, modrá
skalica, parafín (nastrúhaný zo sviečky).
Pracovný postup:
1. Do každej zo štyroch skúmaviek nalejte asi do polovice vodu.
2. Do každej skúmavky pridajte lyžičku tuhej látky, uzatvorte zátkou a dobre pretrepte.
3. Do tabuľky doplňte pozorované vlastnosti.
Látka
Piesok
Práškový cukor
Modrá skalica
Parafín

Správanie sa pri rozpúšťaní

Skúmanie vlastností látok – správanie sa látok pri zahrievaní
Pomôcky a chemikálie:
4 skúmavky, držiak na skúmavky, stojan na skúmavky, laboratórna lyžička, kahan, zápalky, piesok, práškový cukor, modrá skalica, parafín (nastrúhaný zo sviečky).
Pracovný postup:
1. Do každej skúmavky nasypte lyžičku tuhej látky.
2. Skúmavku v držiaku zahrievajte v plameni kahana.
3. Do tabuľky doplňte pozorované vlastnosti.
Látka
Piesok
Práškový cukor
Modrá skalica
Parafín

Správanie sa pri zahrievaní
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Čo sú výstražné značky?
Nádoby s niektorými látkami sú označené značkami. Značky upozorňujú na nebezpečné vlastnosti látok.

Horľavina

Látka sa ľahko zapáli.
Pary horľavín sú výbušné. Benzín je horľavina.

Zdraviu škodlivá
a dráždivá látka

Látka dráždi pokožku, oči, dýchacie cesty.
Sú to napríklad pracie prášky a čistiace prostriedky.

Jed

Látka je jedovatá.
Sú to napríklad látky, ktorými sa ničí škodlivý hmyz.

Žieravina
Látka leptá pokožku.
Sú to napríklad kyseliny. Postihnuté miesto treba opláchnuť silným prúdom vody.
Helena Vicenova
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Prevencia a riešenie konfliktov
v školskom prostredí – školská mediácia
Mgr. Dušana Bieleszová vyštudovala etiku a pedagogiku na UKF v Nitre. Odbornú
prípravu mediátora ukončila v roku 2010. Pôsobila ako pedagóg v špeciálnej škole, aj na
základnej škole s materskou školou ako zástupkyňa riaditeľa. Bola riaditeľkou Centra
advokácie a koordinácie Únie materských centier. V súčasnosti pôsobí v redakcii časopisu Manažment školy v praxi, vydavateľstva Wolters Kluwer a aktívne sa venuje školskej
mediácii.

Varovné signály napätých vzťahov
Kvalita vzťahov na pracovisku zohráva dôležitú úlohu. Inteligentný človek bude opakovane zlyhávať na poli
vzájomného porozumenia a rešpektu, ak forma jeho argumentácie bude vyvolávať u iných pocit menejcennosti,
arogancie, pochybnosti, a to bez ohľadu na dobu, v ktorej sa formovala jeho osobnosť, v ktorej v žije a v ktorej
ako pedagóg pripravuje na budúcnosť ďalšie generácie.
Zohraté pedagogické tímy chápu názorové rozdiely ako vítanú príležitosť pre hľadanie tej najsprávnejšej
cesty za spoločným cieľom. Kladú si otázky: „Čo si o tomto návrhu myslíte? Existuje lepšie riešenie? Ak áno, povedzte mi o ňom? Máte iný názor? Zaujímavé. Ako ste k nemu dospeli? Ponúkate lepšiu alternatívu? Vypočujete si
aj môj názor? Čo je príčinou vášho pochybovania?“
Na mnoho situácií neexistuje jednoznačná odpoveď. Niekedy je treba dopriať veciam čas, niekde je treba
pomôcť vytvoriť iniciatíve priestor, niekde je treba vyvolať nadšenie a niekde úplne stačí, keď myšlienka bude
vyslovená, aby sa k nej už s nadhľadom raz bolo možné vrátiť. Rozdielne názory predstavujú ponuku ako sa
pozrieť na rôzne javy očami druhých. Pochybnosti oponentov, najmä v rovine pocitov, sú signálom pre zlepšenie našej argumentácie, alebo jej prehodnotenie. Zároveň je treba myslieť aj na to, že niekedy je možné sa aj
názorovo nestretnúť.
Existujú však aj pedagogické tímy, kde stupňujúce napätie vo vzťahoch prerástlo únosnú mieru. Roztrieštené
pole názorov zúfalo hľadá prijateľný prienik, pochopenie. Učitelia si pre ľahšie zotrvanie v náročných pracovných podmienkach intuitívne volia obranné mechanizmy. Tie pomáhajú prekonávať frustráciu a eliminujú deštruktívne účinky nahromadených emócií. Na strane druhej môžu skutočné riešenie konfliktov aj prehĺbiť.
Konfrontačný štýl diskusií sa môže stať Achillovou pätou úcty a vážnosti voči učiteľom aj pri presadzovaní
ich oprávnených spoločných záujmov. Učitelia sú pre žiakov vzorom kedykoľvek a v akejkoľvek situácii, v ktorej
ich žiak pozoruje. Škola by pritom mala byť miestom, kde je žiakovi dovolené robiť chyby v prostredí, ktoré je
bezpečné, s ľuďmi, ktorí mu vedia byť oporou, ale aj usmerňujúcou autoritou a v situácii, ktorá je pre potrebu
ukotvenia správneho modelu riešenia konfliktov aspoň trochu komfortná (nácviková).

•
•
•
•

Formovanie procesu porozumenia sa týka zmeny:
správania – potrebujeme si overiť, či to, čo si myslím ja, vidí partner v komunikácii rovnako,
pocitov – sme náchylní zo správania robiť úsudok, ten je naším filtrom a od iných nás vzďaľuje,
potrieb a želaní – mojich, tvojich – pokúsme sa ich sformulovať,
zdôvodnení – prečo je to, čo chceme urobiť, povedať,... pre nás dôležité.
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Fázy vývoja konfliktu:
Nezhody a nesúlad prichádzajú vtedy, keď vzniknuté odlišnosti cítime ako napätie, neistotu, ktoré sa snažíme potlačiť. Emócie máme pod kontrolou. Je dôležité si uvedomiť, čo nám prekáža na správaní druhého človeka, aké sú naše potreby a či je pre nás vyriešenie sporu rozhodujúce. V komunikácii potrebujeme aktívne počúvať, prejaviť porozumenie vždy, keď je to možné, vyhýbať sa impulzívnym reakciám, vyjadreniam pod tlakom.
Pri polarizácii názorov sú obe strany dlhodobo nespokojné, nedokážu spolupracovať, hľadajú argumenty,
ktoré by podporili ich stanovisko aj u osôb, ktoré by na konflikte nemuseli byť zainteresované. Emócie ovplyvňujú myslenie, stúpa hnev, témy sa rozširujú o krivdy z minulosti. Sprievodnými javmi sú vyhrážky. V tomto
štádiu potrebujeme upokojiť emócie, nereagovať útočne, sťažnosti preformulovať na vecný problém. Používame
„ja“ vyjadrenia. Nevťahujeme do konfliktu ďalšie osoby a snažíme sa nepridávať ďalšie témy sporu.
Vo fáze vzájomného odcudzenia sa vyhýbame stretnutiam, pociťujeme ich nezmyselnosť. Ak aj potrebu
kontaktu rozumovo vieme odôvodniť, nedokážeme premôcť negatívne sprievodné pocity. Prevláda strach z vyhrotenia situácie. V tejto fáze môže pomôcť tretia strana, ktorá je vyššou autoritou a ktorá pri potrebnom nadhľade pomôže nájsť riešenia ukončenia konfliktu.
Sklamanie a vyčerpanie je fázou únavy, konflikt je namáhavý, náročný na prežívanie, strácame zmysel vysvetľovania, túžime po pokoji. Sklamanie sa môže striedať s deštruktívnou fázou dlhé roky. Môže mať následky
aj v podobe zdravotných problémov. Hádajúce sa osoby by mali dostali podporu a mal by im byť umožnený
oddych. Následne treba vytvoriť podmienky, ktoré by bránili vráteniu sa do deštruktívnej fázy.
Faktorov ovplyvňujúcich priebeh konfliktu je v školskom prostredí veľa. Patria medzi ne napríklad povahové vlastnosti, rozdielne hodnotové rebríčky, dĺžka vzťahu, generačné rozdiely, spomienkový optimizmus dôb
minulých, odlišné sociálne prostredie, pretrvávajúci stres, dlhodobá frustrácia, dosiahnuté vzdelanie, postavenie, ambície, zmysel pre precíznosť, spoľahnutie sa na intuíciu, ale aj prítomnosť „divákov“ v konflikte, resp. ich
vtiahnutie do témy.
Škola je živým a dynamickým priestorom, kde nálady podliehajú zmenám. Tlak na výkon, prehlbovanie
sociálnych rozdielov, zvýšená miera kastácie, vplyv reklamy, marketingových firiem, pocity izolácie, strachu,
obáv, strata súkromia, zvýšená úzkostlivosť, prelínanie reálneho a virtuálneho sveta, sofistikovanejšie prejavy
agresie, vynútená osamotenosť, strata motivácie prinášajú so sebou aj širokú škálu rôznych emócií. Vedieť
ich vyvážiť pozitívnymi stránkami života je pre udržanie vnútornej rovnováhy nesmierne dôležité. Stretnutie
s úsmevom, poďakovaním, pozdravom, pochopením, ocenením, humorom by malo byť samozrejmosťou.
Vypočutie si konštruktívnej kritiky nemusí hneď znamenať jej súhlas s ňou. Umožňuje nám však byť o kúsok
bližšie k pochopeniu postoja, ktorý sa formoval v určitých súvislostiach, ktoré nám nemusia byť známe. Ak nám
niekto dôveruje, vie racionálnejšie posúdiť svoju kompetentnosť. Nemá strach povedať: „Toto nezvládnem sám!
Potrebujem pomoc, porozumenie, vypočutie!“ Zdržanlivý postoj voči novým aktivitám, myšlienkam, návrhom, nápadom, defenzívnosť a podozrievavosť môžu byť výsledkom straty dôvery, ale aj prejavom nedostatku
informácií.
Vstup učiteľov do pedagogických tímov a ich zotrvanie v ňom ovplyvňuje vzájomne korektná komunikácia.
Odmenou býva prirodzený pocit lojality v prostredí, kde možno vysloviť názor, diskutovať na rôzne témy, polemizovať s predstavami a predkladať alternatívne návrhy. Tento pocit nie je možné si vynútiť, nie je možné sa ho
dožadovať a nie je možné ho prikázať. Musí v nás dozrieť ako presvedčenie, že naša snaha má zmysel.
Literatúra:
Bednařík, A. 2001. Riešenie konfliktov. Príručka pre pedagógov a pracovníkov s mládežou. Bratislava : PDCS, 2001.
ISBN 80-968095-4-7
Bieleszová, D. 2012. Školská mediácia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2012. 89 s. ISBN 978-80-8078-510-9
Ondrušek, D. – Labáth, V. – Tordová, Z. 2005. Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady. Bratislava : PDCS, 2005.
ISBN 80-968934-9-1

Mgr. Dušana Bieleszová
mediátor
Manažment školy v praxi, Wolters Kluwer
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
bieleszova@gmail.com
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ENVIROHRY
v ZŠ Klátova
Nová Ves
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa environmentálna výchova v posledných rokoch dostáva do popredia,
k čomu ju jednoznačne vedie aktuálny stav životného prostredia. Z tohto dôvodu a aj preto, že sa naša škola zapojila do programu „Zelená škola“, sme pre žiakov 16. 5. pripravili zaujímavý deň. Žiaci sa veľmi tešili, veď si tento
deň interpretovali po svojom – hurá, nebude sa učiť! To ale ešte netušili, čo všetko ich čaká...
„Envirohry“, ako sme celý súťažný projekt nazvali, sme odštartovali už od 1. vyučovacej hodiny. Žiaci
2. stupňa boli deň vopred rozdelení do skupín, dostali presné inštrukcie, určili si svojho vedúceho a obdržali
presný časový harmonogram. Vystriedať sa na 10 stanovištiach bez chaosu a zbytočných nedorozumení nie je
jednoduché, najmä vtedy, keď sa musia spoľahnúť sami na seba. Každý vyučujúci si v rámci svojho predmetu
pre žiakov pripravil úlohy s environmentálnou tematikou a už len čakal na svojom stanovišti, ako žiaci zvládnu
celú organizáciu. Všetko išlo ako po masle, žiaci dychtivo „naháňali“ body, chuť vyhrať bola veľká. Vôbec im
neprekážalo, že musia počítať, riešiť rébusy zo slovenčiny, oprášiť vedomosti z biológie, rozprávať po anglicky
aj nemecky, pohybovať sa pomocou zadaných súradníc, hľadať schované „kešky“ v areáli školy a odpovedať na
otázky v nich ukryté, separovať odpad, „mrviť sa“ v knihách v školskej knižnici , vyhľadávať informácie o chránených druhoch na internete či vydať zo seba maximum v telocvični pri pohybových zadaniach. Stanovištia
niesli príznačné názvy – „Stratený v škole“, „Ekomatika“, „Bio pele-mele“, „Nature and pollution“, „Ekoabeceda“,
„Ja separujem, ty separuješ“, „Gúglenie“, „Knihomoľ“, „Ekodeutsch“ a „Pohyb v prírode“. Po sčítaní bodov nasledovalo vyhodnotenie a víťazná skupina bola aspoň symbolicky odmenená.
Žiaci 1. stupňa mali stanovíšť 8, samozrejme, s úlohami prispôsobenými veku – skladali puzzle, hrali prírodovedné pexeso, učili sa triediť odpad, tvorili vláčik-separáčik, maľovali, vymýšľali úlohy pre zlatú rybku, ktorá
môže pomôcť zemeguli, a mnoho ďalších.

Dopoludnie ubehlo oveľa rýchlejšie ako v bežný deň, pričom po celý čas nad nami poletoval „enviro-duch“
toho dňa. Všetci odchádzali domov spokojní – vyučujúci s dobrým pocitom, že žiaci, hoci o tom ani netušili, sa
naučili veľa nového, žiaci zasa spokojní, že sa neučili, ale zabavili.
J. A. Komenský by mal z nás radosť – škola hrou v tento deň u nás dominovala viac ako kedykoľvek predtým.

Mgr. Silvia Bielichová,
ZŠ Klátova Nová Ves
bielichova.s@azet.sk
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Chemická šou
v ZŠ Štefánikova
Galanta
Chémia. Mnoho ľudí pri vyslovení tohto slovíčka zamrazí a myšlienkami zabehnú do školských čias, spomenúc si na úmorné a nekonečné zapamätávanie si vzorcov,
chemických rovníc a výpočtov.
Ale čo to vlastne chémia je? Kedy sa človek po prvýkrát s chémiou stretáva? A prečo je vlastne dôležité hovoriť
a učiť deti všetko to, čo sa týka chémie?
Odpovede na tieto, ale i ďalšie zvedavé otázky sa snažíme vštepovať žiakom našej školy formou, ktorá je pre
nich motivujúca a pútavá. Niekoľkokrát sa nám naskytla možnosť navštíviť tzv. „Chemické predstavenia“, ktoré
usporiadali predovšetkým univerzity a múzeá na Slovensku. Možno práve to bolo príčinou, že sme sa i my rozhodli usporiadať Chemickú šou. V tomto školskom roku sa konal už tretí ročník nášho podujatia s finančnou
podporou mesta Galanta, za čo sme mestu, samozrejme, veľmi vďační. Žiaci našej školy majú možnosť navštevovať
po vyučovaní mimo iných i chemický krúžok, a preto sme boli veľmi radi, že aj ich nadchla myšlienka predviesť to,
čo sa doposiaľ naučili a v čom sú zruční.
Cieľom celej akcie bolo predovšetkým oboznámiť s tajmi chémie žiakov nižších ročníkov. Na podujatí
plnom pokusov mohli žiaci vidieť horiace písmo, tajné písmo, nespáliteľnú vreckovku, horenie cukru, farebný
hasiaci prístroj, faraónovu zmiju, chemického chameleóna, sódovú sopku a kolovú sopku. Mohli si tiež pozrieť
výstavku produktov a výrobkov žiakov chemického krúžku a na záver vyrobiť sadrový stojan na šperky, farebný piesok alebo minivrecúška zo starých igelitiek. Samozrejmosťou bolo, že žiaci chemického krúžku mali
ku každému pokusu krátky komentár, a preto ich mladší rovesníci odchádzali z akcie plní dojmov a nových
zážitkov. Neoddeliteľnou súčasťou bolo i oboznámenie všetkých prítomných s prácou s chemikáliami a bezpečnostnými opatreniami pri manipulácii v laboratóriu. Väčšina pokusov však bola realizovaná s látkami, ktoré sa
bežne používajú v domácnostiach a sú dostupné v potravinách alebo drogérii. Sme veľmi radi, hrdí a vďační,
že v dnešnom uponáhľanom svete a zrýchlenom tempe života má naša mládež, naša budúcnosť, záujem i o tak
náročnú, fascinujúcu a nekonečnú vedu, akou je práve chémia.

Mgr. Monika Danišovičová
ZŠ Štefánikova ulica 1
924 01 Galanta
danisovicova.monika@gmail.com
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Virtuálna realita bez hraníc
Literárna súťaž na vedecké témy, odborné prednášky prvotriednych slovenských vedcov a popoludnie
plné tvorivých dielní, na ktorých si možno vyskúšať,
na čom sa práve pracuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. To všetko tvorí Virtuálnu realitu bez
hraníc, ktorej piaty ročník sa uskutočnil 14. júna 2014.
Minikonferencia je určená pre začínajúcich vedcov zo
základných a stredných škôl, ale aj pre tých, ktorí si myslia, že veda je nuda.
Ako prvá sa predstavila Ivana Futrikaničová z firmy Visibility s. r. o., ktorá vysvetľovala samé cudzie pojmy
ako online marketing a SEO. Nakoniec sa z toho vykľulo rozprávanie o webstránkach, ich návštevnosti a o tom,
čo spraviť pre to, aby naše blogy (v podstate aj literárne príspevky) boli čítané. Nasledovala Zuzana Berger
Haladová, ktorá nás uviedla do tajov rozšírenej reality a vysvetlila nám, ako ju môžeme využiť v múzejníctve.
Tretím prezentujúcim bol Matej Novotný z firmy Vis Gravis s. r. o., odborník na vizualizáciu informácií. Na niekoľkých príkladoch optických ilúzií a skreslených grafov ukázal, ako ľahko nás vedia naše oči oklamať. Poslednú
prednášku mal doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD., pričom nadviazal na predchádzajúcu prednášku, ktorá bola
príjemným úvodom k tej jeho. Dozvedeli sme sa v nej odpoveď na otázku: Ako je možné, že nás niektoré obrazy
sledujú očami? Tieto prednášky si môžete pozrieť na stránkach konferencie (vrbh.sk).
Popoludnie patrilo tvorivým dielňam. Medzi vedecké tvorivé dielne patrili Hologramy od RNDr. Dagmar
Senderákovej, CSc., kde prednášajúca uviedla na pravú mieru predstavy o tom, že hologramy sú roboty, ktoré
nám doma slúžia, Fraktály od Michala Hučka, kde sa dalo dozvedieť niečo o tom, čo sú fraktály a ako si nakresliť Sierpinského trojuholník, Slovenská rozšírená realita, kde Zuzana Haladová a Kinect zhmotňovali na plátne
modely slovenských historických pamiatok, ale aj Oculus Rift s Robertom Valíkom, kde si pomocou jednej
z najmodernejších technológií všetci vyskúšali, aká je virtuálna vlnovka, Blender s Iwkou Varhaníkovou, kde
sa presvedčili o tom, že každý si môže doma vytvoriť vlastný animovaný film a Gimp s Denisou Najnerovou,
ktorá zasvätila účastníkov do tajov fotomontáží. Medzi oddychové tvorivé dielne zasa Kaligrafia s Alžbetou
Brčiakovou, kreslenie Mangy s Anitou Antalovou, ktoré boli na Virtuálnej realite bez hraníc už po druhýkrát
a stretli sa opäť s veľkým úspechom a každoročná stálica – hranie spoločenských hier s Ihryskom.
Tomu celému predchádzala ešte jedna časť minikonferencie – písanie literárnych príspevkov na vedecké
témy (napr. Čo môžem zakódovať QR kódom; Existujú tóny, ktoré vo mne vyvolajú strach?). Tento rok sa
do súťaže prihlásilo 115 účastníkov, ktorí zaslali 89 príspevkov. Odborná porota práce posúdila a ohodnotila.
Najlepšie práce poputovali do zborníka. Celkovým víťazom sa stal Patrik Anton Knaperek z Gymnázia P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne s prácou: Ako by vyzerali autá, ktoré by riadil počítač? Dali by sa urobiť tak,
aby nenabúrali?
Virtuálna realita bez hraníc je o vede, hľadaní, tvorení a skúšaní, čo môže byť zábava. Ale je aj o komunikácii medzi účastníkmi a prezentujúcimi, účastníkmi a organizátormi a najmä účastníkmi a účastníkmi. Chceli
by sme sa ako organizátori poďakovať všetkým prednášajúcim a vedúcim tvorivých dielní za to, že si našli čas
a bez nároku na odmenu s nami strávili jeden pekný sobotný deň.
Piaty ročník Virtuálnej reality bez hraníc skončil a my už pomaly pripravujeme ročník nasledujúci. Nové
témy, nové prednášky (o astronómii alebo aj o šifrovaní) a nové tvorivé dielne. Presné informácie, nové témy na
príspevky a najmä dôležité dátumy sa budú priebežne objavovať na našich webových stránkach vrbh.sk.
RNDr. Ivana Varhaníková, PhD.
Katedra algebry, geometrie a počítačovej grafiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
varhanikova@sccg.sk
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom
O ťažbe a využití hornín s vysokým
obsahom kremíka
V tomto článku budeme venovať pozornosť nerudným surovinám – horninám s vysokým zastúpením kremíka. Takéto horniny v anorganickej prírode nie sú žiadnou vzácnosťou, pretože kremík je po kyslíku druhým
najrozšírenejším prvkom v zemskej kôre.

Kremenný balvan z niekdajšej nemeckej baníckej
obce Švedlár.

Pripadá naň približne 28 hmotnostných percent,
čo znamená, že spolu s kyslíkom (46 hmot. %) reprezentujú tieto dva prvky hlavnú časť zemskej kôry, pričom na všetky ostatné prvky periodickej sústavy chemických prvkov pripadá iba „mizerných“ 26 hmot. %.

Tento obraz možno ešte upresniť: ak si od nich odrátame o niečo viac ako 20 hmot. %, ktoré tvoria štyri ďalšie najrozšírenejšie prvky (Al: 8,2 %, Fe: 5,6 %, Ca: 4,2 %, Na: 2,4 %), zostáva na celú periodickú sústavu chemických prvkov približne 5 hmot. %. Z toho vidno, že hlavná časť pozemskej anorganickej chémie je vlastne dosť
„úbohá“, pretože ju tvorí iba osem prvkov – z nich 5 hmot. % pripadá na horčík a viac ako 4 hmot. % na draslík.
Treba však pripomenúť, že zastúpenie prvkov v zemskej kôre je úplne odlišné od zastúpenia prvkov vo
vnútri Zeme. Nebudeme sa teraz zaoberať nad nespravodlivosťami pri rozdeľovaní chemických prvkov pri
vzniku planét slnečnej sústavy a zmierme sa s tým, že kyslík, kremík a hliník sú prvky tvoriace najvýznamnejšiu skupinu minerálov na Zemi. (Máme na mysli najvýznamnejšiu z hľadiska ich hmotnostného zastúpenia.)
Tieto minerály patria z hľadiska súčasnej geologickej klasifikácie medzi dve skupiny: prvou skupinou sú silikáty, druhou sú oxidy. Kým prvá skupina obsahuje desiatky rôznych minerálov, druhá obsahuje iba jeden z našich
minerálov – je ním kremeň a jeho rôzne variety.
Kremeň (SiO2) je minerál obsahujúci dva prvky s najvyšším zastúpením v zemskej kôre. Možno by niekto
mal chuť povedať, že kremeň je aj najrozšírenejším minerálom zemskej kôry. To však už celkom nie je pravda,
pretože vo všeobecnosti vzťah medzi hmotnostným zastúpením minerálov v zemskej kôre a ich rozšírením v jej
rôznych častiach je komplikovaný. Inými slovami povedané, nie všetko, čoho je veľa, nájdeme všade. Kremeň je
minerál, ktorý je súčasťou mnohých hornín, robí tieto horniny svetlejšími, lebo je zväčša biely. Naopak, veľmi
tmavé horniny kremeň zvyčajne neobsahujú. Napriek jeho hojnosti, pomerne zriedka je v takej forme, aby ho
bolo možné z hornín lacno získať a aj nejakým spôsobom využiť. Z hľadiska možnosti využitia kremeňa sú
významné predovšetkým dve formy jeho výskytu. Prvou sú veľké kusy kremeňa, ktoré môžu dosahovať aj niekoľko metrov, druhou formou je kremenný piesok. Tu treba povedať, že piesok je sedimentárna hornina, ktorá
vznikla zvetrávaním rôznych hornín, a preto nemusí byť tvorená iba kremeňom. Na druhej strane, kremeň je
veľmi odolný voči chemickému a fyzikálnemu zvetrávaniu, a preto je veľmi často jediným minerálom, ktorý
zostane po pôvodnej hornine. Kusový kremeň ako aj kremenné piesky môžu mať rôzny obsah nečistôt a práve
podľa ich obsahu, ako aj podľa ich typu, sa plánuje ich budúce priemyselné využitie. Menej čisté sa používajú
napríklad na výrobu stavebných hmôt, čistejšie na výrobu farebného obalového skla, ešte čistejšie na výrobu
kvalitného bezfarebného skla a najčistejšie na výrobu elektronických, optických a optoelektronických súčiastok.
Piezoelektrické kryštály v hodinkách sú najznámejším príkladom posledného typu využitia čistého kremeňa.
Využití kremeňa je však viacero. Vyrábajú sa z neho napríklad filtračné a abrazivné materiály, aditíva do plastov
a umelých hmôt alebo čistý oxid kremičitý pre chemické a elektrotechnické aplikácie. Kremenné sklo, ktoré je
amorfnou formou oxidu kremičitého, sa využíva v chemickom priemysle, optike a optoelektronike. Jeho výhodou oproti bežným typom skla je priepustnosť pre ultrafialové a infračervené svetlo. Prvá vlastnosť sa využíva
pri výrobe chemických aparatúr, v ktorých prebiehajú katalytické reakcie vplyvom ožarovania ultrafialovým
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svetlom. Druhou významnou vlastnosťou je veľmi malá tepelná rozťažnosť, vďaka ktorej prudké ochladenie
nespôsobuje jeho praskanie: tyčinka z kremenného skla zostane celá aj keď ju zohrejeme na teplotu 1500 °C
a hneď ju ponoríme do studenej vody. Oproti tomu, hrubá tyčinka z bežného skla väčšinou „neprežije“ náhle
ochladenie ani o približne 80 °C. Takzvané vodné sklo, ktoré sa používa napríklad pri výrobe žiaruvzdorných
materiálov, pracích a čistiacich prostriedkov i mnohých iných látok, je vodný roztok kremičitanu sodno-draselného. Jeden zo spôsobov jeho výroby sa zakladá na tavení kremičitého piesku s alkalickými tavidlami pri teplote
1 400 °C, prudkom ochladení taveniny a jej následnom rozpúšťaní vo vodnom roztoku hydroxidu sodného
a hydroxidu draselného pri vysokom tlaku.
Na Slovensku sa v minulosti ťažil kremenný piesok na mnohých miestach predovšetkým ako surovina pre
stavebný a sklársky priemysel. Takmer všetky z veľkého počtu lokálnych sklární už dávno zanikli a naše súčasné
veľké sklárske podniky využívajú surovinu dovezenú zo zahraničia. Hlavným spotrebiteľom piesku zostal stavebný priemysel, ktorý využíva predovšetkým naše najväčšie zásoby kremenného piesku na Záhorí, obsahujúce
približne 95 hmot. % oxidu kremičitého, čo však na výrobu kvalitného bezfarebného skla nestačí. Najväčším
závodom využívajúcim miestne piesky je podnik na výrobu pórobetónových stavebných dielcov. Technológia
je založená na tvorbe pórovitej štruktúry tuhnúcej tekutej zmesi piesku, vápna, cementu, sadrovca, práškového
hliníka a vody. Pórovitá štruktúra je dôsledkom vzniku vodíka pri tejto reakcii:
6 Al + 3 Ca(OH)2 + 24 H2O → 3 CaO · Al2O3 · 6 H2O + 9 H2
Výsledkom je zníženie hmotnosti stavebných dielcov a výrazné zlepšenie termoizolačných vlastností stavebného materiálu. Veľmi kvalitný kremeň v celistvej forme sa v minulosti ťažil na Gemeri v obci Švedlár, kde
sa aj spracovával v miestnom závode až do začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. Ťažba kremeňa
a následná výroba čistého priemyselného produktu na báze oxidu kremičitého sa má znova obnoviť v blízkej
budúcnosti už v novom závode, ktorý má zamestnať 250 ľudí.
Ďalšia hornina s vysokým obsahom oxidu kremičitého, ktorá sa na Slovensku v minulosti aj intenzívne
využívala, je kvarcit. V druhej polovici minulého storočia sa ťažila v Šobove pri Banskej Štiavnici, kde sa z nej
v blízkom závode v Banskej Belej vyrábali žiaruvzdorné dielce tavením pomletej horniny pri teplote 1450 °C.
Bol to významný podnik vyvážajúci svoje výrobky do mnohých krajín, avšak je veľmi nepravdepodobné, že by
sa jeho energeticky veľmi náročná výroba ešte niekedy obnovila.
Ak spomíname horniny s vysokým obsahom kremíka, nemožno vynechať opálové horniny, ktoré vznikli
pri vulkanickej činnosti z horúcich roztokov bohatých na kremík. Ich hlavnou zložkou je kyselina kremičitá
alebo kremičitany alkalických kovov. Samotný opál, ktorý je prírodnou alternatívou týchto látok, je však témou,
ktorá by si zaslúžila našu zvláštnu pozornosť.

Kvarcit zo Šobova. Pekné „kresby“ sú spôsobené prítomnosťou minerálov železa. Kvarcit je hornina, ktorá
vznikla premenou pieskovcov – sedimentárnych hornín, ktoré vznikli z pieskov.

Limnokvarcit alebo silicit. Je to mimoriadne tvrdá
hornina, ktorá vznikla v oblastiach intenzívnej vulkanickej činnosti z termálnych vôd s vysokým obsahom
kyseliny kremičitej.
prof. 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 Šintava
Riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., končil školský rok 2013/14 slovami: Chcel by som vám
všetkým – žiakom, učiteľom, rodičom – vysloviť
jedno špeciálne poďakovanie. O chvíľu si budeme
pripomínať známe úspechy žiakov našej školy,
udelím riaditeľské pochvaly. Ja by som ale chcel
poďakovať za všetky tie naoko zabudnuté a často
okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali, a tak trochu urobili samých seba krajším, ale
i našu školu krajším miestom na svete, na ktoré
sa oplatí po prázdninách vrátiť.

Vitajte v Šintave

Spolu so žiakmi a pedagógmi sa po prázdninách vraciame aj my do našej seriálovej školy. Rovnako ako aj po
minulé roky sa začalo slávnostné otvorenie školského roka príhovorom riaditeľa školy.
Vážený pán starosta, vážený pedagogický zbor, milí žiaci, rodičia,
po dvojmesačných prázdninách, ktoré ste prežili v kruhu svojich najbližších, priateľov a známych ste dnes opäť
prekročili bránu našej školy. Vzdelanie je najväčšie bohatstvo, ktoré môžete získať. Je to ten najlepší cestovný lístok do
sveta dospelých. Ste plní očakávaní a predsavzatí a veríte, že práve tento školský rok bude pre vás úspešný a naplní
vašu túžbu po vedomostiach. Verím, že v našej škole zažijete opäť mnohé akcie, zaujímavé besedy a súťaže, ktoré pre
vás pripravíme.
Verím, že práca na poli výchovy a vzdelávania vám i nám prinesie radosť a uspokojenie.
Osobitne vítam najmladších – žiakov prvej triedy. Nie je ľahké vymeniť miesto veľkáčov v našej materskej škole
za postavenie najmladšieho žiaka školy. Pre mnohých to bude ťažký, ale krásny boj s písmenkami, číslicami. Budete
si postupne zvykať na školu, budete súčasťou kolektívu, budete si musieť zvyknúť na nových učiteľov i na svoje novú
triednu pani učiteľku Mgr. Jarmilu Vargovú. Verte však, čas potvrdí, že práve toto obdobie sa vám vryje do pamäti
ako najkrajšie obdobie detstva. Chcem vás ubezpečiť, že všetci vaši učitelia i starší spolužiaci spolu s vami vytvoria
prostredie ľudskosti, tvorivosti a tolerancie. Verím, že i vy, rodičia, nám budete nápomocní.
Naším deviatakom želám úspešné ukončenie štúdia a verím, že náročnosť posledného ročníku, vrátane testovania, zvládnu bez problémov.
K vám, milí kolegovia, sa chcem prihovoriť na záver. Na vás leží bremeno veľkej zodpovednosti za celý výchovno-vzdelávací proces. Vy zapaľujete u našich žiakov pochodeň múdrosti. Vychovávate celou svojou osobnosťou, nehľadiac na čas, zdravie a ohodnotenie svojej náročnej, nebezpečnej a zodpovednej práce. Vaša práca je zároveň vznešená
a krásna. Majte na pamäti, že škola a žiaci v nej tvoria zložitý organizmus, že v každej lavici sedí iný žiak, ktorého
osobnosť máte poznať, rešpektovať a rozvíjať. Prajem vám veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu,
pevné zdravie, radosť, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícii na ceste za vzdelaním. Prežime spolu s našimi
žiakmi tento 56. školský rok na našej škole v šťastí a zdraví.
V uplynulom roku sme sa poučili aj inšpirovali, nestihli sme sa však venovať všetkým otázkam. Jednou z nich
je vzťah vedenia školy a jej zriaďovateľa. Žiaľ, mnohí riaditelia majú v tomto smere veľmi zlé skúsenosti.
Ako to funguje v Šintave, o tom sa dozvieme v rozhovore so starostom obce Šintava Miroslavom Holičkom
a riaditeľom školy PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD.
Pán starosta, ako hodnotíte spoluprácu s vedením školy počas Vášho štvorročného funkčného obdobia?
Spolupráca s vedením školy je na veľmi dobrej úrovni, s pánom riaditeľom spolupracujeme a vzájomne sa
podporujeme. Žiaci i pedagógovia sa podieľajú na akciách organizovaných obcou, a taktiež to platí aj naopak,
ja a zamestnanci Obecného úradu sa zúčastňujeme na školských akciách.
Škola nedávno oslávila už 55. výročie, preto je potrebná i nemalá investícia na jej rekonštrukciu. Časť sa
nám podarilo zrealizovať – okná, kúrenie, parkety v telocvični. Verím, že druhá etapa opravy je pred nami.
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Pri slávnostnom príhovore na konci školského
roka odznelo z úst riaditeľa školy pozitívne hodnotenie školy. Aj z reakcií našich čitateľov je jasné, že túto
školu považujú za výnimočnú, akých na Slovensku
nie je veľa. Ste spokojný s úrovňou školy? Čo by bolo
podľa Vás ešte možné zlepšovať?
Škola je na vysokej úrovni a stále napreduje, avšak vždy
je možné niečo zlepšovať. Chcel by som, aby si naša škola
dobré meno zachovala a jej úroveň bola stále lepšia a lepšia.
Vedenie školy i pedagógovia sú zanietení pre rozvoj školy
a ja som rád, že im môžem byť nápomocný. Žiakom ZŠ
v Šintave som bol aj ja, moje dcéry a teraz i vnučka. K našej
škole mám veľmi kladný vzťah a bol by som rád, aby škola
i jej absolventi boli pýchou obce i naďalej.
Aké máte plány do budúcna?
Počas môjho funkčného obdobia som realizoval mnoho aktivít v prospech obce a mám aj plány do budúcnosti – chcel by som, aby naša obec naďalej napredovala a zveľaďovala sa k spokojnosti občanov. Čo sa týka
školy, chcem zachovať jej plynulý chod, skrášľovať ju a podporovať.
Vzhľadom k tomu, že mi onedlho končí funkčné obdobie, všetko je v rukách občanov, akú mi dajú dôveru
v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.
Pán riaditeľ, očakávam, že budeš spoluprácu so zriaďovateľom hodnotiť kladne, preto položím otázku
inak. Poraď tým, čo nevychádzajú dobre so zriaďovateľom, ako na to... Si riaditeľom už tretie funkčné obdobie. Spomenieš si, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach?
Ťažká otázka, je to vždy o ľuďoch, o vzájomnom vzťahu v prospech školy, obce. Treba sa o to usilovať
z oboch strán. Ja sa teším, že so súčasným starostom Miroslavom Holičkom sme dokázali nájsť spoločnú reč,
dokázali sme spoločne výborne komunikovať, vzájomne si pomáhať a spoločne zorganizovať mnohé pekné
akcie. Spomeniem aspoň Deň otvorených dverí, ktorý sme mali 4. júna a predstavili sme na ňom rodičom aj ostatnej verejnosti našu prácu. Tento rok bol spojený s prezentovaním piesní a básní v cudzích jazykoch, ktoré
sa žiaci učia v našej škole – v anglickom i ruskom jazyku. Teším sa, že sa prišlo pozrieť veľa návštevníkov
a mnohí z nich mi vyjadrili, že sa im páčil program, aj otvorené hodiny, na ktorých sa zúčastnili.
Popritom sme spoločne riešili všetky problémy. Starosta nechýbal na žiadnej významnej školskej akcii a ja
zas na významných obecných akciách. Naša spolupráca sa odrazila aj v materiálnom vybavení školy a riešení
havarijných situácií školy.
Ako to fungovalo v predchádzajúcich obdobiach? Bola to dobrá spolupráca, ktorá sa však pred komunálnymi voľbami obrátila na nenávisť voči škole, voči mne, voči mojim zástupkyniam z dôvodu, že v minulých
voľbách proti vtedajšiemu starostovi kandidovala moja zástupkyňa pre ZŠ. Odvtedy je voči nám vyvíjané nepriateľstvo dotyčného pána, ktorý bol v tomto volebnom období poslancom obecného zastupiteľstva.
Blížia sa komunálne voľby, všetko je otvorené. Ako to vnímaš?
Áno, všetko je otvorené. Žiaľ, postavenie školy je vždy späté s obcou, so starostom. Ak by táto vzájomná
spolupráca nepokračovala, tak by to bolo v neprospech žiakov, učiteľov, školy.
Ja však verím, že pán Miroslav Holička získa opätovnú dôveru za starostu obce a opäť budeme v prospech
školy a obce dobre spolupracovať.
Čo očakávaš od nového ministra?
Očakávam kontinuitu so svojím predchodcom vo všetkom, čo dobré sa začalo.
Očakávam, aj na základe prísľubu, že z ministerstva spraví flexibilnú, modernú inštitúciu, že priamoriadené inštitúcie si budú plniť servis pre školy, učiteľov.
Očakávam, že pán minister nepodľahne výzvam rôznych asociácií, združení, spolkov.
Očakávam, že sa podaria presadiť tézy Spoločnej školy.
Ďakujem za rozhovor a želám vám ďalšie úspešné roky, počas ktorých bude pokračovať rozvoj obce aj školy.
Helena Vicenová
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Teraz je ten správny čas
dať laboratóriu novú tvár...

Odporúča doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta
UPJŠ Košice: Uvedené prístroje a sety sú vhodné na tvorbu projektových prác žiakov pre vybrané
témy chémie životného prostredia.

1. Prístroj na prípravu destilovanej vody MILLI-DI
• na všetky typy pokusov, kde potrebujete destilovanú vodu
• nízka spotreba elektriny, rieši problém tvrdej vody
• prietok až do 0.7 L za minútu
Akciová cena 999.90 € bez DPH
Návrh laboratórnych cvičení
Príprava všetkých druhov roztokov, základná učebná pomôcka, riedenie kyselín a pod.

2. Kompaktné laboratórium pre testovanie vody AquaMerck
• reagencie a príslušenstvo na stanovenie amoniaku, uhličitanovej tvrdosti, celkovej tvrdosti
• analýza prítomnosti dusičnanov, dusitanov, fosfátov a kyslíka
• presné stanovenie pH Vašej vzorky vody
Akciová cena 424.10 € bez DPH
Návrh laboratórnych cvičení
Porovnajte si tvrdosť vodovodnej a destilovanej vody, rýchla a precízna analýza – vhodné pre cvičenia s viacerým počtom študentov.

3. Analytické váhy OHAUS
• rýchle a precízne analytické váhy
• váživosť 210 g, dielik 1 mg
• priemer vážiacej plošinky 120 mm
Akciová cena 865.00 € bez DPH
Návrh laboratórnych cvičení
Odvážte svoje vzorky a naučte študentov správne laboratórne postupy pri vážení.
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... zmodernizujte ho s produktmi
Merck Millipore

4. pH meter FE-20
• obsahuje pH elektródu, rameno pre pH elektródu + kalibračné roztoky
(2 x roztok s pH 4.01 + 2 x roztok s pH 7.00)
• rýchla a precízna analýza, široké použitie
• v ponuke stolné aj prenosné pH metre s príslušenstvom
Akciová cena 495.00 € bez DPH
Návrh laboratórnych cvičení
Zistite pH pôdy pri Vašej škole. Odmerajte pH slín pri rôznych prostrediach. Široké použitie pri analýze mydla, džúsu, mlieka... .

5. Kolorimeter MOVE 100
• analýza katiónov a aniónov vo vodách
• stanovenie prvkov od amoniaku po železo vo vzorkách
• voduvzdorný systém – vhodný na použitie v exteriéri
Akciová cena 799.00 € bez DPH
Návrh laboratórnych cvičení
Analyzujte vzorky v pôdnom výluhu, zistite kompletné portfólio prvkov vo vzorke vody alebo pôdy.
* pri objednávke nad 1000 € bez DPH získa každý zákazník vitamínový darček v hodnote 50 €.
Objednávky, ako aj prípadné doplňujúce informácie, prosím, zasielajte na obchodného zástupcu
– RNDr. Ján Fiala, 0905 973 144, jan.fiala@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.com
... a máte to v Merck(u)!
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Jazykové okienko

Foto: Peter Zagar

Po letnej prestávke opäť otvárame jazykové okienko. A otvárakom – použijúc slangový výraz televíznych spravodajcov, ktorý označuje prvú reportáž ‒ bude obľúbené slovo zahájiť. Toto sloveso nepatrí medzi
spisovné jazykové prostriedky, a preto by sme sa mu mali v oficiálnej komunikácii vyhýbať. Krátky slovník
slovenského jazyka uvádza pri slove zahájiť, že ide o zastarané slovo, ktoré má význam zahradiť, zatarasiť,
nedovoliť prístup niekam. Spisovnej norme slovenského jazyka zodpovedajú spojenia začať a otvoriť.

V poslednom či ostatnom čase, teda v čase rozbiehajúceho sa školského roka, sa myšlienkami vraciame
ku dňu, po ktorom sa začali dni dovolenkové, keď si niekto dovolil ten luxus a povolil pracovné tempo. Nie je
chybou, ak žiakmi i učiteľmi obľúbený deň označíme slovným spojením posledný deň školského roka či ostatný deň školského roka. Často ešte evidujeme súboj medzi prídavnými menami posledný a ostatný. Niekto
uprednostňuje slovo ostatný, iný slovo posledný. Ide o synonymá, t. j. slová, ktoré majú rovnaký význam,
a tak si môžeme vybrať, ktoré z nich použijeme.
Všetky významy prídavných mien posledný a ostatný nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka,
ktorý je prístupný aj na webovej stránke www.juls.savba.sk.
Dočítali ste ostatné riadky, teším sa dočítania o dva či za dva mesiace ‒ o tom však nabudúce na poslednej strane Dnešnej školy.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Katedra slovenského jazyka
FF UKF v Nitre
molsiak@ukf.sk

Oznam
V zmysle platnej legislatívy, podľa prechodného ustanovenia novely zákona 317/2009 Z. z., je možné
do skončenia akreditácie prebiehajúcich akreditovaných programov ešte absolvovať overenie profesijných
kompetencií a získať tak 15 kreditov v každom programe.
OZ Šintava.EDU ponúka štyri programy:
1. Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese.
2. Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese.
3. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách.
4. Využívanie IKT v práci učiteľa.
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava ponúka jeden program:
1. Učiť moderne, inovatívne, kreatívne.
Všetky programy môžete absolvovať v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. V záujme bližšieho miesta
ponúkame aj tri programy, ktoré sa overujú aj v Prešove a dva programy v Bratislave.
Bližšie informácie: http://sintavaedu.wordpress.com/
http://www.zssintava.edu.sk/index.php/kontinualne-vzdelavanie
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
garant programov
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