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Na úvod

Na úvod

Vážení čitatelia,

prvé dva mesiace nového školského roka 

ubehli ako voda. Napätie opadlo, emócie, sú-

visiace s  inovovaným Štátnym vzdelávacím 

programom a  administratívou v  školách sa 

zmiernili, učitelia prevažne učia. Sme však spokojní so stavom nášho 

školstva? Blížia sa voľby... Z rozhovoru s riaditeľom ZŠ s MŠ kráľa 

Svätopluka Šintava Martinom Bodisom sa dozviete jeho pohľad, 

hodnotenie uplynulého obdobia a víziu do budúcna.

Tešíme sa, že vám v  aktuálnej téme môžeme predstaviť novú 

súťaž, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je Združenie učiteľov 

chémie. Predstavíme aj projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelá-

vania, prostredníctvom ktorého boli školy  vybavené modernými po-

môckami a učitelia mali možnosť naučiť sa s nimi pracovať pomocou 

inovatívnych metód. Veríme, že takéto projekty budú mať pokračo-

vanie. V príspevkoch s environmentálnou tematikou sa dozviete, aký 

rekord v  recyklovaní utvorili v Badíne a že aj do vašej školy môže 

prísť retro-dodávka. V septembrovom čísle sme vám predstavili na-

šich najlepších olympionikov a teraz si môžete dozvedieť viac o súťaži 

žiakov škôl s chemickým zameraním Grand Prix Chimique. Možno 

sa rozhodnete prísť so žiakmi na niektoré z mnohých zaujímavých 

podujatí Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave.

V odbornej téme nám školská mediátorka a redaktorka Dušana 

Bieleszová dáva návod na pozvanie rodičov k spolupráci. Ak sa chce-

te inšpirovať, pripravte si doma alebo na chemickom krúžku mydlo 

podľa návodu Jarmily Šebeňovej či chemické nápoje, ktoré ponúka 

Marek Tóth svojim žiakom v ZŠ na Rozmarínovej ulici v Komárne.  

Spolu s Luciou Dovalovou vás pozývame do sveta vedy a ume-

nia v základnej škole, ale aj na jej výstavu do Banskej Bystrice. 

V mene celej redakcie vám želám krásny záver roka 2015.

Tešíme sa na Vaše príspevky, otázky a podnety

(email: helena.vicenova@gmail.com).

 Časopis vychádza s fi nančnou podporou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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Rozhovor s osobnosťou

S riaditeľom ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD.

Pán riaditeľ, máme za sebou prvé dva mesiace školského roka, 

teda obdobie, ktoré patrí v školách k najťažším. V niektorých školách sa 

začiatok roka spája s chaosom… Na webovej stránke školy [1] vo fotoga-

lérii zo dňa 14. 9. 2015 si môžeme pozrieť úžasné zábery rekonštrukcie 

vojnových udalostí – organizovali ste Branno-bezpečnostné podujatie 

pre celý región. ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava naši čitatelia už poz-

najú z minulých ročníkov a mnohí z nich sa vašimi aktivitami inšpiro-

vali. Ako ste to všetko stíhali? Aký bol začiatok roka v Šintave?

V našej škole školský rok už tradične začíname slávnosťou, na kto-

rej sa okrem žiakov zúčastňujú pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci 

školy, rodičia i hostia. S potešením som privítal prítomných, osobitne žiakov 1. ročníka, a zaželal som im úspeš-

ný školský rok. Vyzdvihol som prácu všetkých, ktorí sa počas letných prázdnin podieľali na prerábaní a úpra-

ve priestorov školy. Na slávnosti sa zúčastnili a prihovorili žiakom a hosťom aj starosta obce Miroslav Holička, 

prednostka OÚ v Galante Mgr. Júlia Gálová a vedúca odboru školstva OÚ v Trnave Ing. Edita Antalová. Za 

účasti hostí a rodičov sme spolu so starostom obce otvorili priestory materskej školy, ktorá sa po získaní dotácie 

z MŠVVaŠ SR rozšírila, aby mohla prijať až 60 detí.

So začiatkom školského roka sú späté nielen ustanovujúce rodičovské združenia v triedach, Rada ško-

ly, Rada rodičov, spracovanie agendy materskej aj základnej školy, ale aj zaujímavé podujatia pre žiakov i obča-

nov Šintavy. 3. septembra boli žiaci v Bratislave na vydarenom charitatívnom koncerte Integrácia, 7. septembra 

navšívili výstavu ovocia a zeleniny, ktorú pripravila Slovenská organizácia zväzu záhradkárov v Šintave a 14. 

septembra nasledovala výnimočná akcia – Branno-bezpečnostné podujatie pre celý región. Rekonštrukcia bo-

jov 2. svetovej vojny pod mostom v Šintave bola silným zážitkom pre žiakov, zamestnancov školy, vzácnych 

hostí i obyvateľov Šintavy, ktorí prišli medzi nás. Podujatie podporilo Ministerstvo obrany SR cez dotačný sys-

tém a spolufi nancovalo ho i družstvo Šintavan, s. r. o.

Verejnosti si známy ako presadzovateľ spoločnej školy [2]. V októbri 2013 si čitateľom Dnešnej ško-

ly priblížil jej hlavnú myšlienku: Spoločná škola nie je to, čo bolo, spoločná škola je niečo, čo by malo byť po-

mocou pre učiteľov. Dnes sme svedkami toho, že sa všetko prenieslo na učiteľov, stále je veľa vecí, ktoré učitelia 

musia robiť, čo je pre nich zaťažujúce. A práve spoločná škola hovorí – odbúrajme od učiteľov to, čo nemusia 

robiť, a to, v čom by im mali pomáhať priamo riadené pomocné orgány. Hlavným cieľom spoločnej školy je, 

aby bol poskytovaný učiteľom a školám servis, takže učitelia majú po čom siahnuť. Môžu siahnuť po vytvore-

ných textoch, môžu siahnuť po vytvorených materiáloch, môžu siahnuť po učebných osnovách, môžu siahnuť 

po ďalších metodických materiáloch, ktoré by im priamo riadené inštitúcie urobili. A toto je cieľ, o ktorý sa 

musíme usilovať. Niečo sa naštartovalo, niečo je a niečo by malo byť [3].

Myšlienky spoločnej školy, ktoré si prezentoval v médiách, na konferenciách i seminároch učiteľov za-

ujali, súhlasili s nimi a dopĺňali ich, vyjadrovali podporu. Z mnohých vystúpení spomeniem naše chemické 

podujatia, a to 1. národnú konferenciu učiteľov chémie vo februári 2013 v Banskej Bystrici a 2. národnú konfe-

renciu vo februári 2014 v Košiciach, z ktorých je možné pozrieť si aj videonahrávky [4]. Čo na to po čase hovoríš?

Stále som presvedčený o tom, že sloboda škôl, učiteľov, je v metódach a formách vyučovania a nie vo vytvá-

raní dokumentov. Učiteľ si má plánovať konkrétnu hodinu, ako ju čo najefektívnejšie odučí. 

Myslím si, že je dostatok priamoriadených inštitúcii ministerstva, ktoré môžu poskytovať školám, učiteľom 

servis a pomoc. Teší ma napríklad projekt http://www.komposyt.sk/, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej 

psychológie a patopsychológie Bratislava a priniesol množstvo metodických materiálov pre prácu so žiakmi so 

zdravotným znevýhodnením. 

Nie som zástancom tvrdého liberalizmu v školstve. Odmietam slobodu škôl vo fi nancovaní (aby v školstve ne-

boli tabuľkové platy), jednotné fi nancovanie škôl bez výnimiek (aby sa pomáhalo malotriedkam, menším školám). 

Zároveň sa však treba zamyslieť nad tým, aby boli súkromné školy rovnako fi nancované ako školy verejné. 
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Rozhovor s osobnosťou

Podporujem zjednotenie regionálneho školstva v oblasti fi nancií a riadenia, ktoré  navrhuje už dlhšie ob-

dobie Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. K tejto otázke odborári ešte koncom mar-

ca spustili petíciu, ktorá bude trvať do konca decembra 2015. Petícia obsahuje dva body. Prvý hovorí o tom, 

aby školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva vnútra prešli naspäť pod rezort škol-

stva.V druhom bode žiadajú, aby fi nancovanie materských škôl, základných umeleckých škôl (ZUŠ), jazyko-

vých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasné-

ho režimu fi nancovania originálnych kompetencií do režimu fi nancovania prenesených kompetencií.

V Dnešnej škole v marci 2014 [5] si vyjadril: Niekedy nerozumiem, prečo sa niektoré veci (čo nesto-

ja ani cent) neurobili a nepomôže sa učiteľom, školám. Stále som optimista, lebo viem, že pán minister má 

úprimnú snahu a záujem pomôcť regionálnemu školstvu. 

• Budem sklamaný, ak sa inovovaný Štátny vzdelávací program (ŠVP) pre ZŠ nezačne uplatňovať už od sep-

tembra 2014 vo všetkých ročníkoch.

• Budem sklamaný, ak nebudú alternatívne rámcové učebné plány pre ZŠ rozpísané po ročníkoch.

• Budem sklamaný, ak sa neodbúra tvorba učebných osnov v  Školskom vzdelávacom programe (ŠkVP) 

a učebné osnovy nebudú súčasťou ŠVP a školy budú opäť tvoriť a prerábať ŠkVP.

• Budem sklamaný, ak nebudú Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) zverejnené vzory, predlohy.

• Budem sklamaný, ak ešte v inovovanom ŠVP pre ZŠ budú prierezové témy, ktoré aj Kurikulárnou radou boli zrušené.

Kladiem Ti teda otázku: Si sklamaný?

Áno, som sklamaný…

Poďme po jednotlivých bodoch a zhodnoťme, čo sa zrealizovalo a čo nie.

 1. ŠVP pre materské školy určuje výkonové a obsahové štandardy podľa vekových skupín: pre deti 3 – 4-roč-

né, 4 – 5 a 5 – 6-ročné deti. Štát vydá pre ZŠ alternatívne učebné plány, z ktorých si škola vyberá a výber 

uvedie v Školskom vzdelávacom programe. Umožniť varianty – spoločenskovedný, prírodovedný, výchov-

ný, variant s voliteľnými hodinami. 

Na ŠVP pre materské školy sa pracovalo systematicky, pracovný tím pod vedením prof. PhDr. Branislava 

Pupalu, CSc., úspešne zavŕšil svoju niekoľkoročnú prácu. Učiteľky materských škôl boli priamo zaintereso-

vané na jeho tvorbe, pripomienkovali, overovali, boli pozývané na školenia, dostávali metodické materiály. 

Pochvaľovali si, že mohli nielen diskutovať, ale dostávali aj spätnú väzbu. Dobré je, že sa v tomto školskom 

roku pilotne mohli, ale nemuseli materské školy zapojiť. A budeme hodnotiť v júni 2016. 

Pri tvorbe ŠVP pre základné školy to však bolo inak. Diskutovalo sa síce neustále, no komunikácia zo 

strany ŠPÚ zlyhala, spätná väzba nebola skoro žiadna. Výsledok máme teraz pred sebou. V inovovanom 

ŠVP má každý predmet inú formu, učebné osnovy v ŠVP nemajú rovnakú štruktúru. Prečo? Prečo sa jed-

notlivé predmetové komisie v rámci ŠPÚ nedohodli, prečo nespolupracovali? Pôvodne dobrý zámer zlyhal, 

to pozitívne v inovovanom ŠVP sa dostalo do úzadia. Vypichuje sa, že priniesol ďalšiu prácu, a je len priro-

dzené, že tú pedagógovia po predchádzajúcich skúsenostiach odmietajú. Nemožno však rovnako zatraco-

vať všetky predmety, nie na všetky sú sťažnosti. Mnohé pripomienky učiteľov z praxe, ktoré poslali v rámci 

verejnej diskusie, sa zapracovali. V predmetových komisiách ŠPÚ pracujú mnohí členovia SKÚ, a napriek 

tomu SKÚ otvoreným listom vyjadrila nespokojnosť so smerovaním základného školstva, najmä s požia-

davkami, ktoré sa takmer každoročne kladú pred začiatkom školského roka na učiteľov [6] . 

Pôvodným zámerom inovácie bola redukcia, zjednodušenie a zjednotenie. Po nich učitelia volali, chceli 

inováciu, zmenu, nápravu chýb z roku 2008. Nakoniec ich hlasy akoby zanikli, do popredia sa dostali hlasy 

zástupcov väčšinou súkromných škôl, ktorí žiadali odloženie platnosti, ďalšie predĺženie pripomienkova-

nia. ŠPÚ predlžoval pripomienkovanie a nové dokumenty sa priebežne nezverejňovali.

Som sklamaný tým, že sa inovovaný ŠVP nezačal naraz uplatňovať vo všetkých ročníkoch a zvolil sa 

postupný prechod. Práve preto musí mať každá škola paralelne nový a aj pôvodný ŠkVP. V tomto roku ško-

ly aktualizovali prvý a piaty ročník, do konca augusta budúceho roka majú inovovať celý ŠkVP. Termín na 

dopracovanie kompletného  inovovaného ŠkVP pre všetky ročníky má byť do 31. 8. 2016, čo je nevhodné, 

a verím, že sa ešte prehodnotí.

Štát nevydal pre ZŠ alternatívne učebné plány, z ktorých si škola mala vyberať a výber uviesť v ŠkVP. 

Neumožnili sa varianty – spoločenskovedný, prírodovedný, výchovný, variant s voliteľnými hodinami.



5

Rozhovor s osobnosťou

Očakával som, a nielen ja, že ŠPÚ k začiatku školského roka zverejní vzory, alternatívy ŠkVP, metodické 

materiály k predmetom. Pozitívnym krokom je, že na webovej stránke ŠPÚ postupne pribúdajú nové ma-

teriály. ŠPÚ nám doteraz ponúkol Manuál na tvorbu ŠkVP a 330-stranový manuál na tvorbu eŠkVP zverej-

nila Digiškola. Týmto som veľmi sklamaný.

 2. Rámcový učebný plán (RUP) v  ŠVP pre ZŠ je určený podľa ročníkov a  prílohou sú všetky učebné osnovy 

na predmety. V rámci osnov bude striktne stanovené, ktoré predmety treba deliť. RUP v ŠVP pre SŠ je 

určený na stupeň.

RUP je určený podľa ročníkov už od tohto školského roka, aj je stanovené, ktoré predmety sa musia deliť. 

Nie sú však doriešené prírodovedné predmety – nie je určená hranica, od ktorej sa musí trieda deliť na labora-

tórnych cvičeniach a praktických aktivitách. Podľa inovovaného ŠVP majú učitelia robiť spolu so žiakmi expe-

rimenty, skúmať, objavovať. Je to však možné pri 30 žiakoch v triede? 

A na tlak niektorých škôl sa ponechala aj možnosť ísť na stupeň, nie na ročníky. Toto určite v základnom 

školstve nie je dobré. 

Je dobré, že RUP v ŠVP pre SŠ je určený na stupeň.

 3. Ak si škola zavedie nejaký predmet v ŠkVP v rámci voliteľnosti, tak si pre daný predmet vypracuje učebné 

osnovy, ktoré sú prílohou ŠkVP.

Toto platí. Teší ma, že sa odbúrala tvorba učebných osnov, pretože za osnovy môžu školy považovať 

štandardy, ktoré sú súčasťou ŠVP. V prípade, že školy nenavyšovali počet hodín oproti ŠVP, nemajú veľa 

práce navyše, ak však hodiny pridali, musia vypracovať osnovy daného predmetu. Žiaľ, mnohé štandardy je 

ťažké považovať za osnovy a používať ich. Preto chápem, že je nespokojnosť. 

 4. Ak sa materská škola neprofi luje, postupuje podľa ŠVP, ak sa profi luje, vychádza sa zo ŠVP pre ISCED 0 

a v ŠkVP doplnia podmienky. Ak si škola nezakladá žiadny predmet, postupuje podľa ŠVP. A ak sa niekto 

predsa len nezmestí do pravidiel (body 1. – 4. spoločnej školy), je tu možnosť mať experiment. Pri expe-

rimentálnom overovaní nových spôsobov učenia by sa postupovalo podľa schválených pravidiel na jeho 

realizáciu, priebežné a záverečné hodnotenie.

Platí, že školským vzdelávacím programom môže byť aj program, ktorý je výsledkom experimentálne-

ho overovania, ak tak rozhodne ministerstvo školstva. 

Návrh na experimentálne overovanie predkladá zriaďovateľ školy na schválenie ministerstvu školstva. 

Ministerstvo školstva rozhoduje o návrhu na experimentálne overovanie do 60 dní od doručenia návrhu.

Garant hodnotí experimentálne overovanie priebežne za každý školský rok najneskôr mesiac po skon-

čení školského roka a predkladá ho ministerstvu školstva.

Záverečné hodnotenie experimentálneho overovania predloží garant ministerstvu školstva do troch 

mesiacov od jeho ukončenia, najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, v  ktorom bolo vykonané. 

Ministerstvo školstva rozhodne o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania v lehote do 30 dní odo 

dňa predloženia jeho záverečného hodnotenia.

 5. Súčasťou učebných osnov predmetu sú aj implementované všetky prierezové témy.

Dnes platí, že povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú 

cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy (tematiky) je možné realizovať viacerými formami – ako integro-

vanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov, ako samostat-

ný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profi lácii školy), vhodná je forma projektu (v rozsahu 

počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívna forma kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účin-

nosti a neformálnej realizácie témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber 

spôsobu a času realizácie prierezovej témy je v kompetencii každej školy.

ŠVP pre primárne vzdelávanie vymedzuje spolu 8 prierezových tém (Osobnostný a  sociálny rozvoj, 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výcho-

va, Regionálna výchova a ľudová kultúra, Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

a Ochrana života a zdravia). ŠVP pre nižšie stredné vzdelanie defi nuje 6 prierezových tém (Osobnostný 

a  sociálny rozvoj, Výchova k  manželstvu a  rodičovstvu, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia).

Prierezové témy nemajú vlastné vzdelávacie štandardy, sú rozpracované na úrovni cieľov, ktoré je po-

trebné zapracovať do jednotlivých vyučovacích predmetov.
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Rozhovor s osobnosťou

Som sklamaný, pretože prierezové témy zostali, a to aj napriek tomu, že ich už dávno odporúčala zrušiť 

Kurikulárna rada. 

Kurikulárna rada – poradný orgán ministra – začala pracovať po nástupe Dušana Čaploviča, a my, jej 

členovia, sme verili, že vnesie systematické prvky do slovenského školstva. Napriek nášmu záujmu o prácu 

predseda Kurikulárnej rady, ktorým bol riaditeľ ŠPÚ doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., prestal zvolávať 

zasadnutia. Jej činnosť sa neobnovila ani po výmene vedenia ŠPÚ. Považujem to na škodu veci, pretože na-

príklad jednou z jej úloh malo byť práve posúdenie ŠVP.

Humorne vyznieva formulácia v Manuále k tvorbe ŠkVP vydaného ŠPÚ, že prierezové témy, ktoré vyme-

dzuje Štátny vzdelávací program, môžeme defi novať ako významný prostriedok k prekonávaniu izolovanosti vý-

učby jednotlivých učebných predmetov, ktoré tvoria príslušnú vzdelávaciu oblasť. Prierezové témy sú výrazom 

komplexnejšieho prístupu k realizácii učebného obsahu, vrátane mnohostrannejších možností jeho prepájania.

 6. ŠPÚ a Metodicko-pedagogické centrum (MPC) vydávajú vzorové Tematické výchovno-vzdelávacie plány 

(TVVP) pre učiteľov ZŠ, SŠ, ktoré učitelia môžu použiť. TVVP nie sú povinnou dokumentáciou školy, ne-

podliehajú externej kontrole, formu a rozsah stanovuje škola. Zároveň vydávajú vzorové plány výchov-

no-vzdelávacej činnosti, z ktorých si materská škola vyberá a výber uvedie v ŠkVP.

Metodickú činnosť má priamo vo svojom názve iná priamoriadená organizácia – MPC, avšak na ich 

webovej stránke som zatiaľ nepostrehol žiadnu metodickú pomoc pre učiteľov. Ako som už uviedol, je dob-

ré, že na webovej stránke ŠPÚ postupne pribúdajú nové materiály. Žiaľ, TVVP vydali len súkromné vyda-

vateľstvá. Samozrejme, pripravujú si ich učitelia, ale prečo im nedať pomoc?

Od 1. septembra sa z pedagogickej dokumentácie vypustili tematické výchovno-vzdelávacie plány jed-

notlivých učebných predmetov, teda nepodliehajú externej kontrole, ich formu a rozsah stanovuje škola, čo 

je v súlade s tézou spoločnej školy.

Štát nevydával vzorové plány výchovno-vzdelávacej činnosti, z ktorých si materská škola vybrala a vý-

ber uviedla v ŠkVP. V MŠ môžeme naplánovať, ale vždy spontánne prispôsobíme vzniknutej situácii, dáme 

priestor deťom. Je nejednotnosť v plánovaní – autori mohli dať niekoľko modelov vzorových plánov pri za-

chovaní slobody pre školy. 

 7. Národný ústav certifi kovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vydá štandardizované testy s čitateľskou 

gramotnosťou, tiež testy pre prírodovedné a spoločenskovedné predmety, testy pre rôzne predmety, roční-

ky – ako pomoc pre učiteľov, ktoré môžu využívať pri svojej práci.

V novembri sa končí národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných ško-

lách s  využitím elektronického testovania, ktorý realizoval NÚCEM. Tento projekt výrazne zasiahol do 

profesijných kompetencií v ňom zapojených pedagógov, zvýšil ich odbornú úroveň. Okrem podpory ľud-

ského potenciálu je významnou materiálnou podporou e-testovania dodanie ďalších počítačov do škôl, čo 

umožňuje využívanie elektronického testovania v rámci projektu väčšiemu počtu účastníkov. Pedagógovia 

najviac očakávajú databanku testových úloh, ktoré budú môcť používať priamo vo vyučovacom procese. 

Ak by sa podarilo zaviesť celoplošné e-testovanie do vyučovacieho procesu na školách, monitorovanie 

úrovne vedomostí a kľúčových kompetencií žiakov ako aj sledovanie trendov kvality škôl, nesporne bude 

výsledkom skvalitnenie slovenského školstva.

Aj naši šiestaci si formou e-testovania vyskúšali vedomosti z matematiky, testovanie sa konalo 29. sep-

tembra. Test, ktorý riešili, bol vhodne pripravený a v súlade so ŠVP. Žiakov táto forma testovania zaujala.

Verím, že bude tento projekt pokračovať, aby sa neustále databáza dopĺňala. Tento bod spoločnej školy sa plní. 

 8. ŠŠI plní úlohu poradného orgánu, ktorý spolupracuje so školami ako poradný orgán a vydá školám ma-

teriál, v ktorom sa konkretizuje oblasť hodnotenia a kontroly inšpekčnej činnosti. Školám pred kontrolou 

poskytuje poradenstvo.

ŠŠI zverejňuje na svojej stránke [7] pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia 

platné pre daný školský rok, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka. Takisto zverejňuje plán inšpekčnej 

činnosti, v ktorom sú uvedené úlohy, na ktoré sa zameriava v rámci kontrolnej činnosti. 

ŠŠI aktívne podporuje zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania poskytovaním objektívnej spätnej väzby ško-

lám, výsledky zverejňuje vo vypracovaných správach o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských 

zariadeniach v Slovenskej republike. Pracovníci ŠŠI zovšeobecňujú skúsenosti a poznatky z inšpekčnej činnosti na 

pracovných poradách, seminároch a vzdelávacích podujatiach pedagogických a ostatných pracovníkov škôl.



7

Rozhovor s osobnosťou

V septembri ŠŠI zverejnila výsledky dotazníka, v ktorom riaditelia škôl hodnotili činnosť inšpekcie veľ-

mi pozitívne. Prikláňam sa však k názorom, že získavanie týchto údajov malo byť anonymné, vtedy by boli 

výsledky dotazníka objektívne a nespochybniteľné. 

V tomto bode sa téza spoločnej školy, aj v zhode s programovým vyhlásením vlády [8] začína postupne 

napĺňať. Verím, že ŠŠI prestane byť strašiakom, ale stane sa pre školy partnerom a poradcom. Zatiaľ neviem, 

ako bude prebiehať poradenstvo ŠŠI. 

 9. Štát v rámci rozvoja digitálnej gramotnosti a modernizácie edukačného procesu vytvorí pre materské, 

základné i  stredné školy portál, na ktorom budú všetky dostupné materiály pre učiteľa prístupné spolu 

s možnosťou vzájomnej výmeny pedagogických zručností a skúseností. Rovnako bude podporovať aj mo-

dernizáciu edukačných pomôcok na základe potrieb školy. Štát zabezpečí zverejnenie všetkých schvále-

ných učebníc a pracovných zošitov v elektronickej podobe na portáli eaktovka.sk a umožní ich bezplatné 

využívanie učiteľmi aj žiakmi. 

Na sľúbený portál pre materské, základné i  stredné školy stále čakáme. 

Mnohé základné školy boli vybavené pomôckami pre vyučovanie techniky, fyziky, chémie a biológie 

v rámci projektov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), čo je výrazný posun dopredu. 

V učebnicovej politike zatiaľ posun nenastal. Žiaľ, na portáli eaktovka sú zverejnené iba niektoré učebnice. 

 10. MŠVVaŠ SR vydá metodický pokyn, ktoré dokumenty sa môžu viesť elektronicky a ktoré nutne papierovo. 

Následne v pokyne uvedie spôsoby archivácie a vzory pre ich vypracovanie a vypisovanie.

Vzorové dokumenty sú veľmi potrebné a mali by byť pripravené tak, aby si ich každý nemohol vysvetľovať 

rôzne. Vzory pedagogickej dokumentácie si školy môžu stiahnuť z Knižnice pedagogickej dokumentácie [9]. 

Teraz sa v mnohých školách agenda spracúva duplicitne, používajú aj elektronickú aj tlačenú formu. 

O vedení dokumentov elektronickou formou sa veľa nedozvieme, s výnimkou triednej knihy, ktorá sa 

môže viesť v elektronickej forme. Triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci škol-

ského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia 

(§ 11, odsek 4 Zákona 245/2008 Z. z.).

Ďakujem za zhodnotenie 10 bodov spoločnej školy a ešte poprosím o pár odpovedí na iné otázky.

Pri ministerstve začala pôsobiť skupina pre debyrokratizáciu, v ktorej sú aj zástupcovia Slovenskej ko-

mory učiteľov. Od septembra 2015 vstúpili do platnosti v základných školách zmeny, ktoré sú aj výsledkom 

práce tejto skupiny, a to voľnejšia štruktúra organizačného poriadku, zjednodušuje sa možnosť organizo-

vania výcvikov, výletov, exkurzií, kde nie je potrebný návrh triedneho učiteľa a zaradenie do plánu práce 

školy, ruší sa plán činnosti metodických združení a predmetových komisií, ruší sa pravidlo „integrova-

ný žiak je za dvoch v triede“ a zvýšený normatív zostáva, rozhodnutie o prípadnom delení triedy z dôvo-

du počtu integrovaných je ponechané na riaditeľovi, ruší sa ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a zá-

stupcu riaditeľa, ruší sa prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej 

činnosti odborných zamestnancov, ruší sa rokovací poriadok pedagogickej rady. Ako hodnotíš uvedené 

zmeny?

Výborne. Teším sa, že sa zrušili tieto nepotrebné, duplicitné dokumenty. Okrem uvedeného sa z pedago-

gickej dokumentácie vypustili aj plán výchovno-vzdelávacej činnosti či plán práce školy, tematické výchov-

no-vzdelávacie plány jednotlivých učebných predmetov, učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy... 

Bez mnohých z uvedených dokumentov škola nemôže fungovať, riaditeľ musí mať prehľad a dokumenty sú 

potrebné pre učiteľov, riaditeľa školy, chod školy. Plánovanie je potrebné... 

Zmena je v tom, že teraz tieto dokumenty nebudú predmetom kontrolnej inšpekčnej činnosti. Takto sa do 

rúk riaditeľa školy dáva väčšia právomoc, väčšia zodpovednosť. 

Pred dvomi rokmi si vyjadril názor, že Rezortný informačný systém (RIS) bude prínosom a držíš mu 

palce. Ako dnes hodnotíš jeho zavedenie? Vzniesla sa naň vlna kritiky zo strany učiteľov i rodičov.

Budúcnosť je bez elektronizácie nepredstaviteľná. Myšlienku RIS-u pokladám stále za prínosnú, avšak za 

predpokladu, že sa budú od škôl vyžadovať iba základné údaje, nevyhnutné pre vedenie školskej agendy. Vtedy 

uľahčí prácu školám i ministerstvu. Dnes je veľký ohlas na citlivé údaje, ktoré mali rodičia poskytnúť školám. 

Školy mnohé údaje nepotrebujú. 
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Predo dverami sú voľby. Politické strany budú vo svojich programoch tak, ako aj počas predchádzajú-

cich rokov, deklarovať, že ich prioritou bude školstvo. V súčasnosti sa množia návrhy nielen jednotlivých 

učiteľov, ako by to malo byť v školstve, prijal ich aj prezident. 

Páčilo sa mi 22 bodov programu pre školstvo, s ktorými išiel do minulých volieb Dušan Čaplovič. Ty si 

spracoval tézy spoločnej školy, bol si nápomocný, avšak nemal si zodpovednosť. Žiaľ, ako si aj teraz zhod-

notil, mnohé sa nezrealizovalo...

Áno, myšlienky spoločnej školy, ktoré som prezentoval v médiách, na konferenciách i seminároch, učiteľov za-

ujali, súhlasili s nimi a dopĺňali ich, vyjadrovali mi podporu, za ktorú som vďačný. Následne som ich v rámci svojich 

možností predkladal zodpovedným. Ďakujem za možnosť zhodnotiť plnenie bodov spoločnej školy v tomto časo-

pise, zároveň budem hodnotiť pri všetkých verejných stretnutiach a teším sa na odozvu. A čo bude ďalej, uvidíme. 

Aký by bol program Martina Bodisa do volieb 2016? Čo by si ponúkol učiteľom?

Môj program by bol dotiahnutím a realizovaním nesplnených bodov spoločnej školy, s následnou aktuali-

záciou, ktorá vyplynula zo zmien, ku ktorým došlo.

Prioritami by boli:

 1. ŠVP sa dotiahne.

a)  Dopracovanie inovovaného ŠVP, zjednotenie, zjednodušenie a sprehľadnenie všetkých predmetov.

b)  Vydanie alternatívnych rámcových učebných plánov pre ZŠ, z ktorých si škola vyberie a výber uvedie v ŠkVP, 

zverejnenie variantov – spoločenskovedný, prírodovedný, výchovný, variant s voliteľnými hodinami. 

c)  Doriešenie delenia prírodovedných predmetov.

 2. Doriešenie prierezových tém, ktoré nebudú uvedené v ŠVP a nikde sa už nevypisujú.

 3. Nastanú organizačné a personálne zmeny v priamoriadených organizáciách.

 4. NÚCEM bude pokračovať v tvorbe testov, ktoré by boli pomocou pre učiteľov.

 5. Náplňou práce ŠŠI bude aj poradenstvo školám, ktoré sa konkrétne rozpracuje, ako bude prebiehať.

 6. Zverejnia sa vzory plánov, konkrétne metodické materiály, ktorými by sa mohli učitelia inšpirovať alebo ich 

priamo použiť. Budú sa organizovať metodické podujatia, metodické dni, na ktorých by si mohli učitelia 

vymieňať skúsenosti, získavať nové informácie – všetko na báze dobrovoľnosti. Na portáli pre materské, zá-

kladné i  stredné školy budú zverejnené všetky dostupné materiály pre učiteľa prístupné spolu s možnosťou 

vzájomnej výmeny pedagogických zručností a skúseností. 

 7. Štát bude riešiť učebnicovú politiku (otvorenie trhu s učebnicami), zabezpečí zverejnenie všetkých schvá-

lených učebníc a pracovných zošitov elektronickej podobe na portáli eaktovka.sk a umožní ich bezplatné 

využívanie učiteľmi aj žiakmi. 

 8. Štát bude podporovať modernizáciu edukačných pomôcok na základe potrieb školy cez rôzne projekty.

 9. Metodickým pokynom sa presne určí, ktoré dokumenty môžu byť vedené elektronicky a ktoré papierovo, 

uvedie spôsoby archivácie a vzory pre ich vypracovanie a vypisovanie.

 10. Samozrejme, navýšenie fi nancií do školstva s postupným zvyšovaním platov. 

Ďakujem za rozhovor a želáme si naplnenie cieľov. 

RNDr. Helena Vicenová
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Na aktuálnu tému

Objavujeme čaro chémie
Propozície 1. ročníka súťaže

Vyhlasovateľ súťaže: Združenie učiteľov chémie.

Organizátor súťaže: Združenie učiteľov chémie.

Odborní garanti: RNDr. Helena Vicenová (ZUCH), prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (SCHS).
Cieľ súťaže: Prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prí-

rodovednú gramotnosť.
Termíny

Vyhlásenie súťaže: 30. september 2015.
Školské kolo: 1. október 2015 – 8. január 2016.
Odoslanie postupujúcich prác prác zo školského kola: 11. január – 15. január 2016.
Uzávierka súťaže: 20. január 2016.
Vyhodnotenie prác celoslovenského kola: 1. február 2016 (počas 4. národnej konferencie učiteľov chémie).

Kategórie
Súťaž je určená žiakom 6. – 9. roč. ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií (ISCED 2).

I. kategória: 6. – 7. ročník základnej školy, príma a sekunda gymnázií s osemročným štúdiom,

II. kategória: 8. ročník základnej školy, tercia gymnázií s osemročným štúdiom,

III. kategória: 9. ročník základnej školy, kvarta gymnázií s osemročným štúdiom.

Podmienky súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek žiak (dvojica žiakov) podľa príslušných kategórií. 
Do celoslovenského kola posiela škola v každej kategórii maximálne jednu víťaznú prácu zo školského kola. 
Žiak (alebo dvojica žiakov) spracuje formou prezentácie pokus, ktorý bol zrealizovaný bez pomoci učiteľa 

alebo za asistencie učiteľa. Ak sa na práci spolupodieľa učiteľ, v postupe sa uvedie v ktorých krokoch. 
Každá práca (prezentácia v programe PowerPoint) musí obsahovať nasledujúce časti:

a) Názov pokusu, meno žiaka (dvojice žiakov), meno učiteľa, škola (presná adresa).

b) Motivácia – uvedie sa, prečo sa žiak rozhodol zvoliť práve tento pokus. 

c) Pomôcky.

d) Chemikálie.

e) Postup práce.

e) Záver – záverečné zhrnutie, prínos práce, poďakovanie spolupracovníkom pri fotografovaní a pod.

e) Zdroje.

f) Fotodokumentácia – fotografi e dôležitých krokov pracovného postupu aj s popisom.

Rozsah prezentácie max. 15 strán (slajdov), veľkosť súboru max. 2500 kB.

Hodnotenie celoslovenského kola
Maximálny počet dosiahnutých bodov za prácu je 25.
Odborná porota rozhoduje podľa nasledovných kritérií:

1. Do užšieho výberu postupujú len práce, v ktorých sú pokusy opísané tak, že sú opakovane realizovateľné 

a boli v nich použité len povolené chemikálie.

2. Postupujúce práce hodnotí porota nasledovne:

a) opis pokusu, motivácia, záver – max. 5 b,

b) vlastná realizácia pokusu – max. 10 b,

c) bezpečnosť pri práci, fotodokumentácia, celkový dojem – max. 10 b.

Vyhodnotenie a výsledky súťaže
Súťaž bude slávnostne vyhodnotená na 4. národnej konferencii učiteľov chémie.
Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách a na webovej stránke www.zuch.sk.

Kontaktná osoba: RNDr. Helena Vicenová, mob. 0903 688 154, email: helena.vicenova@gmail.com.

Šablóna prezentácie a prihláška na súťaž, ktoré treba vyplniť a elektronicky poslať na adresu organizátora, je na 

www.zuch.sk. Adresa na zaslanie prihlášky a prezentácie: helena.vicenova@gmail.com.

RNDr. Helena Vicenová

predseda Správnej rady ZUCH
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Národné projekty rozvíjajú 

prírodovednú gramotnosť 

žiakov a vedú ich 

k manuálnej práci

Dnešná mládež nie je manuálne zručná, čo sa priamoúmerne od-

ráža na nedostatku kvalitných odborníkov na trhu práce. Nielen naj-

novšie prieskumy, ale už aj realita ukazuje, že nám chýbajú absolven-

ti stredných odborných škôl s technickými zručnosťami. To je hlavný 

problém, ktorý majú za cieľ vyriešiť národné projekty Štátneho inšti-

tútu odborného vzdelávania a  Ministerstva školstva, vedy výskumu 

a športu SR.

Projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníc-

tvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentmi, a tak isto projekt 

Podpora polytechnickej výchovy na základných školách sa snažia podporiť záujem o stredné odborné školy vyba-

vením nových odborných učební a dodaním moderných didaktických pomôcok na základné školy po celom 

Slovensku. Výsledkom projektov bude návrh normatívu vybavenia odborných učební na školách.

Prvý projekt zariadil nové učebne fyziky, techniky, biológie a chémie na 49 pilotných ZŠ vo všetkých kra-

joch okrem Bratislavského. Pribudli sem zbierky nerastov a hornín, makety orgánov človeka, mikroskopy 

aj s preparátmi či edukačné sady zamerané na magnetizmus, termodynamiku a optiku. Na hodiny ché-

mie pribudli chemikálie, trojrozmerné skladacie modely zlúčenín, laboratórne váhy, závažia, laboratórne sklo 

či ochranné pomôcky, ako sú ochranné plášte, rukavice a  okuliare. Učebňa techniky je vynovená mobilný-

mi zariadeniami na obrábanie dreva, kovov, stoly na brúsenie, rezanie a pílenie. Do učební pribudli aj nové 

noteboo ky, dataprojektory a interaktívne tabule. 

Do tohto projektu sa okrem 49 zariadených pilotných základných škôl, zapojilo aj 451 nepilotných ZŠ, na 

všetky bol dodaný soft vérový nástroj na identifi káciu profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OVP a elektro-

nický katalóg pracovných pozícií. Katalóg obsahuje zoznam povolaní, ktoré sú v regióne žiadúce a na ktoré 

by sa mohli žiaci orientovať. V školskom roku 2015/2016 bude na všetkých 500 zapojených základných školách 

testovaný soft vérový nástroj, ktorý bude pomáhať výchovným poradcom určovať, na čo majú žiaci talent a kam 

by sa mali v budúcnosti uberať. Doteraz sa základné školy podieľali na výbere povolania žiaka len minimálne. 

Aj toto chce projekt zmeniť a spraviť zo škôl partnerov pre rodičov. Intenzívne pracovať so žiakmi začnú vý-

chovní pracovníci už od piateho ročníka. Pomocou už spomínaného soft vérového nástroja a katalógu pracov-

ných pozícií im predstavia aj iné ako všeobecné smery stredoškolského štúdia. 

V  tretej hlavnej aktivite sa pro-

jekt zaoberá prácou s talentami. Pre 

ZŠ pripravil niekoľko odborných sú-

ťaží, v ktorých spája žiakov základ-

ných škôl so žiakmi stredných od-

borných škôl. Ide o súťaže, v ktorých 

si žiaci cibrili svoje manuálne zruč-

nosti a rozvíjali vedomosti z predme-

tov fyzika, chémia či biológia. Víťazi 

prvého ročníka sa zúčastnili exkurzie 

do švajčiarskeho výskumného centra 

CERN a  táto skúsenosť ich natoľko 

inšpirovala, že do súťaží motivovali aj 

svojich ďalších spolužiakov. Víťazi odbornej súťaže „Základoškolská odborná činnosť“, ktorí sa 
zúčastnili exkurzie do švajčiarskeho výskumného centra CERN.
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Súťaže mali u žiakov i učiteľov pozitívny ohlas a zaznamenali sme stúpajúci záujem nielen o účasť na nich, ale 

aj o stredné odborné školy. Žiaci boli počas príprav na súťaž v úzkom kontakte so stredoškolákmi, ako aj s pros-

tredím SOŠ, čo v nich vyvolalo veľa zvedavých otázok. Na základe týchto skúseností vypracoval ŠIOV návrh nor-

matívu na organizovanie podobných súťaží pre „základoškolákov“, aby sa v podobných úspešných akciách mohlo 

pokračovať aj po skončení projektu. Aj takouto hravou formou by sme chceli podporiť manuálnu zručnosť našich 

detí a zvýšiť záujem o štúdium na SOŠ. 

Projekt sa venoval aj kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov fyziky, techniky, biológie a chémie, výchovným 

poradcom či učiteľom pracujúcim s talentovanou mládežou. V priebehu marca až augusta 2015 sme na 

pilotných školách zrealizovali  celkom 63 kurzov inovačného kontinuálneho vzdelávania, ktoré absolvovalo 663 

účastníkov. 24 kurzov bolo zameraných na Bio-Chémiu a zúčastnilo sa ich až 254 učiteľov. Ďalších 222 učiteľov 

navštívilo 20 kurzov programu na techniku a 187 učiteľov sa zúčastnilo 19 kurzov kontinuálneho vzdelávania 

pre fyziku. Pre výchovných poradcov sme zorganizovali dokopy 42 aktualizačných kontinuálnych vzdelávaní, 

ktoré úspešne ukončilo 480 účastníkov. Na inovačnom kontinuálnom vzdelávaní s akreditovaným programom 

práce s talentovanou mládežou sa v mesiacoch jún a júl 2015 zúčastnilo 86 učiteľov. Spolu sme teda vzdelali 

1229 učiteľov ZŠ po celom Slovensku.

Na základe vyhodnotených dotazníkov možno konštatovať, 

že prevažná väčšina učiteľov pokladá absolvované Inovačné konti-

nuálne vzdelávanie za veľmi prínosné pre svoju pedagogickú prax.

Druhý projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ vybavil 177 základných škôl 

vrátane Bratislavského kraja modernými didaktickými pomôckami na predmety fyzika, technika, biológia 

a chémia. Bol inšpirovaný prvým projektom, z ktorého čerpal obsah dodaných pomôcok pre polytechnickú 

výchovu na základných školách, a rozšíril tak počet ZŠ s moderným vybavením didaktických pomôcok.

Pracovná skupina odborníkov z radov učiteľov pracuje v projekte na Metodických manuáloch pre pred-

mety fyzika, technika, biológia a chémia. Rovnako sa vďaka projektu vypracuje aj Manuál pre organizáciu 

nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie. Manuály budú slúžiť na skvalitnenie vyučovania predmetov 

polytechnickej výchovy a prípravy žiakov na svoje budúce povolanie.

Vybraní učitelia navštívili vďaka projektu aj výskumné centrum vo švajčiarskom CERN-e. Cieľom tejto 

pracovnej cesty bolo prakticky aj teoreticky motivovať našich učiteľov, ako žiakom priblížiť potrebu vzdelávania 

sa v technických smeroch a podnietiť v nich správne rozhodnutia ohľadom ďalšieho štúdia. Zúčastnení učitelia 

prejavili s návštevou veľkú spokojnosť a radi by absolvovali podobné motivačné cesty aj spolu so svojimi žiakmi. 

Projekty sa pomaly blížia ku svojmu koncu a riaditelia zapojených základných škôl sa zhodujú, že aktivity 

realizované v rámci národných projektov padli na úrodnú pôdu. Žiaci aj učitelia si vybavenie aj zariadenie za-

tiaľ veľmi pochvaľujú, na hodinách pozorujú väčšiu aktivitu i zvýšený záujem zo strany detí o uvedené predme-

ty. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa pozitívne dôsledky národných projektov prejavia na našich žiakoch a  na 

úspešnom uplatnení sa potrebných odborníkov na trhu práce.

Mgr. Lenka Horáková

Manažérka publicity

Štátny inštitút odborného vzdelávania

837 63 Bratislava

lenka.horakova@zsodborne.sk
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Pre inšpiráciu a potešenie

Výroba domáceho mydla – 

hra alebo alchýmia?
Mydlo je súčasťou našej dennej potreby. Vždy som ho brala do ruky 

a ani som si neuvedomovala, že je to vlastne krásny a dokonalý výrobok. 

Keď som sa ho prvý raz pokúsila vyrobiť, začala som si ho aj viac vážiť. 

Zistila som, že samotná výroba je chemický proces, pomocou ktorého môže-

me vytvoriť výtvarné dielo plné farieb a hry. 

Nechcem opisovať, čo vlastne mydlo je, chcem skôr ponúknuť presné návody, ako si môžeme vyrobiť mydlo 

s deťmi v škole. Výroba mydla vyvolá hravosť a ponúka možnosť experimentovať s prísadami, farbami, vôňami. 

Základný recept (na výrobu 10 – 12 kusov 100 gramových kociek mydla): 500 g olivového oleja (šetrí, čistí 

a ošetruje pokožku), 300 g kokosového oleja (zvláčňuje a spevňuje), 200 g palmového oleja (dobre čistí), 380 g 

destilovanej vody, 143 g hydroxidu sodného, 1ml grepového extraktu (nemusí byť).

Postup: Do hrnca alebo nepotrebnej (najlepšie antikorovej) nádoby odvážime hydroxid sodný a do druhej 

nádoby destilovanú vodu. Pomaly vmiešame hydroxid sodný do vody (používame rukavice a ochranné okulia-

re). Nikdy nelejte vodu na hydroxid sodný! Výpary nevdychujte! Miešame, pokiaľ sa hydroxid nerozpustí. Pri 

tomto procese sa roztok zohreje. Roztok necháme vychladnúť. 

Medzitým si pripravíme tuky a oleje. Pevné tuky rozpustíme na miernom ohni. Do rozpustených tukov 

vlejeme odvážené oleje a pridáme grepový extrakt. 

Ďalším krokom je zmiešanie vodnej fázy a olejov. Mali by mať približne rovnakú teplotu (cca 27 až 37 °C). 

Nikdy nemiešame opačne, vždy dbáme na zásadu: hydroxid sodný s destilovanou vodou vmiešavame do ole-

jov. Potom všetko premiešame mixérom, aby sme dosiahli proces zmydlenia. Mixérom miešame, kým nám ne-

vznikne požadovaná hmota – zmes by sa mala mať hustotu podobnú krupicovej kaše.

Po príprave mydlovej hmoty začína moja „hravá fáza“. Ide o pridávanie vôní a farbív. Používame olejčeky 

– extrakty rozmarínu, citrónové, levanduľové, ovocné. Do mydla môžeme použiť celé sušené kvety a bylinky. 

Takto pripravenú mydlovú hmotu už len nalejeme do formy a  necháme dobre vychladnúť (24 hodín). 

Mydlo necháme niekoľko týždňov vyzrieť. 

Odlievanie mydla z mydlovej hmoty: Tento spôsob je vhodný pre deti nižších vekových kategórií, dokonca 

by som ho odporúčala aj pre materské školy. 

Mydlovú hmotu si zakúpime už hotovú v špecializovaných predajniach. Poznáme dva druhy hmoty: trans-

parentnú a mliečnu. Hmotu nakrájame na kúsky a zahrievame vo vodnom kúpeli nad plameňom. (Na rozpus-

tenie hmoty sa používa aj mikrovlnná rúra.) Hmoty nesmieme priviesť do varu. 

Potom do hmoty pridávame farby a vône. Tie tiež môžeme zakúpiť v predajni s hmotou, alebo použijeme 

nasušené bylinky. Môžeme pridávať kávu, kokos, vanilku. Pri výrobe mydla vždy máme možnosti použiť fan-

táziu a výtvarnú tvorivosť. 

Hotovú prifarbenú hmotu lejeme do formy. Formy môžu byť silikónové, alebo sa dajú použiť aj nádoby a té-

gliky od jogurtov. Pri tomto spôsobe odlievania mydla je výhoda v tom, že mydlo je hotové za 30 minút. Môžeme 

pozorovať rýchlosť tuhnutia, prelínanie sa farieb, rosenie mydla – „mazľavosť“ povrchu. Pristrúhanie obyčaj-

ného kúpeného mydla do formy je tiež možnosť zdobenia mydlovej hmoty. Vyhráva tu fantázia a šikovnosť. 

Na záver chcem len upozorniť, že poznáme množstvo receptov, ako sa dá vyrobiť vlastné mydlo. 

Rozoznávame dve základné metódy výroby mydla: za studena a za tepla. Dôležité je, že ak si ho „vymydlíte“ 

akýmkoľvek spôsobom sami, viete, aké prísady ste použili, pridáte si vône, ktoré sa vám páčia. Pozor však, vý-

roba mydla sa môže zmeniť aj na úchvatný koníček a návykovú činnosť, ale aj radosť pre seba a iných.

Zdroje
http://utrililii.blogspot.sk/2013/05/vyroba-mydla-aneb-expresni-navod-na-to.html 

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=30 

http://moderna.alchymistka.eu/p/vyroba-mydla.html 

Mgr. Jarmila Šebeňová

ZŠ s MŠ Bánov

Kpt. Nálepku 43, 941 01 Bánov

sebenova.j@gmail.com
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Pomáhajme si vzájomne

Veda a umenie v základnej škole
Pokračovanie článku KRYŠTALIZÁCIE uverejnenom v Dnešnej škole, roč. III., č. 1.

Tak ako nikdy nepochopím mágiu prírody, rovnako nikdy nepochopím, ako môže niekto rozumieť chémii. Môj 

najnenávidenejší predmet v škole. Ale dnes mi intuícia napovedá, že chémia je úžasne čarovný svet, je to „stvoriteľ“ 

všetkého živého aj neživého vo vesmíre. Mám preto nesmiernu úctu pred každým, kto ju aspoň sčasti ovláda. 

Ďakujem za predstavenie chémie v takýchto krásnych obrazoch. Myšlienka „fotiť chémiu“ stála za to.

Na stránkach predchádzajúceho čísla Dnešnej školy som predstavila náš školský projekt Kryštalizácie. 

Posledná časť projektu bola trochu výtvarná a trochu fyzikálna.

Kryštáliky skúmaných látok majú rôzne a nádherné tvary, ale pokiaľ ich neprifarbíme, tak sú priehľadné. 

Iný pohľad sa naskytá, keď sa na ne pozrieme cez polarizačný fi lter – zrazu zaihrajú farbami. Každá jedna plôška 

má iný sklon, a preto láme svetlo ináč, čo vnímame ako nádhernú rôznofarebnosť kryštálov v polarizovanom 

svetle.

Túto krásu je možné pozorovať len v tenkom fi lme kryštálikov, a preto sme nasýtený roztok látok natierali 

štetcom na sklenú doštičku. Keď ne nej roztok vykryštalizoval, vložili sme ju medzi dva polarizačné fi ltre a pre-

svietili bielym svetlom. Hru farieb v detaile najlepšie vidieť cez mikroskop, ale je možné pozorovanie aj voľným 

okom.

Biele svetlo poskytne napríklad monitor notebooku, na ktorý položíme vzorky kryštálikov a pozorujeme 

ich sfarbenie cez polarizačný fi lter. V tomto prípade nepotrebujeme dva polarizačné fi ltre, pretože monitor už 

jeden má. Ak použijeme ako zdroja bieleho svetla žiarovku, umiestnime nad ňu polarizačný fi lter, potom vzor-

ku kryštálikov a opäť polarizačný fi lter.

Farebné fotografi e kryštálov položené na veľký biely papier môžu rozvíjať predstavivosť každého žiaka. 

Priniesla som ich preto na hodinu výtvarnej výchovy. Úlohou žiakov bolo obrázok dokresliť, domaľovať su-

chým pastelom, tušom alebo vodovými farbami, zachovať pritom farebnosť fotografi e, snažiť sa o zachytenie 

rovnakého odtieňa, ale i vyhrať sa so štruktúrou, ktorá mohla za hranicami fotografi e pokračovať akokoľvek. 

Obrazce, ktoré vznikali pod rukami detí, boli nádherné, ale aj samotné fotografi e kryštálov „sfarbených polari-

záciou“ boli neobyčajné, a preto vo mne skrsla myšlienka prezentovať tento náš projekt i na verejnosti formou 

výstavy.

Podarilo sa. Výstava sa bude konať 9. – 23. novembra 2015 v  priestoroch foyeru Radnice v  Banskej 

Bystrici a následne aj v priestoroch ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici. Bude to podujatie postavené na spolupráci žia-

kov ZŠ s MŠ Badín, žiakov ZUŠ J. L. Bellu z Kremnice, ktorí pretvorili naše fotografi e do svojich výtvarných 

prác a RNDr. Daniely Rapavej z Hvezdárne a planetária M. Hella v Rimavskej Sobote, ktorá sa venuje fotografi i 

a tiež fotografovaniu polarizácií. Výstava bude spojená s vernisážou, ktorú obohatí kultúrnou zložkou hudobný 

odbor ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici a pesničkár Roman Dovala s detskou hudobnou skupinou Ružové okuliare 

z Badína.

Vystavovať budeme:

•kryštáliky, geódy, ukážky tenkých vrstiev kryštálikov v polarizovanom svetle, pripravené na chemickom 
krúžku Kremík žiakmi ZŠ s MŠ Badín pod vedením Ing. Lucie Dovalovej,

•fotografi e kryštálov v polarizovanom svetle, ktorých autormi sú žiaci ZŠ s MŠ Badín, Ing. Lucia Dovalová 
a RNDr. Daniela Rapavá z Hvezdárne a planetária M. Hella v Rimavskej Sobote,

•výtvarné práce – domaľby fotografi í polarizovaných kryštálov žiakov ZŠ s MŠ Badín,
•výtvarné práce – premaľby fotografi í polarizovaných kryštálov žiakov ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici pod 

vedením PaedDr. Zuzany Hufkovej Bódiovej.
Úvod som začala citovaním slov jednej mojej priateľky, nechemičky. Na záver by som chcela vyjadriť žela-

nie, aby to, čo ona vyslovila, pocítili mnohí ďalší ľudia – potom všetko naše úsilie bude naozaj stáť za to. Srdečne 

Vás pozývam. A verte, týmto sa to zďaleka nekončí!

Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

mladychemik.webnode.sk

foto963.webnode.sk

nasa-vytvarka.webnode.sk
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Kryštály chemických látok 

v polarizovanom svetle

Pomôcky: 

kadička, sklená tyčinka, laboratórna lyžička, kahan, trojnož-

ka, sieťka, zápalky, teplomer, handrička, pipeta, štetec, sklíčko, 

zdroj bieleho svetla, polarizačná fólia, mikroskop.

Chemikálie: 

dihydrogenfosforečnan amónny, fosforečnan amónny, síran 

hlinito-draselný, síran horečnatý, vínan sodno-draselný, voda.

Pracovný postup: 

 1. V kadičke zohrejeme 10 ml vody na teplotu 70 – 80 °C.

 2. Pripravíme nasýtený roztok skúmanej látky č. 1: do zohriatej vody pridávame pri stálom miešaní rozotretú 

látku č. 1 dovtedy, kým sa rozpúšťa.

 3. Keď už pridaná látka zostáva na dne kadičky nerozpustená, zmes zohrejeme pri občasnom miešaní do varu.

 4. Horúci nasýtený roztok opatrne nasajeme pipetou, nakvapkáme pár kvapiek na sklíčko a jemne rozotrieme 

štetcom do tenkej vrstvy.

 5. Kadičku i sklenú tyčinku dobre opláchneme a postup prípravy nasýteného roztoku opakujeme postupne 

s chemikáliami č. 2 – 5.

 6. Sklíčka postavíme na pokojné miesto a necháme kryštalizovať.

 7. Pripravíme si pomôcky na pozorovanie kryštálikov v polarizovanom svetle – „polarizačné akvárium“ pozo-

stávajúce z dvoch polarizačných fólií a zdroja bieleho svetla.

 8. Medzi polarizačné fólie položíme sklenú platničku s tenkým fi lmom kryštálikov.

 9. Pozorujeme.

Pozorovanie:

Bezfarebné kryštály sa v polarizovanom svetle stávajú farebnými a ich sfarbenie sa mení s otáčaním pola-

rizačného fi ltra. 

Poznámky:

Zdrojom bieleho svetla môže byť aj obrazovka notebooku s otvoreným prázdnym dokumentom. Keďže 

obrazovka už v sebe má zabudovaný polarizačný fi lter, na vytvorenie „polarizačného akvária“ postačí len jeden.

Biele svetlo je aj denné svetlo, ak vložíme kryštáliky medzi polarizačné fi ltre, rovnako pozorujeme aj tu fa-

rebnosť vrstiev kryštálov.

Môžeme vyskúšať aj iné chemické látky schopné kryštalizovať, napríklad kyselinu citrónovú, tiosíran sodný.

Dihydrogenfosforečnan amónny. Síran horečnatý. Vínan sodno-draselný.
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Farebné fi xky – chromatografi a

Pomôcky: 

fi ltračný papier, farebné fi xky, obyčajná ceruzka, Petriho 

miska, kadička, pipeta, gumička, kúsok plátna.

Chemikálie: 

50 % vodný roztok etanolu/izopropylalkoholu alebo 2 % 

roztok kyseliny octovej (ocot – voda 1 : 3)

Pracovný postup:

 1. Na kruhový fi ltračný papier veľkosti Petriho misky nakreslíme obyčajnou ceruzkou jemne v strede kružni-

cu s priemerom cca 2 cm.

 2. Pripravíme si rolku z prúžku zatočeného fi ltračného papiera širokého cca 1 – 2 cm.

 3. Na kružnicu v strede papiera nanesieme rôzne farby fi xky – čiernu, žltú, červenú, zelenú...

 4. Do Petriho misky nalejeme vodný roztok etanolu/izopropylalkoholu alebo kyseliny octovej do výšky cca 

0,3 cm.

 5. Do stredu Petriho misky vložíme stočený prúžok fi ltračného papiera a naň opatrne položíme kruhový fi l-

tračný papier tak, aby sa nedotýkal hladiny vodného roztoku etanolu alebo kyseliny octovej. 

 6. Petriho misku prikryjeme a  rozpúšťadlo necháme vzlínať až do vzdialenosti 1 cm od okraja fi ltračného 

papiera.

 7. Potom fi ltračný papier vyberieme a necháme voľne vyschnúť.

Pozorovanie:

Na základe chromatografu môžeme zistiť, z akých farieb sa skladajú jednotlivé fi xky. 

Poznámky:

Na fi ltračný papier môžeme nanášať len jednu farbu fi xky alebo aj viaceré vedľa seba, a to v podobe čiarok, 

vlniek, bodiek či geometrických útvarov (trojuholník, štvorec...). Takýmto spôsobom môžeme vytvárať rôzne 

kresby abstraktného kvetu. 

Petriho misku je najlepšie zakryť väčšou kadičkou alebo kryštalizačnou miskou. 

Spôsob využitia chromatografi e na výtvarnú tvorbu

Farebné kvety:

Na tvrdší papier alebo kartón nalepíme prúžky zeleného papiera. Farebné fi ltračné papiere nastokne-

me na zelený chlpatý drôtik – stonka kvetu a nalepíme na kartón pomedzi trávičku – zelené prúžky papiera. 

Pestrofarebná jarná záhradka je hotová.

 

Farebné chemické brošne:

Namiesto fi ltračného papiera môžeme ako stacionárnu fázu chro-

matografi e použiť biele plátno. Nemôže byť syntetické. Štvorec plátenka 

natiahneme na kadičku a prichytíme gumičkou. Okolo stredu látky na-

tiahnutej na kadičke nanesieme farebné fi xky v podobe čiarok, vlniek, 

bodiek a pod. Do stredu látky kvapneme pipetou 4 – 6 kvapiek vhod-

ného rozpúšťadla (50 % vodný roztok etanolu/izopropylalkoholu alebo 

2 % roztok kyseliny octovej). Rozpúšťadlo necháme vzlínať plátenkom 

až po okraj kadičky. Plátno stiahneme z kadičky, vystrieme, vystrihneme 

kruh podľa vzoru brošne. Vložíme do odznakovača a vytlačíme odznak/

brošňu.

Obidva pokusy: Ing. Lucia Dovalová
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Buď EKO, ale s rozumom

Ekologická a  environmentálna výchova má na Základnej škole 

s materskou školou v Badíne už dlhoročnú tradíciu. Tento rok sme sa 

však rozhodli dať tejto téme iný rozmer, a  tak trochu väčšiu vážnosť. 

Jednoducho sme si povedali: Čo môžeš pre našu planétu urobiť dnes, ne-

odkladaj na zajtra. Zapojili sme sa do programu Zelená škola a začali 

sme tento školský rok naozaj akčne.

V spolupráci s Obecným úradom Badín a zberovou spoločnosťou 

SITA Slovensko, a. s., sme v utorok 29. septembra 2015 zorganizovali 

environmentálny deň s názvom Buď EKO, ale s rozumom. Takto sme 

dokázali, že ekológiu sa nechceme len učiť, ale chceme zmeniť aj na-

še správanie a  ísť ostatným príkladom. Témou dňa bolo nakladanie 

s odpadmi.

Dopoludnia organizátori pre žiakov pripravili Cestu 

plastu plnú enviroaktivít a všetci sme si pripomenuli ekolo-

gický rebríček:

 1. Minimalizuj – predchádzaj vzniku odpadu.

 2. Opätovne použi. 

 3. Recykluj a kompostuj.

Súčasťou programu bola tipovacia súťaž, koľko nestlače-

ných a tiež stlačených plastových fl iaš sa zmestí do 240-litrovej 

zbernej nádoby na odpad. Určite by ste si aj vy ekoLOGICKY 

tipli, že sa tam zmestí viac nestlačených ako stlačených. Nuž 

a my sme zistili aj presné čísla – 81 nestlačených a až 194 stla-

čených. Chceli sme tým poukázať na dôležitosť stlačenia plas-

tovej fľaše pred jej vhodením do nádoby na separovaný odpad. 

Takto sa ich do kontajnera zmestí oveľa viac.

Vyvrcholením celého dňa bol pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov o najviac stlačených PET fl iaš 

do 1100-litrovej nádoby za prítomnosti komisára rekordov Igora Svítoka. Žiaci školy postupne stláčali 1,5-litro-

vé plastové fľaše a vhadzovali ich do pripravenej nádoby. Výsledkom snaženia bolo 1237 stlačených fl iaš natla-

čených až po okraj kontajnera. Naša škola teda prevzala za rekord z rúk komisára Knihy slovenských rekordov 

certifi kát, na ktorý sme naozaj hrdí. 

Mgr. Viera Turianska

ZŠ s MŠ Badín

www.zsbadin.edupage.org
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Pozvanie rodičov k spolupráci
List vyučujúceho adresovaný rodičom žiakov

„Vážení rodičia, moje meno je ....................... a som novou učiteľkou matematiky Vašej dcéry/Vášho syna. Myslím 

si, že naša vzájomná spolupráca môže napomôcť k úspešnému štúdiu vášho dieťaťa. Prosím, neváhajte ma preto 

v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktovať (kontakt učiteľa). Pokojne si môžeme dohodnúť aj 

osobné stretnutie, alebo mi môžete napísať akýkoľvek odkaz/informáciu o Vašom dieťati, ktorú považujete za dôležitú 

a spätne ju poslať. Som tu vždy pre Vás a Vaše dieťa, spoľahnite sa teda na moje pochopenie a diskrétnosť.

Zároveň by som Vás chcela poprosiť o poskytnutie kontaktných údajov, t. j. telefónne číslo alebo emailová ad-

resa, na ktorých by som Vás mohla v prípade potreby kontaktovať. 

Verím, že nás všetkých čaká úspešný rok plný zaujímavých a užitočných poznatkov, či skúseností. Je mi cťou, 

že budem učiť práve Vašu dcéru/Vášho syna.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na spoluprácu.

S pozdravom, .......................“ Zdroj: učiteľka základnej školy

Aj takto môže začať spolupráca novej učiteľky matematiky s rodičom žiaka. Rodičia a učitelia, dôležití do-

spelí, ktorí majú vo svojich rukách archív budúcich spomienok detí. Aký bude? To bude závisieť aj od ich vzá-

jomnej spolupráce. Časy, keď bol učiteľ dominantným sprostredkovateľom vzdelávania a rodičia fi nančnými 

prispievateľmi do pokladní rodičovských združení a prijímateľmi spätnej väzby na úspechy alebo neúspechy 

svojho dieťaťa, sú už dávno preč. 

• Čo očakáva rodič od školy? 

• Sú očakávania reálne v podmienkach školy, ktorú si rodič pre dieťa vybral? 

• Kde sú hranice medzi spoluprácou a zasahovaním rodiča do kompetencií učiteľa?

Učitelia sa v súčasnosti stretávajú s rozdielmi v štýloch rodičovskej výchovy v takej miere, ktorú nečakali 

a na ktorú neboli pripravení. Ich reakcie na prejavy si vyžadujú v oveľa väčšej miere, ako tomu bolo kedysi, cit-

livé vnímanie zmien, rešpekt a takt.

Na jednej strane pedagógovia komunikujú s rodičmi, ktorí necítia zodpovednosť za vzdelávanie potomkov 

a ich aktivita v tomto smere je skôr sporadická, ak vôbec je. Na strane druhej je učiteľ v spojení s rodičmi, ktorí 

školu navštívia v čase triednych aktívov a ktorí proces vzdelávania detí nechávajú plne v kompetencii pedagó-

gov. Dnešná doba však priniesla aj generáciu rodičov, ktorí sa učia byť aktívnymi partnermi školy. Škola sa tak 

stáva otvoreným priestorom, kde žiak nasáva spolu s vedomosťami aj model zvládania názorových rozdielov 

a konfl iktných situácií.

Očakávania rodičov a zdroje sporov

V procese vzájomnej spolupráce medzi učiteľom a rodičom je dôležitá schopnosť predvídania správania ro-

diča a primeranej reakcie na ňu. Schopnosť učiteľa rešpektovať autentickosť emócií rodiča ako adekvátnej reakcie 

v reálnom čase prežívania napätej situácie, pomáha predchádzať pocitom frustrácie z nevypovedaného. Rodič ako 

objednávateľ vzdelávania pre svoje dieťa vstupuje do spolupráce s určitými očakávaniami. Ich realizovanie je mož-

né v priamej komunikácii s učiteľom, ale aj prostredníctvom triednych aktívov, výborov rodičov, školskej rady. 

Rodič od školy spravidla očakáva: 

• Dobré vzdelávacie výsledky − zdrojom napätia sa môže stať chýbajúca kritickosť rodičov, rastúci tlak na 

úspech dieťaťa bez ohľadu na jeho aktuálne možnosti. Rodič môže mať jednostranné informácie od dieťaťa 

a môže mu chýbať aj odvaha osloviť vyučujúceho a vypočuť si pohľad z druhej strany.

• Individuálny prístup – ku konfl iktom môže komunikácia dozrieť v prípade, ak rodič podľahne silnejúcej 

naliehavosti, tlaku spoločnosti po individualizácii, napr. sa dožaduje doučovania dieťaťa aj v prípade, keď to 

jeho dieťa vôbec nepotrebuje.  

• Kvalitnú ponuku predmetov školského vzdelávacieho programu – konfl ikt medzi učiteľom a rodičom sa 

môže vyhrotiť vtedy, keď učiteľ cíti naliehavosť rodiča presadzovať aj také aktivity, na ktoré škola nemá vy-

tvorené materiálne ani personálne podmienky. 

• Rešpektovanie odporúčaní odborníkov (psychológov, špeciálnych pedagógov) k poruchám učenia, správa-

nia žiaka – rodič môže mať tendenciu ospravedlňovať negatívne prejavy dieťaťa nesúvisiace s jeho diagnózou.

• Profesionalitu pedagógov − internet ponúka rodičom netriedené informácie o nových trendoch v prístupe 

pedagógov k žiakom. Nie všetky a nie všade sú realizovateľné hneď. Dôležitú úlohu zohráva atmosféra v trie-

de, jej zloženie, dynamika skupiny, vzťahy v pedagogickom zbore, sociálne zázemie rodičov detí a pod. 
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• Mimoškolské aktivity − krúžková činnosť nie je vždy prejavom záujmu učiteľa poskytnúť kvalitné voľnoča-

sové aktivity. Je to tiež jeden z mála spôsobov, ako si privyrobiť k platu. Výstupy nemusia zodpovedať vždy 

predstavám rodičov alebo detí.

• Zapojenie školy do projektov a spolupráca s miestnou komunitou − koordinácia projektov si vyžaduje skú-

senosť, ochotu realizovať projekt často aj v súkromnom čase a jeho zladenie so smerovaním školy. Nie vždy 

je snaha učiteľov adekvátne ocenená, niekde sa považuje za samozrejmosť, ktorá skôr či neskôr môže byť aj 

príčinou demotivácie učiteľa. 

• Bezpečný priestor − riešenie výchovných problémov naráža na rôzne nové formy agresivity žiakov. Učiteľ 

pri riešení problémov môže intenzívne pociťovať neochotu rodičov spolupracovať na vyriešení problémov. 

Prekážkou v riešení problémového správania žiaka môže byť dvojkoľajnosť rodičov vo výchove. Využívanie 

opatrení, napr. pokarhanie, zhoršenie známky, v niektorých prípadoch prestáva byť výstrahou. Chýba tiež 

prax prizývať na riešenie problémov ďalších odborníkov (psychológov, mediátorov, logopédov, špeciálnych 

pedagógov, liečebných pedagógov).

• Pekné prostredie školy a jej dobrá prezentácia na verejnosti − estetizácia prostredia školy si vyžaduje fi nan-

cie (granty, dary, sponzorstvo, prenájom priestorov, príspevky) a ochotu všetkých, ktorí vytvárajú školskú 

komunitu, podieľať sa na vytváraní zdravého školského prostredia. 

Ako neprehĺbiť spor?

Pre každého učiteľa je dôležitým predpokladom vyriešenia sporov poznanie štandardných fáz konfl iktu 

a schopnosť priradiť k týmto fázam primeranú stratégiu zvládnutia situácie. Pomôcť naštartovať proces riešenia 

konfl iktov cestou vytvárania dohôd a s pomocou tretej neutrálnej osoby môže školská a rovesnícka mediácia. 

Keďže sa s problémovými vzťahmi v školskom prostredí stretávame čoraz častejšie a účastníkmi sporov 

sú aj rodičia a učitelia, pomenujeme základné princípy komunikácie učiteľa s rodičom pri vyhrotenej situácii. 

 1. Upokojíme sa a neriešime spor e-mailovou komunikáciou. Pozveme rodičov na stretnutie s konkrétnym 

dátumom v čase, v ktorom je najmenšia pravdepodobnosť riešenia iných problémov súvisiacich s bežným 

chodom školy. Ideálne s miernym odstupom času a po odznení prvotných emócií.

 2. Zadefi nujeme si cieľ (s ohľadom na potreby žiaka). Napríklad upokojenie situácie v triede, zlepšenie spolupráce, 

častejšia vzájomná informovanosť, jasné vymedzenie kompetencií medzi učiteľom a rodičom. Zadefi novanie cie-

ľa nám pomôže stanoviť proces, cestu riešenia konfl iktu. Napríklad pohovor s rodičom, odporúčanie vyšetrenia 

žiaka psychológom, rozhovor o pravidlách vnútorného poriadku školy a o dôsledkoch ich nedodržiavania. 

 3. Stretnutie rodiča s učiteľom. V tejto fáze je dôležité aktívne počúvanie toho, čo rodič učiteľovi hovorí, ako 

prvotné informácie získané od dieťaťa tlmočí, treba si klásť otázku, čo očakáva. Možno vysloví ľútosť, obavy, 

možno prehodnocuje to, čo povedalo dieťa, možno mení argumentáciu, hneď navrhuje riešenia. Ak vstupujú 

do hry príliš silné emócie rodiča, treba oddeliť obsah toho, čo nám hovorí, od formy a snažiť sa zachovať dôs-

tojnosť komunikácie. V procese usmerňovania rozhovoru, často sprevádzaného silnými emóciami, je dôležité 

triediť pocitovú stránku veci od faktov, argumentov, fakty a následne hľadať rôzne alternatívy riešenia. 

 4. Vyslovíme, prípadne spíšeme dohodu. Dohoda by mala byť prijateľná pre rodiča, aj pre učiteľa. Mala by byť 

kontrolovateľná. Ústretovým krokom učiteľa môže byť návrh riešení stretnutia po určitom čase s cieľom 

zhodnotiť navrhovanú zmenu. 

Celý proces je veľmi náročný na sebakontrolu, aktívne počúvanie a vyžaduje si šikovného a vnímavého učiteľa. 

Záver

Dôležitým predpokladom spolupráce je tolerancia a rešpekt k rozdielnostiam. Treba v správnej miere od-

hadnúť hranice medzi právom rodiča vychovávať svoje dieťa v súlade s tradíciami v rodine a snahou učiteľa 

usmerňovať vzdelávacie výsledky žiaka v rovnováhe s možnosťami, ktoré v žiakovi pedagóg objavil. 
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Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

bieleszova@gmail.com,bieleszova@wolterskluwer.sk
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Účasť reprezentačného tímu SR 

na 12. súťaži Grand Prix Chimique 

v Muttenzi (Švajčiarsko) 
Grand Prix Chimique (GPCH) je medzinárodná súťaž stredoškolákov – žiakov stredných odborných škôl ori-

entovaných na štúdium chémie – ktorá sa koná v dvojročných intervaloch. Na rozdiel od chemickej olympiády ide 

viac o súťaž zručnosti – súťažiaci riešia praktické úlohy z organickej syntézy a odmernej i prístrojovej analýzy. 12. 

súťaž Grand Prix Chimique sa v zmysle dohody Medzinárodného výboru GPCH konala 27. 9. 2015 – 2. 10. 2015 vo 

vzdelávacom centre APRENTAS. APRENTAS je vo Švajčiarsku prestížna vzdelávacia inštitúcia, ktorá zabezpečuje 

odborné vzdelávanie stredoškolákov, špecializačné a kvalifi kačné vzdelávanie dospelých. Nachádza sa v miest nej časti 

Muttenz mesta Bazilej (Basel). Najvýznamnejším partnerom školy je nadnárodná spoločnosť Novartis. 

Na základe nominácie pricestovalo na súťaž 

17 študentov, ktorí reprezentovali 9 krajín Európy. 

Na súťaži sa nezúčastnila reprezentácia Izraela 

a Chorvátska. V Medzinárodnom výbore Grand Prix 

pracovali zástupcovia zúčastnených 9 krajín.

Slovenskú republiku reprezentovali študenti, 

ktorí sa umiestnili na popredných miestach v  ce-

loštátnom kole chemickej olympiády (kategória EF) 

a  dosiahli najlepšie výsledky počas dvoch výbero-

vých sústredení:

• Kristína Čičmancová (Spojená škola Nováky),

• Adam Palenčár (Stredná zdravotnícka škola Košice).

Členmi delegácie boli Ing. Elena Kulichová (zá-

stupkyňa SR v  medzinárodnej jury) a  Ing.  Martina 

Gánovská (mentorka reprezentačného tímu).

Tradičnou súčasťou podujatia bola prezentácia 

krajín počas otváracieho ceremoniálu. Reprezentanti 

SR si pripravili prezentáciu v ľudovom kroji.

Odborná úroveň súťaže

V časti organická syntéza bolo cieľom realizovať hydrogranizáciu pentán-3-ónu, izolovať a vyčistiť pro-

dukt. Výsledok syntézy sa hodnotil podľa zosnímaných GC chromatogramov a NMR spektier získaného pro-

duktu. V druhej časti úlohy mali súťažiaci rekryštalizovať vzorku kyseliny škoricovej, odmerať teplotu topenia 

a charakterizovať získaný produkt pomocou chromatografi e na tenkej vrstve. 

Analytická úloha bola zameraná na fotometrické stanovenie hmotnostnej koncentrácie manganatých ió-

nov vo vzorke vody po ich kvantitatívnej oxidácii na manganistan. V druhej časti práce šlo o stanovenie čistoty 

4-metoxyacetofenónu pomocou HPLC s využitím metódy externého štandardu. 

Úlohy v oboch častiach súťaže boli primerané veku, študijnému zameraniu súťažiacich a predchádzajú-

cej príprave. Súťažiaci z väčšiny krajín však mali problém so zvládnutím moderného prístrojového vybavenia 

laboratórií. 

Pre prácu boli súťažiaci rozdelení do piatich laboratórií, kde boli vytvorené priestorové i technické pod-

mienky pre bezpečnú prácu. Pri zabezpečení materiálov a pomôcok sa vo viacerých prípadoch vyskytli menšie 

nedostatky (problémy s funkcionalitou ohrevných zariadení, chýbajúce pomôcky), ktoré sa prejavili v zdržaní 

práce. Žiaľ, mentori a delegácie nemali možnosť preveriť vybavenie pracovných miest pred súťažou. 

Prácu študentov hodnotili členovia medzinárodnej jury prideľovaním bodov za technicky správnu reali-

záciu jednotlivých čiastkových úloh. Za objektívne merateľné parametre (výťažok syntézy, presnosť stanovenia 

v analytickej časti, realizácia výpočtov) bolo možné prideliť v oboch častiach súťaže len približne 15 % z cel-

kového počtu 300 bodov. Kritériá a postup hodnotenia boli nastavené podľa zvyklostí v hostiteľskej krajine 
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(mimoriadne sa dbalo na čistotu práce a pracovného miesta, techniku manipulácie s pomôckami), takže priro-

dzene zvýhodňovali domácich reprezentantov. Túto skutočnosť pripomienkovali viaceré delegácie. 

Sprievodné podujatia, spoločenský program

V  priebehu súťaže sa delegácie zúčastnili viacerých zaujímavých podujatí: prehliadky mesta, exkurzie 

v stredisku (campuse) spoločnosti Novartis a prehliadky farmaceutického múzea. Uvítací i záverečný ceremo-

niál mali primeranú spoločenskú úroveň.

Účasť reprezentantov SR na súťaži

Po stránke spoločenskej možno s vystúpením študentov vysloviť úplnú spokojnosť. K ich správaniu po-

čas súťaže i počas spoločenských akcií neboli zo strany organizátorov, porotcov, pedagógov či spolusúťažiacich 

žiadne pripomienky. Naopak, boli priateľskí, družní, dochvíľni, ochotne pomohli v prípade potreby, prezentá-

ciu Slovenska pri slávnostnom otvorení súťaže zvládli veľmi dobre. 

Výsledky súťaže

Porota udelila spolu tri ocenenia. Absolútnymi víťazmi súťaže sa stali domáci reprezentanti: 

• Caitlin Blum, úspešnosť 94,7 %

• Jean-Luc Fuchs, úspešnosť 90,7 %. 

So značným odstupom sa na treťom mieste umiestnil reprezentant Rakúska Elias Vigl. Rozdiel v úspeš-

nosti medzi štvrtým a deviatym miestom bol potom len približne 5 %. V tomto pásme sa umiestnila aj Kristína 

Čičmancová, ktorá dosiahla úspešnosť 77,3 %. Adam Palenčár dosiahol úspešnosť 68,3 %. Obaja reprezentanti 

SR (s výnimkou víťazov aj ostatní súťažiaci) mali podstatne nižšiu úspešnosť v organickej syntéze. 

Táto skutočnosť súvisí so zameraním štúdia na stredných odborných školách, ktoré je – v súlade s požia-

davkami praxe – viac zamerané na analytické a technologické zručnosti.

Záver

Náš tím si udržal zastúpenie na popredných pozíciách. Súťaž však poukázala aj na viaceré nedostatky, ktoré 

budeme musieť riešiť, ak chceme na budúcich súťažiach GPCH pomýšľať na medailové umiestnenia.

• Žiakom chýbajú návyky a zručnosti pri práci s modernými (najmä drahšími) laboratórnymi pomôckami. 

Väčšina škôl nemá na ich nákup prostriedky a ak ich súťažiaci na medzinárodných súťažiach používajú, 

chýbajú im potrebné zručnosti, sú neistí a pomalší.

• Znížené zastúpenie praktického vyučovania vo viacerých aktuálne vyučovaných zameraniach bude treba 

nahradiť prípravou na sústredeniach, ktoré by mali mať vyššiu časovú dotáciu.

• Treba však mať na zreteli, že súťaž nie je cieľ, ale prostriedok na zabezpečenie potrebnej úrovne vzdelávania 

na odborných školách. Zaostávanie v ich vybavení sa nevyhnutne prejaví na úrovni absolventov a možnos-

tiach ich uplatnenia na trhu práce.
Ing. Martina Gánovská 

Stredná odborná škola Svit 

martinaganovska@gmail.com

Ing. Elena Kulichová 

Spojená škola Nováky 

elena.kulichova@gmail.com

Kristína Čičmancová Adam Palenčár
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One Fun Van

pojazdné vzdelávanie pre deti a mládež 

o udržateľnej energetike a mobilite

„Veríme, že mládež je najdôležitejším prvkom, ktorý bude vytvárať 

svet zajtrajška. Chceme do nej investovať svoje schopnosti a čas na to, aby 

si túto svoju krásu, moc a zodpovednosť uvedomila.“

Realizátor: Občianske združenie NOW, Občianske združenie AdVocem.

Miesto realizácie: Vybrané ZŠ na Slovensku.

Cieľová skupina: 5. – 9. ročník ZŠ, vhodné aj pre 1., 2. ročník SŠ.

Kedy: Školský rok 2015/2016.

Ako: Turné po ZŠ na Slovensku s interaktívnou retro-dodávkou One Fun Van.

Projekt One Fun Van predstavuje pojazdný interaktívny edukačný automobil, ktorý v sebe ukrýva labora-

tórium obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a ukážky udržateľnej mobility. Prostredníctvom zrekonštruovanej 

retro-dodávky by sme chceli posilniť výučbu ako aj záujem o prírodovedné predmety s dôrazom na technické 

vzdelávanie žiakov formou zážitkového učenia. Integráciou OZE technológií, o ktorých mnohí žiaci iba poču-

li, do výučby vybraných predmetov s využitím aj bežných informačno-komunikačných technológií by sme sa 

chceli priblížiť mladej generácii žiakov, ktorá o pár rokov bude rozhodovať, ako sa bude rozvíjať naša spoloč-

nosť. Demonštráciou efektívnosti OZE chceme vzbudiť u žiakov ekologické myslenie a záujem šetriť prírodné 

zdroje aj pre budúce generácie. 

Na streche dodávky je nainštalovaná malá OZE elektráreň, tvorená mono-kryštalickými fotovoltickými fó-

liami s celkovým výkonom 360 W a odnímateľnou malou horizontálnou veternou turbínou s výkonom 500 W. 

Elektrina vyrobená pomocou OZE je ukladaná do záložných akumulátorov, pričom výroba a spotreba energie 

z OZE zdrojov je riadená autonómnym off -grid systémom a údaje sú prenášané na externý monitor. Získaná 

elektrická energia môže byť využívaná na chod elektrických spotrebičov, ako napríklad počítača, LED televízo-

ra, ale aj na dobíjanie malých zariadení, ako sú smartfóny, či tablety. Žiaci tak majú možnosť zistiť, aký je rozdiel 

medzi obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi energie, aký je ich význam, využitie a aký je princíp získava-

nia energie z nich.

V školskom roku 2015/2016 táto dodávka navštívi prvých 10 vybraných základných škôl, na ktorých pre-

behne interaktívne vzdelávanie na tému udržateľná energetika a mobilita. Vzdelávací blok bude mať dĺžku 2 x 

45 minút a žiaci sa v ňom dozvedia o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch energie, naučia sa, ako funguje 

elektromobil, ale aj ako šetriť elektrickou energiou, resp. ako byť šetrný k životnému prostrediu. Žiaci budú mať 

možnosť preskúmať výučbové exponáty, ktoré budú vhodne prepojené s interaktívnym rozhraním. Vzdelávací 

blok je vytvorený pre skupinu 20 – 25 žiakov 5. – 9. ročníka a je vedený dvomi lektormi z OZ NOW, ktorí majú 

skúsenosti zo vzdelávacími projektmi o energii pre základné školy. Ak vás projekt pojazdnej vzdelávacej dodáv-

ky zaujal a radi by ste ju privítali vo vašej škole, napíšte nám na info@now.sk

RNDr. Adrián Krajňák

predseda OZ NOW

Mládežnícka 38, 934 05 Levice

www.nov.sk, info@now.sk

 1. blok – Udržateľná mobilita (45 min v triede)

• problémy a riešenia mobility,

• ako funguje elektromobil,

• krátka história elektromobility,

• elektromobilita dnes, trendy u nás 

a vo svete,

• ako vyzerá jeden deň s elektromobilom. 

 2. blok – Udržateľná energetika (45 min pred školou) 

• ukážky jazdy na malých e-vozidlách (bicykel, kolo-

bežka, airwheel),

• ukážka fungovania a princípu rôznych OZE zdro-

jov priamo na dodávke (slnko, voda, vietor),

• ukážka výroby elektrickej energie a jej uskladnenia,

• obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie,

• interaktívny vedomostný test.
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Pozývame do Strednej odbornej školy 

chemickej v Bratislave

21. 10. 2015 sa v  sviatočne vyzdobenej učebni Strednej 

odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle v  Bratislave kona-

lo už tradičné októbrové podujatie – Workshop pre učiteľov 

chémie na ZŠ a výchovných poradcov organizovaný v rámci 

švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a prí-

prava pre trh práce.

Riaditeľka školy Ing. Silvia Loff ayová v svojom príspevku Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce 

na SOŠ chemickej v školskom roku 2015/2016 priblížila profi l školy a nový študijný odbor na SOŠ chemickej 

charakterizovala Ing. Katarína Lišková, zástupkyňa riaditeľky školy.

Trojica nadšených pedagógov školy Ing. Judita Dömötörová, Mikuláš Bartal a Ing. Zoltán Krascsenits v prís-

pevku Podpora pri zvyšovaní motivácie žiakov základných škôl, zaujímavé projekty a súťaže v školskom 

roku 2015/2016 stručne predstavila podujatia pre žiakov základných škôl, z ktorých vyberáme:

Chémia v kriminalistike podľa Poirota 

• Laboratórne cvičenia zamerané na riešenie kriminalistického prípadu s využitím jednoduchých chemických 

experimentov, ktoré pomáhajú odhaliť zločiny. 

Deň otvorených dverí, súčasť Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 (9. 11. 2015 – 15. 11. 2015)

• Prehliadka školy, prezentácia študijných odborov, výučby cudzích jazykov, ostatných predmetov. Efektné 

chemické experimenty, príprava liečivých prípravkov a kozmetiky, izolácia vlastnej DNA a mnoho iných 

pútavých ukážok v  rôznych laboratóriách, ukážky práce s  chemickým soft vérom a  zábavné interaktívne 

testovanie vedomostí.

Farebná cesta časom. Posvietime si na pigmenty, ktoré sú súčasťou svetového dedičstva UNESCO 

• Rok 2014 bol vyhlásený UNESCO za rok svetla a na svetle založených technológií. Projekt sa venuje tejto 

téme prostredníctvom syntézy pigmentov. Je založený na multidisciplinárnom prepojení chémie, fyziky, 

umenia, histórie, cudzieho jazyka, informatiky a odkazu kultúrneho dedičstva UNESCO.

Okrem uvedených podujatí škola pripravuje pre žiakov cvičenia a semináre k CHO, tematické laboratórne 

cvičenia, aktivity a súťaže počas výstavy JUVYR, environmentálnu konferenciu Ekomanažér. Záujemcovia mô-

žu získať informácie o štúdiu v jednotlivých odboroch, prezrieť si školu a laboratóriá a zúčastniť sa na hodinách 

odbornej praxe po dohovore s vedením školy počas informačných dní.

RNDr. Helena Vicenová, vedúca autorského kolektívu, oboznámila účastníkov so zameraním Chemickej olym-

piády v kategórii D a predstavila súťaž Objavujeme čaro chémie, ktorú organizuje Združenie učiteľov chémie.

Podpora vzdelávania v oblasti prírodných vied, projekty spoločnosti BASF a. s., a to Kids’ Lab Hókus – 

Pókus a Chemgeneration boli doménou Ing. Silvie Tajblikovej z chemickej spoločnosti BASF a. s. V tomto 

školskom roku ponúkajú žiakom vo veku 7 – 12 rokov úspešný program pokusov Voda miluje chémiu. Stačí sa 

len objednať prostredníctvom webovej stránky www.basf.hokus-pokus.sk a prísť do laboratória, ktoré sa nachá-

dza v priestoroch školy.

Helena Vicenová
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Zábavné hodiny chémie na Rozmarínke...
...sú mojím cieľom a zároveň výzvou. Vyštudoval som učiteľstvo biológie a chémie na Univerzite Konštantína 

Filozofa v Nitre. V súčasnosti pôsobím na Základnej škole Rozmarínovej v Komárne. Naša škola patrí medzi naj-

mladšie a najmodernejšie školy v meste. Pod vedením úžasnej pani riaditeľky Mgr. Heleny Weszelovszkej škola ne-

ustále napreduje, čo dokazuje aj jej každoročné umiestnenie na prvých priečkach hodnotenia škôl. V roku 2014 sa 

naša škola zapojila do projektu DIELNE, vďaka ktorému sme získali špičkové vybavenie troch odborných učební, 

a to fyziky, techniky a biochémie. Hodiny sa tak stali oveľa efektívnejšími a pre žiakov zábavnejšími. 

Poviem Vám, byť začínajúcim učiteľom nie je v dnešnej dobe vôbec jednoduché. Okrem toho, že si nový 

učiteľ musí zvykať na povinnosti, ktoré jeho povolanie vyžaduje, musí si získať u žiakov rešpekt. Samozrejme, 

autorita sa dá vybudovať aj tvrdou rukou a krikom. Oveľa prínosnejšie však je, ak sa buduje pomocou vytvore-

nia pozitívneho vzťahu žiakov k predmetu. Tento spôsob som si zvolil aj ja.

Celý minulý školský rok som sa snažil motivovať žiakov a vzbudiť u nich záujem o „môj“ predmet pros-

tredníctvom rôznych zábavných a efektných pokusov. Popularizácia predmetu chémia je v dnešnej dobe veľ-

mi dôležitá (Braniša. Jenisová. 2011). Medzi naše obľúbené pokusy patrí slonia zubná pasta, Aladinova lampa, 

dúha a mnoho ďalších. Chémiu sa snažíme zviditeľniť a zapojiť do rôznych školských akcií, ako je napríklad 

Jesenný deň zdravia či Noc s Andersenom. 

Máme za sebou už aj prvú chemickú šou, na ktorej naši ôsmaci nielen predviedli pokusy, ale vysvetlili aj 

ich princíp. Najmenších návštevníkov, škôlkarov, sme počas dňa otvorených dverí zabavili tancujúcimi hro-

zienkami a slizom.  

Rád by som vám predstavil  našu ponuku chemických nápojov. Máte radi kávu alebo si na raňajky dopraje-

te radšej  mlieko? Žiadny problém. Pre tých, čo svoj smäd radšej uhasia pivom, som pripravil chemické pivo. To 

váš smäd neuhasí, ale som si istý, že vás určite pobaví.  Na záver si môžeme štrngnúť chemickým šampanským.

Raňajkové nápoje

Pomôcky: kadičky (6 ks), lyžička, sklená tyčinka.

Chemikálie: dusičnan strieborný, uhličitan sodný, hydroxid sodný, chlorid sodný, amoniak, bromid sodný.

Postup:

 1. Do väčšej kadičky si zarobíme roztok AgNO
3
.

 2. Následne začneme za stáleho miešania pridávať roztoky v nasledovnom poradí: roztok NaCO
3
 – mliečna 

káva, roztok NaOH – karamel, roztok NaCl – mlieko, roztok NH
3
 – voda, roztok NaBr – vanilka.

Poznámka: 

Ak máme k dispozícii magnetické miešadlo, môžeme ho použiť, aby sme nemuseli roztok stále miešať.

Chemické pivo

Pomôcky: kadičky, odmerný valec, pipeta.

Chemikálie: etanol, jodičnan draselný, kyselina sírová, siričitan sodný, voda, saponát.

Postup:

 1. Pripravíme si roztoky:

A. 0,29 g siričitanu sodného rozpustíme v 2,5 ml etanolu. Pridáme 500 ml vody a 1 ml koncentrovanej ky-

seliny sírovej.

B. 2,12 g jodičnanu draselného rozpustíme v 500 ml vody a pridáme saponát.  

 2. Následne lejeme roztok B z výšky do  kadičky s roztokom A tak, aby sa vytvorila pena.

Chemické šampanské

Pomôcky: kadičky (poháre), pipeta (slamka).

Chemikálie: ocot, olej, potravinárske farbivá, sóda bikarbóna.

Postup:

 1. Na dno pohára nasypeme sódu bikarbónu a zalejeme olejom.

 2. Ocot si zafarbíme potravinárskym farbivom, pomocou slamky pridávame kvapky do pohára s  olejom 

a pozorujeme.
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Predstavujeme a informujeme

Myslím si, že snom každého učiteľa sú spokojní žiaci na konci hodiny. Nie je nič krajšie, ako keď vám deti 

na konci hodiny samy od seba zatlieskajú alebo poďakujú. Viem, že je predo mnou ešte dlhá cesta, ale verím, 

že v priebehu mojej učiteľskej kariéry bude chémia u žiakov nielen v povedomí, ale svojou efektívnou stránkou 

zatieni povesť obávaného predmetu.  

Zdroj:
AFG 004 Jenisová, Z., Braniša, J.: Využitie chemických experimentov v medzipredmetových vzťahoch. 

In: Technologicko-didaktická znalost obsahu v chemii: sborník abstraktů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, S. 36. 

ISBN 978-80-7435-159-4.

Mgr. Marek Tóth

ZŠ Rozmarínová 1 

945 01 Komárno

marek.toth16@gmail.com
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom

Čo je to zeolit a diatomit a na čo sa používajú 

Sériu našich článkov o slovenských nerudných surovinách by 

sme mohli ukončiť takými horninami, ktoré môžeme vo vzťahu 

ku chémii považovať za veľmi dôležité. Najskôr si však povedzme 

niečo o takých zvláštnych typoch chemických reakcií, pri ktorých 

látky reagujú tak, že sa na nich zúčastňuje iba povrchová časť 

jednej z nich. 

Takéto reakcie sa odohrávajú na povrchu tuhých látok, pri-

čom ich vnútorná časť sa počas reakcie vôbec nemení. Druhá 

reagujúca látka je vo forme pár alebo plynu či roztoku. 

Typickým predstaviteľom takýchto reakcií sú sorpčné deje, pri ktorých sa molekuly plynnej alebo kvapal-

nej látky „prichytávajú“ na povrch tuhej látky. „Prichytávanie“ môže mať charakter povrchovej chemickej reak-

cie, fyzikálneho deja alebo je kombináciou oboch. Tieto reakcie možno využiť napríklad na čistenie kontami-

novanej vody alebo vzduchu, kde kontaminujúca látka zostáva na povrchu častíc tuhej látky. To, do akej miery 

sú tuhé látky účinné v týchto dejoch, závisí najmä od toho, aký veľký povrch pre reakciu poskytujú. Ten závisí 

predovšetkým od veľkosti častíc tejto látky a zároveň aj od jej pórovitosti. Dobré látky pre tento typ reakcií sú 

také, ktoré buď majú veľmi malé častice, alebo majú veľmi pórovitú štruktúru, prípadne ju tvoria malé častice, 

ktoré sú navyše aj pórovité. Možno ich pripraviť umelo, avšak často ich nájdeme aj v prírode. Pokúsme sa ich 

hľadať na Slovensku. Typickými predstaviteľmi prvej skupiny sú íly, ale pretože už sme o nich písali, zamerajme 

sa na druhú skupinu, ktorú tvoria pórovité látky. Najvýznamnejšími z nich sú nepochybne zeolity. 

Zeolity patria do jednej zo skupín silikátových minerálov, ktorá sa nazýva tektosilikáty. Ich štruktúru tvorí 

priestorová sieť, ktorej základnou jednotkou je SiO
4
 alebo AlO

4 
tetraéder. Zeolity nie sú látky, u ktorých by sme 

na prvý pohľad predpokladali pórovitú štruktúru, pretože na tú zvyčajne upozorňuje nízka hustota a zeolity 

nízku hustotu nemajú. Je to spôsobené tým, že namiesto veľkých pórov obsahujú najmä póry veľmi malé, 

reprezentované sieťou kanálikov s priemerom na úrovni približne desiatich nanometrov. To je veľkosť, ktorá 

je pre chemikov mimoriadne zaujímavá. Umožňuje totiž, aby do tejto siete vnikali niektoré nie veľmi veľké 

molekuly organických alebo anorganických látok. Zeolity si teda „vyberajú“, ktoré do tejto siete pustia a ktoré 

zasa nie. Tento dej základom veľmi selektívneho správania sa zeolitov v  rôznych sorpčných a  katalytických 

reakciách. Použitie prívlastku „veľmi selektívny“ je namieste, pretože u anorganických prírodných látok je to 

vlastnosť veľmi výnimočná: väčšina z nich má totiž priemer pórov vo veľmi širokom intervale (teda halabala). 

Selektívne vlastnosti sa však využívajú najmä u  syntetických zeolitov, ktoré sa používajú predovšetkým ako 

katalyzátory v ropnom priemysle. Prírodné zeolity sú účinné najmä pri čistení odpadových vôd, pri spracovaní 

nízkorádioaktívnych odpadov z jadrových elektrární, vo farmaceutickom priemysle, poľnohospodárstve a pri 

výrobe špeciálnych druhov cementu. 

Na Slovensku stoja za pozornosť predovšetkým dve formy výsky-

tu zeolitov. Prvou sú veľmi pekné bezfarebné, biele, žlté alebo žltohne-

dé kryštály, ktoré môžu dosahovať veľkosť niekoľkých centimetrov. Tieto 

zvyknú byť hodnotnou súčasťou mineralogických zbierok. Druhou for-

mou sú mikroskopické kryštáliky s veľkosťou niekoľkých mikrometrov, 

nachádzajúce sa spolu s  inými minerálmi v  pomerne tvrdej, svetlo ze-

lenej hornine nazývanej zeolitový tuf. Kým prvé, krajšie zeolity, nemajú 

takmer žiaden praktický význam, druhé sú mimoriadne významnou ne-

rudnou surovinou. Táto sa v najväčších množstvách ťaží pri obci Nižný 

Hrabovec, ležiacej juhozápadne od Humenného. Ťaží ju od začiatku de-

väťdesiatych rokov minulého storočia podnik Zeocem, a. s., Bystré, ktorý 

Obyčajný a zároveň neobyčajný kameň 

z Nižného Hrabovca. Nazýva sa zeolitový tuf. 

Povrchová ťažba zeolitového tufu 

v Nižnom Hrabovci.
(Obrázok: ZEOCEM, a. s., Bystré.)



27

Pre inšpiráciu a potešenie

je dnes jedným z najväčších producentov zeolitových produktov v Európe. Vyrába zeolitové substráty pre úpra-

vu pitnej vody, fi ltráciu rôznych kvapalín, spracovanie odpadových vôd a spalín, zmesí pre sanáciu následkov 

ekologických havárií, plnivá do papiera, plastov, lepidiel, gumy a asfaltu a zároveň aj špeciálne druhy cementu.

Druhú pórovitú látku, ktorú chemici nemô-

žu ignorovať, je hornina diatomit. Tvoria ju predo-

všetkým kremité schránky riasy čelade Diatomaceae 

(slovensky rozsievky). Vzniká zo sedimentov jazier, 

ktoré vznikli v  lievikovitých priehlbniach po výbu-

chu sopiek, a tieto riasy boli ich bežnou súčasťou. 

Najvýznamnejšie ložisko diatomitu na Slovensku 

je pri obci Močiar, ktorá sa nachádza na spojnici 

medzi Sklenými Teplicami a  Hronskou Breznicou. 

Vznik tohto ložiska súvisí s erupciou banskoštiavnic-

kého stratovulkánu. Na rozdiel od zeolitov, diatomit 

má póry relatívne veľké (približne na úrovni jedného 

mikrometra). Napriek tomu, že ani  jedno zo sloven-

ských ložísk diatomitu sa dnes nevyužíva, všeobecný 

význam diatomitu je veľký.

Používa sa totiž ako fi ltračný a sorpčný materiál, 

nosič katalyticky aktívnych látok, aditívum do farieb, 

náterov, plastov, cementu, betónu a iných stavebných 

materiálov alebo ako látka používaná na leštenie rôz-

nych materiálov. 

Historicky najvýznamnejšou aplikáciou diato-

mitu je však výroba trhavín. Diatomit v nich slúžil na 

stabilizáciu glyceroltrinitrátu (nitroglycerínu) – veľ-

mi výbušnej kvapaliny, s ktorou je akákoľvek mani-

pulácia mimoriadne nebezpečná. Princíp stabilizácie 

spočíva v tom, že glyceroltrinitrát sa stáva súčasťou 

malých pórov mletého diatomitu, čím sa pôvodná 

kvapalina transformuje na tuhý nevýbušný práškový 

alebo plastický subsrát. 

Autorom riešenia z roku 1867 bol švédsky che-

mik Alfred Nobel, ktorý vo svojich továrňach po ce-

lom svete vyrábal výbušninu pod názvom Dynamit, 

jedna z jeho tovární bola aj v Bratislave. Každoročné 

fi nančné odmeny spojené s  Nobelovými cenami, 

vrátane cien za chémiu, sa vyplácajú práve vďaka ob-

rovskému profi tu Alfréda Nobela za  vyššie spome-

nuté riešenie. Samozrejme, pri tejto príležitosti sa už 

veľmi nespomína súvislosť tohto vynálezu so strate-

nými ľudskými životmi v dvoch svetových vojnách. 

prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Katedra anorganickej chémie

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

842 15 Bratislava

jesenak@fns.uniba.sk

Diatomit. Nobelove ceny za chémiu sa udeľujú vďaka 

zisteniu, že táto zomletá a tepelne spracovaná hornina, 

spolu s malým prídavkom uhličitanu sodného, dokáže 

premeniť veľmi výbušnú kvapalinu glyceroltrinitrát na 

relatívne bezpečnú trhavinu.

Schránka riasy z čelade Diatomaceae. Hlavnú časť dia-

tomitu tvoria práve polámaté schránky tejto riasy. 

(Obrázok: http://www.cosmiclight.com/imagegalleries/sem1b.htm.)
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Jazykové okienko

Antikoro – nerez

Na označenie riadu z nehrdzavejúcej ocele používa-

me buď označenie riad z nehrdzavejúcej ocele, alebo anti-

korový riad. Antikoro je podstatné meno stredného rodu 

s latinským základom. Slovo nerez je odvodené od českého 

slova rez (slov. hrdza), ktoré nie je v slovenčine považova-

né za spisovné. 

Kelímok – téglik

Slovo kelímok má nejasný pôvod, podľa všetkého ide o slovo, ktorého korene sú v perzštine alebo tureč-

tine. V slovenčine sa však hodnotí ako nespisovné slovo, namiesto neho sa odporúča používať slovo téglik, 

ktoré je nemeckého pôvodu. Správne sa teda vyjadríme, ak použijeme slovné spojenia plastový téglik, kera-

mický téglik či téglik jogurtu. 

Variant – varianta

Na označenie odchylnej podoby či obmeny máme v slovenčine slovo latinského pôvodu variant. Viacerí 

však nemajú istotu pri používaní tohto slova, lebo v češtine je spisovná podoba v ženskom rode, a to varianta. 

Neživotné podstatné meno mužského rodu variant sa skloňuje podľa vzoru dub, takže správne sa hovorí 

vhodný variant, výber z dvoch variantov. Zároveň sa často objavuje v inštrumentáli množného čísla nespráv-

ne podoba s variantami, správne má byť s variantmi.

 PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

Katedra slovenského jazyka

FF UKF v Nitre

molsiak@ukf.sk

Oznam

Zapojte sa do 1. ročníka súťaže

Objavujeme čaro chémie

Odborní garanti súťaže:

Združenie učiteľov chémie a Slovenská chemická spoločnosť

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční počas 4. národnej konferencie učiteľov chémie, 

ktorá sa uskutoční 1. 2. 2016 na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre.

Informácie o súťaži sú zverejnené na stránke www.zuch.sk
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