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Na úvod

Na úvod
Milí naši čitatelia,

stojíme na prahu nového roka s ná-

dejou, že bude ešte krajší ako rok pred-

chádzajúci. Je mi cťou, že sa Vám môžem 

prihovoriť ako šéfredaktorka časopisu 

Dnešná škola – človek a príroda, ktorého 

5. číslo otvárate. 

Teším sa, že náš časopis, ktorý je ur-

čený predovšetkým učiteľom (nielen prí-

rodovedných predmetov), ale aj rodičom a všetkým záujemcom o dianie 

v školstve, si nachádza svoj stály okruh čitateľov a rozširujú sa rady na-

šich prispievateľov.

Do nového roka si zvykneme dávať predsavzatia, čo zmeníme, čo 

vylepšíme... 

Želala by som si, aby sme si boli navzájom bližší. 

Aby sme si pomáhali, spolupracovali. 

Aby sme sa stále niekam neponáhľali. 

Aby sme vstúpili do nového roka pozitívne naladení. 

Možno Vám napadne: Učitelia majú nízke platy, mnohí sú demoti-

vovaní, vyhorení. Žiaci nemajú dôvod učiť sa, veď ich príjmu na stredné 

aj vysoké školy bez toho, aby na sebe tvrdo pracovali. Pedagogické fa-

kulty vyštudujú všetci, sú nízke nároky, ako potom budú učiť naše deti? 

Reforma je nedotiahnutá, máme zlé učebnice, chýbajú nám materiály. 

Čo s  tým my všetci narobíme? Akokoľvek sa posnažíme, niektoré veci 

jednoducho nezmeníme...

Medzi nami sú však aj ľudia, zarábajúci veľa, napriek tomu sa im 

stále máli a nie sú šťastní. Nie všetko sa dá získať peniazmi. Je veľa šikov-

ných a usilovných žiakov, existujú kvalitné školy. Za učiteľov študujú aj 

schopní, ktorých hádzanie všetkých do jedného vreca hnevá. Medzi zlými 

reformnými učebnicami sa nájdu aj dobré, ktoré učitelia chvália a radi 

z nich učia.

Ak v škole vládne pozitívna, tvorivá atmosféra, je to krásne. Takouto 

školou nesporne je ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave, z ktorej Vám pra-

videlne prinášame reportáže. Ako sa im to darí dosahovať, tajomstvom 

nie je, a možno je to podobne aj vo Vašej škole. Bez spolupráce a tímovej 

práce to nejde. Je potrebné nasadenie a zapálenie sa pre spoločné dielo, 

počnúc riaditeľom školy a končiac vrátnikom. Želám nám všetkým – uči-

teľom, žiakom, rodičom, aj ministrovi školstva, aby bolo na Slovensku 

veľa takých škôl.

Želám Vám, milí naši čitatelia, v  mene celej redakcie Dnešnej školy, 

veľa radosti, lásky, spokojnosti, pevné zdravie, veľa pracovných a osobných 

úspechov v novom roku 2014.
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S riaditeľkou Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania

Ing. Gabrielou Jakubovou
Pani riaditeľka, predstavte nám v stručnosti prácu Vašej 

inštitúcie.

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je priamoria-

dená, rozpočtová inštitúcia ministerstva školstva, zodpovedáme 

za všetky stredné odborné školy a  konzervatóriá v  Slovenskej 

republike. Naša činnosť je orientovaná na oblasť odborných a 

metodických služieb, koncepčnú činnosť, zameriavame sa na vy-

pracovanie podkladov v rámci legislatívneho procesu. Hlavnou 

činnosťou je tvorba štátnych vzdelávacích programov. Poskytu-

jeme školám odbornú pomoc, poradenstvo a metodické vedenie 

pri vypracúvaní školských vzdelávacích programov. Okrem týchto nosných činností zabezpečujeme 

rôzne súťaže, odborné súťaže, napríklad stredoškolská odborná činnosť, medzinárodné súťaže v rámci 

slovenského centra cvičných fi riem, zastrešujeme prácu národného observatória, rozvíjame medziná-

rodnú spoluprácu na úrovni bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov. Okrem týchto aktivít rozvíja-

me činnosť v projekčnej oblasti, v spolupráci so strednými odbornými školami realizujeme domáce 

projekty, máme aj bilaterálne projekty – ako je projekt švajčiarskeho fi nančného mechanizmu, reali-

zujeme projekty Leonardo da Vinci a národné projekty ESF. Výstupy projektov nám slúžia ako určitá 

dobrá prax, prípadne ako podklad pre vypracúvanie zásadných koncepčných materiálov, ako to bolo 

v oblasti štátnych vzdelávacích programov, kde národný projekt ESF bol podkladom pre vypracováva-

nie koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu 

v Slovenskej republike. Rozvíjame aj aktivity v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamest-

nancov, ktorí vyučujú odborné predmety, keďže s vývojom technológie vznikajú nové učebnice, nový 

obsah vzdelávania, a učitelia odborných predmetov sa potrebujú na túto činnosť pripraviť. Máme aj 

oddelenie pre tvorbu, vydávanie a distribúciu učebníc odborných predmetov.

Predstavte nám projekty, ktoré teraz ŠIOV zastrešuje. 

V krátkosti sa zmienim o projektoch Leonardo da Vinci, ktoré sú veľmi prospešné pre stredné od-

borné školy a mnohé výstupy z nich sú už priamo implementované v školách. Riešili napríklad oblasť 

jazykovej spôsobilostí žiakov – boli vytvorené multifunkčné a interaktívne slovníky pre žiakov, ďalšie 

projekty riešili otázku kreditných systémov a uznávania vzdelávacích výstupov. 

Nosnou časťou našej projekčnej činnosti sú národné projekty. Starším projektom je projekt Ďalšie vzde-

lávanie učiteľov pre tvorbu školských vzdelávacích programov. Tento projekt by mal končiť v roku 2014, bol 

predĺžený. Jedným zásadným výstupom projektu bolo, že učitelia získali zručnosti, vedomosti a spôsobilos-

ti na to, aby vedeli správne vytvoriť školský vzdelávací program. Druhým výstupom bolo vytvorenie me-

todických materiálov na jeho tvorbu, v rámci projektu boli vytvorené vzdelávacie DVD, ktoré predstavujú 

dobrú skúsenosť učiteľov stredných odborných škôl, príp. uvádzajú učiteľov do oblasti špecifi ckých prepi-

sov – ako je súbor bezpečnostných predpisov v chémii, súbor všetkých legislatívnych predpisov v oblasti 

školstva a pod. Myslím si, že budú dobrou pomôckou nielen pre učiteľov stredných odborných škôl, ale aj 

gymnázií a základných škôl. Sú uverejnené na našej stránke, takže ich majú k dispozícii aj učitelia, ktorí ich 

spolu s Učiteľskými novinami nedostali. Ďalším výstupom tohto projektu je tvorba, vydávanie a distribúcia 

Učiteľských novín. MŠ predpokladá, že projekt vydávania Učiteľských novín by mal pokračovať aj po skon-

čení národného projektu, alebo sa projekt predĺži, ale iba v rámci tejto jednej aktivity.

Ďalším projektom je Rozvoj stredného odborného vzdelávania – nový projekt, ktorý sa začal v tom-

to roku. Rôzne aktivity projektu podporujú reformné kroky MŠVVaŠ, hlavne čo sa týka aktivity vy-
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tvorenia duálneho systému, digitalizácie, obsahu vzdelávania, pasportizácie škôl, analýzy výkonov škôl, 

kariérového poradenstva, ktoré zásadným spôsobom ovplyvní kariérovú dráhu absolventov našich škôl.

Národný projekt s pracovným názvom Dielne je projekt, v ktorom prvýkrát v dejinách školstva 

dochádza k úzkej interakcii medzi základnými školami a strednými odbornými školami. Zameriava 

sa na skvalitnenie výučby predmetov technika, fyzika, chémia a biológia, pre vybrané školy sa zariadia 

nové odborné učebne a laboratóriá. V rámci projektu žiaci získajú aj poradenstvo o tom, ktoré aktivity 

prebiehajú v rôznych sektoroch ekonomiky, ako sa budú pripravovať na svoje budúce povolanie, zor-

ganizujú sa súťaže, kde spolu so svojimi spolužiakmi zo stredných odborných škôl budú predstavovať 

svoje odborné zručnosti, navštívia rôzne podniky, aby sa oboznámili s ich prevádzkou a výrobou. 

Zásadným cieľom projektu je motivovať žiakov základných škôl k voľbe povolania, ktoré ich zau-

jíma, snívali o ňom, alebo prípadne také povolanie, ktoré by im zabezpečilo odborný rast a kariérový 

postup v rámci ich celoživotného vzdelávania.

Národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifi kácií je rozdelený do dvoch častí: prvá časť je 

revidovanie a inovácia národného kvalifi kačného rámca a druhá časť je tvorba Národnej sústavy kva-

lifi kácií. Projekt bude slúžiť nielen absolventom základných, stredných a vysokých škôl, ale aj  všet-

kým občanom tejto republiky, lebo každý jeden občan sa snaží buď zvýšiť si kvalifi káciu, zdokonaliť si 

kvalifi káciu, prípadne zmeniť si kvalifi káciu, teda získavať čo najviac nových zručností tak, aby jeho 

fl exibilita a mobilita v rámci pracovného života bola čo najefektívnejšia.

V rámci národného kvalifi kačného rámca budeme prehodnocovať referenčné kvalifi kačné úrovne 

vo vzťahu k jednotlivým deskriptorom, ktoré popisujú nevyhnutnosť získaných vedomostí, zručností 

a kompetencií a ich preukázanie pri ukončení štúdia. Na referenčných úrovniach sa budú prideľovať 

jednotlivé kvalifi kácie, ktoré sa budú identifi kovať v sektorových radách. Celá Národná sústava kvali-

fi kácií bude registrom tvoreným kartami kvalifi kácií, ktoré budú popísané tak, aby každý občan, ktorý 

do systému nazrie a bude sa chcieť pripraviť na istý druh kvalifi kácie, vedel, v ktorom odbore štúdia 

bude študovať, aký vzdelávací program bude pre neho najvhodnejší, aký typ školy bude pre neho naj-

vhodnejší, aké výkony musí preukázať pri ukončení štúdia a podľa akých kritérií, aké má možnosti 

ďalšieho štúdia, kde sa môže zamestnať atď. Každý občan sa môže rozhodnúť, či pôjde cestou získa-

nia úplnej alebo čiastočnej kvalifi kácie. V prípade získavania čiastočných kvalifi kácií bude vytvorený 

určitý proces zberu týchto kvalifi kácií a v prípade, že ich uchádzač získa toľko, koľko vyžaduje úpl-

ná kvalifi kácia, môže požiadať určitú národnú autoritu o to, aby mohol svoje vedomosti, zručnosti 

a kompetencie preukázať pred komisiou a získať príslušný kvalifi kačný doklad.

Prevzali ste funkciu riaditeľky po Ing. Ivanovi Stankovskom, CSc., ktorý sa stal vedúcim služob-

ného úradu. Ako ste sa zhostili tejto funkcie a do akého obdobia máte mandát zastupujúcej riaditeľky?

Prevzala som činnosti a kompetencie, ktoré mal Ing. Ivan Stankovský, terajší vedúci služobného 

úradu. Nebolo to jednoduché, pretože ja som v prvom rade odborník, okrem mojej práce odborného 

zamestnanca mi pribudli aj všetky jeho aktivity, teda ekonomiku, organizáciu, administratívu inštitú-

tu. Myslím si, že keď človek chce, všetko dokáže urobiť, avšak musí hľadať cesty, ako sa to dá, a nie, ako 

sa to nedá. Nesťažujem sa, že mi pripadla ešte ďalšia úloha v inštitúte. Vzhľadom k tomu, že som už 40 

rokov v odbornom vzdelávaní, učila som a pôsobím tu už 22 rokov, zverenie tejto funkcie považujem 

za istý prejav úcty a dôvery. Išlo mi, ide a vždy mi pôjde o to, aby naozaj odborné vzdelávanie bolo 

istým spôsobom doménou vo vzdelávacom systéme, pretože národné hospodárstvo stojí na kvalifi ko-

vaných zamestnancoch. Do funkcie som nastúpila 1. 4. 2012, môj mandát by mal trvať dovtedy, pokiaľ 

bude Ing. Stankovský vo funkcii vedúceho služobného úradu.

Práca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sa zdvojuje s činnosťou Štátneho pedagogic-

kého ústavu (ŠPÚ). Nebolo by možné Vaše dve inštitúcie zlúčiť, keďže tvoríte kurikulárnu trans-

formáciu, ŠIOV pre odborné školstvo a ŠPÚ pre materské, základné a stredné školy?

Teoreticky by bolo možné zlúčiť všetky priamoriadené inštitúcie v rezorte školstva a vytvoriť jednu 

veľkú inštitúciu. Myslím si, že každá jedna inštitúcia je špecifi cká, hlavne Štátny inštitút je veľmi špe-

cifi cký, pretože pôsobí v oblasti odborného vzdelávania. Gymnáziá poskytujú 4 odbory vzdelávania, 

základné školy 2 odbory vzdelávania, v oblasti odborného vzdelávania a prípravy je to 350 odborov 

vzdelávania. Podľa toho vidíte, že aj stredné odborné školy vypracúvajú 350 školských vzdelávacích 
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programov, z ktorých je každý jedinečný, lebo sa zameriava na jednu oblasť povolania a identifi kuje 

jednu kvalifi káciu. Z hľadiska logiky, efektivity, nebolo by racionálne zlučovať ŠPÚ a ŠIOV, a ani vzhľa-

dom k ekonomike ich prevádzky by to nebolo užitočné. Každý ústav má svoju vlastnú budovu a keby 

došlo k ich zlúčeniu, zostali by v tých istých budovách, nedošlo by k žiadnej úspore a racionalizácii 

ekonomických nákladov. Program ESO, ktorý vypracovalo Ministerstvo vnútra, je založený na úspore 

ekonomických nákladov. Čo sa týka personalistiky, myslím si, že v ŠIOV-e sa mzdové náklady šetria 

až na doraz. Národné projekty spôsobili nárast kapacity ŠIOV-u, väčšina personálnych nákladov ide 

na úkor fi nančných prostriedkov ESF, nie zo štátneho rozpočtu.

Rozšírili ste sa do viacerých budov v Bratislave, nie je to plytvanie štátnych peňazí a peňazí 

z európskych fondov?

Čo sa týka fi nancovania vzdelávania ako takého, myslím si, že je zbytočné hovoriť o plytvaní s pe-

niazmi, pretože akékoľvek euro investované do vzdelávania prináša stonásobný efekt, keď sa pripraví 

človek, ktorý je spôsobilý postaviť sa na danú pracovnú pozíciu a vykonávať pracovnú činnosť. Plyt-

vanie peniazmi v oblasti vzdelávania je iba slovná hračka, pretože sektor vzdelávania nemá žiadne 

prostriedky nad rámec fi nancovania, ba naopak, každá fi nančná injekcia, ktorá sa poskytne sektoru 

školstva, je užitočná, pretože vyvoláva žiaduci efekt na to, aby naozaj naši ľudia boli vzdelaní, boli 

pýchou tejto republiky a nielen za jej hranicami. Za plytvanie peňazí považujem skutočnosť, že štát 

doteraz nevyvinul žiadne motivačné mechanizmy, aby absolventi stredných i vysokých škôl zostali 

pracovať doma a neodchádzali do zahraničia za lepšie platenou prácou. Toto je mrhanie peniazmi, 

lebo v zmysle našej ústavy je vzdelávanie na základných, stredných školách a aj na mnohých vysokých 

školách bezplatné. Keď chceme byť plnohodnotným štátom Európskej únie, musíme si vzdelávanie 

prispôsobiť tak, aby sme v Európskej únii nepôsobili ako nejaký tretí sektor.

V súčasnosti máme 327 zamestnancov v pracovnom pomere na dobu neurčitú a určitú. Nie všetci 

zamestnanci sú v budovách na Bellovej ulici, alebo na Stromovej ulici, lebo sú určité pracovné činnosti 

v rámci projektov, ktoré sa môžu vykonávať aj na ulici mimo inštitúcie. Zamestnaní na § 52 vyko-

návajú prácu doma, alebo je to telepráca, pracujú vo virtuálnom on-line prostredí, kde si navzájom 

vymieňajú materiály, ktoré vypracúvajú, robia k nim stanoviská, diskutujú atď., to znamená, fyzicky 

nemusia byť prítomní na pracovisku.

Skúste nám na záver povedať, pani riaditeľka, čo Vás trápi a čo Vás teší vo Vašej práci.

Trápi ma to, že reformný proces v oblasti vzdelávania napreduje veľmi pomaly. Trápi ma to, že 

v každom volebnom období sú nové koncepčné materiály, nové idey reformy odborného vzdelávania 

a to je veľmi negatívny, demotivujúci prvok pre učiteľov. Trápi ma to, že ŠIOV je personálne poddi-

menzovaný a jeho 12 odborných zamestnancov zabezpečuje prácu na 480 stredných odborných ško-

lách, vrátane konzervatórií. Trápi ma to, že mnohí ľudia považujú prácu pedagóga a našich odborných 

zamestnancov za nepodstatnú, nezaujímavú, a  degradujú ju, lebo odborné vzdelávanie a  príprava 

v poslednom období strácali svoj kredit. 

Čo ma veľmi teší, a to zdôrazňujem stále, že konečne máme na čele Ministerstva školstva SR ministra, 

ktorý sa veľmi intenzívne zaujíma o odborné vzdelávanie a prípravu, jeho zásluhou sa táto oblasť vzde-

lávania skvalitňuje, nachádzajú sa nové nástroje, systémy, práca ľudí sa stáva omnoho lepšou. Ľudia sú 

viac životaschopnejší, tešia sa, že môžu pracovať pod vedením ministra, ktorý vie ľudí motivovať. Konečne 

odborné vzdelávanie dostáva miesto, ktoré mu patrí, pretože spoločnosť sa nebude rozdeľovať na chudob-

ných a bohatých, ale bude sa rozdeľovať na vzdelaných a nevzdelaných. Pokiaľ vzdelávacia sústava nebude 

zabezpečovať všetky podmienky na to, aby sa ľudia mali možnosť vzdelávať cestou, ktorou oni chcú ísť, cieľ 

bude kdesi v nedohľadne, preto ma veľmi teší, že konečne všetky myšlienky, vízie a celá fi lozofa reformy 

odborného vzdelávania a prípravy nachádza živnú pôdu a stáva sa životaschopnou.

Celá pedagogická obec, všetci ľudia, ktorí pracujú v školstve, by si mali získať od spoločnosti väčšie uzna-

nie, dôveru a vážnosť. Kedysi boli najdôležitejšími ľuďmi v obci richtár, farár a učiteľ. Prečo asi? Richtár mal na 

starosti peniaze, zveľaďovanie obce, farár duševnú pohodu a učiteľ rozvoj osobnosti človeka.

Ďakujem za rozhovor.

Helena Vicenová
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Zmeny v legislatíve v oblasti 
základných škôl

Národná rada Slovenskej republiky schválila 4. decembra 2013 vládny návrh zákona, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a  ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony, 

v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže škôl sa upravuje oblasť pedagogickej dokumentácie 

a to zmenou § 11 školského zákona, ktoré sú nasledovné:

Pedagogickú dokumentáciu tvoria

a) triedna kniha, 

b) triedny výkaz, 

c) katalógový list žiaka,

d) osobný spis dieťaťa,

e) denník evidencie odborného výcviku,

f) protokol o maturitnej skúške, 

g) protokol o záverečnej skúške,

h) protokol o absolutóriu,

i) protokol o komisionálnych skúškach,

j) denný záznam školského zariadenia, 

k) protokol o štátnej jazykovej skúške,

l) denník výchovnej skupiny,

m) rozvrh hodín,

n) školský poriadok.

Pedagogická dokumentácia označená písmenami a), b), c) a  i) sa vedú na tlačivách podľa vzo-

rov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Rozvrh hodín a školský poriadok vedie škola 

podľa vlastných potrieb; vzor a forma určené nie sú.

Pri spracúvaní osobných údajov o  identifi kácii zákonných zástupcov žiaka sa telefónny kontakt 

nahrádza slovami kontakt na účely komunikácie, čím sa rozšírili možnosti kontaktovania sa s rodičmi.

Zmenené je aj ustanovenie o ďalšej dokumentácii, ktoré znie:

Ďalšiu dokumentáciu tvorí najmä:

a) návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ma-

terskej škole, základnej škole, strednej škole a špeciálnej škole,

b) organizačný poriadok.

Dokumentácia uvedená v písm. a) sa vedie na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených 

ministerstvom školstva.

Tieto zmeny o pedagogickej dokumentácii budú platné od 1. septembra 2014.

Pozn.: vypúšťajú sa učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy, ktoré sú súčasťou škol-

ského alebo štátneho vzdelávacieho programu.

Zvyšuje sa maximálny počet žiakov v triedach 5. – 9. ročníka z 28 na 29 žiakov. Ostatné počty 

sa nezmenili, zostávajú tak ako doposiaľ, a to:

• 16 žiakov v triede nultého ročníka,

• 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci dvoch ročníkov prvého stupňa základnej školy,

• 22 žiakov v triede prvého ročníka,

• 25 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka.
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Na podnet zriaďovateľov škôl a profesijných združení a tiež z dôvodu potreby racionalizácie škôl 

sa do zákona dopĺňajú najnižšie počty žiakov v triedach základnej školy nasledovne:

V § 29 sa dopĺňa odsek 8, ktorý znie:

Najnižší počet žiakov v triede základnej školy je

• osem žiakov v triede nultého ročníka; šesť žiakov v triede nultého ročníka v neplnoorganizovanej 

základnej škole,

• 12 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci dvoch ročníkov prvého stupňa základnej školy, 

• 11 žiakov v triede prvého ročníka,

• 13 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,

• 15 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.

Ďalej sa dopĺňajú ustanovenia súvisiace s úpravou počtu žiakov:

• Ak riaditeľ základnej školy povolil plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej re-

publiky, a preto je počet žiakov vzdelávaných v triede nižší ako počet žiakov uvedený vyššie, riaditeľ 

základnej školy môže navýšiť počet vzdelávaných žiakov v triede o počet žiakov, ktorí plnia povinnú 

školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

• Ak je na území obce zriadená základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štát-

nom jazyku a súčasne v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, alebo ak je na území obce zriadená 

základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štátnom jazyku a súčasne základ-

ná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny 

s rovnakým zriaďovateľom, počet žiakov v triede podľa odseku 8 sa môže znížiť o dvoch žiakov.

• Zriaďovateľ základnej školy môže určiť v osobitných prípadoch aj nižší počet žiakov v triede, ako je 

počet žiakov. Za osobitný prípad sa považuje:

a) znížená dostupnosť žiakov do školy; za zníženú dostupnosť žiakov do školy sa považuje dĺžka 

dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu žiaka dlhšia ako 6 kilometrov,

b) vzdelávanie žiakov v jazyku národnostnej menšiny, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého 

pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny,

c) vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak je z celkového počtu žiakov školy 

viac ako 80 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo

d) ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa.

Uvedené zmeny súvisiace s počtom žiakov budú platiť od 1. septembra 2015.

Na počty žiakov v  triede druhého až štvrtého ročníka základnej školy zriadené do 31. augus-

ta 2015 a ich nasledujúce ročníky až do ukončenia ich štvrtého ročníka základnej školy sa vzťahuje 

právny predpis účinný do 31. augusta 2015. Na počty žiakov v triede šiesteho až deviateho ročníka 

základnej školy zriadené do 31. augusta 2015 a ich nasledujúce ročníky až do ukončenia ich deviateho 

ročníka základnej školy sa vzťahuje právny predpis účinný do 31. augusta 2015.

Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy v škol-

stve o úpravu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom na školský 

rok 2014/2015 najneskôr do 31. januára 2014. Prijímacie konanie na osemročné gymnázia na hranicu 

5 % populačného ročníka sa posúva do šk. roka 2016/2017.

Mgr. Magdaléna Bugáňová

odbor základných  škôl, sekcia regionálneho školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky
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Renáta Bellová –Danica Melicherčíková
Zaujímavosti z histórie drog

Na základe súčasného poznania môžeme konštatovať, 

že dejiny drog sú nielen veľmi dlhé, ale aj rozmanité, pestré. 

V dávnej minulosti sa človek dostal k drogám, psychotrop-

ným látkam pravdepodobne postupným skúmaním prostre-

dia, v ktorom sa pohyboval. Možno povedať, že už v praveku 

(40 000 rokov pred Kristom) mal človek skúsenosti s účinka-

mi drogy, ktorú mu poskytla príroda. Látky ovplyvňujúce ve-

domie a meniace vnímanie reálneho sveta využíval na zmier-

nenie bolestí, uspokojenie psychickej potreby, na zvýšenie 

výkonnosti pri získavaní životných potrieb (lov, zber potravy, 

hľadanie príbytku a pod.). Sú to len domnienky, alebo máme 

určité relevantné údaje na potvrdenie predložených úvah? 

V tých dobách ľudia nepoznali písmo a ani ľudovou sloves-

nosťou sa z uvedeného obdobia nič nezachovalo. 

Ako nám môžu pomôcť súčasné etnografi cké pozorovania pri vytváraní predstavy o postavení 

drog v živote paleolitických lovcov alebo neolitických roľníkov? Všetky dnešné kmeňové spoločenstvá 

neovplyvnené civilizáciou majú spomedzi seba vyvoleného jedného predstaviteľa duchovného života 

šamana, kúzelníka, ktorý má právo komunikovať s duchmi. Spojenie sa zvyčajne nadväzuje vo zvlášt-

nom psychickom stave – tranze. Do tranzu je možno dostať sa rôznymi cvikmi, tancami, hudbou, ale 

aj nápojmi z rôznych rastlín či inhalovaním výparov rôznych látok. Šamani využívajú na ovplyvnenie 

vedomia látky ukrývajúce sa v rastlinách. Predpokladáme, že tento stav platil aj v dávnej minulosti 

v zoskupeniach ľudí, v kmeňoch.

Na základe archeologických nálezov nádob z obdobia neolitu historici predpokladajú, že sa vyu-

žívali na pálenie niektorých omamných látok. Pri archeologickom výskume jaskynných lokalít v Me-

xiku sa našli zvyšky rastlín v identifi kovateľnom stave, stopy po pestovaní plodov, tráv a semien, ktoré 

majú psychotropné účinky.

Obdobie prvých civilizácií okolo roku 3 000 pred Kr. a následné objavenie písma, ešte nezname-

nalo, že sa zachovalo o drogách veľa písomných údajov. Na tisíckach zachovaných hlinených tabuľ-

kách z Mezopotámie, či papyrusoch z Egypta sa zaznamenávali predovšetkým texty náboženského 

a  hospodárskeho zamerania [1]. Z  tohto obdobia však pochádza prvá zmienka o  pestovaní maku 

v Summerskej ríši. O používaní šťavy z makovíc ako prostriedku proti bolesti a na upokojenie sa do-

zvedáme zo záznamov aj ďalších civilizácií, napr. babylonskej, krétsko-mykénskej či egyptskej. V jed-

nej medicínskej knihe sa našiel návod na utíšenie plačúcich, kričiacich detí pomocou maku. Takže 

medzi drogy s najstaršou históriou s istotou patrí ópium. V Mezopotámii sa okrem ópia z makovíc na 

liečenie využívali aj iné rastliny, napr. blen, mandragora a indické konope. Prvé zmienky o pestovaní 

konope pochádzajú z Číny, z obdobia 4 000 rokov pred Kr. Svedčia o tom vtedajšie kusy oblečenia, 

ktoré boli vyrobené z konope. 

V období asi 1 500 rokov pred Kr. pri sťahovaní indoeurópskych kmeňov sa na území dnešnej 

Indie sídlili Árijci, ktorí si z pôvodnej vlasti (z južného Ruska) priniesli unikátne slovesné diela, tzv. 

Védy, ktoré učili ako si uctievať bohov. Cieľom védskeho myslenia je dosiahnutie pravdy a poznania 

smerujúceho k osvieteniu. Vo védskom myslení nie je najdôležitejšia informácia, ale premena. Pokiaľ 

si ľudia budú myslieť, že cesta hmotného šťastia je pokrokom, nebudú sa usilovať o to, aby zmenili 

sami seba. Podľa jednej zo 4 skladieb Véd k hlavným obetám patril aj nápoj sóma, ktorý mal silné 

účinky. Súčasná veda nepozná presné zloženie drogy, podľa niektorých vedcov sa nápoj pripravoval 

z muchotrávky červenej [2].
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V Egyptskej knihe mŕtvych, pochádzajúcej z obdobia 1 200 – 1 300 pred Kr., sa spomína man-

dragora, z ktorej bol pripravený omamný nápoj pre bohyňu Hathor. Zlatožlté plody mandragory boli 

v starom Egypte vnímané ako jabĺčka lásky. Boli považované za afrodiziakum [2]. Podobne boli vní-

mané aj v Izraeli, o čom svedčí záznam v Biblii.

V Mezopotámii a Egypte v období staroveku sa liečením ľudí zaoberali len kňazi, ktorí mali bo-

haté vedomosti o účinkoch častí a štiav niektorých rastlín. Vedeli, že čo je v malých dávkach liekom, 

môže byť vo veľkých dávkach jedom. Mali vedomosti aj o účinkoch akonitínu (C
34

H
47

NO
11

) získaného 

z prilbice (Aconita napellus) a atropínu (C
17

H
23

NO
3
) z ľúľkovca zlomocného (Atropa beladona). Ako-

nitín je jeden z najprudších a najrýchlejšie účinkujúcich jedov [3]. Poznali už aj protijedy [4].

Keďže tradičné drogy boli súčasťou prírody, príslušníci starovekých civilizácií poznali ich účinky a 

jednotlivc boli schopní danú drogu využívať podľa potreby a účelu. Preto nie je zvláštnosťou, že drogy 

sa v staroveku okrem liečby využívali aj na obradné účely. V náboženstve starých Egypťanov bol vý-

znamný obrad, v ktorom zúčastnení prežívali smrť a znovuzrodenie (magický spánok). Takéhoto aktu 

sa zúčastnil aj Sofoklés, Solón, Cicero, Herakleitos z Efezu, Pytagoras, Aristoteles, Platón, Sokrates 

a iní [2]. Každoročne na obrad prichádzalo 2 000 – 3 000 pútnikov, ktorí požívali vývar z múky a mäty, 

nazývaný kykeón. Predpokladá sa, že múka bola z obilia napadnutého námelom, ktorý obsahuje amid 

kyseliny lysergovej (LSD). Tieto obrady boli veľmi navštevované aj významnými ľuďmi vtedajšej spo-

ločnosti. V jednej z takýchto svätýň, kde sa raz do roka počas obradu  pálili rastliny s omamným účin-

kom,  sa stretli aj rodičia Alexandra Veľkého (356 – 323 pred Kr.), Filip II. Macedónsky a Olympia.

V  Grécku a  Malej Ázii boli v  období antiky svätyne, ktoré využívali drogy na liečbu chorých. 

Grécky lekár Pedanios Dioskorides (40 – 90) ovládal celé vtedajšie ľudové liečiteľstvo. Na vojenských  

výpravách a vojnách počas panovania cisárov Nerona a Vespasiana prešiel postupne väčšiu časť Euró-

py a dnešného Stredného východu. Na týchto cestách naštudoval množstvo liečebných metód a po-

stupov. Svoje poznatky zanechal v  5-zväzkovom diele „De materia medica“. Vo svojich spisoch sa 

zmieňuje aj o liečbe omamnými bylinami. Využívanie účinkov bylín súviselo s ich dostupnosťou v prí-

rode, napríklad v stredoveku sa v oblasti Európy nevyužívali rastliny so stimulujúcim účinkom. Inak 

to bolo v Južnej Amerike, kde sa žuli listy koky, podobný účinok mali aj guarana alebo maté. Indiáni 

v Andách žuli listy koky počas nedostatku potravy, zaháňali tým hlad. Pre Inkov bola koka posvätná. 

Kečuovia verili, že je to dar Syna Slnka (Manco Capaca), a preto, keď pristupovali k vykonaniu obety 

v Chráme Slnka v Cuzcu, mali koku v ústach. Koku žuvali aj vojaci, aby vydržali dlhé vojenské výpra-

vy. V Indii a Indonézii sa stimulujúce účinky získavali z betelu, v Číne teínom obsiahnutým v čaji. 

V Afrike sa využíval orech koly a listy kathy.

V historických dielach sa dočítame, že vojaci niektorých národov, napr. Skýti, pred bojom vdycho-

vali omamný dym zo semien konope. Omamnými látkami sa zaoberali aj čarodejnice. O čarodejni-

ciach píše aj Homér v známych eposoch Ilias a Odysea, v ktorých čarodejnica Kirké ponúkla Odyseovi 

čarovný nápoj a on stratil súdnosť a jeho druhovia dokonca stratili ľudskú podobu. Tento stav mohol 

nastať po užití psychotropných látok a následných halucináciách [2]. 

Obdobie okolo 2 000 rokov pred Kr. je spájané aj s pitím nízkoalkoholických nápojov (pivo, víno), 

svedčia o tom aj záznamy v biblickom Starom zákone. Najrozšírenejšou drogou v starom Grécku bol 

alkohol.

Hippokrates (460 – 377 pred Kr.) bol uznávaným lekárom nielen v dobe, v ktorej žil, ale jeho sláva 

a učenie pretrvali stáročia. Presadzoval zásadu: „Dobro chorého nech je najvyšším zákonom“ (Aegroti 

salus superma lex esto) [4]. Nemôžeme sa preto čudovať, že aj sám Hippokritos pri liečbe chorých 

využíval účinky drog. Droga bola v tých časoch chápaná ako látka vyvolávajúca chlad, teplo, sucho, 

vlhkosť, sťahy a uvoľnenia alebo spánok. Ohrozenie organizmu drogou malo vyvolať ozdravovaciu 

reakciu. Možno to prirovnať vypaľovaniu rany ohňom kvôli jej skorému zahojeniu, bez vytvorenia 

infekcie, ktorá by hojenie predlžovala.

V starom Grécku bolo najobľúbenejšou drogou ópium a alkohol (víno). Z gréckej kultúry poznat-

ky o drogových látkach čerpali Rimania. Rím je známy svojimi zábavami, kde sa okrem vína na po-

vzbudenie používal aj dym z konope. V historických dokumentoch sa uvádza, že osobný lekár Marca 
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Aurelia (121 – 180) slávny Caius Claudius Galenos (129 – 216) odporúčal vládcovi užiť každé ráno 

malú dávku ópia rozpustenú vo vlažnom víne. Liečil tým stavy melanchólie a epilepsie, keďže ópium 

sa používalo ako liek proti bolesti, kašľu, hnačkám a nespavosti. Dopyt po ópiu prevyšoval ponuku, čo 

viedlo k riedeniu účinných látok, aby boli záujemcovia uspokojení. O rozšírenosti ópia hovorí aj údaj, 

že v roku 312 sa v Ríme predajom ópia venovalo 793 obchodníkov [5]. Získať ópium v Ríme nebolo 

problémom, ale pre pitie vína platili prísne zákony. Piť víno mali zakázané všetky ženy a muži mladší 

ako 30 rokov. Ak ženy porušili tento zákon, hrozil im trest smrti.

Aj starí Slovania začiatkom tohto letopočtu využívali účinky rastlín na ľudský organizmus. Neza-

chovalo sa však o tom veľa dôkazov, pretože cirkev potlačila pohanské zvyky. Tradičné užívanie drog 

sa zachovalo hlavne v oblastiach, v ktorých nemala zázemie katolícka cirkev. Takýmto územím bola 

India. V Indii sa väčšina omamných látok z rastlín považovala za afrodiziakum, najčastejšie to boli 

látky z konope a durmanu (brugmansie). Jeden z najvýznamnejších lekárov Ali ibn Sina (Avicena) 

(1. polovica 11. stor.) využíval tiež účinky rastlín pri liečbe rôznych ochorení. Veľmi rozšírené bolo 

používanie ópia. Do 9. storočia sa ópium užívalo, ale Peržania začali ópium fajčiť. Jeho účinok bol 

ovplyvňovaný aj tým, že sa zapíjal hroznovou šťavou obsahujúcou hašiš. V Indii sa rozšíril islam, ktorý 

v súčasnosti netoleruje pozitívny vzťah k drogám a alkoholu. Preto je udivujúce, že v minulosti bolo 

ópium islamom tolerované, ale alkohol nie. Alkoholika vnímali ako človeka, ktorý sa nedožíva vyso-

kého veku, je konfl iktný, neplní si svoje povinnosti a nezrozumiteľne sa vyjadruje. Človek závislý na 

ópiu je však schopný zodpovedne plniť úlohy a nie je agresívny. V Koráne sa ópium nazýva bangah, je 

odporúčaný ako liek a k obveseleniu.

V stredovekej Európe sa drogy používali prevažne na liečebné účely, na čom mala zásluhu cirkev. Vý-

znamní cestovatelia, napr. Marco Polo (13. stor.), ako aj rozvoj dopravy zvýšili záujem o drogy. Napoleonské 

ťaženie Európou sa tiež významne podieľalo na rozšírení záujmu o drogy, predovšetkým hašiša.

Objavením Ameriky koncom 15. storočia sa do Európy, ale aj iných krajín, rozšírili tabak, mes-

kalin a koka. Medzi látky so stimulujúcim účinkom na ľudský organizmus patrí aj kakao a guarana. 

Dvaja členovia prvej posádky K. Kolombusa, ktorá objavila Ameriku, Rodrigo de Jerez Luis de la Torre 

napodobnili domorodcov vo fajčení tabaku. Po návrate boli obviňovaní inkvizíciou, že iba Satan môže 

človeka obdariť schopnosťou vydychovať dym ústami.

V  období kolonizácie dochádzalo ku stretnutiu dvoch kultúr, čo viedlo aj k  výmene prírodných 

darov, medzi ktorými bolo koreniny, nerastné suroviny, ako aj drogy. Kolonizáciou krajiny získali veľké 

zisky z obchodovania, ale získali aj prístup k psychotropným látkam. V Číne uspelo ópium, v Južnej 

Amerike Španieli manipulovali s kokou, na celom svete uspel alkohol a tabak. Je paradoxné, že za drogy 

i hladní ľudia boli a sú ochotní dať aj posledné peniaze, ba získať ich aj nelegálnou cestou, cestou zločinu.

Indiáni z polostrova Guajira na hraniciach medzi Kolumbiou a Venezuelou dávali do vody variť 

rozžuvané listy koky spolu s práškom získaným z ulít živočíchov (CaCO
3
), aby získali sirup, veľmi 

podobný kokaínovej drogovej báze. Listy kokaínovníka obsahujú 1,0 – 1,5 % kokaínu. Kokaín umož-

ňuje prežiť dlhšie obdobie hladu a smädu bez vážnejšej fyzickej a psychickej únavy [6,7]. Kokaín bol 

izolovaný roku 1859 nemeckým chemikom Niemannon. Od kokaínu je odvodený aj názov nápoja 

Coca-Cola, ktorý v počiatkoch jeho výroby kokaín obsahoval. Keď sa spoločnosť čoraz viac presvied-

čala o nepriaznivých účinkoch kokaínu, donútili v roku 1903 spoločnosť Coca-Colu odstrániť z obľú-

beného nealkoholického nápoja.

Začiatkom 20. storočia, pred 1. svetovou vojnou, sa kokaín užíval vo všetkých mestách na americ-

kom i európskom kontinente. Vo Francúzsku bol kokaín zakázaný, lebo nacionalistické sily vo Fran-

cúzsku obviňovali Nemecko (kde sa kokaín získaval), že dodávkami chcú otráviť francúzsky ľud. Vo 

väčšej miere sa začalo poukazovať na komplexnosť zmien v organizme vplyvom kokaínu, na zmenu 

nálady, komunikácie, nekontrolovateľnej agresivity.

Počas hospodárskej krízy bol pozorovaný prechod od kokaínu k heroínu. Zo začiatku sa používal 

ako prostriedok na odvykanie od morfínu. Veľmi rýchlo sa však heroín dostal na vrchol spotreby drog.

20. storočie sa vyznačuje významným rozvojom chémie, získavaním nových látok a určením ich 

vlastností. Jej pričinením sa rozvíja vo veľkej miere aj farmaceutický priemysel. Tak sa do lekární do-

stávajú amíny ako amfetamín, dexamfetamín, metamfetamín, ako prostriedky na liečbu zápalu noso-
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hltanu, nevoľnosti, depresie. Uvedené látky dokázali podstatne zvýšiť výkonnosť a zároveň tlmili chuť 

do jedla. Počas 2. svetovej vojny ich vo veľkom množstve podávali vojakom. V roku 1941 sa v londýn-

skych novinách objavila správa: „Metedrin vyhral bitku o Londýn“. Po vojne si tieto voľne predajné 

lieky našli mnohých užívateľov. Napr. v USA  roku 1950 sa vyrábalo niekoľko tisíc ton amínov.

Zvyšovanie výkonnosti dalo podnet k vzniku dopingu v športe. Prvou obeťou účinku metamfeta-

mínu bol majster sveta v cyklistike. Cyklisti pri užívaní podporných látok na zvýšenie výkonu dospeli 

až do krajnosti. Cyklista po užití 100 tabliet metamfetamínu sa zbláznil. Úmrtia 23 cyklistov na Tour 

de France viedli k sledovaniu dopingových látok u športovcov. Doping športovcov je pestrý, široký, 

mnoho škandálov bolo spôsobených anabolickými steroidnými hormónmi, ktoré mnohým športov-

com narušili zdravie, vyvolali rakovinu, či zapríčinili ich úmrtie.

Vráťme sa od prírodných zákonitostí k spoločenským, a to ku vzťahu k užívaniu a rozširovaniu 

sortimentu drog o synteticky pripravené. Okrem amfetamínov sa obľúbeným na celom svete stali aj 

barbituráty. Ich nebezpečenstvo sa po určitom čase objavilo vo vytvorení závislosti a pri vyšších dáv-

kach spôsobovali smrť.

Cesta syntetických drog začínala tým, že látku začali ľudia užívať ako liek, neskôr sa stali závislý-

mi, a keď ich bolo veľa, tak sa droga zakázala, vyradila zo zoznamu liekov. Touto cestou prešiel mepro-

bamat, ale aj benzodiazepán, látky využívanej ako upokojujúci prostriedok. Smutný príbeh sa viaže aj 

k Soft enonu, ktorý sa začal predávať v roku 1957 ako neškodný liek na spanie. Bola vytvorená aj verzia 

pre tehotné ženy. Po dvoch rokoch sa začali rodiť znetvorené deti ženám, ktoré uvedený liek užívali. 

Keď počet postihnutých detí presiahol na svete 3 000, vyvolal vlnu potratov po celej Európe.

Albert Hafman v roku 1943 objavil LSD 25 (dietylamid kyseliny lysargovej). LSD našlo uplatnenie 

pri výsluchu podozrivých, vypočúvaných osôb. V rámci výskumu osobnosti mnohí civilisti a vojaci 

v USA, bez ich vedomia a súhlasu, užívali LSD, nevediac o tom. Podobne boli na tom aj obyvatelia 

Laosu, Kambodže a Vietnamu.

Sortiment syntetických drogových látok sa neustále rozširuje, ale stále sú v kurze aj prírodné dro-

gy. V 80. rokoch 20. storočia sa stala obľúbenou Extáza, ktorú na liečebné účely v anglosaských kraji-

nách využívali psychológovia a psychiatri. Droga začala poškodzovať zdravie až potom, keď sa začala 

riediť a nekvalitne vyrábať.

Za zmienku stojí aj pervitín, ktorý bol syntetizovaný už v 19. storočí a počas 2. svetovej vojny bol 

podávaný pilotom kamikadze pred posledným letom. 

Keďže ľudí, ktorí siahnu z rôznych dôvodov po droge, je na svete stále dosť, neustále sa objavujú 

nové drogy. Napr. čínske továrne vyvíjajú nové drogy, ktoré v európskych krajinách nie sú zaradené do 

zoznamu zakázaných návykových látok. Ku týmto látkam patrí napr. mefedron, ktorý bol exportovaný 

ako hnojivo, hoci sa na tento účel nikdy nepoužíval. Mnohí experti na problematiku drog varujú, že 

nové legálne zlúčeniny sú veľmi nebezpečné, pretože neboli vyskúšané, nie sú známe ich účinky pri 

chronickom užívaní. 

Ing. Renáta Bellová, PhD.

doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.

Katedra chémie

Pedagogická fakulta KU, Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok
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Náučné chodníky vo vzdelávacom 
procese a cieľové skupiny

Jednou z možností využitia náučných chodní-

kov (NCH) je ich aplikácia v edukačnom procese. 

Ako forma výchovy k ochrane kultúrneho a prí-

rodného dedičstva, starostlivosti o  životné pros-

tredie a budovania si vzťahu k blízkemu okoliu sa 

osvedčili nielen v zahraničí, ale aj u nás. Možno 

ich využiť v  rámci praktických cvičení, exkurzií 

a  vychádzok v  priebehu školského vyučovania 

(napr. cez hodiny prírodovedy, biológie alebo de-

jepisu), či už na základných, stredných, vysokých 

školách, ale aj v predškolských zariadeniach [1].

V závislosti od veku a zamerania NCH mô-

žeme vytvoriť osobný kontakt s  prírodou a  čin-

nosťou človeka, a tak od útleho veku viesť k zod-

povednosti za kultúrne a  prírodne dedičstvo. 

Význam je aj v prepojení na environmentálnu vý-

chovu a ekológiu, a to s cieľom zabrániť devastácii archeologických, architektonických a prírodných 

pamiatok.

Využitie NCH v edukačnom procese si vyžaduje aj zlepšenie informovanosti učiteľov. Môžeme 

konštatovať, že väčší význam z praktického hľadiska poznania kultúrneho a prírodného dedičstva je 

cez priamy kontakt – „in situ“, keď môžeme vytvárať trvalejší a lepší vzťah k nemu [2]. Podľa myš-

lienky „raz vidieť je lepšie ako dvakrát počuť“, a to najmä vo výchovno-vzdelávacom procese, keď je 

názornosť dôležitým momentom aj zo psychologického hľadiska rozvoja osobnosti detí a mládeže.

Okrem vzdelávacej funkcie majú náučné chodníky aj kultúrno-estetický význam. Pokiaľ trasa 

chodníka vedie zaujímavým prostredím a informačné tabule sú grafi cky vhodne spracované, náučný 

chodník vzbudzuje a zvyšuje aj estetické cítenie návštevníka [3]. 

Takéto formy prezentácie predstavujú aj určitý stupeň propagácie prírodných krás a kultúrno-his-

torických zaujímavosti s prepojením na turistický ruch. Ich existencia (v prípade vhodnej prezentácie) 

určitým spôsobom zviditeľňuje katastre obcí, cez ktoré NCH prechádza, a zároveň podnecuje rozvoj 

agroturizmu regiónu. To je možné len v prípade spolupráce samosprávy obcí, odborníkov (archeoló-

gov, historikov, etnografov, biológov, príp. kunsthistorikov), miestnych obyvateľov a ostatných nad-

šencov [1]. Viac informácií k problematike prezentácie sa nachádza v publikácii Archeológia a múzej-

ná prezentácia (Nitra 2011) [6].

V súčasnosti existuje na Slovensku približne viac ako 230 náučných chodníkov s rôznym špecia-

lizovaným zameraním (banícky, ekologický, lesnícky, poľovnícky, historický...) Podieľajú sa na pre-

zentácii mikroregiónov a obcí ako aj na propagácii rôznych organizácií, občianských združení a škôl 

Predstavujeme a informujeme
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(www.naucnechodniky.sk). Záujem o vznik takejto formy komunikácie a prezentácie zaznamenáva 

v našich podmienkach rastúcu intenzitu. V prevažnej miere sa v obsahovej náplni jednotlivých náuč-

ných chodníkov spája história – archeológia a prírodné vedy so zaujímavými špecifi kami záujmového 

územia. Náučný chodník „Považský Inovec“, zameraný na prezentáciu historicko-archeologických pa-

miatok medzi Topoľčanmi a Piešťanmi, bol otvorený v roku 2008. Jeho cieľom je oživiť cestovný ruch 

v tejto oblasti a prezentovať verejnosti archeologické lokality, kultúrno-historické pamiatky a prírodné 

krásy vytypovaného územia. V súčasnosti je prepojená trasa Radošina, jaskyňa Čertova pec, lokalita 

s významnými pamiatkami so staršej doby kamennej –  Nitrianska Blatnica – Rotunda sv. Juraja s ma-

lým skanzenom veľkomoravských obydlí – Hradisko Valy – Bojná (expozičná výstava nálezov z loka-

lity v obci). Náučný chodník sa napája už na existujúci Banánsky náučný chodník a Náučný chodník 

Moravany nad Váhom – Ducové s veľkomoravským veľmožským dvorcom až na Topoľčiansky hrad. 

Zaujímavosťou je i vyhliadka na kopci Marhát, prezentujúca panoramatický pohľad na okolitú príro-

du Považského Inovca. Odborným garantom je Archeologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s Re-

gionálnou rozvojovou agentúrou Topoľčiansko a zástupcami obcí (wwwHYPERLINK "http://www.

nitrianskablatnica.sk/".nitrianskablatnica.sk).

Náučné chodníky/lokality formou informačných tabúl so zastúpením prezentácie archeologic-

kých lokalít (www.naucnechodniky.sk):

• Moravany nad Váhom 

• Horný Abov 

• Pustý hrad 

• Domica a okolie

• Katarínka

• Sádok – Klatová Nová Ves – Šiance – Janova Ves (www.klatovanovaves.sk)

• Stojslavov náučný chodník Nitrianska Blatnica

Náučné chodníky/lokality formou sprievodcov:

• Kližske Hradište – Michalov vrch – Vrchora [4] 

• Sádok – Cibajky – Šiance [5]

Úvodné slová k sieti náučných lokalít v severozápadnej časti pohoria Tríbeč, Sádok – Cibajky – Šiance:

Jednou z možností, ako lepšie spoznať život našich predkov v kontexte s prírodou, sú potulky po 

náučných lokalitách a náučných chodníkoch. Tento „nemý“ učiteľ, ktorý nás informuje o hlavných 

zložkách prírody, je nevtieravý, ale pre človeka so záujmom o prírodno-kultúrne a archeologické de-

dičstvo aj veľmi poučný.  

Sieť archeologicko-prírodovedných náučných lokalít Sádok – Cibajky – Šiance sa nachádza v ka-

tastri Klátova Nová Ves, okres Partizánske, v malebnej prírode severozápadnej časti pohoria Tribeč. 

Náučná lokalita je prírodovedne, kultúrne a historicky zaujímavé územie s vysokou poznávacou 

hodnotou, ktoré poskytuje možnosť pozorovať prírodné javy, kultúrne, historické a archeologické za-

ujímavosti či vplyv človeka na krajinu. 

Sieť náučných lokalít Sádok – Cibajky – Šiance je možné zahrnúť do akčného rádia jednej z vetiev 

Jantárovej cesty, vedúcej Ponitrím do Turca. Táto dôležitá komunikácia sprostredkúvala kultúrne impul-

zy a výmeny medzi severnými a južnými kultúrnymi oblasťami európskeho kontinentu už od praveku. 

Ide o sieť alternatívnu, okružnú, pešiu a sezónnu. Dĺžka trasy je 20 km a čas na jej absolvovanie 

5 – 10 hodín, a to v závislosti od zdatnosti návštevníka a výberu jednotlivých náučných lokalít. Keďže 

ide o sieť lokalít, návštevník si môže sám vybrať trasu prechádzky. V tomto prípade ide o dva výcho-

diskové body z  obce Sádok (zastávka hromadnej dopravy) a  polesia Cibajky (súčasť obce Klátova 

Nová Ves). Súčasťou sprievodcu je aj schematická mapa a možné alternatívne trasy. Pre náročnejších 

turistov odporúčame použiť aj turistickú mapu č. 137 Tribeč – Pohronský Inovec – Topoľčianky [5].
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Inšpirovali sme sa slovami spisovateľa, básnika a lesníka telom i dušou:

Nad úrodnou rovinou hory zelené dubmi osiate,

v lesoch bralá stratené okrem divej zveri,

čo tu domov máva citlivý človek prírody krásu vyhľadáva.

V Tribečských pestrolesa záhadách,

pohodovo víla sníva o svetozáhadách,

každému tu srdce pookreje, omladne,

starostí ťarcha z duše razom opadne. 

Horár Sever

Náučné lokality: 

 1. Kostol Panny Márie 

Kráľovnej anjelov v Sádku, 

 2. Pohorie Tribeč, 

 3. Horáreň Cibajky – vápenka, 

 4. Vplyv človeka na prírodu, 

 5. Hradisko Šiance, 

 6. Lesy, 

 7. Kremencové Hôrky, 

 8. Živočíšstvo, 

 9. Poloha „Dieťa“ pri Onžiari, 

 10. Poľovnícke tradície.

PhDr. Stanislava Gogová, PhD.

Katedra muzeológie FF UKF

949 74 Nitra

sgogova@ukf.sk
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Laboratórne cvičenia 
z chémie

Každý učiteľ prírodovedných 

predmetov vie, že laboratórne 

cvičenia sú najmotivujúcejšou 

formou vyučovacieho procesu. 

Problém vzniká pri počte žiakov, 

pre ktorých sú tieto laboratórne 

cvičenia určené.

V našej škole sme vyriešili problém tak, že trieda sa delí v rámci vyučovacej hodiny na dve skupi-

ny. Jedna skupina pracuje v laboratóriu a druhá skupina sa v miestnosti vedľa laboratória venuje samo-

statnému skupinovému tréningu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti (napríklad dostane otázky, 

na ktoré sa snaží získať informácie z rôznych zdrojov). Výhodou tohto delenia je, že učiteľ sa môže 

individuálne venovať každej dvojici pracujúcej v laboratóriu, a žiaci, ktorí trénujú čitateľskú a prírodo-

vednú gramotnosť, majú pocit väčšej slobody a zároveň získavajú  informácie, riešia problémy a učia 

sa spolupracovať. Na ďalší týždeň sa skupiny vymenia. Takýmto delením triedy je možné vykonať 

jedno laboratórne cvičenie za mesiac.  

Koncepcia laboratórnych prác je založená na špirálovom procese opakovania vedomostí, pri kto-

rom žiaci v nižších ročníkoch získajú základné vedomosti, ktoré potom ako žiaci vyšších ročníkov 

aplikujú na náročnejšie úlohy. Napríklad pri téme „cukor“ žiaci nižších ročníkov skúmajú rozpustnosť 

sacharózy, glukózy a laktózy v rôznych rozpúšťadlách, ich kryštalizáciu a karbonizáciu. Žiaci vyšších 

ročníkov robia experimenty s vodivosťou ich vodných roztokov, meraním pH a dôkazmi prítomnosti 

cukrov v rôznom ovocí. 

Pri téme „alkoholy“ žiaci začínajú pozorovaním horenia alkoholov až po stanovenie alkoholu 

v  rume alebo zimnej zmesi do ostrekovačov pomocou destilačnej metódy. Pri „chromatografi i“ sa 

v nižších ročníkoch stanovujú potravinárske farbivá papierovou chromatografi ou a vo vyšších roční-

koch sa zisťuje zloženie zelených častí rastlín tenkovrstvovou chromatografi ou.

Postupne by sme chceli zaviesť do laboratórnych prác aj postupy molekulárnej gastronómie, aby 

si žiaci mohli vychutnať chémiu všetkými zmyslami. 

Mgr. Martin Homola

ZŠ s MŠ M. Hodžu, Škarniclova 1

811 01 Bratislava

homola.martinus@gmail.com
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom:
O ťažbe vápenca na 

Slovensku I
V  minulom čísle tohto časopisu sme písali 

o  sláve a  konci ťažby soli na Slovensku, teraz sa 

budeme venovať ťažbe vápenca. Na prvý pohľad sa 

zdá, že obe suroviny nemajú nič spoločné. Pravda 

je však taká, že napriek mnohým odlišnostiam, 

predsa ich len niečo spája.  Tým prvým spoloč-

ným znakom je obrovský význam oboch surovín. 

Platí to aj napriek tomu, že ťažba vápenca z hľa-

diska množstva vyťaženej horniny oveľa prevyšuje 

ťažbu soli. Platilo to o ťažbe na Slovensku a platí to 

aj o ťažbe v celosvetovom meradle: napríklad na Slovensku bolo jediné miesto, kde sa ťažila soľ, avšak 

mnoho desiatok lomov, kde sa ťažil a ťaží vápenec. Druhým spoločným znakom oboch hornín je to, 

že spadajú do spoločnej kategórie takzvaných nerudných surovín. Prevažnú väčšinu minerálov ne-

rudných surovín tvoria minerály, ktoré nie sú rozpustné vo vode. Z tohto hľadiska preto soľ patrí skôr 

k výnimočným surovinám. Naopak, vápenec reprezentuje hlavnú skupinu nerudných surovín, pretože 

napriek tomu, že sa vo vode predsa len veľmi pomaly (a zároveň aj veľmi málo) rozpúšťa, možno ho 

zaradiť medzi nerozpustné látky. 

Najprv si však vysvetlime, čo je to vápenec. Je 

to najvýznamnejšia sedimentárna hornina, ktorá 

najčastejšie vzniká stlačením a  inými premenami 

z rôznych morských sedimentov. Tie zvyčajne ob-

sahujú veľké množstvo vápencových schránok rôz-

nych morských organizmov, ako sú napríklad ko-

raly, dierkavce, hlavonožce a iné. Schránky sú tvo-

rené zväčša minerálom kalcitom a v menšej miere 

aj minerálom aragonitom (v oboch prípadoch ide 

o  uhličitan vápenatý CaCO
3
), preto aj výsledná 

hornina vápenec obsahuje najmä tieto minerály. 

Minerál aragonit sa postupne premieňa na kalcit, 

a preto obsahujú vápence zvyčajne ešte menej ara-

gonitu, ako mal pôvodný morský sediment. Okrem 

toho však kalcit môže obsahovať aj menšie alebo 

väčšie množstvo dolomitu (MgCO
3
) a íly. Ak vápenec obsahuje väčšie množstvá ílov, nazýva sa slieň. 

Vápenec je zvyčajne biela alebo sivá hornina, ale malé množstvá rôznych prímesí (napríklad oxidov 

železa) ho môžu zmeniť na hnedo sfarbenú horninu.

doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Katedra anorganickej chémie

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

842 15 Bratislava

jesenak@fns.uniba.sk

Minerál kalcit je zvyčajne biely, 

priehľadný alebo aj žltý.
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55. výročie založenia ZŠ s MŠ 
kráľa Svätopluka 

Šintava
Je 6. december 2013 – očakávaný slávnostný deň. 

ZŠ s  MŠ kráľa Svätopluka Šintava je krásne vy-

zdobená. Vianočné gule, ihličie, snehové vločky – 

vládne v  nej slávnostná atmosféra. Riaditeľ školy 

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., osobne víta kaž-

dého hosťa. Krátko pred jedenástou hodinou je už 

veľká telocvičňa plná. Na svoje miesto si sadá  mimo-

riadne vzácny hosť – minister školstva, vedy, výsku-

mu a športu SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

Slávnosť k 55. výročiu založenia školy v Šintave sa 

môže začať.

Na úvod slávnosti sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Martin Bodis. Srdečne privítal prítom-

ných, priblížil niektoré významné medzníky z histórie, ale aj súčasnosti školy. Vyzdvihol zapájanie sa 

školy do množstva výchovných, vzdelávacích, ale aj dopytovo orientovaných projektov, ktoré zmoder-

nizovali a obohatili jej činnosť a získala vďaka nim nemalé fi nancie na svoje zveľadenie. Uviedol, že 

učitelia a žiaci využívajú v učebniach modernú multimediálnu techniku doplnenú výučbovým soft vé-

rom, učebne sú vybavené nielen novým nábytkom ale aj wifi -pripojením na internet, že od 1. triedy 

sa žiaci učia anglický, neskôr ruský jazyk. Je hrdý na to, že škola zabezpečuje kvalitnú vzdelávaciu, 

výchovnú aj mimoškolskú činnosť. 

V škole boli realizované projekty:

Projekt Sokrates Comenius so zahraničnými školami z Poľska, Fínska, Dánska, Španielska a Slo-

venska (2006 – 2008), 

EÚ projekt: Šintava – moderná základná škola s veľkomoravskou tradíciou (2009 – 2011), 

Projekt Sokrates Comenius so zahraničnými školami z Poľska, Chorvátska, Turecka, Španielska, 

Rumunska, Talianska a Slovenska (2011 – 2013).

Zároveň vo svojom vystúpení predstavil aj ďalšie aktivity na celoslovenskej úrovni, realizované školou: 

V roku 2010 vznikla v škole učebňa kontinuálneho vzdelávania, kde sa realizujú mnohé programy 

MPC.

Učitelia z celého Slovenska prichádzajú do školy overiť si svoje profesijné kompetencie v piatich 

programoch kontinuálneho vzdelávania: Učiť moderne, inovatívne a kreatívne, Uplatnenie osobnost-

ného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese, Uplatnenie multikultúrnej výchovy 

vo vyučovacom procese, Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách, Využívanie IKT v práci učiteľa. 

V roku 2008 sa konala oslava 50. výročia školy pod záštitou predsedu vlády Róberta Fica, počas 

ktorej bol škole prepožičaný čestný názov – Škola kráľa Svätopluka. A tak od školského roku 2009/2010 

sa v škole organizuje literárna a výtvarná súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorá je registrovaná 

MŠVVŠ na celoštátnej úrovni. V tomto školskom roku sa bude konať už 5. ročník pod patronátom 

Matice slovenskej. Vyhodnotenie súťaže býva spojené s oslavou Dňa školy. 

Položil si otázku, čo školu ešte čaká? Uviedol, že z materiálneho hľadiska je potrebná rekonštruk-

cia strechy a fasády školy, elektrických rozvodov, vybudovanie športového areálu. Z výchovno-vyučo-

vacieho hľadiska je to inovácia školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom. 

DecemberDecember
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Vyslovil nádej, že sa podarí naplniť tézy spoločnej školy. 

Na záver vyjadril veľké poďakovanie a vyznanie: „Ďakujem všet-

kým pedagogickým zamestnancom, ktorí sú na zaslúžilom odpočinku 

za ich prácu, na ktorú sme mohli nadviazať. Ďakujem všetkým peda-

gogickým pracovníkom školy za ich neúnavnú činnosť, za to, že učia 

srdcom a odkrývajú žiakom krásu a zmysel života, za ich spoluprácu, 

obetavosť. Ďakujem nepedagogickým pracovníkom školy za ich svedo-

mitú prácu, potrebnú pre fungovanie školy. Ďakujem rodičom, širokej 

verejnosti  za povzbudzujúce slová a ocenenia našej práce. Ďakujem 

všetkým sponzorom našej školy. Ďakujem Vám, pán starosta Holič-

ka, za spoluprácu, bez ktorej by sme nemohli zvládať náročné úlohy. 

A táto vzájomná spolupráca je pre rozvoj školy, pre rozvoj obce. Škola 

žije v obci a darí sa jej v dobrom šíriť jej meno. Ďakujem aj za pomoc 

a povzbudenie pri práci, nielen menovaným, ale aj všetkým inštitúciám 

a našim mnohým spolupracovníkom. Osobitne ďakujem za podporu 

Vám, pán minister, ďakujem Vám, ctení hostia, ktorí sa zúčastňujete na 

našej slávnosti a ktorých mnohých budeme mať možnosť menovite predstaviť a oceniť.

Je krásne stretnúť sa a zaspomínať si. Je krásne byť riaditeľom v škole, v ktorej sa každý s každým 

navzájom pozná, usmeje, pozdraví, odpovie na pozdrav. V škole, v ktorej vládne porozumenie a vzá-

jomná úcta, teda v našej škole rodinného typu, kde úspešne realizujeme motto Učitelia, žiaci, rodičia 

– spoločne za vzdelaním.“

Po riaditeľovi školy vystúpil na pódium minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. 

Vo svojom príhovore vysoko ohodnotil prácu zamestnancov školy na čele s riaditeľom školy, pochvá-

lil žiakov školy, zaželal jubilujúcej škole, aby sa jej aj naďalej darilo. „Som rád, že tu môžem byť dnes 

na oslavách vašej školy, ktorú možno oceniť nielen za jej dobré výsledky, ale aj za pestovanie istého 

historického étosu súvisiaceho s dejinami Veľkej Moravy,“ konštatoval minister vo svojom príhovore.

Starosta obce Šintava Miroslav Holička podčiarkol význam školy v  obci, vyzdvihol jej kvalitu 

a vzájomnú spoluprácu. Zaželal jubilantke veľa ďalších úspešných rokov. 

Minister Dušan Čaplovič odovzdal Malú medailu sv. Gorazda riaditeľovi školy Martinovi Bo-

disovi a sám si prevzal z  jeho rúk Pamätný list – poďakovanie za podporu školy, za presadzovanie 

pozitívnych zmien v regionálnom školstve, a ocenenie obce Šintava z rúk starostu Miroslava Holičku.
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foto M. Divincová
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Významným okamihom dňa bolo odhalenie busty Svätopluka vo vstupnom vestibule budovy. 

Bustu pripravil rodák zo Šintavy Dušan Opát spoločne s akademickým sochárom Ladislavom Sabom 

z Galanty. 

Na slávnostnej recepcii sa minister stretol v neformálnych rozhovoroch s prítomnými a prijal aj 

žiakov školy. 

Po slávnosti som oslovila riaditeľa školy, aby nám priblížil to množstvo ocenení, ktoré sa na 

slávnosti udeľovali a podelil sa s nami so svojimi dojmami.

Bolo to pripomenutie si našej histórie, zastavenie sa. Vypočuli sme si množstvo krásnych slov, 

množstvo ocenení našej práce.

Vyslovujem veľké poďakovanie za moderovanie mojej zástupkyni Zuzane Endelovej, za prípravu 

na slávnosť všetkým zamestnancom školy, z ktorých prispel každý svojím dielom. Oceňujem deti MŠ 

i žiakov ZŠ za ich program, za milé stretnutie s ministrom. 

Úprimne ďakujem za ocenenia: 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR za udelenie Malej medaily sv. Gorazda za dlho-

dobú pedagogickú činnosť a vedenie školy v Šintave; županovi TTSK za udelenie Pamätnej medaily 

predsedu TTSK za prínos k rozvoju výchovy a vzdelávania pri príležitosti 55. výročia založenia ZŠ s 

MŠ kráľa Svätopluka Šintava; dekanovi FF UKF v Nitre za udelenie Pamätnej medaily FF UKF; pred-

sedovi Matice slovenskej za udelenie Pamätného listu predsedu MS za presadzovanie vlasteneckých a 

matičných ideálov medzi mladou generáciou; vedúcej odboru školstva Marte Gubrickej, že mi Okres-

ný úrad Trnava, odbor školstva udelil Pamätný list pri príležitosti 55. výročia založenia školy; staros-

tovi obce, že mi Obec Šintava udelila Pamätný list pri príležitosti 55. výročia založenia školy. 

Veľmi si vážim ocenenie od mojich zamestnancov, zástupcov rodičov, priateľov, ktorí sa pri oce-

ňovaní postavili a tlieskali. Úprimne im ďakujem.

Aj ja som rád ocenil a vyslovil veľké poďakovanie: 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušanovi Čaplovičovi za podporu školy, za presa-

dzovanie pozitívnych zmien v regionálnom školstve; Ing. Tiborovi Mikušovi, PhD., predsedovi VÚC 

TTSK; Mgr. Júlii Gálovej, prednostke Okresného úradu v Galante; Ing. Vladimírovi Krátkemu, pred-

nostovi Okresného úradu v Trnave; PaedDr. Marte Gubrickej, vedúcej odboru školstva Okresného 

úradu v Trnave.

Ďalej som udelil Pamätný list a vyslovil VEĽKÉ ĎAKUJEM za pomoc, podporu a spoluprácu: 

Miroslavovi Holičkovi, starostovi obce Šintava; J. E. Pavlovi Maratovičovi Kuznecovovi, veľvyslancovi 

Ruskej federácie v  SR (v zastúpení radcu Sergeja Krylova); Ing. Mariánovi Tkáčovi, PhD, predse-

dovi Matice slovenskej; prof. PaedDr. Bernardovi Garajovi, CSc., dekanovi Filozofi ckej fakulty UKF 

v Nitre; Ing. Magdaléne Žitňanovej, zástupkyni riaditeľa pre detašované pracovisko MPC Trnava.

Ďakovným listom som vyjadril slová vďaky aj svojim najbližším spolupracovníčkam: zástupkyni 

pre MŠ Mgr. Márii Hrabíkovej a zástupkyni pre ZŠ Mgr. Zuzane Endelovej za ich dlhoročnú prácu vo 

vedení školy. Tešil som sa ich dojatiu a vyjadreniu, že rady stoja pri mne.

„Veľké ideály nepotrebujú len krídla, ale aj priestor, z ktorého by mohli vzlietnuť,“ povedal Ernest 

Hemingway. Teším sa, že naša škola je takým priestorom, a želám našej jubilantke, teda aj nám všet-

kým, nech je takou ešte veľa-veľa ďalších desaťročí.

Pripájam sa k tomuto želaniu. 

Prítomným 150-tim pozvaným hosťom sa oslavy veľmi páčili a mne bolo cťou, že som tiež 

bola medzi nimi. Pekný deň zanechá v nás všetkých príjemné spomienky a nabil nás pozitívnou 

energiou a chuťou do ďalších pracovných dní. 

Helena Vicenová
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Dúha vo valci
Pomôcky:

odmerný valec, 4 ks kadičiek (minimálne 50 ml), sklená ty-

činka, váhy, hodinové sklíčko alebo Petriho miska, lyžička

Chemikálie:

sacharóza (kryštálový cukor), voda, potravinárska farba – 

červená, žltá, zelená, modrá (roztoky)

Pracovný postup:

1. Do prvej kadičky odvážime 8 g sacharózy, do druhej kadičky 

odvážime 16 g sacharózy, do tretej kadičky odvážime 24 g sa-

charózy a do štvrtej kadičke odvážime 32 g sacharózy.

2. Do každej kadičky s cukrom pridáme po 20 ml vody, miešame 

až do rozpustenia cukru.

3. Cukrové roztoky zafarbíme potravinárskou farbou (pridáme 

pár kvapiek farby).

4. Do odmerného valca nalejeme najskôr roztok s  najväčším 

množstvom rozpusteného cukru. Potom opatrne nalievame 

ďalšie roztoky – sklenú tyčinku vložíme do odmerného valca 

tesne nad hladinu prvého roztoku a pomaly po nej lejeme cuk-

rový roztok. Ako sa hladina dvíha, sklenú tyčinku posúvame 

opatrne smerom hore, aby sa farebné roztoky nepremiešali.

Pozorovanie:

Cukrové roztoky v kadičkách sa okrem sfarbenia odlišovali 

aj hustotou. Keď sme roztoky opatrne naliali do odmerného valca 

v správnom poradí (od najhustejšieho), rôzna hustota spôsobila, 

že vznikli farebné vrstvy a roztoky sa nezmiešali. Vznikla farebná 

„dúha“.

Poznámky:

Z práškových potravinárskych farieb treba vopred pripraviť 

roztoky, ale koncentrované, aby sme nepridávali zbytočne veľa 

„vody“ do už pripraveného cukrového roztoku.

Na rozpúšťanie cukru je lepšie použiť teplú vodu, príp. roztok 

zahriať.

Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ Badín

976 32 Badín

dovalova.lucka@gmail.com
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Rôzne

Jazykové okienko
Ako sa čítajú desatinné čísla

Tvar číslovky závisí od mernej jednotky, teda 

od toho, čo číslovka vyjadruje. Pri čítaní desatin-

ných čísel je rozhodujúci rod mernej jednotky, či 

ide o to percento, tú sekundu, ten meter. Skrátená 

podoba výrazu celé číslo – celá má v  jednotlivých 

desatinných číslach tieto tvary: nula celých, jedna 

celá, dve celé, tri celé, štyri celé, päť celých, šesť celých.

Pri spojení nula celých nezáleží na tom, aká je 

merná jednotka.

Celý, celá, celé – uplatňujeme od číslovky 1 po 

číslovku 5.

Celých – od číslovky 5.

Napríklad

0,147 % ‒ nula celých (a) stoštyridsaťsedem tisícin metra

1,19 m ‒ jeden celý (a) devätnásť stotín metra

2,7 b. ‒ dva celé (a) sedem desatín bodu

4,36 kg ‒ štyri celé (a) tridsaťšesť stotín kilogramu

4,36 % ‒ štyri celé (a) tridsaťšesť stotín percenta

4,36 s ‒ štyri celé (a) tridsaťšesť stotín sekundy

Jazykové okienko otvára

PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

Katedra slovenského jazyka FF UKF Nitra

molsiak@ukf.sk

Viete, že...
Vyhodnotenie súťaže Reťazová reakcia

21 tímov zo 16 stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska bojovalo o priazeň odbornej poroty, 

ale i širokej verejnosti prostredníctvom on-line hlasovania.

Víťazom v oboch súťažiach sa stal tím „Gavaci“ z Gymnázia A. Vrábla v Leviciach pod vedením 

učiteľky chémie Vieroslavy Potočárovej. Na 2. mieste sa umiestnil tím „Veľmi veľké demolačné kladivo“, 

ktorý viedla učiteľka Emília Korčeková z pezinského gymnázia, na 3. mieste skončil tím „Crazy Science“ 

z Cirkevnej strednej školy sv. Cyrila a Metoda v Humennom na čele s učiteľkou Ivanou Bučekovou.

Súťaž, ktorá sa konala v deviatich krajinách strednej Európy, organizovala spoločnosť BASF spolu 

s lokálnymi partnermi. Na Slovensku sa uskutočnila vďaka podpore Slovenskej chemickej spoločnos-

ti, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied 

a Združeniu učiteľov chémie. Zástupcovia týchto partnerov projektu boli zároveň aj členmi odbornej 

poroty, ktorá hodnotila zaslané videá a stroje.

2. národná konferencia učiteľov chémie
sa bude konať 3. 2. 2014 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

Viac sa dozviete na www.zuch.sk. Srdečne vás na konferenciu pozývame.
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Rôzne

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

Doslov
Na začiatku bola myšlienka 

zorganizovať podujatie, na ktorom 

by žiaci mohli prezentovať svoje 

vedomosti a zručnosti širokej verej-

nosti. 

Rodičia žiakov často nevedia, 

aké majú doma šikovné ratolesti. 

Netušia, čo všetko ich deti ovláda-

jú, s akými pomôckami a materiál-

no-technickým vybavením v  škole 

pracujú. Možno v čase, keď chodili 

do školy oni, o  takomto vybavení 

len snívali... 

Vedecká noc v  ZŠ v  Klátovej 

Novej Vsi, organizovaná učiteľkou 

Silviou Bielichovou, bola vydare-

ným podujatím, ktoré sa oplatí 

zažiť. Teším sa, že v budúcom čísle 

Vám ho Dnešná škola opíše.

Teším sa, že nám píšete o po-

zoruhodných udalostiach, ľuďoch, 

aktivitách. Dnešná škola ich bude 

mapovať aj v novom roku. Verím, 

že vďaka tomu spolu zažijeme za-

ujímavý rok.

Výber z budúceho čísla:
• v rozhovore odpovie na otázky 

námestníčka generálnej riadi-

teľky Metodicko-pedagogického 

centra Darina Výbohová,

• odbornou témou budú testova-

nia v školách,

• príloha bude určená učiteľom 

fyziky.

Opýtali ste sa...
V našich školách rastie množstvo problémových žiakov, 

učitelia sú často bezradní. Čo môže škola robiť so správaním 

sa žiakov, ktoré často prekračuje hranice?

Môžem skonštatovať len jedno – je povinnosťou školy mať vy-

pracovaný dobrý školský poriadok, v súlade so školským zákonom. 

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:

1. výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov 

v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogic-

kými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,

2. prevádzke a vnútornom režime školy,

3. podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia de-

tí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, 

diskrimináciou alebo násilím,

4. podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje.

Riaditeľ školy, po prerokovaní s orgánmi školskej samosprá-

vy a v pedagogickej rade, schvaľuje školský poriadok. Je potrebné 

preukázateľne s ním oboznámiť všetkých rodičov aj všetkých žia-

kov. Vtedy môže škola vyžadovať, aby sa školský poriadok dodr-

žiaval. Žiaľ, školy nevyužívajú dostatočne potenciál toho, čo im 

školský poriadok dáva (rôzne výchovné opatrenia).

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť 

a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzde-

lávania alebo narúša výchovu a  vzdelávanie do takej miery, že 

znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzde-

lávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je 

okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením 

žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 

zamestnanca.

Vždy je dôležitá spolupráca školy a zákonných zástupcov. Ak 

už zlyhajú všetky opatrenia zo strany školy – treba prizvať k spo-

lupráci poradenské zariadenie, obec, policajný zbor, úrad práce, 

sociálnych vecí a  rodiny – oddelenie sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately.

Na Vaše otázky odpovedá 

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., 

riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave
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Príloha 5/január 2014

Pracovné listy z chémie: Kryštalizácia
Kryštalizácia je laboratórna metóda, pri ktorej sa tuhá látka vylučuje z roztoku v kryštalickej po-

dobe. Kryštáliky tuhej látky môžu však vznikať aj počas tuhnutia z taveniny alebo z plynného skupen-

stva (pri desublimácii). V chemickom laboratóriu sa najčastejšie stretávame s kryštalizáciou z roztoku. 

Látka sa z roztoku začne vylučovať vo forme kryštálikov len vtedy, ak sa roztok presýti, to zna-

mená, že sa prekročí hranica rozpustnosti látky v príslušnom rozpúšťadle. Vznik presýteného roztoku 

môžeme dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Jeden z nich je zníženie množstva rozpúšťadla, najčastejšie 

odparením. Ďalší spôsob je zníženie rozpustnosti látky, čo sa dá dosiahnuť buď ochladením rozto-

ku (rozpustnosť väčšiny látok sa so zvýšením teploty zvyšuje), alebo pridaním ďalšieho rozpúšťadla, 

v ktorom je tuhá látka málo rozpustná. Odparovať  rozpúšťadlo z roztoku možno dvoma spôsobmi: pri 

laboratórnej teplote  alebo pri zvýšenej teplote, napríklad na vodnom kúpeli. 

Pred samotnou kryštalizáciou je vhodné roztok prefi ltrovať, čím sa snažíme zbaviť roztok neroz-

pustných nečistôt. Vylúčené kryštáliky z roztoku oddelíme fi ltráciou a potom ich vysušíme, napríklad  

medzi fi ltračnými papiermi. 

Výsledná veľkosť kryštálikov závisí od rýchlosti ich rastu: čím je kryštalizácia pomalšia, tým sú 

kryštály väčšie. V prvej úlohe si žiaci môžu vyskúšať, ako vplýva rýchlosť kryštalizácie pentahydrátu 

síranu meďnatého (modrej skalice) na veľkosť získaných kryštálov. Ak sa roztok modrej skalice zahustí 

na vodnom kúpeli, už pri jeho ochladzovaní sa začnú z neho vylučovať maličké kryštáliky. Naproti 

tomu, pri postupnom odparovaní rozpúšťadla, z roztoku získame pekné veľké kryštály. 

Kryštalické látky sa líšia tvarom kryštálov, ktorý môže byť ovplyvnený prímesami v kryštalizač-

nom roztoku. Druhá úloha je preto zameraná na zisťovanie vplyvu prítomnosti močoviny na výsledný 

tvar kryštálikov NaCl. Z čistého vodného roztoku sa budú vylučovať kryštáliky NaCl v tvare drobných 

kociek, zatiaľ čo v prítomnosti močoviny vznikajúce kryštáliky budú mať tvar osemstenov. Pokiaľ sú 

vznikajúce kryštáliky drobné, rozdielny tvar možno pozorovať optickým mikroskopom.

Keďže kryštalizácia sa často využíva pri príprave čistých látok, posledná úloha je zameraná na 

syntézu jedného zo skupiny podvojných síranov. Vzhľadom na to, že v sústave voda – síran draselný 

– síran meďnatý je najmenej rozpustnou látkou podvojný síran, ako prvé začnú vznikať modré kryš-

táliky K
2
Cu(SO

4
)

2
 · 6H

2
O. Vzniknutý hexahydrát síranu didraselno-meďnatého má nielen odlišný tvar 

kryštálov, ale aj sfarbenie ako síran draselný a modrá skalica.

Kryštalizácie látok sú často náročné na čas i zručnosť žiakov. Navyše, mnohé poznatky v predkla-

daných úlohách presahujú základné učivo, preto predložené úlohy je vhodné zaradiť skôr ako náplň 

chemických krúžkov.

RNDr. Jana Chrappová, PhD.

Katedra anorganickej chémie

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

842 15 Bratislava
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Úloha č. 1: Zistite, ako vplýva rýchlosť kryštalizácie na veľkosť kryštálikov

Pomôcky: sklená tyčinka, odmerný valec, 2 kadičky, 2 ks fi ltračného papiera, lievik, fi ltračný kruh, 

laboratórny stojan, kryštalizačná miska, odparovacia miska, trojnožka, porcelánová 

sieťka, väčšia kadička na vodný kúpeľ, varné kamienky.

Chemikálie: 2 x 5,5 g modrej skalice, destilovaná voda

Pracovný postup: 

 1. Príprava roztoku A: Návažok modrej skalice opatrne preneste do kadičky. Pridajte 20 ml destilova-

nej vody a zmes miešajte sklenou tyčinkou dovtedy, kým sa modrá skalica nerozpustí. 

 2. Pripravte si fi ltračnú aparatúru.

 3. Roztok A prefi ltrujte. Filtrát zachytávajte do prázdnej kadičky.

 4. Prefi ltrovaný roztok A prelejte z kadičky do označenej kryštalizačnej misky a odložte na voľnú 

kryštalizáciu. Aby počas kryštalizácie do roztoku nepadali nečistoty, vrch kryštalizačnej misky 

zľahka prikryte fi ltračným papierom. Kryštalizácia trvá niekoľko dní.

 5. Príprava roztoku B: Roztok pripravte analogickým spôsobom ako roztok A.

 6. Roztok B prefi ltrujte. Filtrát zachytávajte do prázdnej kadičky.

 7. Pripravte si aparatúru na vodný kúpeľ: na trojnožku postavte väčšiu kadičku s vodou. Do vody mô-

žete vhodiť 2 – 3 varné kamienky a na kadičku položte odparovaciu misku. Pripravenú aparatúru 

môžete začať zahrievať.  

 8. Prefi ltrovaný roztok B prelejte z kadičky do odparovacej misky na vodnom kúpeli.

 9. Roztok B nechajte zahusťovať na vodnom kúpeli. Ak sa začnú v odparovacej miske na povrchu 

roztoku B objavovať prvé modré kryštáliky modrej skalice, zahrievanie ukončite.

 10. Odparovaciu misku veľmi opatrne zložte z vodného kúpeľa a nechajte vychladnúť. 

 11. Po vylúčení kryštálov z roztokov A aj B, odfi ltrujte zvyšky kryštalizačného roztoku. Izolované 

kryštáliky vysušte medzi fi ltračnými papiermi.

 12. Na záver všetky pomôcky zo skla poumývajte.

Výsledok: Na základe pozorovania doplňte nasledujúcu tabuľku:

roztok čas kryštalizácie veľkosť kryštálikov

A

B

Záver: Veľkosť kryštálikov ..................................... od rýchlosti kryštalizácie. Ak chceme pripraviť veľké 

kryštáliky, zvolíme si radšej ................................ kryštalizáciu.
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Úloha č. 2: Ako sa zmení tvar kryštálikov NaCl pri kryštalizácii 
v prítomnosti močoviny?

Pomôcky: sklená tyčinka, odmerný valec, 2 kadičky, 2 ks fi ltračného papiera, lievik, fi ltračný kruh, 

laboratórny stojan, 2 kryštalizačné misky.

Chemikálie: 2 x 5 g NaCl, 5 g močovina, destilovaná voda

Pracovný postup: 

1. Príprava roztoku I: Do kadičky nalejte 15 ml horúcej destilovanej vody. Do horúcej vody postupne po 

malých dávkach pridajte návažok NaCl, pričom zmes v kadičke miešajte sklenou tyčinkou dovtedy, 

kým sa NaCl nerozpustí.  

2. Pripravte si fi ltračnú aparatúru.

3. Roztok I prefi ltrujte. Filtrát prelejte do označenej kryštalizačnej misky a odložte na voľnú kryštalizá-

ciu. Aby počas kryštalizácie do roztoku nepadali nečistoty, vrch kryštalizačnej misky zľahka prikryte 

fi ltračným papierom. Kryštalizácia trvá niekoľko dní.

4. Príprava roztoku II: Do kadičky nalejte 15 ml horúcej destilovanej vody. Do horúcej vody najprv 

nasypte celý návažok močoviny a následne po malých dávkach pridávajte návažok NaCl. Zmes v ka-

dičke miešajte sklenou tyčinkou dovtedy, tým sa celé množstvo NaCl, aj močoviny nerozpustí.

5. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, roztok II prefi ltrujte, fi ltrát prelejte do označenej kryštali-

začnej misky a odložte na voľnú kryštalizáciu. Vrch kryštalizačnej misky zľahka prikryte fi ltračným 

papierom. Kryštalizácia trvá niekoľko dní. 

6. Keď sa v roztokoch I a II začnú objavovať prvé kryštáliky, pokúste sa zaznamenať si ich tvar. V prí-

pade, že sú kryštáliky príliš malé na to, aby ste tvar mohli určiť voľným okom, použite optický mik-

roskop.

7. Vylúčené kryštáliky NaCl odfi ltrujte a potom vysušte medzi fi ltračnými papiermi.

8. Po skončení práce všetky pomôcky zo skla poriadne poumývajte.

Výsledok: Pokúste sa nakresliť tvar vylúčených kryštálikov NaCl:

 

Roztok I

    

Roztok II

Záver: Bežne z vodného roztoku NaCl kryštalizuje v tvare kociek. Tvar kryštálikov NaCl sa zme-

nil, ak v roztoku okrem NaCl bola aj prímes ................................... Výsledný tvar kryštáli-

kov NaCl závisí od podmienok kryštalizácie a ovplyvňujú ho aj prímesi. 
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Úloha č. 3: Príprava podvojného síranu

Pomôcky: sklená tyčinka, odmerný valec, 2 kadičky, 3 ks fi ltračného papiera, lievik, fi ltračný kruh, 

laboratórny stojan, 2 kryštalizačné misky, 2 malé Petriho misky.

Chemikálie: 0,52 g K
2
SO

4
, 1 g K

2
SO

4
, 0,95 g modrej skalice, 2 g modrej skalice, destilovaná voda

Pracovný postup:

 1. Príprava roztoku A: Do kadičky postupne dajte 1 g K
2
SO

4
 a 10 ml horúcej destilovanej vody. Zmes 

v kadičke miešajte sklenou tyčinkou dovtedy, kým sa K
2
SO

4
 nerozpustí.  

 2. Pripravte si fi ltračnú aparatúru.

 3. Roztok A prefi ltrujte. Filtrát prelejte do označenej Petriho misky a odložte na voľnú kryštalizáciu. 

Aby počas kryštalizácie do roztoku nepadali nečistoty, vrch kryštalizačnej misky zľahka prikryte fi l-

tračným papierom. Kryštalizácia trvá niekoľko dní.

 4. Príprava roztoku B: Do kadičky postupne dajte 2 g modrej skalice a 10 ml horúcej destilovanej vody. 

Zmes v kadičke miešajte sklenou tyčinkou dovtedy, kým sa modrá skalica nerozpustí.  

 5. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, roztok B prefi ltrujte, fi ltrát prelejte do označenej Petriho 

misky a odložte na voľnú kryštalizáciu. Kryštalizačnú misku zľahka prikryte fi ltračným papierom. 

Kryštalizácia trvá niekoľko dní. 

 6. Príprava roztoku C: V jednej kadičke pripravte roztok rozpustením 0,52 g K
2
SO

4
 v 10 ml horúcej vo-

dy, v druhej pripravte roztok rozpustením 0,95 g modrej skalice. v 5 ml horúcej vody. Roztok modrej 

skalice prelejte do roztoku síranu draselného.  

 7. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, roztok C prefi ltrujte, fi ltrát prelejte do označenej kryš-

talizačnej misky a odložte na voľnú kryštalizáciu. Kryštalizačnú misku zľahka prikryte fi ltračným 

papierom. Kryštalizácia trvá niekoľko dní.

 8. Keď sa v roztokoch A až C postupne začnú objavovať prvé kryštáliky, pokúste sa zaznamenať si ich 

tvar. V prípade, že sú kryštáliky príliš malé na to, aby ste tvar mohli určiť voľným okom, použite op-

tický mikroskop.

 9. Vylúčené kryštáliky odfi ltrujte a potom vysušte medzi fi ltračnými papiermi.

 10. Po skončení práce všetky pomôcky zo skla poriadne poumývajte.

Výsledok: Pokúste sa načrtnúť tvar vylúčených kryštálikov a poznamenajte si ich sfarbenie:

 

Roztok A

   

Roztok B

   

Roztok C

Záver: Tvar kryštálikov podvojného síranu K
2
Cu(SO

4
)

2
 · 6H

2
O je ................................. ako majú 

kryštáliky K
2
SO

4
 a modrej skalice. 

 Sfarbenie kryštálikov podvojného síranu K
2
Cu(SO

4
)

2
  ·  6H

2
O je ................................ ako 

sfarbenie kryštálikov K
2
SO

4
 a ............................. ako sfarbenie kryštálikov modrej skalice.
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