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Na úvod

Na úvod

Vážení čitatelia Dnešnej školy, 

je mi cťou, že sa Vám prihováram 

práve v čísle, v ktorom si môžete prečí-

tať o našom sviatku – o Dni učiteľov. 

Učiteľ je ten, kto žiakov nielen učí, ale 

aj pohladí, povzbudí a  je im priate-

ľom. Učiteľ má nielen vlastné deti, ale 

aj deti ďalšie – a to deti v škole. 

Učitelia bývajú často kritizovaní, 

ale aj znevažovaní za to, že nebojujú o zlepšenie ich fi nančných po-

merov. Žiaľ, odznievajú aj názory, ktoré hovoria o tom, že učitelia 

robia do výšky svojich platov... 

Ako to vlastne je? Je to tak, ako aj v  iných povolaniach. Sú 

vynikajúci, dobrí, ale nájdu sa aj zlí učitelia. Úlohou učiteľa je učiť 

lietať deti, ktorým začínajú rásť krídla, čo sa nedá bez úprimného 

záujmu a vzťahu k nim. Riaditelia škôl by mali dohliadnuť na to, 

aby učitelia, ktorí kazia meno druhým, neučili...

Treba však dodať, že aj medzi riaditeľmi sa nájdu takí aj ona-

kí... Chápem, že je veľmi ťažké riadiť školu – často v napätí, strese 

z nedostatku fi nancií... Obdivujem vedúcich pracovníkov, ktorí to 

všetko zvládajú. Na tomto mieste sa chcem   úprimne poďakovať 

mojej pani riaditeľke, ktorá pracuje veľmi precízne a čestne a pri-

tom s veľkým nasadením a otvorenosťou prijíma nové veci, ktoré 

obohacujú výchovno-vzdelávací proces v našej škole. Podpora uči-

teľa od jeho riaditeľa je veľkým zadosťučinením, ktoré každý učiteľ 

potrebuje.

Učitelia aj napriek tomu, že nemajú utvorené podmienky od 

štátu, urobia všetko, čo dostanú v pokynoch. Robili a robia aj v ča-

se svojho voľna, cez prázdniny. Síce si pohundrú, ale vždy všetko 

potrebné urobia. Od septembra čakali uľahčenie práce a zasa sa 

nedočkali... Znova sa len potvrdila zásada: Najlepšie je spoliehať 

sa na seba. Profesor Pupala mnohé problémy jasne pomenoval...

Bolo pekné, že na vyhodnotenie 50. ročníka Chemickej olym-

piády prišiel aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan 

Čaplovič a tým preukázal, že si prácu učiteľov a žiakov váži. 

Želám všetkým učiteľom, aj žiakom, nech sa im všetkým darí.
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Rozhovor s osobnosťou

S prof. PhDr. Branislavom Pupalom, CSc., 

členom Kurikulárnej rady MŠVVaŠ SR, 

predsedom Vedeckej rady ŠPÚ 

a vedúcim pracovnej skupiny 

ŠVP pre ISCED 0

Pán profesor, ste hlavným autorom inovovaného Štátneho 
vzdelávacieho programu (ŠVP) pre materské školy. Priblížte 
nám, prosím, diskusiu k ISCED 0, ktorá vznikla po zverejnení 
Vášho návrhu, a závery, ktoré ste vyvodili z pripomienok.

Na rozdiel od revízií ŠVP na vyšších vzdelávacích stupňoch sme pri ŠVP pre materské školy zvo-

lili radikálnejšiu cestu. Vytvorili sme nový program, ktorý s tým predchádzajúcim nemá štrukturálne 

vlastne nič spoločné. Táto cesta bola nevyhnutná, lebo pôvodný ŠVP obsahoval koncepčné trhliny, 

ktoré zásadným spôsobom komplikovali rozumnú prácu s  obsahom vzdelávania na úrovni mater-

ských škôl. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme podstúpili ďaleko komplexnejšiu a viacúrovňovú 

cestu pripomienkovania programu a jeho diskutovania s predškolskými učiteľkami. V procese tvorby 

programu sme absolvovali v každom kraji prezentácie a diskusné fóra s riaditeľkami, prijímali sme 

každé pozvanie do materských škôl, kde sa chceli učiteľky o  inováciách rozprávať. Na dostupných 

fórach a cez rôzne médiá sme posúvali informácie o tvorbe nového programu, o jeho východiskách 

a konkrétnej podobe. Vstupovali sme do diskusného fóra učiteliek materských škôl na internete, kde 

sme reagovali na mnohé podnety a získavali spätnú väzbu z profesijnej komunity, takisto sme spra-

covali samostatné vyhodnotenie tejto diskusnej platformy a zverejnili ho v dostupných médiách. Ešte 

pred ofi ciálnym otvorením pripomienkového konania zo strany ŠPÚ sme si na prvú verziu nového 

ŠVP vyžiadali stanoviská od  profesijných združení učiteliek materských škôl – od Spoločnosti pre 

predškolskú výchovu a od Slovenského výboru OMEP. Na základe všetkých týchto diskusných fór, 

spätnoväzbových podnetov a stanovísk sme program postupne dotvárali a ponúkli na ďalšie kolo ve-

rejnej diskusie už v súbore všetkých ďalších štátnych vzdelávacích programov, ako ich predostrel ŠPÚ.

Posledné kolo pripomienkového konania prinieslo ešte 49 písomných stanovísk k ŠVP, ktorými 

sme sa dôsledne zaoberali a na ich základe sme ŠVP defi nitívne dotvorili. O povahe pripomienok a spô-

sobe ich spracovania sme spracovali informačné štúdie, ktoré práve vychádzajú v časopise Predškolská 

výchova, takže učiteľky materských škôl majú zase od nás relevantnú spätnú väzbu. Podrobné reakcie 

na jednotlivé pripomienky od autorov všetkých súčastí ŠVP budú takisto zverejnené na stránkach 

ŠPÚ. V tlači je dnes knižka, ktorá mapuje všetky podstatné kroky na našej ceste k novému ŠVP pre 

materské školy. Pokiaľ ide o procedurálnu stránku pripomienkového konania, väčšiu transparentnosť 

si už vlastne ani nedokážem predstaviť. Za chybu považujem, že podobný proces nebol zabezpečený 

pri inováciách ŠVP pre ďalšie vzdelávacie stupne.

Keďže vyhodnotenie pripomienkového konania v zmysle Vašej otázky budú podrobne publikova-

né v časopise, o ktorom som sa zmienil, tu spomeniem len niektoré kritické miesta. V zásade rád kon-

štatujem, že nový ŠVP pre materské školy bol vo všeobecnosti prijatý veľmi ústretovo. Ak sa vyskytli 

obavy, tie sa vzťahujú na nové prvky tohto obsahu. Pre Váš časopis bude asi zaujímavá informácia, že 

ŠVP pre materské školy významne posilnil oblasť prírodovedného vzdelávania, ktoré v rozvinutejšej 
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podobe nemá v  našom predškolskom vzdelávaní silnejšiu tradíciu. V  mnohých prípadoch sme sa 

potom stretávali s pripomienkami, že táto oblasť bude pre deti nezvládnuteľná a  je príliš náročná. 

Učiteľky sa obávajú akýchkoľvek aktivít s deťmi, ktoré signalizujú, že súvisia trebárs s fyzikou, ché-

miou a pod., vyčítajúc nám, že pretláčame do materských škôl obsah základného vzdelávania. Všetky 

prírodovedné aktivity a s nimi súvisiace výkonové a obsahové štandardy, zaradené v novom ŠVP, sú 

v podmienkach predškolského vzdelávania overené a v zahraničnom predškolskom vzdelávaní bežné. 

Obavy učiteliek z neprimeranosti tejto vzdelávacej oblasti sme jednoznačne museli pripísať na vrub 

neskúsenosti učiteliek v oblasti predškolského prírodovedného vzdelávania a neviedlo nás to k tomu, 

aby sme túto oblasť podľa pripomienok redukovali. S neskúsenosťou učiteliek však počítame ako s fe-

noménom, berieme ho do úvahy pri tvorbe metodických príručiek pre jednotlivé vzdelávacie oblasti, 

ktoré budú fi nalizované do konca tohto školského roka.

Rovnako sa viaceré podnety voči novému ŠVP vzťahovali k ďalšiemu novému prvku – k evaluač-

ným otázkam, ktoré sa povedľa výkonových a obsahových štandardov stávajú jedným z kurikulárnych 

nástrojov, ktorý má napomôcť pri vyhodnocovaní realizácie predškolského kurikula v  materských 

školách. Ani tu však pripomienky nemieria voči samotným evaluačným otázkam, vyvierajú skôr zo 

zakorenených fóbií zo školskej inšpekcie a jej „schopnosti“ formalizovať kontrolnú činnosť cez nepri-

merané kritériá. Keďže úmyslom zaradenia evaluačných otázok do ŠVP je podnietenie zmysluplných 

evaluačných procedúr do činností materských škôl, resp. do predškolského vzdelávania ako takého, 

tento nový prvok ŠVP v ňom defi nitívne zostáva.

Mnohé pripomienky naznačovali, že materské školy trvajú na zavedení istých organizačných pra-

vidiel a rámcov pri svojej pedagogickej činnosti. V záverečnej fáze úprav ŠVP sme túto skutočnosť veľ-

mi dôsledne zohľadnili, hoci sme sa nevrátili k tradičnému predškolskému slovníku o „organizačných 

formách“ činností v materských školách. Nová štruktúra kurikula nás jednoznačne doviedla k tomu, 

že ŠVP obsahuje dva nové prvky organizácie aktivít a kurikula: Odporúčaný harmonogram denných 

aktivít, no najmä Rámcový učebný plán vzdelávacích oblastí s časovou frekvenciou na jeden mesiac. 

Myslím si, že ide o veľmi pozitívny krok dopredu, ktorý by mohol byť inšpiráciou trebárs aj pre konci-

povanie kurikula pre primárne vzdelávanie. 

Ste členom Kurikulárnej rady (KR). Miron Zelina v Učiteľských novinách č. 40 kritizoval jej 
prácu. Vyjadrite Váš názor na pôsobenie KR ako poradného orgánu ministra.

Kritickým vyjadreniam Mirona Zelinu uverejneným v Učiteľských novinách som nie veľmi rozu-

mel. Veď každému zainteresovanému musí byť viac ako jasné, že súčasné inovácie štátnych vzdeláva-

cích programov boli vynútené nezvládnutými prvkami existujúcich ŠVP, za ktorými stojí aj zbabrané 

nastavenie kurikulárnej politiky v školskom zákone, a to všetko sa dialo v garancii práve prof. Zelinu. 

Hoci sa sám čuduje, že vyjadrenia KR smerujú niekedy až k tomu, že najlepšie by bolo začať pri kon-

cipovaní kurikulárnej politiky od nuly, toto stanovisko môžem len pritvrdiť. Začiatok kurikulárnej 

reformy v roku 2008 bol naozaj veľmi zlý, hlboko nepremyslený a „korektúry“ sa robia veľmi ťažko. To, 

že sme pri materských školách prikročili k tvorbe celkom nového ŠVP, len ilustruje túto skutočnosť. 

Stále nás však obmedzujú legislatívne lapsusy, ako ich nachádzame v  školskom zákone, napríklad 

zákonom vymedzené položky štátnych a školských vzdelávacích programov len podporujú školskú 

byrokraciu, legislatívny chaos s učebnými osnovami je očividný a až zarážajúci. Úplne ma však udivu-

jú odkazy na „teoretické zdroje“ tvorby kurikula, ku ktorým sa Miron Zelina v spomínanom článku 

upína: tie stoja úplne mimo reality tvorby kurikula, a preto sa ani nečudujem, že začiatok reformy 

kurikula na Slovensku postrádal akýkoľvek racionálny základ a dobré koncepčné východisko.

Hoci som stál pri zrode súčasnej KR, jej činnosť považujem za rozpačitú a najmä málo akčnú. 

Zmienim sa o niekoľkých faktoroch, ktoré mi bránia vnímať tento poradný orgán ako plne funkčný. 

Predovšetkým, nepociťujem reálny záujem ministra školstva (a jeho ľudí, ktorí majú čo robiť s kuriku-

lárnou politikou) o činnosť KR. Svedčí o tom neúčasť zainteresovaných na zasadnutiach KR, absencia 

podnetov na riešenie a nevyžadovanie stanovísk k reálnym problémom. 

Druhý problém sa týka riadenia KR. Skôr komplikáciou ako pozitívnym prvkom je skutočnosť, 

že na čele KR je riaditeľ ŠPÚ. Zjavne ide o nezlučiteľné pozície pri riadení kurikulárnej politiky. O čo 
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ide? Bolo by celkom normálne, ak by KR mohla formulovať aj zásadné stanoviská, ktoré sú v rozpore 

s aktuálnymi predstavami ministerstva školstva realizovanými prostredníctvom ŠPÚ a jeho vedenia. 

Riaditeľ ŠPÚ a predseda KR v jednej osobe, ak sa nechce ocitnúť v schizofrénnej polohe, musí vlastne 

obhajovať svoju úradnícku pozíciu a rozhodovať v súlade s ňou. K tomu bude prirodzene tlačiť aj KR, 

čo nie je v súlade s jej poslaním. Nezávislosť KR od výkonnej školskej politiky je základnou podmien-

kou jej činnosti a treba ju v záujme lepšej kurikulárnej politiky aj zabezpečiť. 

Tretí problém vidím v zložení KR. Príslušnosť členov KR ku konkrétnym vzdelávacím oblastiam 

či ku konkrétnemu typu škôl je asi zdôvodneným kľúčom členskej štruktúry tohto orgánu. No čím 

ďalej, tým viac ako obmedzujúci faktor vnímam skutočnosť, že málokto je schopný vystúpiť z okruhu 

vlastnej témy a vlastných odborných priorít a pozrieť sa na problematiku kurikula v širšom politic-

kom, koncepčnom i teoretickom rámci. Vtiahnuť KR ako celok do spoločnej hladiny uvažovania je 

náročná úloha, niekedy sa zdá, že u nás v tomto období takmer nesplniteľná. Pokiaľ ide o reálny do-

pad viacerých podnetov KR pre oblasť modifi kácie kurikulárnej politiky na Slovensku, počkajme si, 

ako budú vypočuté či akceptované v konkrétnych krokoch ministerstva školstva. Tieto kroky môžu 

poskytnúť signály o tom, či KR nie je len trpeným a legislatívne vynúteným diskusným klubom bez 

reálneho dopadu.

Ako hodnotíte inovovaný ŠVP, ktorý práve prešiel predmetovými komisiami? Vieme, že 
Vedecká rada ŠPÚ sa stretla s predsedami predmetových komisií. Predsedovia komisií vyjadrili 
spokojnosť s tým, že došlo k stretnutiu, avšak toto stretnutie by boli privítali na začiatku ich práce. 
Môžete nám uviesť, o čom bolo rokovanie a jeho závery? Ako by mal vyzerať ŠVP podľa Vašich 
predstáv?

Svoje stanoviská k inovovaným ŠVP (pre základné školy) som opakovane vyjadroval na Vedeckej 

rade ŠPÚ i na Kurikulárnej rade a sú pomerne kritické. Predovšetkým od začiatku nebolo vôbec zrej-

mé, aké sú základné východiská inovácií, čo a prečo sa ide inovovať. Možno boli zdôvodnené jednot-

livosti, ucelená idea inovácií nejestvuje, rovnako ako nejestvuje koncepčná a  systematická analýza 

pôvodných ŠVP a ich štrukturálnych nedostatkov, ktoré sa mali stať predmetom zmeny. Inovácie sú 

útržkovité, systematicky nezdôvodnené, takže hrozí, že kedykoľvek môžu byť zase nahradené ďalšími 

nezdôvodnenými inováciami. Takáto kurikulárna politika berie školám istotu, že budú pracovať v sta-

bilnom a zmysluplnom kurikulárnom prostredí.

Chabá koncepčnosť inovácií sa očividne prejavuje v uzavretých logikách zmien vykonávaných na 

úrovni konkrétnych predmetov. Pracovalo sa príliš predmetovo a je napr. vidieť, že medzi predmet-

mi neprišlo ani len k zjednotenému chápaniu štandardov a  spôsobu usporadúvania učiva. Pracuje 

sa v niekoľkých, veľmi odlišných predmetových logikách, čo nesvedčí o koncepčnej práci. Oživil sa 

neriešiteľný spor o povahu rámcového učebného plánu a kyvadlo sa znovu presunulo do extrému týž-

denných hodinových dotácií na predmety po ročníkoch. Učebný plán ostal teda v starej schéme a ne-

vyriešil, len oživil starý spor. Nie je vôľa prijať iný model časového rozvrhovania obsahu vzdelávania, 

zodpovedá to však polovičatým riešeniam, ktoré máme dnes k dispozícii. Štátne vzdelávacie programy 

sa defi nitívne nevysporiadali ani s problematickými prierezovými témami, keďže sa vôbec neotvorila 

otázka predefi novania vzdelávacích oblastí. Nevyvinul sa tlak na to, aby inovácie ŠVP podnietili zme-

nu kurikulárnej legislatívy, takže inovácie sa podrobili nevyhovujúcim pravidlám hry tvorby kurikula. 

To všetko spôsobuje, že si nie som vôbec istý, či inovácie majú zásadný zmysel a či školy naozaj po-

sunú dopredu. A to ešte nie sme na konci cesty, uvidíme, aký bude výsledný tvar inovovaných ŠVP pre 

základné školy po ich schválení MŠ SR. Sú totiž signály, že v tomto tvare môže ešte kadečo prekvapiť.

Izolovaná logika inovácií vo vnútri predmetov a absentujúci zastrešujúci rámec premýšľania ma 

už dávno viedli k vyjadreniu návrhu, že jedným z naozaj funkčných orgánov ŠPÚ by mala byť spo-

ločná platforma predsedov predmetových komisií, akési kolégium týchto predsedov. Nevyhnutným 

predpokladom ucelenej kurikulárnej politiky a tvorby kompaktných vzdelávacích programov pre jed-

notlivé vzdelávacie stupne je predsa približne rovnaké porozumenie a vnímanie východiskových prv-

kov programu, jeho komponentov a celkového zmyslu, ktoré stoja nad predmetmi, no ktoré regulujú 
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aj prístup k formovaniu obsahu konkrétnych predmetov. Až na takejto platforme sa dá dopracovať 

k spoločnému rámcu tvorby národného kurikula a k naozaj zdôvodneným krokom aj pri jeho ino-

váciách. Hoci takáto platforma na samotnom ŠPÚ nebola vytvorená, ako predseda Vedeckej rady 

ŠPÚ som navrhol aspoň spoločné stretnutie VR s predsedami všetkých PK. Hoci sa toto stretnutie 

uskutočnilo už v záverečnej fáze inovácie ŠVP (po pripomienkovom konaní), nielen ja som bol rád, 

že sa vôbec uskutočnilo. Nešlo len o vzájomnú informovanosť o povahe inovácií v rámci jednotlivých 

predmetov, ale práve o to, že sa začal zjednocovať diskurz o podstatných aspektoch kurikula, ktorý sa 

v konkrétnych predmetových komisiách ani nemusí objavovať. Chcem len dúfať, že potenciál tejto 

skúsenosti bude využitý a stane sa prirodzenou súčasťou ďalšej práce spojenej s kurikulárnym vývo-

jom na celonárodnej úrovni.

Priblížte nám Vašu predstavu kurikulárnej reformy, ktorá by sa mala na Slovensku uskutočniť.
Myslím si, že moja predstava národného kurikula pre konkrétny stupeň školy je dnes zhmotnená 

v ŠVP pre materské školy. Samozrejme, nejde o vyjadrenie ideálnej predstavy, pretože pri kurikulár-

nych zmenách musíme zohľadňovať množstvo limitujúcich faktorov, ako je tradícia, zaužívaná rola 

učiteľa, vlastná legislatíva a pod., čo všetko vstupovalo do hry, keď sme dokument tvorili. Pri tvorbe 

nového kurikula sme naozaj postupovali zodpovedne krok za krokom, od analýzy súčasného stavu, 

cez vytvorenie nového rámca programu, permanentnej komunikácie so školami a učiteľmi, zabez-

pečenia cyklických spätných väzieb a nepochybne aj dôslednej analýzy a využitia zahraničných prí-

stupov. Plnú zodpovednosť za nové kurikulum sme chceli prevziať aj tým, že sme vytvorili projekt 

overovania nového ŠVP pri jeho zavádzaní do praxe (čo je zásadná, no u nás nezaužívaná podmienka 

kurikulárnych inovácií), žiaľ, štátna Agentúra pre podporu vedy a výskumu (APVV) nám z nejasných 

príčin v realizácii tohto kroku zabránila, keď odmietla projekt fi nančne podporiť.

Pokiaľ ide ešte o niektoré konkrétne aspekty kurikula, tak napríklad by som upustil od prehna-

ného upínania sa na štandardy, ktorým sme na Slovensku podľahli možno až nevedome na základe 

niektorých medzinárodných tlakov. Pritom sme sa vzdali vlastnej tradície spoliehať sa na dobre vy-

medzené učivo. Takisto by som posilnil rámcovosť národných kurikúl a výrazne podporil tvorbu vo-

liteľných komplexných metodických materiálov, ktoré môžu rámcovosť premieňať na drobné v dobre 

kontúrovaných koncepčných líniách. A učiteľom by som vytvoril priestor na to, aby sa mohli naplno 

venovať samotnému vyučovaniu. Ich vťahovanie do tvorby kurikula považujem za alibizmus, ktorý 

zbavuje štát povinnosti vytvárať zodpovedne koncipované kurikulum spolu so všetkými zdrojmi, kto-

ré napomáhajú takéto kurikulum realizovať na školách.

Ako som už spomenul, lepšej kurikulárnej reforme u nás, paradoxne, zabraňuje legislatíva, ktorá 

mala kurikulárnu reformu spustiť. Zmenu školského zákona v oblasti kurikula považujem za nevy-

hnutnú a  chcem zdôrazniť, že existujú ďaleko pružnejšie cesty regulácie kurikula, ako je ich tvrdé 

fi xovanie v zákonoch.

Ako celkovo hodnotíte situáciu, ktorá je na Slovensku v oblasti školstva? 
Veľmi široká otázka, na jej zodpovedanie by som azda spotreboval viacero čísel Vášho časopi-

su. Problémy sú v každom segmente školského rezortu a každý z nich sa dajakým dielom podpisuje 

na otáznej úrovni slovenského školského systému. Nie som si istý, či vedenie rezortu školstva reálne 

vníma tieto problémy a dokáže na ne rázne a adekvátne reagovať. Často mám pocit, že mu uniká to 

podstatné a kvalifi kované rozhodovanie nie je jeho silnou stránkou.  

Ďakujem za rozhovor.

Helena Vicenová

Rozhovor s osobnosťou
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Testovanie 9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 12. marca 2014. 

Do testovania bolo prihlásených 42 625 žiakov z 1 448 základných škôl [1].

Žiaci písali testy v nasledovnom poradí:

• slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL),

• matematika (MAT),

• ukrajinský jazyk a literatúra (UJL), slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL).

Ako každoročne, testy pripomienkovali učitelia i  organizácie. Podrobnú analýzu vypracovala 

a zverejnila Slovenská komora učiteľov [2]. 

Sú v nej uvedené aj návrhy na zlepšenie Testovania 9:

 1. Presunúť Testovanie 9 do stredných škôl. 

 2. Presunúť Testovanie 9 na neskorší termín. 

 3. Realizovať Testovanie 9 aj v 8-ročných gymnáziách. Je trochu nepochopiteľné, prečo sa už tento 

rok nezúčastňovali žiaci 8-ročných gymnázií Testovania 9. Tohtoroční štvrtáci sú totiž prvým roč-

níkom, ktorý bol prijatý po ukončení 5. ročníka základnej školy, to znamená, že Štátny vzdelávací 

program (ŠVP), podľa ktorého sa vzdelávali, je úplne zhodný so ŠVP žiakov 9. ročníka základných 

škôl.

 4. Testovanie 9 nezohľadňuje vedomosti všetkých žiakov na výstupe z ISCED 2. Popri žiakoch 8-roč-

ných gymnázií sa testovania nezúčastňujú ani žiaci, ktorí odchádzajú z 8. ročníka ZŠ do bilin-

gválnych gymnázií. Vďaka tomu sú výsledky Testovania 9 neobjektívne, pretože nezohľadňujú ve-

domosti všetkých žiakov v príslušnom veku. Preto navrhujeme prijímať žiakov do bilingválnych 

gymnázií až z 9. ročníka (nie z 8. ročníka) a odporúčame vedeniu NÚCEM, aby v tejto súvislosti 

vyvíjalo tlak na ministerstvo školstva.

 5. Úlohy na čítanie s porozumením zahrnúť do samostatných testov. Časť úloh na čítanie s porozu-

mením navrhujeme ponechať aj v testoch zo SJL. Ich percentuálny podiel v týchto testoch však 

navrhujeme znížiť na 10 %. Dnes tvoria 36 %. 

 6. Používať jednoznačné, a nie zavádzajúce úlohy.

 7. Používať ukážky, ktoré sú primerané veku. 

 8. Používať aspoň 10 otvorených úloh v testoch zo SJL. Testy, v ktorých sa nachádzajú 4 možnosti, 

nemajú veľkú výpovednú hodnotu o vedomostiach žiakov, pretože mnohí slabší žiaci si môžu vý-

sledky správne tipovať, a tak dosiahnuť lepšie výsledky ako ich šikovnejší spolužiaci. 

 9. Používať kratšie texty pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 10. Zverejňovať na stránke NÚCEM aj testy a kľúče správnych odpovedí pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. V posledných rokoch stúpa počet začlenených žiakov, ktorí sa zúčastňujú Testo-

vania 9. Mnohí učitelia však netušia, ako majú takýchto žiakov na testy pripravovať. V tejto súvis-

losti by určite pomohlo zverejňovanie testov a kľúčov správnych odpovedí na internete.

-r-

[1] Testovanie 9 [online]. Dostupné na internete: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9 (cit. 24. 3. 2014).

[2] Analýza testovania 9 [online]. Dostupné na internete: http://www.komoraucitelov.org/clanok-218-analyza-

testovania-9-v-r-2014-so-zameranim-na-test-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury.html#readmore (cit. 24. 3. 2014).
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Všadeprítomné železo
Výskyt železa
Železo (Fe) je štvrtým najviac sa vyskytujúcim prvkom (5 %) 

v  zemskom telese po kyslíku (47 %), kremíku (28 %) a  hliníku 

(8 %).  V  prírode sa železo vyskytuje v  podobe zlúčenín okrem 

vzácne sa vyskytujúceho tzv. meteoritického železa. Predpokladá 

sa, že zemské jadro obsahuje asi 80 % Fe. V železných meteoritoch sa často nachádza v podobe zliatin 

s niklom. Železo je vďaka stálosti atómových jadier dosť rozšírené vo vesmíre. Je známe, že sa nachádza 

v mesačnom prachu v kovovej forme (0,05 %), čo je asi 1 012 ton železa.

V horninách zemskej kôry sa najväčšie množstvo železa nachádza v podobe oxidov a uhličitanov. 

Ekonomicky významné minerály, z ktorých sa železo vyrába, sú hematit (krveľ, oxid železitý, Fe
2
O

3
), mag-

netit (magnetovec, oxid železnato-železitý, Fe
3
O

4
), limonit (hnedeľ, hydroxid-oxid železitý, FeO(OH)) 

a siderit (ocieľok, uhličitan železnatý, FeCO
3
). Dosť rozšírený je aj minerál pyrit (disulfi d železnatý, FeS

2
), 

ktorý sa však na výrobu železa nevyužíva pre nerentabilnosť a ťažkosti pri oddeľovaní síry.

Rozdelenie železa v zemskej kôre bolo značne ovplyvnené atmosférickým zvetrávaním. Vylúhovanie 

sulfi dových a silikátových usadenín vedie priamo k vzniku síranu železnatého FeSO
4
 a hydrogenuh-

ličitanu železnatého Fe(HCO
3
)

2
. Tieto železnaté soli sa vo vodnom roztoku rýchlo oxidujú a  ak je 

prostredie len trochu zásadité, vylučuje sa prakticky nerozpustný hnedočervený hydratovaný oxid že-

lezitý Fe
2
O

3
 · nH

2
O. Hydrogenuhličitan železnatý, ktorý sa nachádza v železitých minerálnych vodách, 

vzniká reakciou uhličitanu železnatého s CO
2
 rozpusteným vo vode.

Výroba železa
Ľudia poznali železo už v predhistorickom období, nemožno však všetky nálezy pripísať ľudskej 

činnosti. Železné guľôčky, ktoré sa nachádzajú v prírode, sú meteoritického pôvodu a majú 6000 rokov. 

Ani neskoršie nálezy obsahujúce železo nemožno považovať za produkty ľudskej činnosti, lebo vznikli 

redukciou železných rúd dreveným uhlím pri nižšej teplote, ako je potrebná na odliatie (neboli pou-

žité mechy). Prvé vyrobené železo bolo hubovité a dalo sa tvarovať a opracovávať. Predpokladá sa, že 

ako prví získali železo tavením z jeho rúd Chetiti, žijúci v Malej Ázii asi v 3. tisícročí pred n. l. Železnú 

rudu zohrievali v plytkých jamách s veľkým prebytkom dreveného uhlia, ktoré rozdúchavali mechmi. 

Týmto spôsobom získali spečené kusy kujného železa. Objav výroby železa bol tak veľmi významný, že 

Chetiti výrobu železa uchovávali v tajnosti a jej rozšírenie nastalo až po rozpade Chetitskej ríše okolo 

roku 1200 pred n. l., odkedy sa datuje železná doba. Zvýšenie výroby železa nastalo v stredoveku, keď 

sa začali budovať malé šachtové pece, ktoré v súčasnosti nahradili vysoké pece. V 14. storočí sa na po-

háňanie dúchadiel začala požívať vodná sila, čo umožnilo dosiahnuť vyššie teploty v peci, a tak získať 

železo s väčším obsahom uhlíka – liatinu. Neskôr sa vyvinul proces nazvaný skujňovanie železa, podľa 

ktorého sa kujné železo získava zohrievaním liatiny za výdatného prívodu vzduchu.

Od konca 18. storočia, keď sa vo vysokých peciach namiesto dreveného uhlia používal koks, na-

stalo výrazné zlacnenie výroby železa a zväčšenie jej kapacity. Železo sa začalo používať na výrobu val-

cov pre parné stroje, koľajníc, člnov, lodí, vodovodných rúrok a konštrukcií pre stavebné účely. Nový 

spôsob výroby „otvoril“ priemysel železa pre priemyselnú revolúciu. Odvtedy je železo a oceľ súčasťou 

nášho každodenného života (doprava, priemysel, stroje, stavebníctvo).

V súčasnosti sa železo získava viacerými spôsobmi. V malom množstve sa pripravuje redukciou 

čistého oxidu železitého vodíkom alebo elektrolýzou vodných roztokov železnatých solí. Chemicky 

čisté železo sa vyrába termickým rozkladom pentakarbonylu železa [Fe(CO)
5
] pri teplote 250  °C. 

Pentakarbonyl železa sa pripravuje zohrievaním práškového železa, prípadne jeho oxidov alebo sulfi -

dov v atmosfére CO pri zvýšenom tlaku. Obrovské množstvá železa (aj keď znečisteného) sa vyrába-

jú hutníckym spôsobom vo vysokých peciach. Výroba sa zakladá na redukcii oxidov železa koksom 

v prítomnosti troskotvorných prísad. Cez vrchnú časť sa do pece pridáva striedavo železná ruda (naj-

častejšie hematit, Fe
2
O

3
), koks (zdroj uhlíka), vápenec (uhličitan vápenatý, CaCO

3
) a prípadne piesok 
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(oxid kremičitý, SiO
2
). Do spodnej časti pece sa vháňa horúci vzduch alebo vzduch obsahujúci vy-

kurovací olej zohriaty na teplotu 600 – 800 °C. Pôsobením vysokej teploty sa koks zapáli, a tak začnú 

v peci prebiehať oxidačno-redukčné procesy. V najnižšej časti pece sa dosiahne teplota až 2 000 °C, 

kým na jej vrchole je asi 200 °C. V hornej časti pece pri teplote 200 – 700 °C prebieha redukcia železnej 

rudy s oxidom uhoľnatým (rovnice 1 a 2) a rozklad uhličitanu vápenatého (rovnica 3).

3 Fe
2
O

3
(s) + CO(g) → 2 Fe

3
O

4
(s) + CO

2
(g)  (1)

Fe
3
O

4
(s) + CO(g) → 3 FeO(s) + CO

2
(g)  (2)

CaCO
3
(s) → CaO(s) + CO

2
(g)  (3)

V strednej časti pece (700 – 1200 °C) vzniká oxid uhoľnatý a prebieha redukcia oxidu železnatého 

na železo (rovnice 4 a 5).

C(s) + CO
2
(g) → 2 CO(g)  (4)

FeO(s) + CO(g) → Fe(l) + CO
2
(g)  (5)

V spodnej časti pece (teplota do 2000 °C) sa železo roztaví a vznikne roztavená troska (rovnica 6). 

CaO(s) + SiO
2
(s) → CaSiO

3
(l) (6)

Roztavené železo a troska sa hromadia na dne pece, odkiaľ sa oddelene vypúšťajú. Procesy, ktoré 

prebiehajú vo vysokej peci, sú oveľa zložitejšie, ako vyjadrujú rovnice 1 – 6.

Vyrobené surové železo, ktoré zvyčajne obsahuje viac ako 3 % prímesí (najmä C, Si, P, S a Mn), 

sa ďalej spracováva na oceľ. V oceli sa spravidla nachádza 0,2 až 1,7 % uhlíka. Železo, ktoré obsahuje 

menej ako 0,2 % uhlíka, sa nazýva kujné železo. Existuje viacero technologických postupov skujňova-

nia železa, ktorými sa odstraňujú zo železa neželateľné prímesi. Po prebehnutí skujňovacích procesov 

nastáva druhá fáza, pri ktorej sa čo najviac znižuje množstvo zvyšného FeO rozpusteného v tavenine 

pri skujňovaní. Súčasne sa odstraňuje aj síra. Nadbytočné množstvo FeO, ktorý by spôsobil nežiaducu 

krehkosť ocele, sa odstraňuje redukciou s mangánom, ktorý sa pridáva vo forme zliatiny – feromangá-

nu. Vzniknutý oxid mangánatý je ľahký, v oceli takmer nerozpustný, a hromadí sa na povrchu taveniny. 

Konečné zloženie ocele sa upravuje prísadou potrebných prvkov vo forme ferozliatin. Najznámejšie 

spôsoby výroby ocele sú Bessemerov postup, Siemensov-Martinov postup, zásaditý kyslíkový konver-

torový proces a tavenie v elektrickej peci.

V poslednom čase sa na skujňovanie železa bežne používa zásaditý kyslíkový konvertorový pro-

ces, ktorý bol vynájdený v roku 1952 v Rakúsku. Metóda je založená na preháňaní prúdu čistého kys-

líka oceľovými prívodnými rúrkami cez roztavené surové železo (alebo nad jeho povrchom) v peci so 

zásaditou výmurovkou. Prítomné nečistoty vytvárajú trosku, ktorá sa z neho odstraňuje vylievaním. 

Na výrobu zliatinových a  vysokokvalitných ocelí sa používa skujňovanie v  elektrickej peci. 

Podstatou tohto procesu (patent z roku 1878) je tavenie železa teplom vznikajúcim prechodom elek-

trického prúdu cez surové železo alebo oblúkom vytvoreným nad povrchom spracovávaného železa.

Vlastnosti železa 
Železo je lesklý striebristosivý, nie veľmi tvrdý kov, ktorý sa ľahko kuje a valcuje. Vystupuje v troch 

alotropických modifi káciách. Čisté železo je až do teploty 768 °C feromagnetické. Nad touto teplotou 

stráca túto vlastnosť.

Vlastnosti železa veľmi závisia od jeho čistoty a tepelného spracovania. Teplota topenia čistého Fe 

je 1 535 °C. So zvyšovaním obsahu uhlíka v železe teplota topenia klesá, čo má priaznivý vplyv na jeho 

tavenie vo vysokej peci. Pridaním rôznych prísad sa získavajú oceľové zliatiny, ktoré majú rozdielne 

vlastnosti, napr. prídavkom niklu a chrómu vzniká nehrdzavejúca oceľ, prídavkom kobaltu vysoko 

magnetická oceľ.
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Železo je neušľachtilý kov, ktorý sa v neoxidujúcich kyselinách rozpúšťa za vzniku železnatých solí 

a vodíka, čo všeobecne vyjadruje rovnica 7.

Fe(s) + 2 H
3
O+(aq) → Fe2+(aq) + H

2
(g) + 2 H

2
O(l)  (7)

Reakciu železa s konkrétnou neoxidujúcou kyselinou, ako je napríklad halogenovodíková kyseli-

na (HX(aq), kde X = Cl, Br, I), je možné vyjadriť aj rovnicou 8.

Fe(s) + 2 HCl(aq) → FeCl
2
(aq) + H

2
(g) (8)

V oxidujúcich kyselinách, napríklad koncentrovanej kyseline dusičnej HNO
3
, sa Fe pasivuje tvor-

bou ochrannej vrstvičky oxidu železitého. Hydroxidy alkalických kovov naň nepôsobia, lebo netvorí 

amfotérne hydroxidy. Pri vyšších teplotách sa Fe zlučuje s viacerými prvkami, napr. s chlórom (rov-

nica 9), kyslíkom, sírou, fosforom, uhlíkom, kremíkom a  s  niektorými kovmi tvorí intermetalické 

zlúčeniny.

2 Fe(s) + 3 Cl
2
(g) ΔT  2 FeCl

3
(g)  (9)

Reakcia rozžeraveného železa s  vodnou parou sa využíva na výrobu čistého vodíka; vedľajším 

produktom je oxid železnato-železitý (rovnica 10)

3 Fe(s) + 4 H
2
O(g) ΔT  Fe

3
O

4
(s) + 4 H

2
(g) (10)

Reaktivita železa závisí od jemnosti častíc. Vo veľmi jemne rozptýlenom stave je pyroforické. 

Kompaktné železo reaguje so suchým vzduchom až pri teplote nad 150 °C. Pri žíhaní vzniká oxid 

železnato-železitý.

Železo na vzduchu podlieha korózii a pokrýva sa vrstvou hrdze. Korózia železa je vážny ekono-

mický problém, lebo jej ničivé účinky sú obrovské. Korózia je elektrochemický dej, ktorý prebieha me-

dzi železom, kyslíkom, vodou a elektrolytom. Elektrickú vodivosť zabezpečuje elektrolyt; v mestských 

oblastiach je to často síran železnatý vznikajúci v prítomnosti atmosférického oxidu siričitého SO
2
. 

V morskom ovzduší ako elektrolyt slúžia častice solí obsiahnuté vo vzduchu. Sumárne možno tvorbu 

hrdze vyjadriť rovnicou (11)

4 Fe(s) + 3 O
2
(g) + 2n H

2
O(l) → 2 Fe

2
O

3
 · nH

2
O(s)  (11)

Železné (oceľové) predmety sa proti korózii chránia nanášaním rôznych náterov, pokovovaním 

(napr. zinkom a cínom) alebo sa ich povrch chemicky upravuje. 

Zlúčeniny železa
Železo je prechodný kovový prvok, ktorý sa nachádza v 4. perióde a v 8. skupine periodického 

systému prvkov. V staršej literatúre býva Fe zaradené do triády železa spolu s kobaltom a niklom. 

Železo 
26

Fe má v základnom stave elektrónovú konfi guráciu [Ar]3d64s2. Atómy Fe majú v zlúčeni-

nách oxidačné čísla od –II do VI. V literatúre existujú správy o elektrochemickej príprave zlúčenín 

Fe s oxidačným číslom VIII, avšak nezávislé štúdie existenciu zlúčenín Fe(VIII) doteraz nepotvrdili. 

Najbežnejšie sú zlúčeniny železnaté (d6) a železité (d5). Zlúčeniny Fe s veľmi nízkymi oxidačnými čís-

lami (–II – 0) sú dosť zriedkavé; často sú to karbonyly, napr. [Fe(CO)
4
]2– tetrakarbonylferidový (2–) 

anión (d10), [Fe
2
(CO)

8
]2– oktakarbonyldiferidový (2–) anión (d9) a  [Fe(CO)

5
] pentakarbonyl železo 

(d8). Zlúčeniny s vyššími oxidačnými číslami Fe (IV – VI) sú zriedkavé a majú silné oxidačné vlastnos-

ti. Napr. železany alkalických kovov M
2
FeO

4
 v neutrálnych alebo kyslých roztokoch pôsobia ako veľmi 

silné oxidovadlá. Oxidujú vodu na kyslík, pričom sa redukuje Fe(VI) na Fe(III) (rovnica 12)

Na odbornú tému
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4 FeO
4
2–(aq) + (2n + 4) H

2
O(l) → 2 Fe

2
O

3
 · nH

2
O (s) + 8 OH–(aq) + 3 O

2
(g)  (12)

Bežnými zlúčeninami železa sú oxidy, hydroxid-oxidy, sulfi dy, halogenidy, soli kyslíkatých kyse-

lín a ich kryštalohydráty. Z halogenidov FeX
3
 nebol pripravený jodid železitý. Dôvodom sú oxidačné 

vlastnosti Fe3+ a redukčné účinky I–, ktoré spôsobujú, že vo vodnom roztoku rýchlo prebehne reakcia 

(rovnica 13)

2 Fe3+(aq) + 2 I–(aq) → 2 Fe2+(aq) + I
2
(s)  (13)

Okrem toho železo tvorí veľa rozmanitých koordinačných, organokovových a bioanorganických 

zlúčenín. Z  anorganických zlúčenín najširšie uplatnenie v  praxi majú oxid železitý (výroba železa, 

pigment, nosič magnetického záznamu), síran železnatý (ochrana rastlín proti chloróze, fortifi kácia 

potravín), síran železitý (ako koagulačné činidlo pri úprave pitnej vody a čistení odpadových vôd), 

chlorid železitý (leptanie kovov, najmä medi pri výrobe plošných spojov) a hexahydrát síranu amón-

no-železnatého (analytická chémia).

Vodné roztoky železnatých a železitých solí, ako aj kryštalohydráty týchto solí, obsahujú hexa-

akvaželeznaté [Fe(H
2
O)

6
]2+ a hexaakvaželezité [Fe(H

2
O)

6
]3+ katióny. Vodné roztoky železitých solí ob-

sahujú katión [Fe(H
2
O)

6
]3+, ktorý podlieha silnej hydrolýze (rovnica 14) Výsledkom hydrolýzy je, že 

vodné roztoky železitých solí sú kyslé (pH < 7) a obsahujú rôzne akvahydroxokomplexy (rovnica 14).

[Fe(H
2
O)

6
]3+(aq) + H

2
O(l)  [Fe(H

2
O)

5
(OH)]2+(aq) + H

3
O+(aq) (14)

Vznik tiokyanátoželezitých komplexov reakciou železitých solí vo vodnom roztoku s tuhým tio-

kyanatanom (napr. KSCN, tiokyanatan draselný, resp. rodanid) alebo s jeho roztokom možno využiť 

ako dôkaz prítomnosti železitých zlúčenín. Reakciou vznikajú intenzívne červeno sfarbené roztoky, 

ktoré v slabo kyslom prostredí obsahujú prevažne pentaakva-tiokyanátoželezitý katión (rovnica 15).

[Fe(H
2
O)

6
]3+(aq) + SCN–(aq) → [Fe(H

2
O)

5
(NCS)]2+(aq) + H

2
O(l)  (15)

Zo štúdia literatúry zaoberajúcej sa koordinačnými zlúčeninami železa vyplýva, že centrálny atóm 

Fe spolu s veľkou variáciou ligandov prejavuje značnú variabilitu koordinačných polyédrov. Z analý-

zy skoro 1400 jednojadrových a viacjadrových koordinačných zlúčenín železa vyplýva, že prevažujú 

jednojadrové komplexy (68 %), potom nasledujú komplexy dvojjadrové (18,5 %), trojjadrové (2,5 %), 

štvorjadrové (7 %), šesťjadrové (1,5 %), sedemjadrové a  osemjadrové (2 zlúčeniny) a  polyjadrové 

(2 %). Z jednojadrových zlúčenín železa sú komplexy s koordinačnými číslami 2 a 3 veľmi zriedkavé. 

Koordinačné číslo 4 je charakteristické pre atómy železa v oxidačnom čísle –II až III, ale najčastejšie sa 

vyskytuje ako Fe(III) s chromofórom FeCl
4
. Komplexy železa s koordinačným číslom 5 obsahujú ató-

my Fe v oxidačnom čísle 0 až IV, no najčastejšie v oxidačnom čísle III. Najpreferovanejšie koordinačné 

číslo atómu Fe je 6. V jednojadrových komplexoch prevažujú zlúčeniny s oxidačným číslom železa III 

(55 %) a II (44 %). 

Železo v biosystémoch
Je dobre známe, že železo so svojimi vlastnosťami patrí medzi významné prvky nielen v neživej, 

ale aj v živej hmote. Štúdiu zlúčenín železa v biosystémoch bola v minulosti venovaná pozornosť che-

mikov, biológov i lekárov. Zlúčeniny železa sa používali na liečebné účely v Číne už okolo roku 2700 

pred n. l. a v Európe okolo roku 1500 pred n. l. Podľa záznamov zo 17. storočia n. l. (r. 1681), lekári 

v Anglicku úspešne používali na niektoré ochorenia liek pripravovaný zo solí železa, cukru a vína. 

Prítomnosť železa v krvi sa zistila v 18. storočí. V roku 1832 sa prvýkrát pozoroval nízky obsah železa 

v krvi pacientov s anémiou a soli železa sa odporúčali na orálne použitie.

Na odbornú tému
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Železo je esenciálny prvok pre mnohé biochemické procesy, napr. elektrónový transport, usklad-

nenie a aktiváciu kyslíka, fi xáciu dusíka, detoxikáciu aktivovaného kyslíka (superoxidu a hydrogenpe-

roxidu). Dospelý človek prijíma denne približne 1 mg železa z potravy a asi také isté množstvo vyluču-

je, čím sa v organizme zachováva rovnováha obsahu železa. Fyziologická koncentrácia železa v plazme 

mužov je 14 – 26 μmol dm–3 a v plazme žien je 10 – 21 μmol dm–3. V organizme priemerného dospe-

lého človeka je asi 4 – 5 g Fe. V organizme živočíchov a človeka existuje veľmi citlivý mechanizmus 

na udržiavanie fyziologickej koncentrácie železa. Už malý výkyv z tejto rovnováhy vedie k zvýšenému 

obsahu Fe alebo k  jeho nedostatočnosti. Obe možnosti majú negatívne dôsledky pre organizmus. 

Treba zdôrazniť, že v detskom veku má obrovský význam prevencia vzniku nedostatku Fe, ktorá sa 

dnes vykonáva najmä formou fortifi kácie prípravkov určených na výživu dojčiat železom (mlieka a ce-

reálnych výrobkov) a dodržiavaním zásad vychádzajúcich z fyziologických zvláštností detského veku, 

t. j. zaradenie mäsovo-zeleninových príkrmov a obohatených cereálií k dojčeniu v druhom polroku 

života, používanie mliečnych prípravkov fortifi kovaných železom. Mlieko, ktoré je základom výživy 

pre deti, nemá bez fortifi kácie žiadny obsah železa.

V súčasnosti je nedostatok železa v organizme najčastejším nutričným defi citom, ktorý postihuje 

približne štvrtinu svetovej populácie. Zvyšovanie nutričnej hodnoty obilnín fortifi káciou je predme-

tom záujmu chemikov, biológov i  lekárov. Na základe poznatkov z  literatúry je vidieť veľký záujem 

o problematiku fortifi kácie obilnín (kukurice, ryže) železom. 

Proces fortifi kácie v podobe fortifi kačných programov bol zavedený vo Vietname, kde dlhoročné 

výskumy ukázali, že 34 % detí medzi 6. mesiacom až 5. rokom života trpí anémiou v dôsledku nedostatku 

železa a až 25 % žien postihuje táto choroba. Proces fortifi kácie už hotových jedál sa ukázal tiež veľmi 

efektívny. Na fortifi káciu potravín sa používajú železnaté zlúčeniny, napríklad síran železnatý, FeSO
4
.

Síran železnatý patrí medzi najvýznamnejšie železnaté zlúčeniny, ktoré sa podávajú pri nedostatku 

Fe v kombinácii s kyselinou listovou a vitamínom B12. Pri liečbe anémie sú v súčasnosti k dispozícii 

prípravky s nemodifi kovaným alebo modifi kovaným uvoľňovaním železa, tzv. retardované formy soli 

železa. Železo sa z retardovaných tabliet uvoľňuje postupne, takže nevzniká vyššia koncentrácia železa 

na jednom mieste. Výhodou retardovaných foriem je najmä zníženie frekvencie nežiaducich účinkov 

podávania železa. Súčasné podávanie vitamínu C zvyšuje vstrebávanie železa. Prírodným zdrojom že-

leza sú morské riasy, cvikla, cibuľa, slnečnicové semienka, ovos, šošovica, hrach, špenát, orechy, zelená 

fazuľa, špargľa, bôb, píniové jadrá. Ryby a mäso sú tiež významným zdrojom železa.
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Predstavujeme a informujeme

Chemická olympiáda 

slávi 50. výročie
Chemická olympiáda (ChO) je predmetová súťaž žiakov základných a  stredných škôl organizovaná 

v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. ChO je neoddeliteľnou sú-

časťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. Prvý ročník ChO sa uskutočnil v bývalej ČSSR 

v školskom roku 1964/65. Chemická olympiáda je po matematickej a fyzikálnej olympiáde tretia najstaršia 

predmetová súťaž olympiáda na Slovensku a v tomto školskom roku sa organizuje už jej jubilejný 50. ročník. 

Poslaním chemickej olympiády je najmä prispievať: 

a) k rozširovaniu, prehlbovaniu a upevňovaniu vedomostí, zručností a návykov žiakov v chémii for-

mou súťaženia a tvorivej spolupráce, 

b) k vyvolaniu hlbšieho a sústavného záujmu žiakov o chémiu, 

c) k vyhľadávaniu talentovaných žiakov v chémii a podporovaniu ich ďalšieho odborného rastu, 

d) pri voľbe povolania žiakov k ich orientácii na chemické odbory, 

e) k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, 

f) k pestovaniu uvedomelého a zodpovedného vzťahu žiakov k životnému prostrediu, k jeho ochrane 

a tvorbe,

g) vytvárať podmienky na úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach.

Vyhlasovateľom súťaže ChO je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), 

odborným garantom je Slovenská chemická spoločnosť (SCHS). Organizačne ju na celoštátnej úrovni 

zabezpečuje IUVENTA – slovenský inštitút mládeže, na krajskej a okresnej/obvodnej úrovni povere-

né úrady a na školskej úrovni samotné školy. MŠVVaŠ SR garantuje jednotlivé kategórie a kolá súťaže 

v zmysle Smernice MŠVVaŠ SR. Súťaž odborne zabezpečujú a koordinujú komisie, ktoré pôsobia na šty-

roch úrovniach: celoštátnej, krajskej, okresnej/obvodnej a školskej. Slovenská komisia ChO (SK ChO), 

ako najvyšší orgán súťaže, je menovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Zapojenie žiakov do ChO v jednotlivých kategóriách má so stúpajúcou náročnosťou úloh od ka-

tegórie D ku kategórii A pyramidálny charakter, ako vidieť z prehľadu zapojenia do ChO v uplynulom 

49. ročníku (tabuľka). Zapojenie do kategórie EF je limitované nízkym počtom tried s chemickým 

zameraním. Zapojenie je zároveň spracované po krajoch, kde najpočetnejšie je zapojenie do ChO 

v Prešovskom kraji. Za zapojením do chemickej olympiády však nemožno vidieť kraje, ale konkrét-

neho učiteľa v škole, ktorý vie a je ochotný u žiakov vzbudiť záujem o chémiu a ChO. Preto treba oso-

bitne oceniť prácu takýchto učiteľov, ktorí sa často venujú svojim žiakom vo svojom voľnom čase bez 

toho, aby boli nejako fi nančne či aspoň morálne ocenení.

Tabuľka: Zapojenie žiakov do domáceho kola v 49. ročníku ChO (2012/2013) po krajoch a kategóriách.

Kategória Dz + Dg C B A EF
Banskobystrický kraj 358 58 26 3

Bratislavský kraj 269 65 29 7

Košický kraj 146 48 20 3

Nitriansky kraj 397 54 25* 0

Prešovský kraj 463 75 28 13

Trnavský kraj 118 56 47 0

Trenčiansky kraj 300* 59 37 10

Žilinský kraj 285 59 28 0

Spolu 2336 474 240 125* 36

* odhadovaný počet
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Predstavujeme a informujeme

V tomto jubilejnom 50. ročníku ChO nás čakajú niektoré zmeny a významné podujatia:

• zlúčenie kategórie Dg a Dz do spoločnej kategórie D (s kolami, ako mala pôvodná kategória Dz),

• úprava obsahového zamerania kategórií (v kategóriách D a C pribudnú jednoduché teoretické úlo-

hy z organickej chémie, kategória EF bude diferencovaná už len v niektorých chémiách na stupeň 

náročnosti Junior a Senior),

• slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola v kategórii A a EF prebehne spolu s pripomenutím si 

histórie a ocenením učiteľov (26. 2. 2014, Primaciálny palác, Bratislava),

• 37. ročník Letnej školy chémie bude organizovaný na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi 

(teória) a v Spojenej škole v Novákoch (prax) v dňoch 29. 6. – 11. 7. 2014,

• 46. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutoční v Hanoji (Vietnam) 20. 7. – 29. 7. 

2014 [1].

V dňoch 23. 2. – 25. 2. 2014 sa konalo v Bratislave celoštátne kolo CHO v kategóriách A a EF. V ne-

deľu 23. 2. 2014 bolo slávnostné otvorenie, teoretická a praktická časť sa konali 24. 2. – 25. 2. 2014 (te-

ória – v Centre účelových zariadení, Inštitúte pre verejnú správu, M. Schneidera Trnavského 1/A, prax 

– na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave). 

Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola 50. ročníka ChO sa uskutočnilo za prítomnos-

ti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. V priestoroch Zrkadlovej siene 

Primaciálneho paláca boli ocenení víťazi a úspešní riešitelia, ale aj učitelia venujúci sa chemickej olym-

piáde [2, 3, 4].

Víťazi v kategórii A
 1. miesto: Štefan Stanko, Gymnázium A. Vrábla, Levice

 2. miesto: Miroslava Palacková, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

 3. miesto: Maroš Grošík, Gymnázium C. Daxnera 3, Vranov nad Topľou

Víťazi v kategórii EF
 1. miesto: Juraj Altof, Spojená škola, Chemikov 8, Nováky

 2. miesto: Kristína Čičmancová, Spojená škola, Chemikov 8, Nováky

 3. miesto: Adam Palenčár, SZŠ, Moyzesova 17, Košice
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Ocenení učitelia:

Ďakovný list ministra ŠVVaŠ SR za dlhodobý mimoriadny prínos pre rozvoj Chemickej olym-
piády a  Pamätná plaketa SCHS: PaedDr.  Ivan Hnát, RNDr.  Eva Krčahová, Ing.  Elena Kulichová, 

doc. RNDr. Marta Sališová, CSc., RNDr. Anton Sirota, CSc.

Ďakovný list ministra ŠVVaŠ SR za dlhodobý mimoriadny prínos pre rozvoj Chemickej olym-
piády a Veľká pamätná medaila SCHS: RNDr. Štefan Hricík, Ing. Ľudmila Glosová, PaedDr. Miroslav 

Kozák, RNDr.  František Limberg, prof.  RNDr.  Milan Melicherčík, PhD., Ing.  Hana Michalíková, 

PhD., prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., doc. RNDr. Martin Putala, PhD., doc. Ing. Ján Reguli, CSc., 

prof. Ing. Peter Šimon, DrSc., prof. Ing. Jozef Šima, DrSc., RNDr. Pavol Tarapčík, PhD., RNDr. Marcel 

Tkáč, RNDr. Helena Vicenová, doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.

Ďakovný list SCHS a  Malá medaila SCHS za významný prínos pre CHO: PaedDr.  Daniel 

Beníček, PaedDr. Pavol Bernáth, Ing. Zuzana Bučková, Ing. Tatiana Buzinkaiová, CSc., Mgr. Edita 

Čiljaková, Ing.  Anna Ďuricová, PhD., RNDr.  Dana Edlingerová, Ing.  Mária Filová, Ing.  Martina 

Gánovská, Mgr.  Elena Hébortová, prof.  RNDr.  Alžbeta Hegedüsová, PhD., Ing.  Iveta Hlinická, 

Ing. Gréta Horčičiaková, Ing. Erika Horváthová, RNDr. Jana Chrappová, PhD., Mgr. Stanislav Kedžuch, 

PhD., RNDr. Cyril Knap, doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD., RNDr. Roman Lehotský, doc. RNDr. Mária 

Lichvárová, PhD., doc.  Ing. Mária Linkešová, PhD., RNDr. Erika Macejková, Mgr.  Jaroslav Maček, 

Ing. Pavel Májek, PhD., Mgr. Mária Malaníková, RNDr. Viera Mazíková, PhD., Mgr. Miloslav Melník, 

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., Ing. Marta Mitrová, doc. Ing. Jozef Polonský, CSc., Ing. Mária Reguliová, 

Ing.  Tatiana Rudzanová, prof.  RNDr.  Peter Schwendt, DrSc., Ing.  Mária Siváková, RNDr.  Klára 

Šinková, doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., Ing. Miroslav Tatarko, PhD., RNDr. Jozef Tatiersky, PhD., 

RNDr.  Miroslav Typčuk, doc.  Ing.  Dušan Valigura, CSc., prof.  RNDr.  Alena Vollmannová, PhD., 

RNDr. Martin Walko, PhD., doc. RNDr. Imrich Zelenský, CSc.

Blahoželáme oceneným a ďakujeme všetkým učiteľom chémie za ich náročnú prácu.

Helena Vicenová

[1] Putala, M.: Zborník z 2. národnej konferencie učiteľov chémie [online]. Dostupné na internete: http://www.zuch.sk/

images/Zbornik__02NKUCH.pdf (cit. 14. 3. 2014). ISSN 1339-5904.

[2] Výsledková listina A [online]. Dostupné na internete: https://www.iuventa.sk/fi les/documents/2_olympiady/

cho/50.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/vl%20ckcho%2050%20a_pokus.pdf (cit. 14. 3. 2014).

[3] Výsledková listina EF [online]. Dostupné na internete: https://www.iuventa.sk/fi les/documents/2_olympiady/

cho/50.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/vl%20ckcho%2050ef_naty11.pdf (cit. 14. 3. 2014).

[4] Vyhodnotenie 50. ročníka ChO [online]. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-dusan-

caplovic-na-vyhodnoteni-50-rocnika-chemickej-olympiady/ (cit. 14. 3. 2014).
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Ako sa ručne vyrába papier

Poslať ručne vyrobený papier vyjadruje úctu k adre-

sátovi a dobrý vkus odosielateľa. Je to kus prírody, kto-

rý nenápadne vkĺzne do kancelárie, aby spríjemnil váš 

pracovný deň. Papier, ktorý je  vyrobený klasickým spô-

sobom v  papierenskej dielni, sa vyznačuje niekoľkými 

pozoruhodnými vlastnosťami. Jeho prednosťou je trvan-

livosť, pevnostné vlastnosti a  dobrá bielosť. S  papierom 

prichádzame do styku každý deň. Obklopuje nás i  na-

priek obrovskej digitalizácii sveta.

História výroby papiera siaha ďaleko do Egypta oko-

lo roku 1800 p. n. l. Už vtedy starí Egypťania začali svo-

je myšlienky zaznamenávať na zložito upravovaný rákos 

(lyko). Jeho pomenovanie papyrus vychádza z názvu rast-

liny Gyperus papyrus, ktorá rástla v oblastiach povodia 

Nílu. Od konca antiky sa stal nástupcom papyrusu ma-

teriál nazývaný pergamen. Obaja predchodcovia dnešné-

ho papiera nemali od seba až tak ďaleko. Názov vznikol 

v  Malej Ázii v  Pergamone. Vyrábali ho jednoduchým 

postupom z teľacej, ovčej alebo kozej kože. Mal omnoho 

lepšie vlastnosti ako papyrus (obojstranné popisovanie, 

pružnosť, pevnosť, lepšia manipulácia, možnosť prepiso-

vať chyby). Pre ľahkú dostupnosť sa vyrábal na rôznych miestach sveta a každá kultúra ho niečím zdo-

konalila. Prifarbovaný bol výsadou byzantských kráľov. V stredoveku ho začali vyrábať manufaktúrne 

tzv. pergamenári. Na území Slovenska sa začal vyrábať niekedy v 14. storočí a vydržalo to až do 18. 

storočia.

Avšak aj pergamen bol časom nahradený dostupnejším a hlavne lacnejším materiálom, ktorým 

bol papier. Kolískou výroby papierovej hmoty a papieru sa stala v roku 105 n. l. Čína, keď si dal ako 

prvý svoj vynález na cisárskom dvore patentovať Číňan Cchai Lun. Papierovinu vyrábal z hodvábne-

ho odpadu s prídavkom kôry stromov, lyka, konope a zvyškov rybárskych sietí. Čína dlho utajovala 

tajomstvo výroby ich papiera, no nakoniec sa aj tento postup dostal do Európy a okolo roku 1150 ho 

začali vyrábať v Španielsku. V 15. storočí v Európe papier úplne vytlačil pergamen. U nás sa začal vy-

rábať až v 16. storočí. Nový zmysel začal mať papier, keď v roku 1440 Johanes G. Guttenberg vynašiel 

kníhtlač. Po Európe začali vznikať manufaktúry nielen na kníhtlač, ale aj na výrobu papiera. Ďalším 

prevratom bolo, keď sa v roku 1844 začala používať na výrobu papiera ako základná surovina drevo.

V  súčasnosti sa u  nás na Slovenku výrobe ručného papiera venuje fi rma PETRUS Bratislava 

s Papierňou v obci Prietrž (okres Senica). Túto históriu účastníkom exkurzie sprostredkoval zástupca 

majiteľa uvedenej fi rmy formou prednášky. 

V druhej časti exkurzie sme mali možnosť spoznať a vyskúšať si technológiu ručnej výroby papie-

ra. Firma PETRUS vyrába papier z bavlny. Bavlna zvyšuje jeho odolnosť a trvanlivosť. V prvej fáze sa 

robí mletie bavlny, ktoré má viac významov. Je to hlavne krátenie vlákna, uvoľňovanie fi bríl z povrchu 
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vlákna a uvoľňovanie bunkovej steny spojené so silným napučiavaním. Pomletá buničina sa presunie 

do pracovnej nádrže, kde sa riedi vodou. Forma na výrobu papiera je zložená z drôteného sita a rámu. 

Sitá sú pletené alebo tkané drôtom. Ich charakteristickou črtou môže byť znak, ktorého tvar je do-

siahnutý hustejším pletením tenšími drôtmi alebo spájkovaním rôznych tvarov priamo na sito, čo je 

základ pre vodoznak. Priamo na výrobu sa používa papierovina, ktorá sa načerpá na sito, prebytočná 

voda sa nechá odtiecť, pričom rukami pohybujeme sitom hore-dole, doprava a doľava, aby sa papie-

rovina rozložila a usporiadali sa vlákna. Potom sa rám  zloží a sito sa preklopí na plstenec z vlnitého 

súkna, ktorý dobre saje vodu. Prebytočná voda sa vytlačí lisom a odloží sa na sušenie.

Zaujímavosťou exkurzie bolo, že každý žiak si vyrobil svoj „prvý ručne vyrobený papier“.

V ručnej výrobni papiera, ktorá sa nachádza v peknom prostredí obce Prietrž, časť Podhorie, v se-

nickom okrese, sa zabezpečuje kvalitná kníhtlač, písanie kaligrafi ckým písmom. Bohatý sortiment, 

ktorého základom je ručne vyrobený papier, tvoria vizitky, pohľadnice, promočné a svadobné ozná-

menia, listový papier, diplomy, knižné, grafi cké a akvarelové hárky atď. [1]

Ing. Mária Filová

Gymnázium Matky Alexie

Jesenského 4/A

811 02 Bratislava

fi lovamaria@gmail.com

[1] Ručná výroba papiera [online]. Dostupné na internete: http://www.rucnypapier.sk/index.php?op=exkurzie 

(cit. 14. 3. 2014).
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom

O ťažbe magnezitu

V dvoch minulých článkoch sme sa zaoberali ťažbou dvoch dô-

ležitých nerudných surovín, vápenca a dolomitu. Teraz budeme po-

kračovať treťou surovinou, ktorá sa volá magnezit. Všetky tri suro-

viny, okrem toho, že sú mimoriadne dôležité, spája aj niečo iné. Ich 

hlavnou zložkou sú minerály, patriace do rovnakej skupiny takzva-

ných karbonátov, čo je názov odvodený od anglického pomenovania 

skupiny uhličitanov. Magnezit, podobne ako dolomit, je spoločný 

názov pre minerál, ako aj horninu s vysokým obsahom tohto mi-

nerálu. Minerálu zodpovedá chemický vzorec MgCO
3
. Magnezit je 

zväčša šedý minerál, môže byť však aj biely, a vo výnimočných prí-

padoch bezfarebný, zároveň aj priesvitný alebo priehľadný. Kryštály 

magnezitu majú zvyčajne klencový tvar (steny kryštálu tvoria koso-

štvorce) alebo sú prizmatické (majú hranolovitý tvar), prípadne sú 

šupinkovité, vláknité alebo tabuľkovité. Názvy minerálu aj horniny 

sú odvodené od medzinárodného názvu horčíka (magnésium). 

Ako vzniká magnezit? Horniny s  vysokým obsahom magnezitu môžu vzniknúť aj z  vápencov 

a dolomitov ich postupným nasycovaním vodami s vysokým obsahom horčíka. Podstatou je postup-

ná zámena vápenatých iónov za ióny horečnaté. Často však magnezit vzniká zvetrávaním tmavých 

vyvretých hornín, ktoré obsahujú silikátové minerály s vysokým obsahom horčíka. Táto premena je 

spôsobená reakciou týchto minerálov s vodnými roztokmi nasýtenými oxidom uhličitým – také sú 

napríklad vody z niektorých minerálnych prameňov. Pretože ako to už v prírode býva, uvedené pre-

meny nemusia prebehnúť až do úplného konca, výsledná hornina často obsahuje aj materské horniny 

vo väčších alebo menších množstvách. Sú to najmä vápenec, dolomit, siderit (FeCO
3
), serpentinit 

(premenená hornina vznikajúca z niektorých vulkanických hornín) a mastenec (zaujímavá silikátová 

hornina, o ktorej sa dozvieme v niektorom z nasledujúcich článkov).

Prečo je magnezit dôležitý? V súvislosti s dolomitom (CaMg(CO
3
)

2
) sme spomenuli, že obsah 

horčíka v tomto minerále má za následok jeho vyššiu tepelnú stabilitu, a tak ho možno používať na 

výrobu žiaruvzdorných materiálov. Avšak magnezit má obsah horčíka ešte vyšší, a  preto musí byť 

spomenutá vlastnosť ešte lepšia ako u dolomitu. Naozaj to tak je, a preto sa využíva práve tam, kde je 

potrebné mať k dispozícii práve materiál s takýmito vlastnosťami. Preto sa z magnezitu vyrábajú pre-

dovšetkým žiaruvzdorné materiály, ako napríklad žiaruvzdorné a tepelno-izolačné tehly a žiaruvzdor-

né výmurovky pre vysoké pece. Metóda výroby týchto materiálov je založená na termickom rozklade 

magnezitu, čím sa získava takmer čistý oxid horečnatý, ktorý je práve látkou s vynikajúcou tepelnou 

odolnosťou – nevyužíva sa tepelná stabilita, ale tepelná stabilita produktu jeho rozkladu. Rozklad 

magnezitu sa priemyselne realizuje v rotačných peciach a produkt sa označuje ako slinutá magnésia. 

Tá obsahuje predovšetkým MgO a malé množstvá CaO, FeO a SiO
2
. Okrem výroby žiaruvzdorných 

a stavebných materiálov sa používa pri výrobe gumy, papiera, plastov a iných výrobkov.

Ak sa pozrieme na chemický vzorec magnezitu, hneď by nám mohlo napadnúť, že by sa z neho 

mohol vyrábať aj mimoriadne dôležitý ľahký kov horčík. To sa skutočne dá, a aj sa v minulosti vyrábal, 

avšak v súčasnosti sa horčík vyrába lacnejšou metódou z morskej vody tak, že sa z nej hydroxidom vá-

penatým vyzráža hydroxid horečnatý, ten sa reakciou s kyselinou chlorovodíkovou prevedie na chlo-

rid horečnatý a z jeho roztoku sa horčík získa elektrolýzou. Prvú časť prípravy vyjadrujú tieto reakcie:

Pre inšpiráciu a potešenie

Magnezit ťažený v Lubeníku.
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MgCl
2
  +  Ca(OH)

2
  →  Mg(OH)

2
  +  CaCl

2

Mg(OH)
2
  +  2 HCl  →  MgCl

2
 + 2 H

2
O

Máme na Slovensku nejaký magnezit? Áno, ložiská magnezitu sa na Slovensku nielen nachádza-

jú, ale v obrovskom rozsahu sa aj ťažia: magnezit je totiž najvýznamnejšou exportnou surovinou na 

Slovensku. Väčšina ložísk sa nachádza v Slovenskom rudohorí. Naše zásoby magnezitu sú ohromné 

– predstavujú viac ako 1 000 miliárd ton. Ročne sa vyťaží  približne 1,5 milóna ton magnezitu, pri-

čom hlavná časť ťažby je sústredená v bezprostrednom okolí Jelšavy a Lubeníka, ktoré sa nachádzajú 

pri Revúcej. Slovensko je v ťažbe tejto horniny štvrté na svete (po Číne, Rusku a Turecku). Rozsiahla 

ťažba magnezitu v  spomenutej lokalite má, samozrejme, aj veľa negatívnych dôsledkov a  približný 

obraz o  nich poskytujú obrázky. K  týmto negatívnym dôsledkom sa pripájajú aj dôsledky spojené 

s priemyselným spracovaním tejto suroviny v závode nachádzajúcim sa medzi Jelšavou a Lubeníkom. 

V minulosti bolo niekoľko ďalších závodov, avšak asi najznámejšími boli dva závody v Košiciach, ktoré 

spracovávali surovinu ťaženú na kopci Bankov, nachádzajúcom sa hneď nad mestom. Ruiny jedného 

zo závodov možno doteraz vidieť pri hlavnej železničnej stanici v Košiciach.

doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Katedra anorganickej chémie

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

842 15 Bratislava

jesenak@fns.uniba.sk 

Hlbinná ťažba magnezitu v Lubeníku.

Nie veľmi lákavý pohľad na blízke okolie závodu.

Pohľad na rotačnú pec závodu pri Lubeníku, spraco-

vávajúceho magnezit.

Žiaruvzdorné výrobky vyrábané z magnezitu.
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Základná škola s materskou školou 

kráľa Svätopluka 

v Šintave

Z  množstva marcových podujatí v  ZŠ s  MŠ 

kráľa Svätopluka v  Šintave vyberáme dve naj-

významnejšie – vystúpenie na slávnosti Matice slo-

venskej v Bratislave a milé stretnutie na Obecnom 

úrade v Šintave pri príležitosti Dňa učiteľov.

Pri príležitosti 1120. výročia smrti kráľa 

Svätopluka zorganizovala Matica slovenská 19. 

marca 2014 na nádvorí Bratislavského hradu 

podujatie Slávnosť kráľa Svätopluka, na ktoré 

bola pozvaná ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava.

Riaditeľ školy PhDr.  PaedDr.  Martin Bodis, PhD., v  príhovore priblížil prítomným zviazanosť 

školy s panovníkom Veľkomoravskej ríše – kráľom Svätoplukom. Zdôraznil, že Slováci nemajú toľko 

historických osobností, takých štátoprávnych usporiadaní, ku ktorým by sa mohli vracať, mali však 

kráľa Svätopluka, významného predstaviteľa štátnej moci. 

Riaditeľa inšpiroval predseda vlády, ktorý na matičnom sneme v roku 2008 hovoril práve o kráľovi 

Svätoplukovi ako o osobnosti, ku ktorej by Slováci mali znova nájsť svoju cestu. 12. decembra 2008 

bol škole pri 50. výročí školy udelený čestný názov ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava a odvtedy škola 

šíri meno kráľa Svätopluka medzi pedagogickou a žiackou verejnosťou aj vďaka celoslovenskej súťaži, 

ktorú organizuje: Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Tento rok sa bude konať už jej 5. ročník.

Vyjadril, že v živote slovenského národa sú mies-

ta, ku ktorým prechovávame hlbokú úctu, lebo nás 

viažu k tradíciám. Úprimne poďakoval všetkým, kto-

rí ich pozvali na slávnosť, aby mohli vzdať hold jed-

nej z najvýznamnejších osobností našich dejín.

Na slávnosti zožal úspech program detí z mater-

skej školy a žiakov základnej školy, ktorí zatancovali 

a zaspievali. Škola bola zároveň ocenená za budova-

nie národnej hrdosti. 

MarecMarec
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Deň učiteľov
Oslava výročia narodenia J. A. Komenského, učiteľa národov, je v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 

každoročnou milou tradíciou. 

Podujatie otvorila a moderovala Mgr. Zuzana Endelová, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ. Pri 

úprimných slovách riaditeľa školy PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD., sa prítomným tlačili slzy do 

očí. Odcitujem aspoň pár viet: „Ak sa vôbec dá slovami vyjadriť poďakovanie za všetko, čo pre naše 

deti a tým aj pre našu obec robíte, tak je to možno práve v tento sviatok – Deň učiteľov. Vážim si kaž-

dého jedného z vás, vážim si vašu prácu, vašu spoluprácu, dosahovanie mnohých úspechov. Teším sa, 

aká atmosféra vládne na našej škole. Som hrdý na vás, ale i na našich žiakov. Som rád medzi vami.“

Svoju vďačnosť učiteľom vyjadril aj starosta obce. Nasledovalo oceňovanie. 

„Na návrh riaditeľa školy bude udelené ocenenie Obce Šintava – Plaketa J. A. Komenského dvom 

učiteľkám školy,“ oznámila moderátorka. Ocenenými boli:

Mgr. Anna Reingráberová je dlhoročná učiteľka angličtiny na 

škole. Svojou prísnosťou, ale zároveň láskavým úmyslom si získala 

viacerých žiakov školy, ktorí sa aj po skončení školy za ňou vracajú 

a prídu jej vyjadriť poďakovanie za všetko, čo ich naučila, čo im 

odovzdala. Sú radi, že svojimi vedomosťami dokážu obstáť v kon-

kurencii spolužiakov z iných škôl. A nielen za to, ale i za to, že má 

o nich úprimný záujem.

Svetlana Černáková je dlhoročná učiteľka v materskej škole. Je oporou pri mnohých akciách a tiež 

metodických veciach. Jej milý, láskavý a trpezlivý prístup k najmenším deťom si zaslúži povšimnutie 

a poďakovanie. 

Anka a Sveťka od dojatia plakali, ostatní sme tlieskali a úprimne im to želali.

„Teraz oceníme aj dvoch priateľov našej školy,“ odznelo z úst 

moderátorky a ja som začula svoje meno... O škole píšem už ôsmy 

mesiac, zažila som v nej veľa pekných okamihov. Toto som však 

nečakala. „Odhodila si fotoaparát, strhla si si šál, bál som sa, že 

budeš pokračovať vo vyzliekaní,“ opisoval moju reakciu spoluoce-

nený priateľ školy Marcel, sediaci pri mne.

PhDr. Marcel Olšiak, PhD., je interným pracovníkom Katedry 

slovenského jazyka na FF UKF v Nitre, pravidelne, ochotne a rád pomáha škole rôznym spôsobom, 

pôsobí v komisiách školských súťaží Čaro slova a Svätoplukovo kráľovstvo ožíva.

Aké pocity som prežívala? Neopísateľné. Šok a prekvapenie... Prišla som dopredu a pozrela som 

sa na milé, známe tváre v miestnosti. Podala som si ruku so starostom a riaditeľom školy, do pamäti sa 

mi vryli ich úsmevy. Boli to nezabudnuteľné okamihy. Je nádherné byť priateľkou školy. 

Keď som v prvom čísle Dnešnej školy napísala, že o škole budeme informovať každý mesiac, mno-

hí si mysleli, že nebude o čom písať. Najťažšie však býva rozhodnutie, čo nezaradiť do časopisu, potre-

bovala by som totiž nie dve, ale zo desať strán. Je mi potešením písať o škole plnej pozitívnej energie, 

stretávať sa s úžasnými ľuďmi, či už sedia v riaditeľni školy alebo na vrátnici.

Pán riaditeľ, učitelia a  rodičia zo 

Šintavy – všetkým spoločne Vám že-

lám po ďalšie roky veľa úspechov, spo-

lupatričnosti a radosti z mladých ľudí, 

opúšťajúcich brány školy,  schopných 

lásku, ktorú dostali od vás, šíriť ďalej 

medzi ostatných.

RNDr. Helena Vicenová
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Pre inšpiráciu a potešenie

Chemické snežidielko
Pomôcky: 
sklená alebo plastová dobre uzatváretaľná nádobka (napr. od ko-

reničiek), vode odolná soška/dekorácia (napr. z kindervajíčka), ka-

dička, lyžička, sklená tyčinka, kahan, váhy, hodinové sklo, teplomer, 

lepidlo.

Chemikálie: 
destilovaná voda, kyselina benzoová.

Pracovný postup: 
 1. Do kadičky nalejeme 100 ml destilovanej vody.

 2. Vodu v kadičke zohrejeme  asi na 60 °C.

 3. Odvážime 2,5 g kyseliny benzoovej a rozpustíme ju v teplej vode.

 4. Roztok kyseliny benzoovej necháme v pokoji chladnúť.

 5. Kým roztok kyseliny benzoovej chladne, pripravíme si nádobku na snežidielko. Do vrchnáčika 

prilepíme sošku/dekoráciu.

 6. Roztok kyseliny benzoovej laboratórnej teploty nalejeme do sklenej nádobky a doplníme takmer 

po okraj destilovanou vodou. Uzatvoríme vrchnáčikom so soškou a obrátime. (Na uzáver môžeme 

dať trošku lepidla, aby tesnilo.)

Pozorovanie: 
Kyselina benzoová sa vo vode pri laboratórnej 

teplote rozpúšťa len veľmi málo, ale ak sa teplota vody 

zvýši, rozpustnosť rastie. Rýchlosť chladenia ovplyvňu-

je tvar kryštálikov kyseliny benzoovej. Pomalé chlade-

nie produkuje jemné, väčšie kryštály, rýchle „snehové 

gule“.

Poznámky:
Kyselina benzoová sa používa ako konzervačná 

látka v  potravinách.  Avšak čistá kyselina benzoová 

môže byť veľmi dráždivá pre pokožku a sliznicu (R22-

36, S24). Pri práci s kyselinou benzoovou je potrebné 

použiť rukavice a ochranné okuliare. Prebytočný roz-

tok spláchneme do odpadu, prípadne neutralizujeme 

jedlou sódou.

Ak sa kyselina benzoová rozpúšťa málo aj v teplom 

roztoku, roztok ešte mierne zohrejeme aj s už pridanou 

kyselinou benzoovou. Výpary sú dráždivé pre sliznicu, 

preto sa nenakláňame nad kadičku.

Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín

976 32 Badín

www.mladychemik.webnode.sk

dovalova.lucka@gmail.com
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Rôzne

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

Doslov
Vážení čitatelia,

Združenie samosprávnych škôl 

Slovenska vzniklo 14. apríla 1994. 

Zakladajúcimi členmi boli pre-

dovšetkým bratislavské školy, ktoré 

prešli na právnu subjektivitu ako 

prvé. V tom čase považovali riadite-

lia nového typu škôl za mimoriadne 

dôležité stretávať sa, vzájomne sa 

informovať, vymieňať si skúsenosti 

a radiť si navzájom. 

Možno povedať, že to cítili ako 

nutnosť, keďže informácií bolo málo 

a chýbala adekvátna legislatíva. Čim 

žije združenie v roku svojho 20. vý-

ročia sa dozviete v budúcom čísle.

V  tomto čísle časopisu ste si 

mohli prečítať o exkurzii, na ktorej 

účastníci nadobudli poznatky o  vý-

robe papiera a aj domov si odniesli 

vlastnoručne vyrobený papier. K té-

me „Papier“ sa vrátime aj v budú-

com čísle. Pôjdeme sa inšpirovať do 

Badína prípravou papiera v škol-

skom chemickom laboratóriu.

Výber z budúceho čísla:

• v rozhovore odpovie na otázky 

predsedníčka Združenia samo-

správnych škôl Slovenska Alena 

Petáková,

• zavítame na okresné kolo che-

mickej olympiády v Galante,

• príloha bude určená učiteľom 

fyziky.

Jazykové okienko
Medzery 

v písaní medzier

Pokúste sa opraviť 

chyby vo vete:

Študenti sa zhorši-

li o 2,8% v matematike 

a o 3% v prírodovede.

Správne má veta vyzerať takto:

Študenti sa zhoršili o 2,8 % v matematike a o 3 % v prírodovede.

Medzi číselnými hodnotami a značkami sa v slovenčine ne-

dáva medzera iba pri značkách jednotiek s polohou horného in-

dexu, ktoré sa používajú pre rovinný uhol, napríklad 90˚. Značka 

percenta % sa od príslušnej číselnej hodnoty oddeľuje medzerou, 

napríklad 30 %. Matematické symboly „+ – × : =“ sa taktiež od-

deľujú od čísiel medzerou, napríklad 5 – 3 = 2, 6 : 2. 

Ďalšie odporúčané pravidlá nájdete v STN 01 6910 – Pravidlá 

písania a úpravy písomností.

PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

Katedra slovenského jazyka 

FF UKF v Nitre

molsiak@ukf.sk

Oznam
V zmysle platnej legislatívy, podľa prechodného ustanovenia 

novely zákona 317/2009 Z. z., je ešte možné do skončenia akredi-

tácie prebiehajúcich akreditovaných programov absolvovať ove-

renie profesijných kompetencií a získať tak kredity.

OZ Šintava.EDU Vám ponúka štyri programy a  ZŠ s  MŠ 

kráľa Svätopluka Šintava jeden program, všetky  programy sú po 

15 kreditov a môžete si ich urobiť v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka 

Šintava. Od apríla 2014 si môžete overiť svoje profesijné 
kompetencie v dvoch z nich aj v Bratislave: v programe Učiť 
moderne, inovatívne, kreatívne (15 kreditov) a  v  programe 
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo 
vyučovacom procese (15 kreditov).

Bližšie informácie: 

http://www.zssintava.edu.sk/index.php/kontinualne-vzdelavanie  

http://sintavaedu.wordpress.com/prihlasenie-osr/
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Pomáhajme si vzájomne

Príloha 8/apríl 2014

Krížovky z chémie

Okruhy otázok položených k  vyplneniu krížoviek sú spracované podľa aktuálnych učebníc 

Chémia 8 a Chémia 9 v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2. 

Krížovky boli pôvodne vytvorené ako pomôcka pri práci s učebnicou, čítanie s porozumením, ale 

môžu byť rovnako vhodné aj na opakovanie a precvičovanie učiva k témam Názvy a značky chemic-

kých prvkov; Kovy, polokovy a nekovy a Organické zlúčeniny. Učiteľ ich môže využiť na preverenie 

vedomostí na konci hodiny alebo tiež zadať ako domácu úlohu. Krížovky č. 1 a 2 vyžadujú použitie 

periodickej tabuľky prvkov (PSP) a preto sú vhodné tiež na overenie schopnosti žiakov pracovať s PSP.

Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín

976 32 Badín

www.mladychemik.webnode.sk

dovalova.lucka@gmail.com
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Pomáhajme si vzájomne

Krížovka č. 1:
 Atóm je ................................... neutrálna častica.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 1. Názov chemického prvku nesúceho pomenovanie po mesiaci (Z = 34)

 2. Názov chemického prvku s 3 elektrónmi

 3. Názov chemického prvku so značkou Fe

 4. Názov chemického prvku so značkou Co

 5. Názov chemického prvku so značkou Ag

 6. Názov chemického prvku so Z = 35

 7. Názov chemického prvku s 28 protónmi

 8. Názov chemického prvku so značkou Sn

 9. Názov chemického prvku so značkou Si

 10. Názov chemického prvku s 8 elektrónmi a 8 protónmi

Krížovka č. 2:
 Veľkosť kladného náboja protónu a záporného náboja elektrónu je .............................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 1. Názov chemického prvku so značkou K

 2. Názov chemického prvku s 15 elektrónmi

 3. Názov chemického prvku so značkou H

 4. Názov chemického prvku s Z = 30

 5. Názov chemického prvku so značkou Au

 6. Názov chemického prvku s Z = 6

 7. Názov chemického prvku s 56 protónmi
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Krížovka č. 3:
 Tuhý jód sa pri zahrievaní mení priamo na plyn. Táto zmena skupenstva sa nazýva ...............................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 1. Zliatina medi a zinku

 2. Jediný kvapalný kov

 3. Ako sa nazýva skupina prvkov, ktoré majú veľký význam pre zdravie človeka?

 4. Fluór, chlór, bróm a jód tvoria skupinu nekovov, ktorá sa nazýva

 5. Najrozšírenejší kov zemskej kôry

 6. Železo, potrebné na prenos kyslíka, sa nachádza v červenom krvnom tkanive, ktoré sa volá

 7. Zliatina olova a cínu

 8. Značka prvku, ktorý je nevyhnutný pre zdravý vývin a rast kostí a zubov

 9. Najvýznamnejší polokov používaný v elektrotechnike (značka)

 10. Hoci nekovy nevedú elektrický prúd, existuje forma nekovu, ktorá je vodičom elektrického prúdu

Krížovka č. 4:
 Podľa ................................... možno prvky rozdeliť na kovy, polokovy a nekovy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 1. Ušľachtilé kovy sú málo 

 2. Najrozšírenejší kov zemskej kôry – uveď jeho značku

 3. Forma uhlíka nachádzajúca sa v prírode, ktorú používame na kreslenie

 4. Plynný nekov, ktorý je súčasťou atmosféry, hydrosféry aj zemskej kôry a tiež súčasťou ľudského tela  

 5. Jediný kvapalný kov

 6. Názov skupiny jedovatých nekovov 

 7. Zliatina medi a cínu 

 8. Železo je potrebné na prenos ................................... 

 9. Meď, striebro, zlato a platina patria medzi ................................... kovy 

 10. Ktorý chemický prvok je nevyhnutný pre činnosť svalov, nervov a obehovej sústavy?
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Krížovka č. 5:
 Zlúčeniny, ktoré sú odvodené od uhľovodíkov nahradením jedného alebo viacerých atómov vodíka 

iným atómom alebo skupinou atómov, sa nazývajú ........................... ...........................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 1. Halogénderiváty sú ekologické ...........................

 2. Plyn, ktorý sa používa v sprejoch a tiež v chladiarenských zariadeniach, sa volá ...........................

  Atóm alebo skupina atómov, ktoré sa viažu na uhľovodíkový zvyšok, sa nazýva:

 3. (prvé slovo) ........................... 

 4. (druhé slovo) ...........................

 5. Vinylchlorid je surovina na výrobu plastu ...........................

 6. Substitučný názov formaldehydu je ...........................

 7. Chuťou a vzhľadom sa ........................... len ťažko dá odlíšiť od etanolu.

 8. Alkohol, ktorý sa používa v kozmetike pre svoje hydratačné účinky, je ...........................

 9. Mastné kyseliny sú karboxylové kyseliny, ktoré sa nachádzajú v ...........................

 10. ........................... je metla ľudstva. 

 11. Kyselina mravčia spôsobuje na koži ...........................

 12. Freóny spôsobujú pri úniku do vyšších vrstiev atmosféry úbytok ...........................

 13. Kyselina ........................... je najbežnejšie používaná kyselina v domácnosti, a to v podobe 8 % roztoku.

 14. Charakteristická skupina hydroxyderivátov sa nazýva ...........................

 15. Čistá bezvodá kyselina octová tuhne na bielu kryštalickú látku, pripomínajúcu ľad, aj preto sa na-

zýva ...........................

 16. Alkoholy, karbonylové zlúčeniny a karboxylové kyseliny patria medzi ........................... deriváty

 17. Acetón má kyslík naviazaný v strede uhľovodíkového reťazca, a preto patrí medzi ...........................

 18. Konzervačná látka biologických preparátov je ...........................

 19. Kyselina nachádzajúca sa v telách mravcov, v jede včiel a aj iného blanokrídleho hmyzu sa volá 

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



Ponúkané tituly:Ponúkané tituly:
Cvi ebnica z chémie pre 6. a 7. ro ník základnej školy a 1. a 2. ro ník gymnázia 

s osemro ným štúdiom – korešponduje s u ebnicami pre 6. a 7. ro ník.
Cvi ebnica z chémie pre 8. ro ník základnej školy a 3. ro ník gymnázia s osem-

ro ným štúdiom – korešponduje s u ebnicou pre 8. ro ník.
Cvi ebnica z chémie pre 9. ro ník základnej školy a 4. ro ník gymnázia s osem-

ro ným štúdiom – korešponduje s u ebnicou pre 9. ro ník.

Objednávky môžete posiela  na adresu expolcvicebnice@gmail.com  0907 811 344

CVI EBNICE Z CHÉMIECVI EBNICE Z CHÉMIE
pracovné zošity pre žiakovpracovné zošity pre žiakov
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