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REGIONÁLNE HĽADISKÁ ROZVOJA OBCE DEMANDICE 
 

Martin Cintula 
 
Abstract 
 

The article deals with perspectives of the development of Demandice 
municipality. We aimed at evaluation of contemporary state and tendency of the 
municipality development as well as pointed out the potential of the area from the 
regional development point of view. In the introductory part we focused on 
delimitation of the area and its brief characterisation, we mentioned up-to-date 
projects which are aimed mainly at the reconstruction and modernisation of the 
technical infrastructure. We used perceptive research as a basis for discovering 
the attitude of residents of the municipality to the issue of the municipality 
development. We analyzed the results and within the implementation part, we 
proposed several minor projects focused generally on development of tourism 
which would certainly bring overall revitalisation of the area. The projects in 
question are: Demandice – Municipality of Flowers, Interactive Map of a Non-
producing Infrastructure, Informational Signboard - focused on archaeological 
excavations in the municipality, and Promotional Bulletin of Demandice 
Municipality. There is a need to apply appropriate marketing in order to please the 
residents of the municipality, service providers and also potential tourism 
participants. Then there is a possibility that Demandice will turn to competitive 
and progressively developing municipality not only as a part of the Levice District, 
but also as a part of the Nitra Region. 
 
Keywords: Demandice, development, municipality, regional 
 
Úvod 
 

Smerovanie rozvojových tendencií obce Demandice sa opieralo o potenciál 
územia z hľadiska rozvoja regiónu.   Pri riešení danej problematiky sme vychádzali 
z analýzy  fyzickogeografickej a humánnogeografickej  sféry. Dôležitou súčasťou  
analytickej  časti  bol  percepčný  prieskumom, zameraný  na možné  alternatívy 
rozvoja daného územia, opierajúceho sa o špecifické prírodné, či kultúrne 
podmienky. Návrh projektov, ktoré sme zamerali predovšetkým  na rozvoj  
cestovného  ruchu,  naznačil možnosti  rozvoja záujmového územia.  Tieto 
projekty by mohli tvoriť tiež ďalší potenciálny zdroj príjmov obecného rozpočtu. 
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Materiál a metódy 
 

Prvým krokom, ktorým sme sa pred samotným zostavovaním samotnej 
práce zaoberali, bolo vymedzenie problému a následné stanovenie predbežnej 
koncepcie postupu, na základe ktorej sme sa mohli dopracovať až k jej finálnej 
podobe. Spracovanie problematiky si vyžadovalo využitie viacerých metód. 
Ťažiskovou metódou pri spracúvaní údajov takmer vo všetkých kapitolách bola 
metóda vysvetľujúceho opisu. Prostredníctvom systémovej metódy sme uplatnili 
systémový prístup, ktorý spočíva vo vlastnom vzťahu k hodnoteniu sledovaného 
územia ako systému. Štatistické a matematické metódy boli použité pri tvorbe 
tabuliek a grafov. Pri vypracovaní mapových výstupov sme využili kartografickú 
metódu. Metóda terénneho výskumu bola použitá pri získavaní najrozličnejších 
fyzickogeografických a humánnogeografických informácií na rôznych inštitúciách 
a tiež pri získavaní fotodokumentácie záujmového územia. Mapové výstupy boli 
realizované prostredníctvom softvéru Arc View GIS 3.2. 
 
Vymedzenie územia 
 

Kataster obce Demandice (Nitriansky kraj) sa nachádza 19 km 
juhovýchodne od okresného mesta Levice. Katastrálne územie susedí s 
nasledovnými obcami: na severe so Santovkou, na západe s Hontianskou Vrbicou, 
na juhozápade so Zbrojníkmi, na juhu so Sazdicami, na východe s Dolnými 
Semerovcami a na severovýchode s Hornými Semerovcami. Rozloha katastra je 
4 017 ha. Z hľadiska morfogeografického členenia Slovenska je súčasťou 
Podunajskej nížiny (celok Podunajská pahorkatina). Priemerná nadmorská výška 
katastra obce je 140 m n. m. Najvyššie položené miesto má hodnotu 235 m. n m.  

Súčasná podoba obce  Demandice  je výsledkom pôsobenia viacerých 
fyzicko-geografických a humánnogeografických faktorov. Priaznivé klimatické 
podmienky, úrodné pôdy a blízkosť  vodného  toku  boli  vhodným predpokladom 
pre osídlenie človekom už od praveku.  Najstaršie stopy  človeka v okolí Demandíc 
vedú do obdobia staršej doby kamennej – paleolitu (3 mil. pr. n. l. – 8 200 pr. n. l.). 
Prvá písomná zmienka o časti obce Hýbec pochádza  z  r. 1276. Demandice, ako 
sídelná  jednotka sa vyvinula na križovatke ciest, neďaleko vodného toku Búr 
(Lászlóová, 2002).  
 
Regionálne predpoklady 
 

Aktuálny stav hospodárskej štruktúry obce Demandice je poznamenaný 
predovšetkým transformačnými zmenami, ktoré nastali po roku 1989. V katastri 
obce nebola lokalizovaná žiadna priemyselná výroba. Vhodné pôdnoklimatické 
podmienky sú hlavným predpokladom rozvoja poľnohospodárstva. Zrušením 
Jednotného roľníckeho družstva bola prevažná časť obyvateľstva nútená hľadať 



Geoinformation                                                                                                6/2010 

 7

zamestnanie v inej sfére. Rastlinnou, ale čiastočne aj živočíšnou výrobou sa 
v súčasnosti zaoberá len niekoľko živnostníkov.  

Obec je viazaná najmä na cestnú dopravu. Katastrom obce prechádza 
západo -východná štátna cesta I. triedy č. 75, spájajúca mestá Galanta, Šaľa, Nové 
Zámky, Veľký Krtíš a severne od Lučenca  sa napája na štátnu cestu I. triedy 
medzinárodného významu E571. Je to pomerne významná dopravná tepna, ktorá 
spája stredné Slovensko so západom. Táto komunikácia má kľúčovú úlohu 
v doprave a v tej súvislosti aj s celkovým rozvojom obce. V rámci programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa uvažuje o vybudovaní cestného obchvatu. 

V súčasnosti sa dostáva do popredia potreba získať investorov a rozvinúť 
cestovný ruch v území. Podmienkou rozvoja cestovného ruchu je splnenie  
lokalizačných, realizačných a selektívnych predpokladov. Možno konštatovať, že 
obec Demandice spĺňa všetky predpoklady a  má dobré možnosti pre rozvoj aktivít 
súvisiacich práve s týmto sektorom.  

 Medzi lokalizačné predpoklady patrí poľovnícky revír, zasahujúceho do 
katastra, ktorý navštevujú tiež hostia z Rakúska a Maďarska. Postupne sa vytvára 
priestor pre rozvoj ekologicky zameraný cestovný ruch a agroturistiku. Jazdecký 
klub Demandice organizuje týždenné pobytové tábory pre deti i dospelých, 
zamerané na základný výcvik jazdenia na koni. K popularizácii obce prispelo 
tiež obnovenie pútí na Hýbeci, pri príležitosti sviatku sv. Heleny a narodenia Panny 
Márie, ktoré sa začali konať od roku  1988. V súvislosti s tým prebehla aj rozsiahla 
rekonštrukcia kostola sv. Heleny. K lokalizačným faktorom možno zaradiť 
skutočnosť, že je to vinohradnícka oblasť. O významnom postavení vinohradníctva 
v obci svedčí zaradenie do projektu Hontianska vínna cesta, na rozvoj vidieckej 
turistiky. V súčasnosti je žiaľ tento projekt v latentnom stave.  Značný význam 
z pohľadu rozvoja cestovného ruchu v obci má prítomnosť neďalekého termálneho 
kúpaliska Santovka a kúpeľného mesta Dudince. Tie sa tešia značnej obľube 
domácich, ale aj zahraničných návštevníkov predovšetkým v letných mesiacoch. 

Medzi realizačné predpoklady sa vo všeobecnosti zaraďujú možnosti 
ubytovania a dopravy. Ubytovanie poskytuje penzión Zlatý dub a tiež 
veľkokapacitná chata Pereš v časti Hýbec, ktorá si  vyžaduje pomerne rozsiahlu 
rekonštrukciu, ak má spĺňať súčasné ubytovacie štandardy. K selektívnym 
predpokladom patrí možnosť agroturistickej dovolenky za relatívne nízku cenu.  
 
Aktuálne projekty rozvoja obce 
 

V rámci skvalitňovania občianskej vybavenosti a zvyšovania životnej 
úrovne obyvateľstva vedenie obce postupne pristupuje k vypracúvaniu projektov, 
ktoré sú financované prevažne vládou, resp. z fondov Európskej únie. V rokoch 
2007 a 2008 bola realizovaná rekultivácia skládky tuhých odpadov s celkovými 
nákladmi 140 000,- €. Náklady boli kryté prostredníctvom eurofondov. V rokoch 
2009 a 2010 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia  základnej školy v 
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Demandiciach. K súčasne prebiehajúcim projektom patrí rekonštrukcia verejného 
osvetlenia, financovaná z fondov Európskej únie. Na tento projekt bol poskytnutý 
nenávratný finančný príspevok vo výške 216 395,18 €, čo predstavuje 95% 
celkových výdavkov na jeho realizáciu (http://www.demandice.sk).   

Mimoriadne významným projektom z pohľadu skvalitnenia technickej 
infraštruktúry v obci, je výstavba verejného vodovodu. Predpokladané náklady sú 
200 000, -€ a finalizácia prác by mala prebehnúť do konca roku 2012. Náklady by 
mali byť hradené z operačného programu Životné prostredie – prioritná os 1, 
podobne ako i pri výstavbe verejnej kanalizácie, plánovanej na roky 2012 – 1013 
s rozpočtom 225 000, - €. 
 
Návrhy na rozvoj obce 
 
INTERAKTÍVNA MAPA NEVÝROBNEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

Hlavným motívom pre zhotovenie interaktívnej mapy obce Demandice 
je flexibilné a prehľadné poskytnutie dôležitých informácií o zariadeniach 
sociálnej, informačnej a technickej infraštruktúry a ich lokalizácia v záujmovom 
území. Projekt by mal byť v elektronickej podobe prístupný širokej verejnosti 
prostredníctvom webu začiatkom roku 2011, a tým prispieť k zvýšeniu 
informovanosti a podpore rozvoja cestovného ruchu v regióne. 
 
DEMANDICE  - OBEC KVETOV  

Skrášlenie okien, balkónov, veránd či predzáhradiek, kvitnúcimi rastlinami 
poskytuje nevšedné oživenie sídla. Mnohé mestá i obce Slovenska si už uvedomili 
význam tohto fenoménu a vypracovali projekty zamerané na podporu výsadby 
okrasných rastlín. Je to jedna z možností zvyšovania úrovne našich sídiel a hrá 
nezanedbateľnú úlohu pri skvalitnení života obyvateľstva. V tomto duchu 
vznikla myšlienka podpory výsadby okrasných kvetov v obci Demandice. Projekt 
s názvom „Demandice - obec kvetov“ je zameraný na financovanie vybraných 
druhov okrasných rastlín, ich plánovitú výsadbu v intraviláne obce, ako aj osvetu 
súvisiacu s kultiváciu a zabezpečením primeranej starostlivosti.  Výsadba by mala 
byť realizovaná na spoločných priestranstvách i na súkromných pozemkoch, akými 
sú napríklad predzáhradky. Predpokladaný zdroj financovania je Operačný 
program Životné prostredie. 

 
INFORMAČNÁ TABUĽA O ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZOCH 

V katastri obce Demandice boli v 60 - tych rokoch 20. storočia lokalizované 
početné archeologické nálezy. Tieto nálezy boli odkryté počas výkopových prác, 
v rámci výstavby ropovodu Družba. Je to zväčša o črepový materiál nádob 
kanelovej, lengyelskej a čakanskej kultúry. Podpora propagácie archeologických 
nálezov by mohla prispieť k zvýšeniu záujmu o túto lokalitu z hľadiska cestovného 
ruchu. Kultúrne jamy s nálezmi sa však z dôvodu dobudovania ropovodu do 
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súčasnosti nezachovali. Prístup k archeologickým lokalitám je obmedzený 
aj z pohľadu súkromného vlastníctva jednotlivých pozemkov, čo by mohlo 
komplikovať situáciu pri projektovaní náučného chodníka.  Propagácia by prípadne 
mohla byť realizovaná formou informačných tabúľ (Obr. 2). Predpokladané 
náklady, cca 500 €, sú potrebné na vyhotovenie dvoch informačných tabúľ. Jedna 
s vysvetľujúcim textom a popisom jednotlivých archeologických nálezísk a druhá s 
mapou, s ich lokalizáciou a súčasne tiež  lokalizáciou nevýrobnej infraštruktúry . 
Uľahčilo by to orientáciu návštevníkov v obci. 

 
PROPAGAČNÝ BULLETIN OBCE DEMANDICE 

K zvýšeniu informovanosti o obci Demandice môže prispieť tiež 
propagačný bulletin, obsahujúci historický vývoj obce, stručnú fyzickogeografickú 
a humánnogeografickú charakteristiku záujmového územia (Obr. 3). Mal by zvýšiť 
záujem o túto lokalitu v rámci cestovného ruchu, resp. v oblasti agroturistiky. 

 
Záver 
 

Veríme, že naša snaha prispeje k zviditeľneniu obce Demandice, a bude nie 
len zdrojom informácií pre potenciálnych návštevníkov, ktorí zavítajú do tohto 
regiónu, ale aj inšpiráciou pre kompetentné inštitúcie, zodpovedné za ich ďalší 
rozvoj a prípadných investorov, ktorí by existujúci potenciál dokázali efektívne 
zhodnotiť. Ten je založený predovšetkým na vhodných pôdnoklimatikých 
podmienkach a s tým spojená tradícia pestovania vínnej révy a možnosti  rozvoja 
agroturistiky a ekologicky zameraného cestovného ruchu. Obnovou tradície pútí ku 
kostolu sv. Heleny nastáva revitalizácia religiózneho cestovného ruchu. Pre 
investorov môže byť zaujímavá aj prítomnosť poľovníckeho revíru. Významným 
kultúrnym podujatím je jazzový festival, no veľký potenciál je treba hľadať aj 
v miestnom folklóre a obnove tradičných remesiel.  
 
Zoznam použitej literatúry 
 
Lászlóová, H. a i. 2002. Demandice. 1.vyd. Nové Zámky: CROCUS, 2002.  184 s. 
ISBN 80-88992-40-0 
http://www.demandice.sk 

 
REGIONAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF DEMANDICE 

MUNICIPALITY 
 
Summary 
 

We believe that our efforts will contribute to the visibility of Demandice 
municipality and will not only be the source of information for potential visitors 
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who visit the region, but also an inspiration for competent institutions responsible 
for their further development and potential investors who would effectively 
evaluate the existing potential. It is mainly based on suitable soil and climate 
conditions and the associated tradition of vine cultivation and development 
opportunities for agro-ecotourism. Restoring the tradition of pilgrimage to the 
Church of St. Helena helps to revitalize the religious tourism. The presence of a 
hunting ground could be interesting for investors. Important cultural event is the 
jazz festival, but great potential can be found in local folklore and restoration of 
traditional crafts. 

 
Mgr. Martin Cintula 
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF  
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
E-mail: martincintula@ukf.sk 
 
Všeobecné poznámky k príspevku: 
 
Obrázky 
 
Obr. 1: Interaktívna mapa nevýrobnej infraštruktúry v obci Demandice 
 
Figure 1: Interactive Map of a non-producing Infrastructure 
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Obr. 2: Informačná tabuľa o archeologických náleziskách v obci Demandice   
 
Figure 2: Informational Signboard of archaeological Excavations in the 
Demandice Municipality 
 

 
 
 
Obr. 3  Propagačný bulletin obce Demandice 
 
Figure 3: Promotional Bulletin of Demandice Municipality 
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PRODUKCIA ODPADU V BRATISLAVE V SÚVISLOSTI S 

NELEGÁLNYMI SKLÁDKAMI V MESTSKEJ ČASTI VAJNORY 
 

Andrea Grebečiová 
 

Abstract 
 
Illegally created depositions mostly by indifferent and irresponsible citizens 

are considered to be illegal waste dumps. I evaluated 13 illegal landfills within the 
monitored area in the year 2010. The thesis brings an overview of the real 
situation of illegal landfills, waste management and current legislation on waste.
  

 
Úvod 

 
Tvorba a produkcia odpadov už dávno prekročila mieru ich efektívnej 

recyklácie, či únosného skládkovania. Problémy vytvárania skládok a ich zvyšujúci 
sa počet začína byť rizikom a záťažou nielen pre životné prostredie, ale aj pre 
samotných ľudí.  

Ak by som mala stručne zhodnotiť a zovšeobecniť problematiku odpadov, 
povedala by sme, že za všetko si môžu ľudia sami, či už tí, ktorí z arogantnosti 
alebo iných „cností“ zakladajú nelegálne skládky, alebo tí, ktorí sú voči tomu 
ľahostajní a zatvárajú predtým oči. 

 
Metodika 

 
     Práca má teoreticko-metodologický charakter, zaoberá sa definovaním 

pojmov odpadov a odpadového hospodárstva, produkciou odpadov v meste 
Bratislava a inventarizáciou nelegálnych skládok v mestskej časti Vajnory.  

Vyhľadávanie nelegálnych skládok bolo realizované cieleným 
preskúmaním územia po komunikáciách najčastejšie využívaných obyvateľmi. 
Takýchto komunikácií sa na území nachádza pomerne dosť, vzhľadom k tomu, že 
touto okrajovou časťou vedie viacero diaľničných obchvatov, ciest prvej a druhej 
triedy, a zároveň sa rozrastá obytná časť územia. Po nájdení „čiernej“ skládky 
nasledovala fotodokumentácia, zakreslenie skládok do mapy a zaznačenie si jej 
všeobecných vlastností (druh odpadu na skládke, jej veľkosť a lokalizácia 
skládky). Názvy , ktoré pomenúvajú jednotlivé skládky, sú pomenované podľa 
pracovníkov miestneho úradu, ale aj podľa názvu, pod ktorými ich poznajú aj 
obyvatelia Vajnor.  
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Základná charakteristika nelegálnych skládok je časť venovaná lokalizácii 
nelegálnych skládok, druhom odpadu na nich a ich výskyt v danej lokalite (či sa 
vyskytla skládka po prvýkrát alebo opakovane).  

V monitoringu nelegálnych skládok, podľa metodiky Rudolfa Pada sa 
venujeme časovému sledovaniu „čiernych“ skládok z hľadiska ich veľkosti, 
zabezpečenia proti vstupu, typu odpadu a jeho percentuálne zastúpenie. Pre 
jednotlivé sledované kritériá sme zvolili parametre: veľkosť skládky – merali sme 
krokovaním, zabezpečenie proti vstupu – tabuľa , oplotenie, zábrana alebo žiadne , 
pre typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie  - boli vytýčené 
kategórie drevo, železný šrot, farebné kovy, plasty, textil, sklo, papier, 
akumulátory automobilov, ojazdené pneumatiky, záhradný odpad, komunálny 
odpad, stavebný materiál, elektronika a iné.  
 
Poloha a vymedzenie územia 
 

Z administratívneho hľadiska sa 
Vajnory nachádzajú v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, ako súčasťou 
okresu Bratislava III. a mestská časť 
Bratislava – Vajnory, s rozlohou  
13,5 km2  a počtom obyvateľov 4 982 
(k 31.12.2008). Súčasná krajinná 
štruktúra je charakterizovaná 
zastúpením lesnej a nížinnej krajiny s 
vodnými plochami, poľnohospodárskou 
krajinou s ornou pôdou a typickými 
vinohradmi, prevažná časť Vajnor je 
urbanizovaná(http://www.vajnory.sk). 
 

Mapa č. 1: Vymedzenie územia 
mestskej časti Vajnory 
 
Map 1: The definition of the urban 
area Vajnory  

 
Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 

Prehľad riešenej problematiky 
 

Podľa Zákona NR SR Č. 409/2006 Z. z. o odpadoch je odpad definovaný: 
Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je 
v súlade so zákonom alebo osobitným predpisom povinný sa jej zbaviť. Medzi 
odpady podľa zákona zaraďujeme: 

 
• odpad z výroby alebo spotreby, bližšie nešpecifikovaný; 
• výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti; 
• výrobky po záručnej lehote; 

 13
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• nehodou znehodnotené materiály a zariadenia; 
• plánovanou činnosťou znehodnotené materiály; 
• nepoužiteľné súčiastky; 
• látky, ktoré stratili požadované vlastnosti; 
• odpad z priemyselných procesov, z procesov znižujúcich znečisťovanie a 

ťažby a spracovania surovín; 
• znehodnotené materiály; 
• materiály, látky a výrobky, ktorých používanie zákon zakazuje; 
• nepotrebné výrobky pre držiteľa; 
• znečistené látky, materiály a výrobky pochádzajúce z nápravných činností 

pôdy. 
 

Avšak existuje mnoho názorov na definíciu odpadu, ktoré sa líšia v tom, 
ako chápu jeho podstatu.  

Odpadom môžeme nazvať všetko to, čo sa nám zdá byť už nepotrebné, 
nechcené a čoho sa chceme zbaviť (RAJČÁKOVÁ, 2008). 

Podľa GALLOVIČA A KOL. (2002) je pri pohľade na odpad nutné venovať 
pozornosť dvom hľadiskám: 

 
• subjektívne hľadisko definujúce odpad ako hnuteľnú vec, ktorej sa jej držiteľ 

zbavuje alebo chce sa jej zbaviť, to znamená ide o individuálny úsudok 
konkrétnej osoby, nie je rozhodujúcim faktorom, či bude zbavenie sa veci 
odplatné alebo bezodplatné; 

• objektívne hľadisko pri pohľade na odpad znamená, že určitá právna norma od 
držiteľa odpadu požaduje, aby sa konkrétnej hnuteľnej veci zbavil. 

PILNÝ (1991) vníma odpady ako látky, ktoré v súčasnej dobe nevieme, 
alebo nepovažujeme za vhodné spracovávať. Ide najčastejšie o vedľajšie produkty 
vznikajúce pri rôznej ľudskej činnosti. Sú to druhotné suroviny, ktoré vznikajú na 
nevhodnom mieste, v nevhodnom čase a koncentrácii.  

LIETAVA (1998) pomenúva odpadmi nežiaduce vedľajšie hmotné a 
nehmotné produkty pri výrobe, opotrebované predmety a zvyšky po 
spotrebovaných statkoch, ktoré vznikajú vo všetkých fázach reprodukčného 
procesu a ktoré v danom období nenachádzajú ďalšie využitie. 

Podľa GÁBRIŠA A KOL. (1998) sa za skutočné odpady považujú iba tie látky, 
ktoré z ekonomických dôvodov nie je možné efektívne využiť, alebo ktoré sa 
nedajú vrátiť prirodzenou degradáciou do energetického prírodného kolobehu. 
Rýchle zväčšovanie odpadov však dáva podnety k novej stratégii ich využívaniu, 
keď sa javia ako cenné druhotné zdroje priemyselných surovín, energie na výrobu 
tepla, ohrev vody, elektrickej energie, bioplynu, zdroje hodnotných krmív pre 
živočíšnu výrobu a organických hnojív pre výživu rastlín.  
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LOPUŠNÝ (1999) pod pojmom odpad rozumie nežiaduce vedľajšie produkty, 
ktoré vznikajú vo všetkých fázach ekonomického reprodukčného procesu.  

STREĎANSKÝ (1997) definuje odpad ako produkt ľudskej 
spoločnosti vznikajúci nielen v prvovýrobe a druhovýrobe, ale aj v terciárnej sfére. 
Predstavujú veľmi heterogénnu skupinu látok, ktoré sa dostávajú do zložitého 
kolobehu látok v prírode. Majú svoje špecifiká, ktoré závisia na tom, kde odpady 
vznikajú, aké je ich skupenstvo, aké je ich množstvo a do akej miery sú znovu 
ekonomicky využiteľné, resp. do akej miery sú nebezpečné pre životné prostredie. 

Podľa HOLLEJ (2003) pod odpadom vo všeobecnosti nazývame výrobky, 
materiály alebo tovary, ktoré sa pre určitú skupinu obyvateľstva stali 
nepotrebnými, nechcenými, stratiac svoju užitočnú hodnotu. Veci a materiály, 
ktoré sú pre jedného odpadom, môžu však byť na druhej strane hodnotnými 
zdrojmi surovín. 

Niektorí autori však chápu odpad nielen ako hmotný objekt, ale zaoberajú 
sa aj jeho nehmotnou podstatou. K takýmto autorom patria ČEPIŠŠÁK, HIPŠ 
A JEŽEKOVÁ (2004), ktorí poukazujú na to, že odpad nie sú len veci. Sú to 
i nežiaduce vedľajšie hmotné a nehmotné produkty vznikajúce pri výrobe, 
opotrebované predmety a zvyšky po spotrebovaných veciach.  

FILIP (2004) pomenúva odpad ako hnuteľnú vec, ktorá vznikla v procese 
výroby (výrobný odpad priemyselný, stavebný, poľnohospodársky) alebo pri 
spotrebe výrobkov či behom poskytovania služby (spotrebný odpad, napr. 
v domácnosti, obchode, na úradoch, v armáde) a nemožno ju vlastníkom využiť, 
preto ju odkladá. Môže to byť i hnuteľná vec, ktorá sa už nesmie podľa zvláštneho 
predpisu použiť (napr. lieky či potraviny po záruke spotreby, nepoužiteľné 
výrobky). 

VILČEK, HRONEC, BEDRNA (2005) vysvetľujú antropogénny odpad ako 
zvyšok komunálnej, priemyselnej, poľnohospodárskej stavebnej a inej činnosti 
ľudí. Zvyšovanie priemyselnej výroby je zdrojom hromadenia odpadu, z ktorého je 
najnebezpečnejší odpad chemických, farmaceutických a vojenských závodov. 

Podľa NOSKOVIČA (2005) je odpad vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) 
je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a z hľadiska 
ochrany životného prostredia.  

Ďalšie definície odpadu nájdeme aj v prácach CHMIELEWSKEJ (1997), PADA 
(2002), HRONCA, TÓTHA, TOMÁŠA (2002), LACUŠKU (2003), LADOMERSKÉHO 
(2003) a FINKU, PETRÍKOVEJ A JAMEČNÉHO (2003). 

 
 Zo ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. o odpadoch je potrebné zadefinovanie 

ešte nasledujúcich pojmov, spätých s nelegálnymi skládkami zakotvených 
v legislatíve: 

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto 
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je 
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 
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Držiteľ odpadu je pôvodcu odpadu alebo osoba, u ktorej sa odpad nachádza. 
Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré naspôsobuje 

poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. 
Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na 

účel ich prepravy. 
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším 

nakladaním s nimi. 
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie 

zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 
Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri 

činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti 
právnických osôb alebo fyzických osôb- podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce 
pri činnosti obce. 

Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde 
sa odpady trvalo ukladajú na povrch zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa 
považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich 
odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo používa na dočasné 
uloženie odpadov.  
 
Požiadavky na skládky: 
• zohľadnenie kritérií pre vhodný výber lokality na tvorbu skládky vzhľadom na 

polohu v krajine; 
• utesnenie skládky tak, aby sa geologickou bariérou alebo umelým tesnením 

podložia skládky odpadov a tesnením a prekrytím skládky odpadov po jej 
uzatvorení dosiahla ochrana pôdy, povrchovej a podzemnej vody; 

• dodržanie koeficientov filtrácie pre podložie skládky; 
• splnenie funkcie umelej minerálnej tesniacej vrstvy, pre nemožnosť 

poškodenia podložia a jeho deformácie; 
• uloženie ochrannej vrstvy (piesok, štrk, geotextílie) medzi drenážnu vrstvu 

a plastovú fóliu;  
• umiestnenie technických prvkov na území skládky (informačná tabuľa, 

príjazdná komunikácia, protipožiarne zariadenie a ďalšie zariadenia 
vyžadujúce si skládky); 

• oplotenie skládky; 
• zabezpečenie opatrení na minimalizáciu vplyvov  na životné prostredie. 

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a 
obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné 
prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom. 
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 Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie 
odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto 
zneškodňovania. 

 Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, 
chemických alebo biologických vlastností odpadov. 

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie 
zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, 
ohraničené plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, 
nachádzajúci sa v stavbe.             

Na základe literárnych zdrojov sú definované nelegálne skládky podľa 
TÖLGYESSYHO A KOL. (2001) ako neorganizované skládky, ktoré v prevažnej miere 
vznikali bez akéhokoľvek povolenia, teda i bez predošlého kvalifikovaného 
zhodnotenia lokality z hľadiska jej vhodnosti na zriadenie skládky. PADO (2007) 
charakterizuje neriadené skládky ako rôzne veľké hromady ilegálne ukladaných 
odpadov, ktorých pôvodcami sú najčastejšie samotní občania, ale aj niektoré 
podnikateľské subjekty. Tieto skládky vznikli ukladaním rôzneho typu odpadu, bez 
rešpektovania ochrany životného prostredia. Tieto skládky sú nevhodne 
umiestnené, zloženie odpadu uloženého na skládke je často neznáme, na skládku 
majú voľný prístup živočíchy i ľudia. Neriadené skládky sa stávajú nebezpečnými 
aj z hľadiska šírenia chorôb, rozmnožovania nepríjemných parazitov a miestom 
šírenia inváznych druhov rastlín, znečisťujú povrchové i podpovrchové vody, 
veľmi často sa zapália samovznietením a šíria zapáchajúci dym. 

 LACUŠKA (2007) rozdelil nelegálne skládky do troch kategórií: 
- „Vylúhované“ staré skládky – sa definujú ako skládky, ktoré sú voľne 

prekryté, zrážková voda môže väčšinou vniknúť, prípadne pretiecť do telesa 
skládky, 

- „Potenciálne emitujúce“ staré skládky – sú skládky dôsledne utesnené, kde 
nemôžu     uniknúť žiadne látky, 

- „Aktuálne emitujúce“ staré skládky – experti pod týmto chápu skládky, 
ktoré pri vysokej hladine podzemnej vody bývajú zatopené. 
 
Monitoring nelegálnych skládok v roku 2010 
 
Monitoring nelegálnej skládky Pod nadjazdom (č. 1) v auguste 2010 (Obr. č. 1, 2) 
Veľkosť skládky: 50 m2 (stredná)  
Zabezpečenie skládky proti vstupu: tabule upozorňujúce na zákaz sypania smetí  
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: drevo 5 %, železný šrot 5 
%, plasty 5 %, ojazdené pneumatiky 10 %, záhradný odpad 15 %, odpad 
z domácností 15 %, stavebný materiál 40 %, iné 5 % 
Vegetácia skládky: bylinná, krovinná a stromová 
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Monitoring nelegálnej skládky Jurská cesta (č. 2) v auguste 2010 (Obr. č. 3, 4) 
Veľkosť skládky: 0 m2

Zabezpečenie skládky proti vstupu: závora zamedzujúca vstupu k objektu z cesty I. 
triedy v smere z Bratislavy do Pezinka 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: žiadny 
Vegetácia skládky: bylinná, krovinná a stromová 
 
Monitoring nelegálnej skládky Šprinzlov majer (č. 3) v auguste 2010 (Obr. č. 5, 6) 
Veľkosť skládky: 4 100 m2 (veľká) 
Zabezpečenie skládky proti vstupu: závora zamedzujúca vstupu do areálu 
Šprinzlovho majera s označením zákazu vjazdu 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: drevo 5 %, železný šrot 5 
%, plasty 10 %, ojazdené pneumatiky 35 %, záhradný odpad 5 %, odpad 
z domácností 25 %, stavebný materiál 5 %, iné 10 % 
Vegetácia skládky: bylinná, krovinná, stromová 
 
Monitoring nelegálnej skládky Pri železnici (č. 4) v auguste 2010 (Obr. č. 7, 8) 
Veľkosť skládky: 80 m2 (stredná) 
Zabezpečenie skládky proti vstupu: žiadne 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: plasty 10 %, textil 10 %, 
papier 5 %, ojazdené pneumatiky 5 %, záhradný odpad 20 %, odpad z domácností 
30 %, stavebný materiál 10 %, elektronika 5 %, iné 5 % 
Vegetácia skládky: bylinná, krovinná, stromová 
 
Monitoring nelegálnej skládky Moravod (č. 5) v auguste 2010 (Obr. č. 9, 10) 
Veľkosť skládky: 0 m2

Zabezpečenie skládky proti vstupu: žiadne 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: žiadny 
Vegetácia skládky: bylinná, krovinná a poľnohospodárska kultúra 
 
Monitoring nelegálnej skládky Tibenského (č. 6) v auguste 2010 (Obr. č. 11, 12) 
Veľkosť skládky: 30 m2 (malá) 
Zabezpečenie skládky proti vstupu: žiadne 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: záhradný odpad 40 %, 
odpad z domácností 10 %, stavebný materiál 40 %, elektronika 5 %, iné 5 % 
Vegetácia skládky: bylinná, krovinná, poľnohospodárska kultúra 
 
Monitoring nelegálnej skládky Pri mlyne (č. 7) v auguste 2010 (Obr. č. 13, 14) 
Veľkosť skládky: 35 m2 (stredná) 
Zabezpečenie skládky proti vstupu: žiadne 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: záhradný odpad 75 %, 
odpad z domácností 10 %, stavebný materiál 10 %, iné 5 % 
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Vegetácia skládky: bylinná, krovinná, stromová a poľnohospodárska kultúra 
 
Monitoring nelegálnej skládky Tomanova (č. 8) v auguste 2010 (Obr. č. 15, 16)  
Veľkosť skládky: 50 m2 (stredná) 
Zabezpečenie skládky proti vstupu: žiadne (čiastočné obmedzenie prístupu pre 
motorové vozidlá uzavretím komunikácie z jedného smeru) 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: železný šrot 5 %, plasty 25 
%, textil 15 %, záhradný odpad 25 %, odpad z domácností 5 %, stavebný materiál 
20 %, iné 5 % 
Vegetácia skládky: bylinná, umelá trávnatá a krovinná 
 
Monitoring nelegálnej skládky Pri kruhovom objazde (č. 9) v auguste 2010 (Obr. č. 
17, 18)  
Veľkosť skládky: 70 m2 (stredná) 
Zabezpečenie skládky proti vstupu: žiadne 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: plasty 5 %, záhradný odpad 
60 %, odpad z domácností 5 %, stavebný materiál 20 %, elektronika 5 %, iné 5 % 
Vegetácia skládky: bylinná 
 
Monitoring nelegálnej skládky Vajnorské jazerá - Báger (č. 10) v auguste 2010 
(Obr. č. 19,  20) 
Veľkosť skládky: 70 m2 (stredná) 
Zabezpečenie skládky proti vstupu: žiadne 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: drevo 5 %, plasty 5 %, 
textil 5 %, záhradný odpad 40 %, odpad z domácností 35 %, stavebný materiál 5 
%, iné 5 % 
Vegetácia skládky: bylinná, krovinná, stromová 
 
 
Monitoring nelegálnej skládky Vinohrady (č. 11) v auguste 2010 (Obr. č. 21, 22) 
Veľkosť skládky: 30 m2 (malá) 
Zabezpečenie skládky proti vstupu: oplotenie 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: plasty 5 %, textil 25 %, 
ojazdené pneumatiky 10 %, záhradný odpad 15 %, odpad z domácností 25 %, 
stavebný materiál    10 %, elektronika 5 %, iné 5 % 
Vegetácia skládky: bylinná, krovinná, stromová 
 
Monitoring nelegálnej skládky Pri kríži (č. 12) v auguste 2010 (Obr. č. 23,24) 
Veľkosť skládky: 0 m2

Zabezpečenie skládky proti vstupu: žiadne 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: žiadne 
Vegetácia skládky: bylinná, stromová 
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Monitoring nelegálnej skládky Letisko (č. 13) v auguste 2010 (Obr. č. 25, 26)  
Veľkosť skládky: 50 m2 (stredná) 
Zabezpečenie skládky proti vstupu: betónové tvárnice zamedzujúce vstupu 
k objektu bývalého športového letiska 
Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie: plasty10 %, textil 5 %, sklo 
5 %, papier 5 %, ojazdené pneumatiky 5 %, záhradný odpad10 %, komunálny 
odpad 30 %, stavebný materiál 20 %, elektronika 5 %, iné 5 % 
Vegetácia skládky: bylinná, krovinná 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 1: Skládka Pod nadjazdom 
v auguste 2010, JV pohľad 
 

Figure 1: Landfill Pod nadjazdom in 
August 2010, SE view 

 

Obr. č. 2: Skládka Pod nadjazdom 
v auguste 2010, V pohľad 
 

Figure 2: Landfill Pod nadjazdom in 
August 2010, E view 

 
Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
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Obr. č. 3: Skládka Jurská cesta 
v auguste 2010, J pohľad 
 

Figure 3: Landfill Jurská cesta in 
August 2010, S view 

 
 

Obr. č. 4: Skládka Jurská cesta 
v auguste 2010,V pohľad 
 

Figure 3: Landfill Jurská cesta in 
August 2010, E view 

 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
 
 
Obr. č. 5: Skládka Šprinzlov majer 
v auguste 2010, S pohľad 
 

Figure 5: Landfill Šprinzlov majer in 
August 2010, N view 

 

 
 
Obr. č. 6: Skládka Šprinzlov majer 
v auguste 2010, V pohľad 
 

Figure 6: Landfill Šprinzlov majer in 
August 2010, E view 

 
 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
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Obr. č. 7: Skládka Pri železnici 
v auguste 2010, Z pohľad 
 

Figure 7: Landfill Pri železnici in 
August 2010, W view 

 
 

Obr. č. 8: Skládka Pri železnici 
v auguste 2010, V pohľad 
 

Figure 8: Landfill Pri železnici in 
August 2010, E view 

 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
 
Obr. č. 9: Skládka Moravod v auguste 
2010, S pohľad 
 

Figure 9: Landfill Moravod in August 
2010, N view 
 

 

Obr. č. 10: Skládka Moravod v auguste 
2010, JV pohľad 
 

Figure 10: Landfill Moravod in August 
2010, SE view  
 

 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
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Obr. č. 11: Skládka Tibenského 
v auguste 2010, JZ pohľad 
 

Figure 11: Landfill Tibenského in 
August 2010, SW view 

 

 
Obr. č. 12: Skládka Tibenského 
v auguste 2010, Z pohľad 
 

Figure 12: Landfill Tibenského in 
August 2010, W view 

 
 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
 
Obr. č. 13: Skládka Pri mlyne v auguste 
2010, S pohľad 
 

Figure 13: Landfill Pri mlyne in August 
2010, N view 

 
 

Obr. č. 14: Skládka Pri mlyne v auguste 
2010, Z pohľad 
 

Figure 14: Landfill Pri mlyne in August 
2010, E view 

 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
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Obr. č. 15: Skládka Tomanova 
v auguste 2010, JV pohľad 
 

Figure 15: Landfill Tomanova in 
August 2010, SE view 

 
 

 
Obr. č 16: Skládka Tomanova v auguste 
2010, Vpohľad 

. 

st 
 

Figure 16: Landfill Tomanova in Augu
2010, E view 

 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
 
Obr. č. 17: Skládka Pri kruhovom 
objazde, S pohľad 
 

Figure 17: Landfill Pri kruhovom 
objazde, N view 

 
 

 
Obr. č. 18 Skládka Pri kruhovom 
objazde, V pohľad 
 

Figure 18: Landfill Pri kruhovom 
objazde, E view 

 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
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Obr. č. 19: Skládka Vajnorské jazerá – 
Báger, JV pohľad 
 

Figure 19: Landfill Vajnorské jazerá – 
Báger, SE view 

 
 

Obr. č. 20: Skládka Vajnorské jazerá – 
Báger, JV pohľad 
 

Figure 20: Landfill Vajnorské jazerá – 
Báger, SE view 

 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
Obr. č. 21: Skládka Vinohrady 
v auguste 2010, J pohľad 
 

Figure 21: Landfill Vinohrady in 
August 2010, S view 

 
 

Obr. č. 22: Skládka Vinohrady 
v auguste 2010, JV pohľad 
 

Figure 22: Landfill Vinohrady in 
August 2010, SE view 

 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
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Obr. č. 23: Skládka Pri kríži v auguste 
2010, Z pohľad 
 

Figure 23: Landfill Pri kríži in August 
2010, W view 

 
 

Obr. č. 24: Skládka Pri kríži v auguste 
2010, SZ pohľad 
 

Figure 24: Landfill Pri kríži in August 
2010, NW view 

 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
 
Obr. č. 25: Skládka Letisko v auguste 
2010,  S pohľad 
 

Figure 25: Landfill Letisko in August 
2010, N view 

 
 

Obr. č. 26: Skládka Letisko v auguste 
2010, Z pohľad 
 

Figure 26: Landfill Letisko in August 
2010, W view 

 

Autor: Andrea Grebečiová (August 2010) 
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Hospodárenie s odpadmi v Bratislave I - V 
 
Odpadové hospodárstvo v roku 2007 

 
V roku 2007 sa vyzbieralo spoločnosťou OLO, a.s., v  Bratislave spolu 161 

625 ton odpadu. Zmesový komunálny odpad tvoril z celkového množstva 116 332 
ton, vyzbieraný separovaný odpad tvoril 13 382 ton a ostatný vyzberaný odpad zo 
stojísk, mestských častí a od zákazníkov tvoril 31 911 ton. Z celkového množstva 
vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu skončilo v spaľovni 107 197 ton a 
9 134 ton sa vyviezlo na skládky v čase odstávky spaľovne. V spaľovni sa v roku 
2007 spálilo celkom 127 411 ton odpadu, kde okrem dovezeného komunálneho 
odpadu zbernými vozidlami spoločnosti, končí aj odpad dovezený priamo 
zákazníkmi, ale žiaľ aj časť vyzbieraného separovaného odpadu, ktorý je veľmi 
znečistený, nevhodný na ďalšie spracovanie a tiež odpad, ktorý ostane po 
vytriedení komodít zo separovaného zberu. 

Z celkového množstva vyzbieraného separovaného odpadu (13 382 ton) sa 
vytriedilo spolu 11 586 ton, ktoré boli poskytnuté konečným spracovateľom 
(recyklátorom), čo predstavuje 86 %-nú účinnosť separácie. Papier, sklo a plasty sú 
zbierané aktívne, pravidelným vyprázdňovaním zberných nádob na separovaný 
zber, ktorých bolo v roku 2007 na území Bratislavy rozmiestnených celkom 9 581 
kusov. Ostatné komodity separovaného zberu, ako elektro-odpad, batérie, žiarivky, 
pneumatiky, železný šrot a biologicky rozložiteľný odpad je zbieraný 
prostredníctvom zberných dvorov a zvozu veľkorozmerného odpadu.      
Nezanedbateľné je aj množstvo kovov získané magnetickou separáciou zo škváry, 
ktorá je produktom spálenia zmesového komunálneho odpadu. 

Po termikom zneškodnení komunálneho odpadu v spaľovni odpadu sa v 
roku 2007 vyprodukovalo celkom 35 173 ton škváry a 3 283 ton popolčeka, ktoré 
boli vyvezené na skládku (Interné materiály OLO, a.s., 2007) 

 
Odpadové hospodárstvo v roku 2008 

 
V roku 2008 sa vyzbieralo spolu 163 072 ton odpadu. Zmesový komunálny 

odpad tvoril z celkového množstva 117 889 ton, vyzbieraný separovaný odpad 
tvoril 14 432 ton a ostatný vyzberaný odpad zo stojísk, mestských častí a od 
zákazníkov tvoril 30 751 ton. Z celkového množstva vyzbieraného zmesového 
komunálneho odpadu skončilo v spaľovni 99 016 ton a 18 873 ton sa vyviezlo na 
skládky v čase odstávky spaľovne. V roku 2008 sa na spaľovňu doviezlo celkom 
119 296 ton odpadu, kde okrem dovezeného komunálneho odpadu zbernými 
vozidlami spoločnosti, končí aj odpad dovezený priamo zákazníkmi a tiež odpad, 
ktorý ostane po vytriedení komodít zo separovaného zberu. Zhodnotilo sa celkom 
117 912 ton odpadu.  
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Z celkového množstva vyzbieraného separovaného odpadu (14 432 ton) sa 
vytriedilo spolu 11 462 ton, ktoré boli poskytnuté konečným spracovateľom 
(recyklátorom), čo predstavuje celkovú 79 %-nú účinnosť separácie. Papier, sklo a 
plasty sa zbiera aktívne, pravidelným vyprázdňovaním zberných nádob na 
separovaný zber, ktorých bolo v roku 2008 na území Bratislavy rozmiestnených 
celkom 10 878 kusov, čo predstavuje 13 %ný nárast oproti predchádzajúcemu 
roku. Ostatné komodity separovaného zberu, ako elektroodpad, batérie, žiarivky, 
pneumatiky, železný šrot a biologicky rozložiteľný odpad sa zbierajú 
prostredníctvom zberných dvorov a zvozu veľkorozmerného odpadu. 

Nezanedbateľné je aj množstvo kovov získané magnetickou separáciou zo 
škváry, ktorá je produktom spálenia zmesového komunálneho odpadu. 

Množstvá vyzberaných a následne vytriedených surovín z roka na rok rastú, 
čo je podmienené hlavne zväčšujúcim sa počtom nádob a kontajnerov na 
separovaný zber, prevažnej bezplatnosti poskytovaných služieb v oblasti zberu, ale 
tiež medializáciou a aktívnou reklamnou činnosťou, ktorou chce spoločnosť 
poukázať na potrebu a spôsob triedenia. 

V druhej polovici roka 2008 zaznamenalo aj Slovensko, vplyvom 
celosvetovej finančnej krízy, prudký pokles cien viacerých komodít, medzi ktoré sa 
radí aj výkup druhotných surovín. Daná skutočnosť spôsobila nižší objem 
odobratých surovín, najmä PET fliaš a žiaľ odber lisovaných fólií od novembra 
2008 stagnuje úplne. 

Na spaľovňu sa v roku 2008 doviezlo celkom 119 296 ton odpadu, 
zhodnotilo sa celkom 117 912 ton odpadu. Po termickom zneškodnení 
komunálneho odpadu v spaľovni sa v roku 2008 vyprodukovalo celkom 32 194 ton 
škváry a 3 385 ton popolčeka, ktoré boli vyvezené na skládku (Interné materiály 
OLO, a.s., 2008). 

 
Odpadové hospodárstvo v roku 2009 

 
Rok 2009 priniesol spolu 164 796 ton vyzbieraného odpadu. Zmesový 

komunálny odpad tvoril z celkového množstva 117 579 ton, vyzbieraný 
separovaný odpad tvoril 19 798 ton a ostatný vyzberaný odpad zo stojísk, 
mestských častí a od zákazníkov tvoril 27 419 ton. 

Z celkového množstva vyzbieraného separovaného odpadu (19 798 ton) sa 
vytriedilo spolu 15 844 ton, ktoré boli poskytnuté konečným spracovateľom 
(recyklátorom), čo predstavuje celkovú 80 %-nú účinnosť separácie. Papier, sklo a 
plasty sa zbiera aktívne, pravidelným vyprázdňovaním zberných nádob na 
separovaný zber, ktorých bolo v roku 2009 na území Bratislavy rozmiestnených 
celkom 11 608 kusov, čo predstavuje 6,7 %-ný nárast oproti predchádzajúcemu 
roku. Ostatné komodity separovaného zberu, ako elektroodpad, batérie, žiarivky, 
pneumatiky, železný šrot a biologicky rozložiteľný odpad, sa zbierajú 
prostredníctvom zberných dvorov a zvozu veľkorozmerného odpadu. 
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Z celkového množstva vyzbieraného separovaného odpadu (19 798 ton) sa 
vytriedilo spolu 15 844 ton, ktoré boli poskytnuté konečným spracovateľom 
(recyklátorom), čo predstavuje celkovú 80 %-nú účinnosť separácie. Papier, sklo a 
plasty sa zbiera aktívne, pravidelným vyprázdňovaním zberných nádob na 
separovaný zber, ktorých bolo v roku 2009 na území Bratislavy rozmiestnených 
celkom 11 608 kusov, čo predstavuje 6,7 %-ný nárast oproti predchádzajúcemu 
roku. Ostatné komodity separovaného zberu, ako elektroodpad, batérie, žiarivky, 
pneumatiky, železný šrot a biologicky rozložiteľný odpad, sa zbierajú 
prostredníctvom zberných dvorov a zvozu veľkorozmerného odpadu. 

Množstvá vyzberaných a následne vytriedených surovín sa zvyšujú, čo je 
podmienené hlavne zväčšujúcim sa počtom nádob a kontajnerov na separovaný 
zber, aktívnou medializáciou a reklamnou činnosťou, ktorou chce spoločnosť 
poukázať na potrebu a spôsob triedenia. 

Rok 2009 zaznamenal stabilizáciu cien komodít na trhu druhotných surovín, 
ktorý bol v predchádzajúcom roku výrazne kritický nakoľko bol podmienený 
vplyvom celosvetovej hospodárskej krízy. Daná skutočnosť spôsobila nižší objem 
odobratých surovín, najmä koncom roka 2008. Po prvom kvartáli 2009 sa situácia 
na trhu s druhotnými surovinami začala spamätávať z recesie a naštartovala rast 
cien najmä v druhej polovici roka. 

Na spaľovňu sa v roku 2009 doviezlo celkom 124 277 ton odpadu, 
zhodnotilo sa celkom 125 640 ton odpadu. Po termickom zneškodnení 
komunálneho odpadu v spaľovni sa v roku 2009 vyprodukovalo celkom 33 852 ton 
škváry a 3 158 ton popolčeka, ktoré boli vyvezené na skládku(Interné materiály 
OLO, a.s., 2009). 

 
V roku 2009 bolo mestskou časťou Vajnory vyprodukovaných celkovo 392 

ton odpadu. Z toho predstavoval komunálny odpad z čistenia ulíc 16 ton, 
komunálny odpad 1 tona, biologicky rozložiteľný odpad 73 ton a objemný 
komunálny odpad 302 ton (Interné materiály mestskej časti Vajnory, 2009) 
 
Tab. č. 1: Vývoj množstva vytriedených surovín (v tonách) v rokoch 2005 až 2009 
v Bratislave I – V 
 
Table 1: Trend of the amount of discarded materials (in tones) from 2005 
to 2009 in Bratislava I - V 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Papier 2 818,17    2 355,08    5 405,43    6 773,19    8 002,10 
Sklo 2 015,67    2 670,04    3 313,30    3 671,18    3 694,86 
Plasty 424,50     735,66     914,12     979,79    1 013,83 
Kompozitné 0 0 55,84      43,43      58,07 
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obaly 
Obaly z kovu 0 0 0 2,53       8,04 
Kovy (šrot)   2 198,26    1 787,47    1 667,21 1 797,98    1 988,35 

Zdroj: Interné materiály OLO, a.s., 2009 
 

Tab.č. 2: Vývoj množstva osadených nádob a kontajnerov na separovaný zber 
(v ks) v rokoch 2005 až 2009 v Bratislave I – V 
 
Table 2: Trend of the quantity of planted bins and containers for separate 
collection (in pieces) in the years 2005 to 2009 in Bratislava I - V 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Papier 2 741 3 334    3 636    4 133    4 474 
Sklo 2 036    2 289    2 449    2 734    2 834 
Plasty 2 488    3 122    3 496     4 011    4 300 

Zdroj: Interné materiály OLO, a.s., 2009 
Záver 
 

V práci sa venujeme celkovo trinástim nelegálnym skládkam na území 
mestskej časti Vajnory, ich lokalizáciou, druhom odpadov na nich a ich výskytom 
v krajine a pravidelným monitorovaním. 

 Určite len ťažko povedať, kto je hlavným vinníkom, že odpad nachádzame 
aj na miestach, kde by ho asi len málokto hľadal. Musíme si však priznať, že takýto 
scenár nie je zriedkavý a je priam bez pochýb, že nelegálne skládky skôr alebo 
neskôr budú musieť byť riešené. 

Vidieť „čiernu“ skládku v prírode, či pri cestách nie je nič výnimočné. 
Predstavujú environmentálne záťaže minulosti a ich odstraňovanie je už roky 
otvoreným problémom (MŽP SR , 2007).  
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WASTE PRODUCTION IN BRATISLAVA IN CONNECTION WITH 
ILLEGAL LANDFILL IN THE URBAN AREA VAJNORY 

 
Summary  

 
           In our project we are dealing with a total of thirteen illegal dumps in 
the city Vajnory, their location, type of waste, their presence in the 
country and regular monitoring. It is certainly difficult to say who the main culprit 
of the landfills is – when we find the waste in places where anyone would hardly 
be looking for it. We acknowledge, however, that such a scenario is not rare and is 
almost without doubt that the illegal dumps sooner or later will have to be 
addressed. Seeing "black" landfills in nature or when traveling is nothing 
exceptional. They represent past environmental burdens and their removal 
has been an open question for years (MŽP SR , 2007). 
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SPOKOJNOSŤ OBYVATEĽOV MESTA NITRA S MIESTNOU 

KOMUNITOU 
 

Henrieta Horičková 
Abstract 
 

In the presented paper we deal with the assessment of the satisfaction level 
of the residents of the city of Nitra in various areas of life, as well as overall 
satisfaction with the city of Nitra as a place to live and work. Provision of a certain 
well-being state of citizens is an important part of a sustainable society. It is 
citizens’ views on this issue which are an important indicator of sustainability at a 
local level. In this paper we tried to compare the results of Nitra with results of 
other cities, which participated in a survey in 2003 within the "Common European 
Indicators" and in 2005 the project "Sustainable urban development and 
mitigation of the negative impacts of climate changes on the quality of life and 
status of the urban environment "and were published in the works of authors 
Hudeková, Mederly (2003), Mederly, Hudeková (2005).  
 
Keywords: the town of Nitra, citizens' satisfaction, sustainable cities, quality of 
life, indicators of sustainable development, sustainable development  
 
Úvod 

 
Dôležitou súčasťou trvalo udržateľnej spoločnosti je aj zabezpečenie 

spokojnosti jej občanov s jednotlivými oblasťami života. To znamená, že môžu žiť 
v podmienkach, kde je zabezpečená určitá kvalita života, ktorá je výsledkom 
vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a 
environmentálnych podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja. 
Na jednej strane predstavuje objektívne podmienky na dobrý život a na strane 
druhej subjektívne prežívanie dobrého života. Objektívna stránka kvality života je 
o napĺňaní sociálnych a kultúrnych potrieb v závislosti od materiálneho dostatku, 
spoločenskej akceptácie jednotlivca a fyzického zdravia. Subjektívna kvalita života 
je o dobrom životnom pocite, pohode a spokojnosti s vecami okolo nás. Na jej 
meranie sa používajú tzv. „mäkké dáta“ – získavané prostredníctvom prieskumov 
verejnej mienky (Gál, Mesežnikov, Kollár, 2002). V rámci predkladaného 
príspevku sa zameriavame na dôležitú súčasť  subjektívnej dimenzie kvality života, 
ktorou je  hodnotenie spokojnosti. Spokojnosť  ako termín predstavuje 
kvantitatívny aspekt indikátora vyjadrený v  rovine subjektívnej dimenzie kvality 
života  (Andráško, 2007).   
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Hlavným cieľmi  príspevku sú: 

 
• zhodnotenie úrovne spokojnosti obyvateľov mesta Nitra a  s jednotlivými 

oblasťami života v meste, 
• zhodnotenie celkovej spokojnosti  občanov Nitry s mestom ako miestom na 

bývanie a prácu, 
• porovnanie výsledkov mesta Nitra s výsledkami iných miest, ktoré sa 

podobného prieskumu zúčastnili v roku 2003 v rámci projektu „Spoločné 
európske indikátory“ a v roku 2005 v rámci projektu „Udržateľný rozvoj miest 
a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav 
životného  prostredia v mestách“ a boli publikované v prácach autorov 
Hudeková, Mederly (2003), Mederly, Hudeková (2005). 

 
Metodika prieskumu 

  
Ako spôsob získavania vstupných dát sme využili dotazníkový prieskum, 

ktorý predstavuje najproduktívnejšiu a aj najlacnejšiu techniku získavania 
informácií od veľkého počtu respondentov. Dotazníkový prieskum sme uskutočnili 
v mesiacoch október - november 2009 a marec – máj 2010 pomocou študentov 3. 
a 5. ročníka KEE UKF Nitra. Do prvej časti dotazníka, ktorá bola všeobecná, 
týkajúca sa jednotlivých charakteristík zložky respondentov sme zaradili otázky, 
ktoré sa týkajú demografických údajov. Druhú časť tvorilo 18 otázok zameraných 
na podmienky a smery rozvoja mesta Nitra, kvalitu života jeho obyvateľov a na 
zisťovanie úrovne vedomostí o trvalo udržateľnom rozvoji. Percepčný prieskum vo 
forme dotazníka bol realizovaný v súvislosti s prebiehajúcou tvorbou miestneho 
rozvojového dokumentu pre mesto Nitra, v ktorom budú zohľadnené všetky 4 
aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Vzhľadom k rozsiahlosti výskumu, množstvu 
anketovaných, veľkého počtu a rozsahu otázok sme sa rozhodli prezentovať iba 
časť získaných výsledkov zameraných na hodnotenie spokojnosti občanov Nitry 
s jednotlivými oblasťami života a celkovej spokojnosti  s mestom ako miestom na 
bývanie a prácu. Pri zostavovaní dotazníka sme vychádzali z prác Hudeková, 
Mederly (2003), Mederly, Hudeková (2005), Mesto Nitra (2006), Kramáreková, 
Dubcová, Kasanická (2009). Získané údaje z mestských častí sme  porovnávali 
s výsledkami iných miest, ktoré sa podobného prieskumu zúčastnili v roku 2003 
a 2005. Do projektu „Spoločné európske indikátory“ (ECI) sa v roku 2003 zapojili 
3 pilotné slovenské mestá Rimavská Sobota, Šaľa, Púchov, ktorý bol súčasťou 
európskej iniciatívy smerujúcej k vyhodnocovaniu indikátorov udržateľného 
rozvoja miest „European Common Indicators Project“ (ECIP). Do tohto testovania 
sa zapojilo 42 samospráv z 22 európskych krajín. Projekt „Udržateľný rozvoj miest 
a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav 
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životného  prostredia v mestách“ (UrbEco) v roku 2005 metodicky nadviazal na 
predchádzajúci a  jeho úlohou bolo vytvoriť a implementovať sadu indikátorov 
trvalo udržateľného rozvoja miest v slovenských podmienkach. Relevantné 
výsledky  6 modelových miest (Dubnica, Prievidza, Levice, Piešťany, Trnava 
a Zvolen) zapojených do projektu UrbEco (2005), 3 modelových miest zapojených 
do projektu ECI v roku 2003 spolu so sumarizovanými  výsledkami   európskych 
miest (ECIP) sme sa snažili v príspevku porovnať s mestom Nitra, ktoré sa týchto 
projektov nezúčastnilo. 

 
Základná charakteristika respondentov 

 
Základný výskumný súbor tvorili obyvatelia Nitry vo veku od 15 rokov. 

Základný výberový súbor predstavovalo 1995 respondentov, ktorí spĺňali 
požadované kritéria a ich odpovede sa dali jednoduchým spôsobom vyhodnotiť. 
Tento súbor zároveň spĺňal pohlavnú, vekovú, vzdelanostnú štruktúru, ako aj 
proporcionalitu priestorového rozloženia obyvateľstva mesta Nitra (zachovanie 
približného podielu obyvateľov  13 mestských častí Nitry).  

V štruktúre podľa mestských častí bolo  najviac oslovených  v mestských 
častiach Chrenová (457) a Klokočina (448) a najmenej v mestských častiach 
Párovské Háje (13) a Kynek (15). 

V  štruktúre podľa pohlavia bolo anketovaných 977 mužov (48,9 %) a 1018 
žien (51,1 %), pričom bol vyšší podiel mužov ako žien v mestských častiach 
Zobor, Dražovce  a Chrenová. Rovnaký podiel bol v mestskej časti Mlynárce, 
v ostatných  dominovali ženy. Podiel mužov sa pohyboval v rozpätí od 33,3 % na 
Kyneku do 60 % v Dražovciach, naopak podiel žien sa pohyboval v rozpätí od 
40 %  do 66 % (tab.č.1, mapa č.1).  

Vo vekovej štruktúre respondentov tvorili najväčší podiel (34,4 %) 
obyvatelia vo veku 20 – 29 rokov. Druhou najpočetnejšou skupinou (18,8 %) 
respondentov podľa veku boli obyvatelia od 30 – 39 rokov. Respondenti vo veku 
40 – 49 rokov mali zastúpenie 14,9 %. Ďalšia skupina zahŕňala obyvateľov vo 
veku 15-19 rokov, ktorých podiel bol 14 %.  Podiel respondentov vo veku 50- 59 
rokov bol 9,5 %. Najmenšiu skupinu tvorili obyvatelia vo veku nad 60 rokov (8,6 
%).Veková štuktúra respondentov je vyjadrená  v grafe č.1.  

Podľa vzdelanostnej štruktúry respondentov najviac opýtaných dosiahlo 
stredoškolské vzdelanie (42,76 %). Základné vzdelanie uviedlo 10,98 % 
respondentov a stredoškolské vzdelanie bez maturity 15,73 % respondentov.  
Vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa 15,39 % a 2.stupňa 15,14 % opýtaných. 
Štruktúru respondentov v jednotlivých mestských častiach  podľa vzdelania 
dokumentuje  graf č.2. 

V štruktúre podľa ekonomickej aktivity tvorili  najvyšší podiel obyvatelia 
so zamestnaním (37,94%). Študenti – obyvatelia pripravujúci sa na svoje 
povolanie, dosiahli 32,83 %. Približne rovnaký podiel tvorili 3 kategórie 
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obyvateľstva – podnikatelia (8,42%), nezamestnaní (8,75%) a dôchodcovia 
(8,82%). Najmenšiu skupinu respondentov tvorili osoby v domácnosti (3,16%). 
Štruktúru respondentov v jednotlivých mestských častiach  podľa ekonomickej 
aktivity vyjadruje graf č.3. 

 
Mapa č.1:  Štruktúra respondentov mesta Nitra podľa  mestských častí a pohlavia 
 
Map 1: The structure of respondents according to the city of Nitra urban areas and 
sex 
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Tab.č.1: Štruktúra respondentov mestských častí Nitry podľa pohlavia 
 
Table 1: The structure of respondents urban parts of Nitra by sex 
 
Pohlavie Muži Ženy Spolu 
Mestská časť abs. % abs. % abs. % 
Klokočina 220 49,1 228 50,9 448 22,45 
Staré Mesto 175 47,2 196 52,8 371 18,6 
Diely 100 47,6 110 52,4 210 10,53 
Čermáň 72 47,4 80 52,6 152 7,62 
Zobor 87 51,8 81 48,2 168 8,42 
Mlynárce 15 50 15 50 30 1,5 
Horné Krškany 9 40,9 13 59,1 22 1,2 
Dolné Krškany 20 47,6 22 52,4 42 2,1 
Chrenová 230 50,3 227 49,7 457 22,91 
Kynek 5 33,3 10 66,7 15 0,75 
Janíkovce 23 54,8 19 45,2 42 2,1 
Párovské Háje 6 46,2 7 53,8 13 0,65 
Dražovce 15 60 10 40 25 1,25 
Spolu 977 48,9 1018 51,1 1995 100 

Zdroj: Interné materiály MsÚ Nitra, 2010, vlastné výpočty 
 
Spokojnosť obyvateľov s jednotlivými oblasťami života 
 

Zabezpečenie určitého blahobytu občanov je dôležitou súčasťou trvalo 
udržateľnej spoločnosti. Občania teda môžu žiť v podmienkach, kde je zachovaná 
určitá kvalita bývania,  životného prostredia, dostupnosť základných služieb, 
dostatok pracovných príležitostí, možnosť zúčastňovať sa na procese 
rozhodovania. Názory občanov na tieto témy umožňujú meranie celkovej 
spokojnosti s lokalitou bývania a zároveň sú aj indikátorom trvalej udržateľnosti na 
miestnej úrovni. Oblasti zamerania otázok boli kladené v rámci dotazníka tak, aby 
pokrývali kľúčové oblasti kvality života v meste a boli porovnateľné s výsledkami 
prác iných autorov (napr. Mederly, Hudeková, 2005). V otázke sme hodnotili 
spokojnosť obyvateľov mestských častí s nasledujúcimi oblasťami života v meste – 
bývanie, pracovné príležitosti, verejná zeleň, prírodné prostredie, sociálne 
a zdravotné služby, kultúrne a oddychové služby, školstvo, doprava, bezpečnosť, 
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účelné a vyvážené využívanie príjmov mesta, medziľudské vzťahy, informovanosť 
obyvateľov o aktivitách, ktoré sa konajú v meste a záujem obyvateľov o veci 
verejné. Spokojnosť s s jednotlivými oblasťami života sme hodnotili respondenti 
prostredníctvom päťbodovej škály (1 - veľmi spokojný až 5 - veľmi nespokojný). 
Z pridelených bodov (známok) sme v rámci daného aspektu vypočítali priemernú 
známku pre každú mestskú časť a tiež za mesto. Pokiaľ priemerná známka dosiahla 
hodnotu menej ako 2,5 môžeme hovoriť o pozitívnom vnímaní (spokojnosti 
obyvateľov). Celkovo z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že spokojnosť 
obyvateľov v rámci mestských častí s jednotlivými oblasťami života je rôzna. Je to 
zrejmé aj z grafov č.4 a č.5, v ktorých je znázornená priemerná spokojnosť 
obyvateľov mestských častí – najlepšie hodnotený ukazovateľ úroveň a kvalita 
bývania dosahuje hodnotu 2,4 a najhoršie hodnotené ukazovatele pracovné 
príležitosti a dostupnosť a cena bytov hodnoty 3. Získané výsledky mesta Nitra 
sme  porovnávali s výsledkami iných miest (graf č.6), ktoré sa podobného 
prieskumu zúčastnili v roku 2003 v rámci projektu „Spoločné európske indikátory“ 
a v roku 2005 v rámci projektu „Udržateľný rozvoj miest a zmiernenie negatívnych 
vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav životného  prostredia 
v mestách“ a boli publikované v spomínaných prácach autorov Hudeková, Mederly 
(2003), Mederly, Hudeková (2005). Jednotlivé oblasti sú bližšie hodnotené 
v nasledovnom texte a znázornené v grafoch  č.4, č.5 a č.6. 
 
Graf č.1: Štruktúra respondentov mestských častí Nitry podľa vekových kategórií 
 
Graph 1: The structure of respondents by urban parts of Nitra ages 
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Graf.č.2: Štruktúra respondentov mestských častí Nitry podľa vzdelania 
 
Graph 2: The structure of respondents urban parts of Nitra by education 
 

 
Graf č.3: Štruktúra respondentov mestských častí Nitry podľa ekonomickej aktivity 
 
Graph 3: The structure of respondents urban parts of Nitra by economic activity 
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Úroveň a kvalita bývania je najlepšie hodnoteným ukazovateľom, pre mesto 
Nitra dosahuje priemernú hodnotu 2,3. Jednotlivé mestské časti v ňom vykazujú 
pomerne vyrovnané hodnoty od 2,1 (Párovské Háje, Čermáň) po 2,6 (Diely). Na 
základe odpovedí môžeme hodnotiť spokojnosť respondentov s úrovňou a kvalitou 
bývania v meste ako veľmi dobrú, pretože ako jediný z hodnotených ukazovateľov 
mal hodnotu nižšiu ako 2,5. Pozitívne vnímajú kvalitu bývania aj obyvatelia Levíc, 
Prievidze, Trnavy a Zvolena, ktoré sa zúčastnili dotazníkové prieskumu v rokoch 
2003 a 2005. Ostatné zúčastnené mestá ju vnímajú negatívne, najhoršie obyvatelia 
Dubnice (3,1). Z grafu č.6 je zrejmé, že  obyvatelia Nitry vnímajú úroveň a kvalitu 
bývania podobne ako v európskych mestách (2,4). Dostupnosť a cena bytov  je 
hodnotená naopak najnižšie, predstavuje najhorší ukazovateľ so známkou 3,1. 
Najhoršiu hodnotu dosiahol v Janíkovciach (3,7) a v Dražovciach (3,6) a najlepšiu 
hodnotu v Párovských Hájoch (2,5). Môžeme konštatovať, že ani v jednej mestskej 
časti nemôžeme tento ukazovateľ vnímať pozitívne, ale skôr negatívne. V 
slovenských a európskych mestách sa tento ukazovateľ nevyhodnocoval, ako aj 
nasledujúci ukazovateľ. Medziľudské vzťahy sú respondentmi mesta hodnotené 
skôr negatívne (2,6). Podľa opýtaných sú pozitívne iba  v mestskej časti Janíkovce 
(2,4), nadpriemernú hodnotu dosahujú v mestských častiach Staré Mesto, 
Chrenová, Kynek a Párovské Háje. Najhoršie ohodnotili medziľudské vzťahy 
v Dražovciach (3,1). Kvalita prírodného prostredia (lesy, mestská zeleň, rieky 
a pod.) patrí k priemerne hodnoteným ukazovateľom (2,8). Pozitívne hodnotená 
bola iba na Kyneku (2,4), naopak najhoršie v sídliskovej mestskej časti Diely (3,6). 
Hodnoty v 9 slovenských mestách pohybovali v rozpätí od 2,3 (Zvolen) až po 3,3 
(Rimavská Sobota), najviac sa približovali k mestu Nitra v Prievidzi (2,7), 
v Púchove a v Leviciach (2,9).V porovnaní s európskymi mestami (2,1), mesto 
Nitra ako aj ostatné slovenské mestá v hodnotení tohto ukazovateľa zaostávajú. 

Verejná zeleň – ukazovateľ, ktorý vyjadruje kvantitatívnu stránku mestskej 
zelene bol hodnotený veľmi podobne ako predchádzajúci ukazovateľ (2,8). 
Najhoršiu hodnotu dosiahol v mestskej časti Diely a pozitívne hodnoty v Horných 
Krškanoch (2,1), v Párovských Hájoch (2,3) a v Janíkovciach (2,4). Podobne 
vnímajú verejnú zeleň obyvatelia Levíc a Púchova(2,9), najkritickejší boli 
obyvatelia Rimavskej Soboty (3,3), ktorí ju vnímajú podobne ako obyvatelia 
hodnotených európskych miest. Úroveň verejnej dopravy  dosiahla v porovnaní 
s predchádzajúcimi o niečo lepšiu známku (2,7). Vo všetkých mestských častiach 
boli veľmi vyrovnané výsledky od 2,5 po 2,8 (o niečo horšie sú v Dolných 
Krškanoch – 3,2). V porovnaní s anketovanými mestami  (hodnoty od 1,9 
Rimavská Sobota po 3,4 Piešťany) dosahuje priemernú hodnotu, ale opäť zaostáva 
za hodnotením európskych miest (2,2). Úroveň vnímanej osobnej bezpečnosti 
a ochrany osobného majetku patrí k negatívne hodnoteným ukazovateľom (2,9). 
Najviac bezpeční sa cítia obyvatelia Párovských  Hájov (2,5) a najmenej obyvatelia 
Dražoviec (3,5), Dielov (3,2) a Zobora (3,1). Lepšie ako v Nitre ju vnímajú 
v Púchove (2,5), podobne obyvatelia Šale (2,9) a obyvatelia európskych miest 
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(2,3), v ostatných slovenských mestách ju vnímajú horšie. Pracovné príležitosti 
v meste patria k najhoršie hodnoteným ukazovateľom (3), ukazovateľ je 
v jednotlivých častiach hodnotený veľmi rôzne. Najhorší výsledok je v mestskej 
časti Čermáň (3,7), najlepšie je hodnotený obyvateľmi Kyneku (2,7). Oveľa 
negatívnejšie vnímali  situáciu obyvatelia anketovaných slovenských miest, 
v ktorých sa pohybovali hodnoty v rozpätí od 3,3 (Púchov) po 4,6 (Rimavská 
Sobota).Výsledky sú tiež oveľa horšie ako v európskych mestách (2,2).  
 
Graf č.4: Spokojnosť obyvateľov s  úrovňou a kvalitou bývania, dostupnosťou 
a cenou bytov, medziľudskými vzťahmi, kvalitou prírodného prostredia 
a dostatkom verejnej zelene, úrovňou MHD, bezpečnosťou a ochranou majetku 
 
Graph 4: Citizens' satisfaction with the level and quality of housing, availability 
and price of housing, interpersonal relationships, the quality of the natural 
environment and plenty of public green spaces, the level of public transport, safety 
and property 
 

 
 

 41



Geoinformation                                                                                                6/2010 

Graf č. 5: Spokojnosť obyvateľov s úrovňou sociálnych a zdravotných služieb, 
kultúrnych   a oddychových služieb, škôl v meste, informovanosťou obyvateľstva, 
účelným využívaním príjmov z mesta, pracovnými príležitosťami, podporou 
podnikateľských zámerov, so záujmom o veci verejné 
 
Graph 5: Citizens' satisfaction with the level of social and health services, cultural 
and recreational services in city schools, public awareness, effective use of city 
revenue, jobs, supporting business objectives, with an interest in public affairs 
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Graf č.6:  Spokojnosť obyvateľov s jednotlivými oblasťami života v hodnotených 
mestách 
 
Graph 6: The satisfaction with various areas of the population lives in cities rated 
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Podpora novým podnikateľským zámerom v meste dosiahla známku 2,9, 
pozitívne ju vnímajú obyvatelia Dražoviec (2,1), kde sa nachádza nový 
priemyselný park Sever, najhoršie sa vyjadrili obyvatelia Janíkoviec (3,8). 
V slovenských a v európskych mestách sa ukazovateľ nevyhodnocoval. Úroveň 
sociálnych a zdravotných služieb obyvatelia Nitry hodnotia veľmi kriticky (3). 
Hodnotu horšiu ako priemer (nad 3) sme zaznamenali v mestských častiach Diely, 
Dražovce, Čermáň, Kynek, Mlynárce. V porovnaní s ostatnými slovenskými 
mestami je rovnaká situácia v Púchove (3), spokojnejší sú iba obyvatelia Dubnice 
a Zvolena (2,7). Priemerné hodnotenie je opäť výrazne horšie ako v európskych 
mestách (1,9). K najlepšie hodnoteným ukazovateľom patrí v meste aj úroveň 
kultúrnych a športových služieb (2,5). Obyvatelia Nitry ho v porovnaní s ostatnými 
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mestami vnímajú  pozitívne, lepšiu hodnotu zo slovenských miest dosiahol len vo 
Zvolen (2,4) , v ostatných je úroveň hodnotená negatívnejšie. V porovnaní 
s európskymi mestami (1,9) však Nitra opäť zaostáva. V rámci mestských častí sú 
najviac nespokojní obyvatelia Horných Krškán (2,9). Rovnako hodnotená je 
obyvateľmi aj úroveň školstva (2,5). Ešte pozitívnejšie ju hodnotí väčšina 
slovenských miest (okrem Piešťan 2,7), v ktorých hodnoty sa pohybujú v rozpätí 
2,3 – 2,4 a aj európskych miest (1,6). Záujem obyvateľov o veci verejné 
predstavuje významný predpoklad pre ďalšie pozitívne zmeny. Celkový záujem 
obyvateľov je v každej mestskej časti hodnotený negatívne, pričom priemerná 
známka za mesto dosiahla hodnotu 3, čo upozorňuje na nedostatočnú prácu 
samosprávy, ale aj iné problémy v meste napr. negatívne hodnotené medziľudské 
vzťahy. Najvyšší záujem o život v meste prejavovali respondenti v Horných 
Krškanoch (2,5) a v Párovských Hájoch (2,6) a najmenší obyvatelia Dielov 
a Čermáňa (3,4). V slovenských mestách sa tento ukazovateľ nevyhodnocoval ako 
aj ďalšie dva nasledujúce. Účelné využívanie príjmov mesta, ktorý podobne ako 
predchádzajúci ukazovateľ súvisí s prácou miestnej samosprávy dosiahol rovnakú 
známku 3. S úrovňou hospodárenia mesta sú najspokojnejší v Dolných Krškanoch 
(2,6) a najhoršie vnímajú situáciu obyvatelia Janíkoviec (3,7). Úroveň 
informovanosti obyvateľov o aktivitách, ktoré sa konajú v meste hodnotia 
obyvatelia známkou 2,7, čo patrí v porovnaní s ostatnými ukazovateľmi pre mesto, 
k tým lepšie hodnoteným. Informovanosť totiž umožňuje zvýšiť záujem 
o zapájania sa do verejného života. K najviac spokojným patria obyvatelia 
mestskej časti Zobor (2,3) , naopak najmenej sú spokojní obyvatelia Dražoviec 
(3,3). Obyvatelia môžu byť priamo informovaní pracovníkmi jednotlivých 
oddelení mestského magistrátu alebo klientského centra. Ďalšie aktuálne 
informácie získavajú z úradných tabúľ mesta, z oficiálnych internetových stránok, 
z miestnych médií, z webovej stránky mesta, z miestnych a regionálnych novín. 

 
Celková spokojnosť obyvateľov s mestom Nitra ako s miestom na bývanie 
a prácu  

 
V rámci dotazníkového prieskumu sme hodnotili aj celkovú spokojnosť 

obyvateľov s mestom Nitra ako s miestom na bývanie a prácu, kde nás okrem 
celkového priemerného výsledku pre mesto Nitra, zaujímali výsledky obyvateľov 
v jednotlivých mestských častiach a taktiež porovnanie mesta Nitra so slovenskými 
a eur mestami. Z celkového počtu (1995 respondentov) sa k problematike vyjadrilo 
1988 respondentov (99,6%), iba 7 respondentov sa odmietlo vyjadriť. Z grafu č.7 
vyplýva, že 9,45 % (188) respondentov je veľmi spokojných s mestom Nitra ako 
s miestom na bývanie a prácu (najviac z mestskej časti Kynek 20% respondentov, 
najmenej Diely 3,3%). Skôr spokojných je 56,8 % (1129) respondentov (najviac 
84,6% obyvatelia Párovských Hájov, najmenej 33,3% v Janíkovciach), skôr 
nespokojných až nespokojných je 24,1% (479) respondentov (najviac 38,1 % 
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v Janíkovciach, najmenej 7,7 % v Párovských Hájoch). Veľmi nespokojných je 3,7 
% (73) opýtaných (najviac 16,6 % v Janíkovciach a žiadni nespokojní v Horných 
Krškanoch, v Párovských Hájoch, na Kyneku a v Dražovciach). K otázke sa 
nevedelo vyjadriť 5,9 %  (118) respodentov. V meste Nitra je teda celkovo 
spokojných 66,27% (veľmi a skôr spokojných) obyvateľov. Pri porovnaní 
s dotaznikovým prieskumom uskutočnený v rámci slovenských miest, dopadlo 
mesto Nitra najlepšie. Podobné hodnotenie prejavili obyvatelia Dubnice (65,5%) 
a Zvolena (65,2%) a naopak najväčšiu nespokojnosť prejavili obyvatelia 
Rimavskej Soboty (37,4%). Z grafu č.8 môžeme vidieť, že porovnaní s európskymi 
mestami však ani situácia v Nitre nie je až taká pozitívna, v európskych mestách 
vyjadrilo spokojnosť so životom v meste až 80% respondentov. 

 
Graf č.7: Celková spokojnosť obyvateľov jednotlivých mestských častí so životom 
v meste Nitra v % 
 
Graph 7: Overall satisfaction of inhabitants of different areas of life in the city of 
Nitra in % 
 

 
 

Diskusia a záver 
 
Spokojnosť obyvateľov s rôznymi oblasťami života mesta Nitra bola 

dokumentovaná na rôznej úrovni. Najlepšie hodnotenými ukazovateľmi sú úroveň 
a kvalita bývania, úroveň kultúrnych a oddychových služieb a úroveň školstva. 
Naopak najnižšia miera spokojnosti bola zaznamenaná v prípade  hodnotenia 
dostupnosti a cien bytov, získania pracovných príležitostí v meste, s úrovňou 
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sociálnych a zdravotných služieb a v prípade práci a činnosti miestnej samosprávy, 
s ktorou súvisia dva nízko hodnotené ukazovatele – záujem obyvateľov o veci 
verejné a účelné a efektívne využívanie príjmov mesta. V rámci hodnotenia 
viacerých oblastí boli výsledky mesta Nitra v porovnaní s výsledkami slovenských 
miest podobné napr. s kvalitou prírodného prostredia, s dostatkom verejnej zelene, 
s úrovňou verejnej dopravy. 
 
Graf č.8:  Porovnanie celkovej spokojnosti obyvateľov mesta v % 
 
Graph 8: The comparison of overall satisfaction of city residents in % 
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Niektoré oblasti obyvatelia Nitry vnímajú pozitívnejšie ako slovenské 
mestá. Najväčšie rozdiely sú v hodnotení pracovných príležitostí, ktoré hodnotia 
obyvatelia Nitry známkou 3 a priemerná známka slovenských miest je 3,8. O niečo 
pozitívnejšie vnímajú aj úroveň kultúrnych a oddychových služieb (Nitra – 2,5, 
slovenské mestá – 2,9), čo súvisí s jej postavením v rámci Slovenska, Nitra patrí 
k najvýznamnejším centrám spoločenského a kultúrneho života. Jediný 
ukazovateľ, ktorý nedosahuje priemernú známku slovenských miest je hodnotenie 
úrovne základných a stredných škôl v meste, ktorú vnímajú obyvatelia Nitry  
o niečo negatívnejšie (Nitra - 2,5, slovenské mestá 2,4). Nepodarilo sa nám 
porovnať výsledky  ďalších  oblastí hodnotených v meste Nitra (medziľudské 
vzťahy, dostupnosť a cena bytov, záujem obyvateľov o veci verejné, účelné 
využívanie príjmov mesta, úroveň informovanosti obyvateľov o aktivitách, ktoré sa 
konajú v meste), keďže sa v mestách nehodnotili, prípadne sa hodnotili iným 
spôsobom. V príspevku sme sa snažili o porovnanie a jednotlivých oblastí života 
mesta Nitra s európskymi mestami, ktoré sa do prieskumu zapojili v roku 2003. 
Napriek tomu, že od prieskumu uplynulo už 7 rokov môžeme konštatovať, že 
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mesto Nitra výrazne zaostáva v hodnotení viacerých oblastí. Najväčšie rozdiely sú 
v hodnotení sociálnych a zdravotných služieb, školstva, získavania pracovných 
príležitostí, podobný názor majú iba na úroveň a kvalitu bývania.  Túto skutočnosť 
mohla spôsobiť aj hospodárska kríza, ktorá prispela k spomaleniu hospodárskeho 
rastu Slovenska, čo spôsobuje možnú dlhodobo pretrvávajúcu  kritickosť 
obyvateľov. Z tohto dôvodu by bolo potrebné pokračovať v prieskume 
hodnotených miest naďalej, aby sme mohli porovnať vývoj v hodnotení 
spokojnosti jednotlivých oblastí života, ale aj ďalších hodnotených ukazovateľov. 
Celková spokojnosť obyvateľov Nitry so životom v meste je nižšia ako 
v európskych mestách. Najväčší rozdiel je v kategórií veľmi spokojných 
obyvateľov (Nitra 9,5%, európske mestá 2,9%). V porovnaní s ostatými 
slovenskými mestami však obyvatelia Nitry, hodnotia miestnu komunitu lepšie, 
pretože celkovo spokojných je 66, 27% obyvateľov Nitry, zatiaľ čo v hodnotených 
slovenských mestách bolo  priemerne celkovo spokojných iba 57,9 % obyvateľov. 
Na základe tohto výsledku môžeme konštatovať, že obyvatelia Nitry sú spokojní 
s mestom Nitra ako miestom svojho života a práce. 

 
Poďakovanie: Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu UGA  10 - 0042 (Mesto 
Nitra - ako objekt Miestnej agendy 21 ). 
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SATISFACTION OF NITRA´S CITIZENS WITH LOCAL COMMUNITIES  
 
Summary 
 

In this paper we deal with the assessment of the satisfaction level of the 
residents of the city of Nitra in various areas of life, as well as overall satisfaction 
with the city of Nitra as a place to live and work. One of the aims was to compare 
the results from Nitra with the results from other cities, which participated in a 
similar survey within the "Common European Indicators" project (2003) and in the 
"Sustainable urban development and mitigation of the negative impacts of climate 
changes on the quality of life and status of the urban environment" project (2005) 
and were published in the works of authors Hudeková, Mederly (2003), Mederly, 
Hudeková (2005). As a way of obtaining the input data we used a questionnaire to 
which 1995 people participated in Nitra aged 15 years. Citizens' satisfaction with 
different areas of life in Nitra has been documented at various levels. Top rated 
indicators are the level and quality of housing, level of cultural and recreational 
services and education level. While the lowest satisfaction rate was recorded for 
the assessment of availability and prices of housing, obtaining jobs in the city, with 
the level of social and health services, and work and activities of local government, 
which relates to two low rated indicators – interest and involvement of inhabitants 
in the public matters, and efficiency and effective use of city revenue. In 
comparison with other European cities, there are the biggest differences in the 
evaluation of social and health services, education, obtaining employment. 
Population and overall satisfaction with life in Nitra is lower than in European 
cities. Compared to other Slovak towns or cities, however the inhabitants of the 
city of Nitra, assess local community comparatively well, as 66, 27% of inhabitants 
are generally happy with the life in Nitra, while in the other Slovak towns and 
cities only 57, 9% of people are satisfied with their lifes. Based on these results we 
can say that the Nitra’s residents are satisfied with the city of Nitra as a good place 
to live and work.  

 
Mgr. Henrieta Horičková 
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV, UKF v Nitre,  
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, 
E-mail: henrieta.horickova@ukf.sk 
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PROJEKT HODNOTENIE KVALITY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ 
LOKALIZOVANÝCH NA VIDIEKU V NITRIANSKOM 

SAMOSPRÁVNOM KRAJI 
 

Jana Jarábková, Janka Beresecká, Zuzana Poláková 
 
Abstract 
 

The project aims to propose a system for evaluating quality of small 
capacity accommodation facilities located in rural areas. The proposed scheme 
presumes establishment of quality standards, their application and monitoring. In 
developing the standards, we accept the experience with application of various 
quality standards used in evaluating quality of accommodation abroad. We found 
that the existing quality standards guarantee a minimum standard of equipment 
and services of accommodation facilities, improve their market position and offer 
its members a competitive advantage. An important step in the development of 
standards was to determine the criteria and parameters. To enable that we used 
the grading method. It results in two sets of criteria - compulsory and optional. 
Compulsory criteria represent a group of minimum criteria and optional criteria 
allow accommodation facilities to focus on specific target group of guests in the 
countryside. Having met the above mentioned criteria,  accommodation facilities 
located in rural areas can be given a quality label. It is necessary to provide the 
certification process organizationally and financially. We assume that the bearer 
and warranter of professional certification of accommodation facilities in rural 
areas will be Regional tourism organization which will create an independent 
certification body. 

 
Keywords: quality, accommodation, countryside, criteriaof evaluation, 
certification 

 
Úvod 

 
Presadenie sa na trhu si vyžaduje zvýšenie konkurencieschopnosti. Tento 

proces sa však nezaobíde bez dostatočnej politickej, spoločenskej podpory 
a uvedomenia si ekonomickej dôležitosti. Základným nástrojom na udržanie 
a zvyšovanie konkurencieschopnosti odvetvia cestovný ruch je kvalita.  

 Kvalita sa však nechápe len ako faktor imidžu, ale stáva sa aj otázkou 
prežitia a musí sa brať do úvahy pri všetkých rozhodnutiach manažmentu. Je 
nevyhnutnou  podmienkou pre dosiahnutie dlhodobého úspechu v ktorejkoľvek 
oblasti podnikania – vidieckeho cestovného ruchu nevynímajúc. Samostatná 
garantovaná kvalita služby však ešte neznamená jej expanziu na trhu. Je treba voliť 
efektívnu marketingovú stratégiu, ktorá bude viesť k rozširovaniu trhového 
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potenciálu.  Vidiecky cestovný ruch je špecifické odvetvie, kde poskytovateľmi 
služieb sú predovšetkým malí  podnikatelia s nedostatkom kapitálu, kontaktov, 
skúseností aj vedomostí v oblasti marketingu. Predpokladom úspechu je spolupráca 
a koordinácia aktivít viacerých podnikateľov v oblasti cestovného ruchu.  
Koordinácia tak rôznorodých podnikateľských subjektov a služieb si vyžaduje 
vytvorenie systému riadenia kvality, jeho udržiavanie,  neustále zlepšovanie a   
inštitucionalizáciu.  
 
Cieľ, materiál a metodika 
 

Cieľom projektu je navrhnúť systém hodnotenia kvality malokapacitných 
ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku. Systém hodnotenia kvality bude 
experimentálne aplikovaný v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja 
v roku 2011. V jednotlivých etapách spracovania projektu sme využili skúsenosti 
partnerov z Francúzska a tiež skúsenosti so zavádzaním podobných systémov 
hodnotenia kvality v európskych krajinách (Švajčiarsko, Nemecká spolková 
republika a Česká republika). Na základe komparatívnej analýzy systémov kvality 
vo vybraných krajinách a ich pozitívnych skúseností s ich aplikáciou v zahraničí 
odporúčame pre ubytovacie zariadenia lokalizované na vidieku uplatňovať systém 
kvality založený na štandardoch. Proces tvorby štandardov kvality pozostáva, 
podľa viacerých autorov, z 13 krokov (Šípková, 2007, Holúbeková, 2009).  

 
Tabuľka 1: Proces tvorby a implementácie štandardov kvality 
 
Table 1: The process of creating and implementing quality standards 

Zdroj: Šípková, In: Gúčik a kol., 2007, s. 235. Holúbeková, 2009, s. 95. 
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V rámci projektu sme sa zamerali na koncepčnú fázu procesu tvorby 
štandardov. Zásadným krokom celého postupu bolo stanovenie kritérií, ich 
parametrov a určenie spôsobu ich hodnotenia. Kritériá pre hodnotenie kvality 
ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku navrhol riešiteľský kolektív 
projektu. Navrhnuté kritériá boli dvakrát pripomienkované vo verejnej diskusii na 
konferenciách prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa na 
území NSK. Po zohľadnení dôležitých pripomienok a odporúčaní sme 
vyselektovali 99 kritérií. Vybrané kritériá ovplyvňujú rozdielnou mierou 
spokojnosť hostí s poskytnutými službami ubytovacích zariadení. S cieľom 
objektivizovať význam kritérií sme uskutočnili dotazníkový prieskum. 
Prostredníctvom dotazníka sme oslovili celkom 209 respondentov – potenciálnych 
hostí ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku. Dotazník bol z hľadiska 
obsahu rozdelený do štyroch hlavných častí. V prvej časti  sme zisťovali základné 
sociálno-demografické údaje o respondentoch, v druhej časti frekvenciu a účel 
návštevy ubytovacieho zariadenia, v tretej časti sme zisťovali význam jednotlivých 
kritérií pre spokojnosť hosťa ubytovacieho zariadenia a v štvrtej časti respondenti 
zoradili jednotlivé skupiny kritérií podľa dôležitosti s využitím hodnotiacej škály 
od 1 do 10. Okrem zoraďovacej škály, ktorá vyžaduje od respondenta určiť 
relatívnu veľkosť jeho postoja k danému kritériu  a usporiadať kritériá podľa 
dôležitosti resp. jeho preferencií, sme pri hodnotení významu jednotlivých kritérií 
využili aj 5-stupňovú Likertovu hodnotiacu škálu, ktorá meria stupeň súhlasu 
s navrhnutým kritériom (Mateides, Ďaďo, 2002, s. 647). Prieskum sa realizoval 
v mesiacoch apríl – jún 2010, v mestách Nitra, Banská Bystrica a Zvolen. Na 
vyhodnotenie významu jednotlivých kritérií sme použili bodovaciu metódu. 
Predpokladom aplikácie tejto metódy pri určení váh kritérií je, že experti sú 
schopní kvantitatívne ohodnotiť kritériá. Podľa zvolenej bodovej stupnice musí j-ty 
hodnotiteľ ohodnotiť i-te kritérium hodnotou aij. Zvolená stupnica môže byť napr. 
z intervalu aij∈〈0,10〉. Čím je kritérium dôležitejšie, tým je bodové ohodnotenie 
vyššie. Bodová metóda umožňuje diferencované vyjadrenie subjektívnych 
preferencií hodnotiteľa. Táto metóda sa použije, ak kritéria hodnotia viacerí 
hodnotitelia. Bodové ohodnotenie sa usporiada do tabuľky (Didiášová, I., 2004, 
Repiský, J., 2005).Najdôležitejšie kritérium je kritérium s najväčšou hodnotou. 
 

Vypočítajú sa váhy i-teho kritéria podľa j-teho hodnotiteľa podľa vzťahu: 
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Priemerná váha i-teho kritéria 

 

kde:  súčet individuálnych váh ∑
=

n

i
ijv

1

 
kde s je počet hodnotiteľov.  
 
Výsledky a diskusia 
 

Z diskusií so zástupcami francúzskej organizácie GRETA 
(GRoupementsd’ETAblissements) a s prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení na 
vidieku a predstaviteľmi miestnej a regionálnej samosprávy vyplynula jednoznačná 
požiadavka na vypracovanie štandardov pre ubytovacie zariadenia lokalizované na 
vidieku. Tieto štandardy by mali predovšetkým:  

 
• zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb na vidieku a do istej miery ju zjednotiť, 
• garantovať a prezentovať kvalitu služieb navonok,  
• zohľadniť vnímanie kvality služieb hosťom, 
• uľahčiť rozhodovanie zákazníka, 
• zabezpečiť kontrolu poskytovaných služieb. 

 
Pri tvorbe štandardov sme akceptovali skúsenosti s aplikáciou rôznych 

štandardov kvality používaných pri hodnotení ubytovacích zariadení vo 
Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Španielsku a Českej republike. Jednotlivé 
klasifikačné systémy sa vzájomne líšia objektom hodnotenia – rôzne veľkostné 
kategórie ubytovacích zriadení, druhom ubytovacieho zariadenia, kritériami 
certifikácie, ich obsahom, rozsahom a voliteľnosťou, formou rozlíšenia a rozsahom 
tried, úrovňou certifikácie, nositeľmi a realizátormi certifikácie, kontrolnými 
mechanizmami kvality služieb, spôsobom spoplatnenia a výškou poplatku za 
používanie „značky“ kvality a dobou platnosti udeleného certifikátu.  
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Systémy hodnotenia kvality ubytovacích zariadení lokalizovaných na 
vidieku v Nemecku, Švajčiarsku a Českej republike slúžia k naplneniu podobných 
cieľov. Hlavným cieľom všetkých systémov je garantovať minimálny štandard 
vybavenia a služieb ubytovacích zariadení, zlepšiť ich postavenie na trhu 
a poskytnúť tak svojim členom konkurenčnú výhodu. Niektoré systémy hodnotenia 
slúžia tiež k diferenciácii výkonov hodnotených zariadení a zohľadňujú nároky 
rôznych cieľových skupín na vybavenie a služby ubytovacích zariadení (Nemecká 
spolková republika). Spoločným znakom ubytovacích  zariadení lokalizovaných na 
vidieku sú prevažne nízka lôžková kapacita a druh ubytovacieho zariadenia. Na 
vidieku analyzovaných krajín sa nachádzajú  kategórie prázdninové domy a byty, 
izby v súkromí a penzióny a hostince s ubytovaním (NSR) a kempingy, chatové 
osady a turistické ubytovne (ČR). Hodnotiace systémy používajú minimálne 
kritériá pre klasifikáciu zariadení, ktoré sú povinné všetky ubytovacie zariadenia 
zaradené v príslušnej kategórii naplniť a fakultatívne kritériá (NSR a ČR), ktoré sa 
odporúča splniť. 

Kritériá hodnotenia zahŕňajú najmä štandardy pre budovy a priestory, pre 
služby zariadení a  štandardy pre poskytovanie informácií. Precízne 
prepracovanými kritériami hodnotenia disponujú najmä v NSR. Špecifické kritériá 
sú definované napr. pre produkt  a jeho tvorbu, hygienické a ekologické kritériá. 
V analyzovaných krajinách sa pre odlíšenie rôznej úrovne vybavenosti priestorov a  
poskytovania služieb používajú 4 až 5 stupňové hodnotiace škály. 

Certifikácia ubytovacích zariadení v dotknutých krajinách je dobrovoľná 
a jej nositeľom sú profesijné a odvetvové zväzy. Realizáciu certifikácie 
zabezpečujú regionálne zastúpenia uvedených zväzov, ktoré zároveň kontrolujú 
splnenie hodnotiacich kritérií. Certifikácia je vo všetkých krajinách spoplatnená 
a časovo obmedzená. 
 
Návrh kritérií pre hodnotenie kvality ubytovacích zariadení lokalizovaných 
na vidieku 
 

Spoločným znakom pre analyzované ubytovacie zariadenia je ich 
lokalizácia, ktorá indikuje špecifický charakter najmä doplnkového vybavenia 
a služieb poskytovaných na vidieku. Preto sme ubytovacie zariadenia označili 
spoločným názvom „ubytovanie na vidieku“. Z analýzy ubytovacích zariadení 
v Nitrianskom samosprávnom kraji ale vyplynulo, že vzhľadom na lokalizáciu a 
vybavenosť ubytovacích zariadení a štruktúru ich hostí možno ubytovanie na 
vidieku rozdeliť do štyroch hlavných skupín: 

 
1)  ubytovanie na vidieku vhodné pre turistiku 
2)  ubytovanie na vidieku vhodné pre pobyt pri vode 
3)  ubytovanie na vidieku orientované na kultúru a vzdelávanie 
4) viacúčelové ubytovanie na vidieku. 
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Uvedené skupiny ubytovacích zariadení dokážu uspokojiť špecifické 
skupiny hostí. Preto je zmysluplné ich pri koncipovaní značky kvality ďalej 
rozlišovať. 

Ubytovanie na vidieku vhodné pre turistiku je určené cieľovým 
skupinám so záujmom športové vyžitie vo vidieckom prostredí. Lokalizácia, 
doplnková vybavenosť a služby ubytovacieho zariadenia umožňujú hosťom 
realizáciu aktivít ako pešia turistika, cykloturistika, poľovníctvo, agroturistika, 
jazda na koni. Na uvedené cieľové skupiny sa orientuje 20 % analyzovaných 
zariadení v NSK. 

Ubytovanie na vidieku vhodné pre pobyt pri vode. Ubytovacie zariadenie 
je lokalizované v blízkosti vodného zdroja (vodné plochy, toky, termálne 
pramene), ktorý sa využíva na rekreačné aktivity - kúpanie, vodné športy. 
Cieľovou skupinou sú najmä rodiny s deťmi, seniori. Ubytovacie zariadenia 
viazané na využívanie vodného zdroja pre rekreačné účely sú najsilnejšou 
skupinou zariadení prevádzkovaných na území kraja (66 % ubytovacích zariadení). 
Dôvodom sú veľmi dobré klimatické a hydrologické podmienky pre realizáciu 
kúpania a  športov najmä v letnom období. Ubytovacie zariadenia poskytujú 
spravidla okrem základných služieb i širokú škálu doplnkových služieb. 

Ubytovanie orientované na kultúru a vzdelávanie. Ubytovacie zariadenia 
tohto typu sú vhodné pre realizáciu väčších kultúrnych podujatí, vzdelávacie 
aktivity typu konferencií a pracovných  seminárov, pre organizovanie kurzov. 
Cieľovou skupinou sú manažéri a pracovníci firiem, zamestnanci inštitúcií verejnej 
správy a samosprávy, vzdelávacích inštitúcií, členovia rôznych záujmových 
združení a zväzov. Ubytovacie zariadenia poskytujú ubytovacie a doplnkové 
služby v priestoroch historických objektov (kaštieľov a kúrií), ktoré disponujú 
priestormi, vhodným technickým vybavením, doplnkovou vybavenosťou a 
službami a tiež personálom pre organizovanie  kultúrnych podujatí a vzdelávacích 
aktivít. Na území NSK sa nachádza takmer 4 % ubytovacích zariadení zameraných 
na kultúru a vzdelávanie. 

Viacúčelové ubytovanie na vidieku predstavuje ďalšie využitie 
ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku – ubytovanie zamestnancov 
blízkych podnikov, ubytovanie tranzitných cestujúcich, obchodní cestujúci, 
mototuristi. V NSK je uvedený typ zariadení lokalizovaný predovšetkým v obciach 
v bezprostrednej blízkosti priemyselných zón miest alebo ojedinele v blízkosti 
veľkých podnikov (Atómová elektráreň Mochovce) prípadne na hlavných cestných 
trasách v blízkosti miest. Ubytovacie kapacity v obciach Tešedíkovo a Močenok sú 
viazané na mesto Šaľa, Cabaj Čápor, Malý Lapáš a Tesárske Mlyňany na mesto 
Nitra, Klasov na mesto Vráble, Tovarníky, Krušovce a Jacovce na mesto 
Topoľčany a obec Kalná nad Hronom na atómovú elektráreň v Mochovciach. 
Z celkového počtu analyzovaných zariadení sa nachádza na území kraja cca 10 % 
viacúčelových zariadení. Ich osobitosťou je obmedzená doplnková vybavenosť 
zariadení a chýbajúce na ubytovanie nadväzujúce služby. 
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Označenie ubytovanie na vidieku nie je vhodné pre všetky typy ubytovacích 
zariadení. Preto sme definovali základné podmienky pre žiadateľov o udelenie 
značky „ubytovanie na vidieku“. 
 

1. ubytovacie zariadenia, spĺňajú požiadavky Vyhlášky 277/2008 Z. z. 
a v zmysle uvedenej Vyhlášky sú zariadenia zaradené do zodpovedajúcej 
kategórie a triedy, 

2. ubytovacie zariadenie je lokalizované na vidieku tzn. v obci s počtom 
obyvateľov do 5000, 

3. ubytovacie zariadenie disponuje kapacitou max. 50 lôžok, (z auditu 
ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku v NSK vyplýva, že až 
76 % ubytovacích zariadení disponuje kapacitou maximálne 50 lôžok), 

4. ubytovacie zariadenie spĺňa minimálne kritériá pre označenie „ubytovanie 
na vidieku“ 

5. ubytovacie zariadenie je členom združenia „Ubytovanie na vidieku 
v NSK“ 

 
Minimálnu kvalitu ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku 

navrhujeme zabezpečiť vymedzením obligatórnych resp. minimálnych kritérií, 
ktoré naplní každé certifikované ubytovacie zariadenie, bez rozdielu.  

Fakultatívne kritériá umožňujú ubytovacím zariadeniam orientovať sa na 
špecifickú cieľovú skupinu hostí a poskytujú im možnosť výberu doplnkovej 
vybavenosti a doplnkových služieb, ktorými sa vzájomne odlišujú. V rámci 
skupiny fakultatívnych kritérií získa certifikované zariadenie minimálne 50 % 
bodov.  

Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu, ktoré sme vyhodnotili 
pomocou bodovacej metódy, sme stanovili významnosť jednotlivých kritérií 
(celkom 99), ktoré sme zaradili do desiatich skupín. 
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Tabuľka 2: Význam kritérií pre hodnotenie kvality ubytovacích zariadení 
lokalizovaných na vidieku 
 
Table 2: Importance of criteria for assessing the quality of accommodation 
facilities located in rural areas 

Skupiny kritérií 
Význam 
kritérií

Počet 
bodov

Lokalizácia ubytovacieho zariadenia 0,13 65 
Dostupnosť ubytovacieho zariadenia 0,11 55 
Základná vybavenosť ubytovacích zariadení 0,12 60 
Doplnková vybavenosť ubytovacieho zariadenia 0,09 45 
Špecifické služby ubytovacieho zariadenia 0,07 35 
Informácie 0,08 40 
Personál 0,11 55 
Bezpečnosť 0,1 50 
Cena služieb 0,12 60 
Spätná väzba medzi poskytovateľom služby a 0,07 35 
Celkom: 1,00 500 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Nositelia značky kvality „ubytovanie na vidieku“ nadobúdajú po úspešnej 
certifikácii zodpovedajúce práva a povinnosti. 
 
Inštitucionálne zabezpečenie certifikácie ubytovacích zariadení 
lokalizovaných na vidieku 

 
Hlavným nositeľom a odborným garantom certifikácie ubytovacích 

zariadení na vidieku bude krajská organizácia cestového ruchu. Krajská 
organizácia cestovného ruchu podporuje a vytvára podmienky na rozvoj 
cestovného ruchu na území kraja. Jej členmi sú vyšší územný celok a najmenej 
jedna oblastná organizácia cestovného ruchu pôsobiaca na území kraja. Jednou 
z kompetencií vyššieho územného celku (§ 5 Zákona č. 91/2010 Z.z.) je aj 
vytvárať podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty 
na jeho území k rozvoju cestovného ruchu, zvyšovaniu kvality služieb 
a konkurencieschopnosti. Certifikácia ubytovacích zariadení lokalizovaných na 
vidieku je nástrojom zvyšovania kvality služieb a vyšší územný celok bude 
podporovať zvyšovanie kvality ubytovacích služieb na vidieku prostredníctvom 
krajskej organizácie cestovného ruchu.  

Krajská organizácia cestovného ruchu zostaví pracovnú skupinu pre 
certifikáciu – certifikačný orgán. V certifikačnom orgáne sú zastúpení odborníci 
z úradu samosprávneho kraja, oblastné organizácie cestovného ruchu, regionálne 
a miestne združenia cestovného ruchu, poskytovatelia ubytovacích služieb na 
vidieku, agentúry sprostredkujúce ubytovacie služby na vidieku (cestovné 
kancelárie a cestovné agentúry, turistické informačné kancelárie) a ďalší odborníci 
reprezentujúci vzdelávanie v cestovnom ruchu. 

K úlohám certifikačného orgánu patrí najmä:  
• spracovanie podkladov pre klasifikáciu (minimálne požiadavky, kategórie a  

kritériá klasifikácie, dotazníky a systém kontroly),  
• aktualizovanie a precizovanie klasifikačného systému,  
• stanovenie klasifikačnej periódy,  
• formuluje požiadavky na vzdelanie kontrolórov, 
• organizuje vzdelávacie kurzy pre kontrolórov. 

 
Kontrolóri. Úlohou kontrolóra je skontrolovať pravdivosť a reálnosť 

prevádzkovateľom deklarovaných údajov. Kontrolór je povinný pravidelne 
absolvovať vzdelávacie aktivity, ktoré organizuje  certifikačný orgán (úvodné 
kurzy a doškoľovanie v ďalšom období – výmena skúseností kontrolórov a zmeny 
procese certifikácie).  Kontrolóri sú zároveň zástupcami kvality. Poskytujú spätne 
informácie poskytovateľom ubytovania a poradenské služby.  Tak prispievajú 
k zlepšeniu kvality produktu ubytovacích zariadení a celkove k zlepšeniu kvality 
v cestovnom ruchu na Slovensku.  
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Kroky nevyhnutné pre zaistenie certifikácie: 
1. etablovanie značky kvality „ubytovanie na vidieku“, logo, registrácia, 
2. dobudovanie informačného systému NSK, (systém online rezervácie 
ubytovania), 
3. založenie krajskej organizácie cestovného ruchu, 
4. zriadenie certifikačného orgánu, 
5. vzdelávanie subjektov zapojených do procesu certifikácie 
6. propagácia značky kvality, akvizícia 

 
Záver 

Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku prispieva k zlepšeniu kvality  
vybavenosti, služieb a personálu ubytovacích zriadení. Navrhnutý systém 
certifikácie zohľadňuje pozitívne skúsenosti s aplikáciou systémov hodnotenia 
kvality ubytovacích zariadení v zahraničí a taktiež vnímanie kvality služieb 
z pozície zákazníka – hosťa. Výsledkom certifikácie bude garancia štandardne 
definovanej kvality produktu, jednoduchá identifikácia certifikovaných 
ubytovacích zariadení v praxi a spätná kontrola stanovených štandardov. Terénny 
prieskum realizovaný v ubytovacích zariadeniach v Nitrianskom samosprávnom 
kraji poukázal na problémy s aplikáciou legislatívy v praxi, najmä na chýbajúci 
účinný kontrolný mechanizmus a tiež na neznalosť právnych noriem upravujúcich 
minimálne požiadavky na prevádzku príslušných kategórií a tried ubytovacích 
zariadení. Výsledkom je rozdielny štandard poskytovaných služieb na vidieku. 
Navrhovaný systém hodnotenia kvality ubytovacích zariadení lokalizovaných na 
vidieku sa zakladá na hodnotení takmer 100 položiek, rozdelených do desiatich 
skupín kritérií a predpokladá založenie samostatného certifikačného orgánu, ktorý 
bude udeľovať značku kvality „ubytovanie na vidieku“ a zároveň  zabezpečí 
kontrolu dodržiavania podmienok pre jej udelenie.  
 
Projekt sa rieši v rámci grantovej úlohy VEGA 1/0440/08 Hodnotenie kvality 
zariadení vidieckeho cestovného ruchu. 
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STAV VEGETAČNÝCH ÚPRAV S ESTETICKO-REPREZENTAČNOU 
FUNKCIOU V SÍDELNOM ÚTVARE 

 
Erika Mikulová, Zdenka Rózová 

 

Abstract 
 

The aim of this work is to evaluate visual facilities of the landscape design 
witch are dimension, shape, colour, texture, proportionality, structure and 
dominant. It is an attempt, how to objectively evaluate the basic combinations of 
vegetation fragments. It is generally focused on vegetation areas with several 
functions, there are only dissimilarities in determination of criterions needed for 
the evaluation and for the suggestion of existing composition. The methodology 
was attested on model areas in Nitra. The landscape design partially performs an 
aesthetic-representative function. 
 
Key words: visual facilities, structure, landscape design, aesthetic function. 
 
Úvod 
 

Kvantitu a kvalitu vegetácie hodnotia autori z viacerých hľadísk napr. z 
pohľadu štrukturálnych vlastností vegetácie v esteticko-reprezentačných úpravách 
rodinných domov (v predzáhradkách) v rôznych typoch zástavby spracovala 
Rózová (2003). Pauleit (2001) pri rámcovom hodnotení vegetácie v sídlach 
zohľadňuje priestorovo-urbanistickú štruktúru a fytosociologické, sociálne, 
environmentálne, humánne aspekty. Kuczman (2006) hodnotí obraz vidieckych 
sídel na základe priestorového rozboru prvkov abiotického a biotického charakteru. 
Bihuňová a kol. (2010) hodnotí potenciál kontaktného územia miest, pričom 
charakterizuje prírodné podmienky a určujúce parametre pre jednotlivé aktivity. 
Petluš, Vanková (2010) hodnotia potenciál vizuálnej exponovanosti na princípe 
výberu objektívnych fyziognomických štrukturálnych parametrov krajiny.  

Najdôležitejšími prvkami sadovníckych kompozícií sú dreviny spolu 
s ďalšími rastlinami (trávnikom a kvetinami). Z výtvarného hľadiska sú to všetko 
objemové prvky s rozličnými vizuálnymi vlastnosťami (Finka, 1994). Bolo 
potrebné vytvoriť metodiku, na základe ktorej by sa objektívne zhodnotili 
kombinácie vlastností vegetačných prvkov. Práca má preto metodicko-aplikačný 
charakter a je zameraná na problematiku hodnotenia vizuálnych vlastností 
vegetačných úprav ako je veľkosť, tvar, farba, textúra, proporcionalita, štruktúra 
a dominanta. Metóda bola zostavená z postupov od Machovca (1987) 
(inventarizácia drevín), Machovca a kol. (2000) (sadovnícke a architektonické 
hodnotenie drevín), Rózovej (2003) (hodnotenie štruktúry porastov), Supuku, 
Feriancovej (2003) (Kompozično-estetické a environmentálne aspekty 
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dendrologickej štruktúry sídelnej  zelene), Kuczmana (2006) (hodnotenie obrazu 
vidieckych sídel na základe priestorového rozboru prvkov abiotického a biotického 
charakteru), Pauleita (2001) (hodnotenie vegetácie v sídlach) a  doplnená o nové 
hodnotenie niektorých estetických vlastností tak, aby bolo možné objektívne 
zhodnotiť vegetačné úpravy s estetickou  a reprezentačnou funkciou.  
 
Vymedzenie územia 
 

Metodický postup bol overený na modelovej ploche pred Mestským úradom 
v Nitre a pred bytovými domami v obytnom súbore na Južnej ulici. Plochy 
plnia esteticko-reprezentačnú funkciu (Obr. č.1). 

 
Obr. č.1: Riešené plochy v meste Nitra (zdroj: Ortofotomapa Geodis Slovakia, 
s.r.o. upravila: Mikulová, 2011) 
 
Figure 1: Model areas in town Nitra (Source: Ortofotomapa Geodis 
Slovakia, s.r.o. modify: Mikulová, 2011) 
 

 
 
Metodika výskumu 
 
Analytický metodický postup 

Pre dôkladné poznanie stavu drevinovej vegetácie v sídle je potrebné urobiť 
inventarizáciu drevín, ktorá je východiskovým podkladovým dokumentom pre 
ďalšie hodnotenie, návrh obnovy, rekonštrukcie, či nových výsadieb v sídle. 
Inventarizácia drevín a plôch vegetácie sa v intraviláne sídel realizuje tak, aby bola 
k dispozícii komplexná a podrobná informácia o existujúcich vegetačných 
prvkoch. Pri inventarizácii sa sledujú znaky: názov taxónu, obvod kmeňa vo výške 
1,3 m nad zemou, výšku dreviny v metroch (m), priemernú šírku koruny v metroch 
(m) a zdravotný stav, ktorý je vyjadrený stupnicou od 1 do 5, pričom 
najkvalitnejšie dreviny sú ohodnotené 5 bodmi (Machovec, 1987). 
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Prvky, skupiny a celé porasty boli sledované z hľadiska nasledovných 
vizuálnych (štrukturálnych a estetických) vlastností, ktoré sú potrebné pre 
hodnotenie kompozície vegetačných úprav plniacich esteticko-reprezentačnú 
funkciu: 

 
A) textúra – pod textúrou rozumieme usporiadanie povrchových častí a detailov 
povrchu pozorovaných prvkov. Textúra je ovplyvnená veľkosťou a tvarom listu, 
ich povrchom, postavením na konároch, postavením a hrúbkou samotných konárov 
(stoniek), ale aj postavením kvetov, plodov a ich povrchov, vekom dreviny 
(byliny) a osvetlením, na základe toho rozoznávame textúru ľahkú - jemnú, ľahkú - 
hrubú, ťažkú – jemnú, ťažkú – hrubú. 
 
B) farba - farebnosť sa uplatňuje pri všetkých častiach rastlín (hlavne však na - 
listoch, kvetoch a plodoch).  
 
C) výška – priemerná výška drevín (stromov, krov) a bylín v poraste. 
 
D) tvar – tvarové vlastnosti koruny dreviny charakterizujú jej základné obrysy 
pozorované z rôznych strán, t.j. jednak pomer medzi výškou a šírkou, jednak 
priamosť či oblosť línií tohto obrysu, prípadne i jeho členitosť. Tvar rastlín môže 
byť prirodzený, daný kultivarom (vyšľachtená tvarová forma) alebo tvar daný 
umelým zásahom - strihaním. Pri tvarových vlastnostiach sa sleduje typickosť 
tvarových vlastností prvkov a ktorý tvar prevažuje v poraste (Machovec a kol., 
2000). 
• tvar pôdorysu vegetačnej úpravy môže byť: kruh, ovál, elipsa, štvorec, 

obdĺžnik, polygón, línia. 
 
E) dominanta 
• výšková – prvok 1,618-násobne prevyšuje výšku ostatných prvkov vo 

vegetačnej úprave, 
• plošná - prvok pokrýva 1,618-násobne väčšiu plochu ako ostatné prvky vo 

vegetačnej úprave, 
• tvarová – prvok má výrazný a zaujímavý tvar, ktorý je originálny a viac sa 

vo vegetačnej úprave neopakuje, 
• farebná - prvok má intenzívnu a zaujímavú farbu (farebný odtieň) a 

veľkosťou svojej farebnej plochy je jedinečný v rámci vegetačnej úpravy, 
• texturálna - prvok má výraznú a zaujímavú textúru, ktorá je originálna a viac 

sa vo vegetačnej úprave neopakuje. 
 
F) rovnováha – vyváženosť dvoch strán porastu, poznáme rovnováhu: 
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• v textúre – vegetačný prvok so zaujímavou textúrou má väčšiu "váhu" ako 
prvok s nekontrastným povrchom, 

• vo farbe – krikľavé farby priťahujú ďaleko viac pozornosti ako neutrálne 
a preto malý prvok napr. sýtej žltej farby sa vyrovná väčšiemu prvku 
neutrálnej farby na opačnej strane úpravy, 

• v tvare - malý tvarovo zaujímavý vegetačný prvok na strane jednej a veľký 
jednoduchý (tvarovo prirodzený) na strane druhej, 

• v pozícii - rovnováhu získame keď umiestnime väčší (zaujímavejší, viac 
pútajúci pozornosť) vegetačný prvok bližšie k stredu úpravy a ten menší 
(neutrálny) na druhej strane bližšie k vonkajšiemu okraju, 

• symetria – obe strany sú zrkadlovo rovnaké vo vlastnostiach vegetačných 
prvkov (Calahan, 1996). 

 
G) vrstevnatosť – vo vegetačnej úprave sa môže vyskytovať viac vrstiev (etáž), 
môže byť: bylina, ker, strom. 
 
H) druhová pestrosť - určuje sa ňou miera druhového zastúpenia na ploche 
vegetačnej úpravy, počet druhov na ploche (1, 2, 3, …) 
 
I) zapojenosť - prekrývanie sa prvkov vegetácie: 
– viac ako 80 % v rámci hodnoteného porastu; od 50 do 79%; menšia ako 49% v 
rámci hodnoteného porastu. 
 
J) percentuálne zastúpenie - charakterizované podielom zastúpenia (pokryvnosti) 
stromov, krov a bylín na konkrétnej ploche: 0 – 19 %; 20 – 39 %; 40 – 59 %; nad 
60% na ploche (Rózová, 2003). 
 
Metóda syntézy 
 

Každú z analyzovaných vlastností sme rozdelili do troch skupín. Vegetačný 
porast sme zaradili do stanovenej skupiny vtedy, ak sa nad 80% prvkov zhodovalo 
popisu. Skupiny sa využili ako podklad pre stanovenie kritérií vhodnosti vlastností 
vegetačných úprav pre stanovenú esteticko-reprezentačnú funkciu.  

 
A) textúra: a) hrubá-ťažká – zastúpenie majú listnaté druhy s hrubými konármi, 
husto porastenými listami, listy sú spravidla veľké, rovnako majú zastúpenie aj 
ihličnaté druhy s hustým ihličím, b) hrubá-jemná a ťažká-ľahká – zastúpenie majú 
hlavne listnaté druhy s veľkými listami, ale riedkym olistením, alebo s husto 
porastenými jemnými menšími listami, alebo druhy s hrubými konármi, ale riedko 
porastenými listami, menšie zastúpenie majú ihličnaté druhy, c) ľahká-jemná - 
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takmer chýbajú ihličnaté druhy, listnaté druhy sa vyznačujú riedkym olistením a 
tenkými konármi. 
 
B) farba: a) harmonická – vegetačný porast je trojfarebná až viacfarebná, ale 
kombinácie viacerých farieb sú v harmonických farebných odtieňoch a plochy 
zelene pôsobia v harmonickom farebnom kontraste (kombinácie podľa 
Oswaldovho farebného kruhu). Zaujímavý je pre urbánne priestory rozmanitý 
kvitnúci efekt, farebná premena na drevinách, listoch, plodoch a pod., b) neutrálna 
– do tejto skupiny zaraďujeme vegetačné porasty dvojfarebné a jednofarebné, v 
jednotnej zelenej farbe, prípadne jej odtieňoch, porasty s prevažujúcou 
kombináciou neutrálnych farieb s neurčitým pôsobením. Priestor výrazne 
nenarúšajú svojou farbou, ani výrazne pozitívne neovplyvňujú, c) disharmonická – 
viacfarebné porasty s drevinami a bylinami, ktoré svojou farbou výrazne narúšajú 
priestor, pôsobia disharmonicky. Farebné kombinácie bez harmonického 
pôsobenia, napr. letničkové záhony s rušivou kombináciou farieb pôsobiacich až 
gýčovite a rušivo. Podobne aj chaotické kombinácie pestrolistých kultivarov. 
 
C) výška: a) nízka (strom - do 3m; ker - do 0,5m; bylina - do 0,3m), b) stredná 
(strom - 3,1-10m; ker - 0,6 -2,5m; bylina - 0,4-0,6m), c) vysoká (strom - nad 
10,1m; ker - nad 2,6m; bylina - nad 0,7m). 
 
D) tvar koruny: a) pestrý tvar – v poraste sú aj tvarové formy drevín, aj strihané 
formy, ale dopĺňajú ich aj prirodzené tvary korún, b) prirodzený tvar a tvarové 
formy – v poraste sú vegetačné prvky s tvarovo prirodzenými korunami a s 
vyšľachtenými tvarovými vlastnosťami 
korún, teda koruny sú bez umelých zásahov (nestrihaný), c) strihaný tvar – do tejto 
kategórie zaraďujeme porasty, ktoré majú strihané koruny. 
pôdorysný tvar: a) významný – kruh, štvorec, obdĺžnik, polygón, b) stredne 
významný – ovál, elipsa, c) málo významný – línia. 
 
E) dominanta: a) výrazná  – je výrazná jednou alebo viacerými svojimi vizuálnymi 
vlastnosťami (výška, plocha, tvar, farba, textúra), je len jedna v poraste a 
nekonkurujú jej žiadne iné dominanty, ostatné prvky sú hierarchicky nižšie a 
nevykazujú vlastnosti dominánt, b) neutrálna – v poraste je dominanta na základe 
jednej nevýraznej vlastnosti, c) disharmonická dominanta – v poraste sú dve a viac 
dominánt, ktoré si vzájomne konkurujú. 
 
F) rovnováha: a) harmonická – vlastnosti vegetačných prvkov sú vyvážené inými 
prvkami, tak že obe strany porastu majú rovnakú váhu, b) mierne narušená – v 
poraste sa nachádzajú vegetačné prvky, ktoré mierne narúša jej vyváženosť len 
jednou, menej výraznou vlastnosťou, c) zreteľne narušená – v úprave sú vegetačné 
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prvky, ktoré vizuálne výraznými vlastnosťami silno narúšajú vyváženosť strán 
porastu. 
 
G) vrstevnatosť porastu: a) trojvrstevný - so zastúpením všetkých troch etáží: 
stromy, kry aj byliny, b) dvojvrstevný - sú zastúpené dve etáže, c) jednovrstevný - 
samostatné stromy, alebo kry, alebo byliny. 
 
H) druhová pestrosť: a) vysoká: viac ako 6 druhov, b) stredná: 3 - 6 druhov, c) 
nízka: menej ako 3 druhy. 
 
I) kompaktnosť porastu: a) súvislý - označujeme zapojenosť vegetačných prvkov 
nad 80 % 
 
v rámci hodnoteného porastu, b) medzernatý - vytvárajú sa skupiny s medzerami, 
so zapojenosťou vegetačných prvkov od 50 do 79%, c) roztrúsený - označujeme 
roztrúsené porasty drevín a bylín, so zapojenosťou vegetačných prvkov menšou 
ako 49%. 
 
J) podiel rastových formácií: a) 1:1- plocha drevinového porastu sa rovná 
otvorenej trávnatej (bylinnej) ploche, b) 2 a viac:1 - prevládajú otvorené plochy, 
drevinový porast je roztrúsený, c) 1:2 a viac – nad otvorenými plochami plošne 
prevažuje drevinový porast. 
 
Metóda hodnotenia 
 

Skupinám bola pridelená bodová váha, ktorá vyjadruje vhodnosť vlastností 
pre harmonické pôsobenie v kompozícii: 

 
• Kombinácie vlastností s harmonickým pôsobením (3 body). 
• Kombinácie vlastností s čiastočne harmonickým pôsobením (2 body). 
• Kombinácie vlastností bez harmonické pôsobenie (1 bod). 
 
Ďalším krokom bolo vytvorenie kritérií z kombinácií vlastností na základe 

princípov tvorby vegetačných úprav reprezentačných priestorov, ktoré zabezpečia 
objektívne zhodnotenie kompozície konkrétnej vegetačnej úpravy (v našom 
prípade vegetačnej úpravy v centrálnej mestskej zóne, pred funkcionalistickou 
budovou Mestského úradu v Nitre a pred bytovými domami v obytnom súbore na 
Južnej ulici ) (Tab. č.1,2).  

Na základe súčtu bodov sledovaných vizuálnych vlastností konkrétneho 
porastu sa vyhodnotí, či porast plní svoju esteticko-reprezentačnú funkciu a do akej 
miery.  
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• Plní esteticko-reprezentačnú funkciu:   51 – 45 b. 
• Čiastočne plní esteticko-reprezentačnú funkciu:  44 – 33 b 
• Neplní esteticko-reprezentačnú funkciu:   32 – 17 b. 

 
Výsledky 
 
Kritériá vhodnosti pre vegetačnú  úpravu pred významnou budovou  
 

Kritéria vhodnosti vlastností pre  vegetačnú úpravu pred Mestským úradom 
v Nitre sa vypracovali na základe zistených analytických vlastností prvkov a na 
základe princípov tvorby reprezentačných priestorov. Zohľadnené sú špecifiká 
úprav pred významnými budovami v centrálnych mestských zónach. Uvedené 
kritériá (Tab. č.1) slúžili na vyhodnotenie vlastností vhodných pre kompozíciu tejto 
konkrétnej esteticko-reprezentačnej plochy.  
 
Kompozično-estetické hodnotenie vegetačnej úpravy pred významnou budovou 

 
Terénnym prieskumom na ploche pred Mestským úradom v Nitre bola 

zistená veľmi pestrá textúra drevín, vyskytujú sa všetky typy a ich kombinácie. 
Počas celého roka u väčšiny drevín  prevláda zelená a strieborná farba listov 
(ihličia), vyskytuje sa aj červenolistý a žltopanašovaný kultivar. Dreviny v  úprave 
kvitnú počas celého vegetačného obdobia, ich kvety sú farebne výrazné (ružová, 
biela, žltá). Plody sú tiež farebne atraktívne (oranžové, červené, červenohnedé, 
biele). Farebnosť drevín v úprave je harmonická. Porast je v kategórií nízky, 
priemerná výška drevín je do 1m. Dreviny prekrývajúce fasádu budovy sú svojou 
výškou nevhodné. Vo vegetačnej úprave prevládajú esteticky pôsobiace 
vyšľachtené tvary korún (guľovitá, previsnutá, plazivá) a prirodzené tvary 
(vystúpavá, kuželovitá). Pôdorys vegetačnej úpravy je obdĺžnikový – teda výrazný.  
Porast má veľký počet vegetačných prvkov pôsobiacich ako dominanta, ktoré si 
navzájom konkurujú. Rovnováha je harmonická – architektonické aj vegetačné 
prvky sú rozmiestnené vyvážene. Porast je trojetážový, medzernatý, s vysokou 
druhovou pestrosťou, s pomerom otvorených a porastených plôch 1:1 (Obr. č.2). 

Vizuálnym vlastnostiam bola pridelená bodová váha na základe kritérií 
vhodnosti (Tab. č.1). Súčtom všetkých  bodov sme zistili, že vegetačná úprava pred 
Mestským úradom v Nitre (s počtom bodov 46) plní esteticko-reprezentačnú 
funkciu.  
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Tab. č. 1: Kritéria vhodnosti vlastností pre vegetačnú úpravu pred Mestským 
úradom v Nitre (Mikulová, 2011) 
 
Table 1: The criterions of features suitability for the landscape design in front of 
the Municipal Office in Nitra 
 

Analytická vlastnosť Kombinácie                                                   vlastností 

TEXTÚRA hrubá-ťažká 
hrubá-jemná,  
ťažká-ľahká ľahká-jemná 

FARBA harmonická neutrálna disharmonická 
VÝŠKA  nízka stredná vysoká 

TVAR KORUNY pestrý 
prirodzený, 

tvarová forma strihaný 

PÔDORYSNÝ TVAR významný stredne významný málo významný  
DOMINANTA výrazná neutrálna disharmonická 

ROVNOVÁHA harmonická mierne narušená zreteľne narušená 
VRSTEVNATOSŤ trojvrstevný dvojvrstevný jednovrstevný 
DRUHOVÁ 
PESTROSŤ  vysoká stredná nízka 
KOMPAKTNOSŤ súvislý medzernatý roztrúsený 
PODIEL RAST. 
FORMÁCIÍ  1:1 2 a viac:1 1:2 a viac 

 
 
Kompozično-estetické hodnotenie vegetačnej úpravy pred bytovými domami 
 

Na ploche pred bytovými domami na Južnej ulici bola zistená veľmi pestrá 
textúra drevín, vyskytujú sa všetky typy a ich kombinácie. Farba je vo všetkých 
ročných obdobiach harmonická. Počas celého roka prevláda zelená farba listov, ale 
vyskytujú sa aj farebné kultivary, kvitnutie vo vegetačnom období je výrazné 
(kvety sú ružové, biele, žlté, fialové), jesenný efekt je tiež výrazný (objavuje sa 
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červená, žltá farba). Plody drevín, nachádzajúcich sa vo vegetačnom poraste, sú 
farebne atraktívne (červené, oranžové, hnedé, čierne). Stromy v  úprave majú 
výšku do 3 m, výška krov je zväčša od 0,5 do 3 m, trávnik má asi 10 cm. Na 
základe výšky je porast zaradený  do kategórie nízky. Vegetačné prvky majú tvar  
prirodzený a daný tvarovou formou. Pôdorys úpravy je obdĺžnikový teda výrazný. 
Porast nemá výrazné vegetačné prvky pôsobiace ako dominanta, dominujú stromy, 
ktoré však ešte svojimi rozmermi nevynikajú, preto dominantnosť je v kategórii 
neutrálna, čo je vhodné pretože vegetácia tak nekonkuruje dominantným bytovým 
budovám. Rovnováha vo vegetačnej úprave je harmonická. Porast je trojetážový, 
medzernatý, s vysokou druhovou pestrosťou, s pomerom otvorených a porastených 
plôch 2 a viac:1 (Obr. č.3).  
 
Obr. č. 2: Kompozično-estetické hodnotenie vegetačnej úpravy pred Mestským 
úradom v Nitre (Mikulová, 2011) 
Figure 2: Compositional – aesthetic evaluation of landscape design in 
front of the Municipal Office in Nitra 
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Tab. č. 2: Kritéria vhodnosti vlastností pre vegetačnú úpravu pred bytovými 
domami (Mikulová, 2011) 
 
Table 2: The criterions of features suitability for the landscape 
design in front of residential houses 
 

Analytická vlastnosť Kombinácie                                                   vlastností 

TEXTÚRA hrubá-ťažká 
hrubá-jemná,  
ťažká-ľahká ľahká-jemná 

FARBA harmonická neutrálna disharmonická 
VÝŠKA  nízka stredná vysoká 

TVAR KORUNY pestrý 
prirodzený, 

tvarová forma strihaný 

PÔDORYSNÝ TVAR významný stredne významný málo významný  
DOMINANTA výrazná neutrálna disharmonická 

ROVNOVÁHA harmonická mierne narušená zreteľne narušená 
VRSTEVNATOSŤ trojvrstevný dvojvrstevný jednovrstevný 
DRUHOVÁ 
PESTROSŤ  vysoká stredná nízka 
KOMPAKTNOSŤ súvislý medzernatý roztrúsený 
PODIEL RAST. 
FORMÁCIÍ  1:1 2 a viac:1 1:2 a viac 

 
 
Kritériá vhodnosti pre vegetačnú  úpravu pred bytovými  domami  

 
Vizuálnym vlastnostiam bola pridelená bodová váha na základe kritérií 

vhodnosti (Tab. č.2). Súčtom všetkých  bodov sme zistili, že vegetačná úprava pred 
bytovými domami (s počtom bodov 51) plní esteticko-reprezentačnú funkciu.  

Kritéria vhodnosti vlastností pre  vegetačnú úpravu pred bytovými domami 
boli vypracované na základe hodnotenia dominanty, zistených analytických 
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vlastností prvkov a na základe princípov tvorby reprezentačných priestorov. 
Zohľadnené sú špecifiká úprav obytných súborov. Uvedené kritériá (Tab. č.2) 
slúžili na vyhodnotenie vlastností vhodných pre kompozíciu tejto konkrétnej 
esteticko-reprezentačnej plochy.  
 
Obr. č. 3: Kompozično-estetické hodnotenie vegetačnej úpravy pred bytovými 
domami (Mikulová, 2011) 
 
Figure 3: Compositional – aesthetic evaluation of landscape design in 
front of residential houses 
 

 

 
 
Záver  

Subjektívne hodnotenie kompozície esteticko-reprezentačnej vegetačnej 
úpravy môže mať rôznu úroveň. Vytvorená metodika je pokusom o objektívne 
zhodnotenie základných kombinácií vlastností architektonických a vegetačných 
prvkov. Individuálny vkus je niečo jedinečné, vlastné pre každého človeka. Cítenie 
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a vnímanie krásna je subjektívne. Použitá metodika bola zameraná na zvýšenie 
objektivity pri hodnotení základných princípov tvorby vegetačných úprav 
s esteticko-reprezentačnou funkciou. Metodika je postavená všeobecne pre 
vegetačné plochy s rôznou funkciou, odlišnosti sú iba v stanovení kritérií 
potrebných pre hodnotenie a návrh danej kompozície. Je to podklad pre 
definovanie základných princípov kompozície vegetačnej plochy. Je ilustrovaná na 
konkrétnom príklade úprav v meste Nitra. 

 
Táto práca bola vypracovaná za podpory FCVV (Fondu na podporu Centier 
výskumu a vývoja), ASFEU OPVaV 26220220110 Environmentálne aspekty 
urbanizovaného prostredia a UGA VII/42/2010. 
 
Literatúra 
Bihuňová, M. a kol. 2010. Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie 
potenciálu kontaktných zón miest a krajiny. Nitra : SPU, 2010, 320 s. ISBN 978-
80-552-0396-6. 
Calahan, S. 1996. Storytelling  through lighting. Siggraph, 1996. s. 11-40. 
Finka, M. 1994. Architektonická kompozícia – architektonická kompozícia a 
estetika. Bratislava : STU – FA, 1994, 162 s. 
Hurych, V. a kol. 1995. Sadovníctvo 2. Bratislava : Príroda, 1995, 336 s. ISBN 
80-07-00765-2. 
Kuczman, G. 2006. Obraz sídla vidieckeho typu: Dizertačná práca. Nitra : SPU, 
2006, 114 s. 
Machovec, J. a kol. 1987. Stanovení normatívu sadovnicky a krajinářsky 
významných druhu dřevin. 1987. In Feriamcová, L.: Obnova zelene vidieckeho 
sídla. Nitra : SPU, 2005, 91 s. ISBN 80-8069-512-1. 
Machovec, J. a kol. 2000. Hodnotenie biotických prvkov (Sadovnícka 
dendrológia). Nitra : SPU, 2000, 228 s. ISBN 80-7137-702-3. 
Mikulová, E., Rózová, Z. 2010.  Compositional - aesthetic evaluation of the 
vegetation in relation to buildings. In: Ekológia (Bratislava) : International Journal 
for Ecological Problems of the Biosphere. ISSN 1335-342X, 2010, Vol. 29, no. 3, 
p. 269- 280.  
Pauleit, S. 2001. Urban tree planing practises in Europea cities and towns. Report 
of COST E-12. Florencia : WG2, 2001, 5 s.    
Petluš, P., Vanková, V. 2010. Využitie potenciálu vizuálnej exponovanosti pri 
hodnotení krajinnej štruktúry urbanizovaného prostredia. In Životné prostredie. 
ISSN 0044-4863, 2010, Roč. 44, č. 4, s. 204-208.  
Rózová, Z. 2003. Funkčné zmeny štruktúry pozemkov a vegetácie vo vidieckych 
sídlach. Nitra : FPV, 2003, 75 s. ISBN 80-8050-597-8. 
Rózová, Z, Mikulová, E. 2008. Kompozično-estetické vlastnosti vegetačných 
úprav. In Životné prostredie. ISSN 0044-4863, 2008, Roč. 17, č. 5, s. 256-260. 
Supuka, J, Feriancová, Ľ. 2003. Kompozično-estetické a environmentálne 



Geoinformation                                                                                                6/2010 

 72

aspekty dendrologickej štruktúry sídelnej zelene. In Zborník z konferencie. Košice : 
UPJŠ, 2003.   
 
Ing. Erika Mikulová, PhD.,  
Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 
01 Nitra, Slovenská republika,  
E-mail: emikulova@ukf.sk 
 
prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc.,  
Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 
01 Nitra, Slovenská republika,  
E-mail: zrozova@ukf.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geoinformation                                                                                                6/2010 

 73

EXPERIMENTÁLNE VYUČOVANIE MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
GEOGRAFIE A CHÉMIE 

 
Miriama Kopernická, Zuzana Rampašeková, Melánia Feszterová 

 
Abstract  
 

Education in natural sciences is a tool of systematic formation and 
development of professional knowledge, competences, skills and also of a creation 
of desired pupil´s attitudes. 

The paper points out the importance of experimental teaching in the process 
of education. The efficiency of pupil´s acquired knowledge depends on the quality 
of a didactic process. Within the relationships between geography and chemistry 
an experimental education was carried out with second - grade students of teacher 
training study programs at the Faculty of Natural Sciences of Constantine the 
Philosopher University in Nitra. The task of the experimental education was to 
apply the acquired knowledge in practice and to show a simple way of its 
reproduction which would lead to an inventive attaining of knowledge. 
Keywords: experimental teaching, experiment, reproduction, activity, creativity 

 
Úvod  

 
Učenie je proces, počas ktorého na základe skúseností, poznatkov a cvičení 

vznikajú nové formy správania sa a reakcie, alebo sa menia formy skôr získané 
(Piecuch, 2005). Učenie sa a vyučovanie predstavujú zložený systém činností 
učiteľa a žiakov, ktorý podlieha zmenám v závislosti od didaktických cieľov, úloh 
alebo podmienok, v ktorých vyučovanie prebieha (Półturzycki, 1999). Vyučovanie 
je plánovaná a systematická činnosť učiteľa so žiakmi (Półturzycki, 1999), ktorej 
cieľom je dosiahnutie požadovaných trvalých zmien v ich správaní sa, dispozíciách 
a celej osobnosti - pod vplyvom učenia sa a získanie vedomostí, zmien hodnôt 
a praktických vplyvov (Piecuch, 2005). Experimentálne vyučovanie býva 
realizované pomocou pokusu (experimentu). 

Pokus (experiment) je zámerne vyvolaný proces v relatívne presne 
kontrolovaných podmienkach, ktorý slúži na získavanie alebo overovanie 
skúseností, poznatkov, vedeckých teórií a hypotéz. Jeho cieľom je nielen zvýšenie 
záujmu a pracovnej aktivity žiakov, ale predpokladá aj ich samostatnú a tvorivú 
činnosť. 

 
Pokusy sa delia na: 
- heuristické, s cieľom nájsť dovtedy neznámu zákonitosť javu, 
- overovacie, ktorým sa overuje deduktívne objavená zákonitosť. 
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Heuristický pokus možno vo vyučovacom procese využiť pri získavaní 
a objavovaní nových poznatkov ešte pred prebratím nového učiva. Žiaci tak 
samostatnou prácou – experimentom, nadobúdajú nové poznatky na sledovanom 
jave. Podľa Turkotu (1980) vlastné objavovanie vyvoláva uspokojenie a zvyšuje 
zdravé sebavedomie. Najdôležitejšie je to, že počas logického uvažovania žiak rieši 
aj príbuzné problémy, ktoré umožňujú zovšeobecňovať získané poznatky a môže 
ich aplikovať v iných situáciách. Učí sa tak myslieť a správne usudzovať. Úlohou 
učiteľa je, aby po experimente zhrnul získané poznatky a vyvodil všeobecné 
závery, ktoré prispejú k rozšíreniu vedomostí žiakov. Učiteľ tak podá ucelené 
informácie, ktoré by žiakom neboli bezprostredne poskytnuté a ku ktorým by 
museli žiaci sami dospieť. Týmto spôsobom predchádzame krátkodobým 
vedomostiam a ich memorovaniu. 

Overovací pokus sa využíva vo vyučovacom procese po prebratí nového 
učiva, v rámci ktorého boli podané poznatky a informácie, s ktorými sa žiak ešte 
predtým nestretol. Ťažisko overovacieho pokusu spočíva v zhromaždení 
poznatkov, vo formulácii hypotéz a v ich následnom overovaní. 

 
Uplatnenie medzipredmetových vzťahov v experimentálnom vyučovaní 

 
Experimentálne vyučovanie, ktoré vychádza z medzipredmetových vzťahov 

geografie a chémie je možné realizovať v kombinácii geografického a chemického 
pokusu (experimentu).  

Na dôležitosť medzipredmetových vzťahov vo vyučovacom procese 
poukazujú mnohí autori (Ambrózy, 2010; Feszterová - Juríková, 2008; Jenisová - 
Melichová, 2006; Oremusová - Matulík - Juhász, 1999). 

Geografický experiment slúži na pozorovanie zemepisných javov, 
vyvolaných umelo, pomocou rôznych pomôcok, ale najčastejšie prístrojov. 
Prebieha v učebni alebo v laboratóriu. Pri pokusoch sa javy a deje znázorňujú 
sprostredkovane a bližšie sa vysvetľujú pomocou rôznych aparatúr a zariadení. Pre 
mladších žiakov sú vhodné jednoduchšie pokusy, ktoré možno vykonať 
s minimálnym vybavením v krátkom časovom intervale. Žiaci môžu uskutočniť 
veľa geografických experimentov vo svojom voľnom čase podľa pokynov učiteľa 
(Turkota, 1980). 

Chemický experiment predstavuje významný prostriedok na formovanie 
a rozvíjanie pozorovacích schopností, manuálnych zručností a intelektových 
schopností, v rozvoji ktorých sa v súčasnosti kladie značný dôraz na rozvoj 
tvorivého myslenia žiakov (Prokša et al., 1998). Je prostriedkom na formovanie 
niektorých vlastností a schopností žiakov ako sú presnosť práce, dôslednosť pri 
dodržiavaní pracovného postupu, bezpečná a ekonomická práca (Prokša et al., 
1998). Chémia patrí k vedám s experimentálnym základom, je preto samozrejmé, 
že svoje teoretické poznatky overuje experimentom (Jenisová, 2010). 
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Experimentálnym vyučovaním je možné podporiť nové tendencie v teórii 
vyučovania, ktoré ako Zelenický (2005) uvádza, vychádzajú z prenesenia dôrazu 
z jednoduchého zapamätávania a reprodukovania učebnej látky na jej tvorivé 
spracovanie. Každý učiteľ môže svojou pedagogickou tvorivosťou ovplyvniť 
efektívnosť vyučovacieho procesu (Turek, 1997). 

Zvýšenie aktivity žiakov je podmienené zdokonalením ich samostatnej 
práce, zlepšením experimentálnej činnosti a jej podmienok na školách 
a používaním nových metód a prostriedkov. Ak chceme viesť žiakov k tomu, aby 
vedeli na vyučovaní samostatne riešiť problémy, musíme ich to najskôr naučiť 
(Machyček - Fričová - Papík, 1985).  V prvom rade učíme žiakov vidieť problémy, 
učíme ich dávať otázky, následne vyvodzovať závery, vysloviť predpoklady 
a zostaviť plán overovania. Naučiť žiaka je úlohou učiteľa, ktorý hľadá a vyvíja 
nové vyučovacie postupy a hľadá možnosti ich integrácie do celkovej štruktúry 
učiva.  

Ako uvádza Zelenický (2005) mnohoročné skúsenosti ukazujú, že učitelia 
k tomu, aby sa sami odvážili použiť nové postupy, musia mať k dispozícii okrem 
vlastného dokonalého zvládnutia učiva tiež konkrétny, detailne spracovaný 
materiál použiteľný priamo vo vyučovaní. Najskôr postupujú presne podľa 
doporučených postupov a až neskôr učebný materiál rozširujú o novozískané 
skúsenosti a dotvárajú do podoby dobre akceptovateľnej „ich žiakmi“. 

 
Realizované experimentálne vyučovanie 

 
Experimentálne vyučovanie bolo realizované na FPV UKF v Nitre. Zo 

študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe 
geografia v kombinácii bola vybraná skupina študentov, ktorá sa zúčastnila 
experimentálneho vyučovania. Študentmi pripravené metodické postupy, ktoré 
obsahovali teoretický základ, experimentálnu úlohu, pomôcky, pracovný postup, 
tabuľku výsledkov, ich spracovanie a kontrolné otázky, realizovali v priestoroch 
spoločného prírodovedného laboratória. Metodické postupy boli orientované na 
fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy. Vzorky rôznych pôdnych druhov, využité 
v experimentálnom vyučovaní, boli odobrané počas cvičení z disciplíny 
Pedogeografie. Následne boli zbavené rastlinných a živočíšnych zvyškov 
a drobných kameňov, vysušené pri izbovej teplote a vopred pripravené na analýzy 
(Obrázok č. 1 - 3). 

 
Zoznam realizovaných experimentálnych úloh:  
- dôkaz vlastností pôdnych druhov – priepustnosť, 
- vzlínanie vody v rôznych pôdnych druhoch, 
- stanovenie pôdnej reakcie, 
- stanovenie humusu v pôde, 
- stanovenie uhličitanov v pôde. 
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Obr. č. 1 Vzorky pôd pred spracovaním 
 
Figure 1: Soil samples before elaboration  

  
na brehu rieky orná pôda 

 
 

Obr. č. 2: Odstránenie kameňov, rastlinných a živočíšnych zvyškov 
 
Figure 2: Removal of rocks, vegetal and animal remnants 

 
 
 

Obr.č. 3: Vzorky pôdy po zomletí a preosiatí 
 
Figure 3: Soil samples after being milled and garbled 

  
na brehu rieky orná pôda 
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EXPERIMENT 1 
DÔKAZ VLASTNOSTÍ PÔDNYCH DRUHOV – PRIEPUSTNOSŤ 
 
Teoretický základ: 

 
Voda je v pôde v rôznych formách. Je jedným z najdôležitejších faktorov, 

ktorý určuje biologickú aktivitu pôdy. Absorpčnú schopnosť, teda schopnosť pôdy 
viazať vodu a iné roztoky sme sledovali na troch vybraných druhoch pôdy 
(piesčitá, hlinitá, ílovitá). Voda je jednou z najdôležitejších zložiek pôd. Vodné 
pomery pôd sú veľmi úzko spojené so vzdušnými pomermi a spoločne ovplyvňujú 
teplotné pomery (Tobiášová et al., 2007). Nedostatok vody v pôde znižuje 
produkčnú schopnosť aj minerálne veľmi bohatých pôd. 

 
Zrnitosť pôdy (textúra) patrí medzi základné fyzikálne vlastnosti pôd. 

Podľa Fulajtára (2006) je vyjadrená obsahom mechanických častíc minerálneho 
pôvodu, ktoré majú rôzny tvar a veľkosť, ale aj rôzne mineralogické a chemické 
zloženie. Je určená veľkosťou zrna s hranicou 2 mm. Zrná o veľkosti menšej ako 2 
mm sa nazývajú jemnozem (íl, prach, piesok). Zrná o veľkosti väčšej ako 2 mm sa 
nazývajú skelet (štrk, kameň, balvan). 

Podľa Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska (2000) sa 
pôdne druhy určujú podľa pôdnej zrnitosti, pričom sa berie do úvahy v pôdnej 
hmote sa vyskytujúci podiel (Dubcová et al., 2008): 

 
• organických látok (hrubšie, jemnejšie), 
• skeletu (štrku: frakcia 2 – 50 mm, kameňa: frakcia 50 – 250 mm   

a balvana: frakcia > 250 mm), 
• jemnozeme (piesku: frakcia 0,05 – 2 mm, prachu: frakcia 0,002 – 0,05 

a ílu: frakcia < 0,002 mm).  
 
Pôdne druhy podľa zrnitosti delíme v skrátenej klasifikácii na pôdu: ľahkú, stredne 
ťažkú a ťažkú (Tabuľka č. 1). 
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Tab. č. 1: Pôdne druhy – klasifikácia podľa V. Nováka 
 
Table 1: Soil classes – classification according to V. Novák 

Krátená klasifikácia Základná klasifikácia 
Symbol Kategória 

Obsah častíc 
<0,01mm Symbol Klasifikácia 

L Ľahká pôda 0-10 
10-20 

ph 
p 

piesčitá 
hlinito - piesčitá 

S Stredne ťažká 
pôda 

20-30 
30-45 

ph 
h 

piesčito - hlinitá 
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Zdroj: Čurlík - Šurina, 1998 

hlinitá 
T Ťažká pôda 45-60 

60-75 
>75% 

íh 
ív 
í 

ílovito - hlinitá 
ílovitá 
íl 

 
V zmysle práce Fulajtár (2006) ich charakterizujeme nasledovne: 
 
• Ľahká pôda 
Piesčitá a hlinito - piesčitá  pôda, obsahujú viac ako 90 % piesku. Vysoké 
zastúpenie piesku spôsobuje nízku sorpčnú kapacitu, vysokú priepustnosť vody, 
vysychavosť, nízku prirodzenú zásobu živín  
a nízky obsah humusu. 
 
• Stredne ťažká pôda 
Piesčito - hlinitá a hlinitá pôda, obsahujú najviac prachových častíc, ale aj 
dostatočné množstvo ílu aj humusu a preto majú najpriaznivejšie pôdno - fyzikálne 
podmienky pre dosiahnutie najväčšej úrodnosti pôdy. 
 
• Ťažká pôda 
Ílovito - hlinitá, ílovitá pôda a íl, obsahujú najviac ílovitých častíc. Z dôvodu 
vysokého zastúpenia ílu a nižšieho podielu prachu a piesku majú ílovité pôdy 
nepriaznivé technologické a fyzikálne vlastnosti. Sú to pôdy súdržné, za vlhka sa 
mažú, za sucha sú veľmi tvrdé, sú málo prevzdušnené a priepustné, majú veľkú 
retenčnú schopnosť viazať vodu, a preto sa ťažko obrábajú. 

Skeletovitosť pôd určujú vlastnosti materskej horniny a spôsob jej rozpadu 
(Dubcová et al., 2008). Vzhľadom na obsah, čiže percentuálny podiel skeletu, 
rozlišujú Šály et al. (2002) pôdne druhy podľa skeletovitosti: 
- pôdy bez skeletu (do 10 % skeletu), 
- pôdy slabo skeletnaté (10 – 20 % skeletu), 
- pôdy stredne skeletnaté (20 – 50 % skeletu), 
- pôdy silno skeletnaté (nad 50 % skeletu).  
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Experimentálna úloha:  

 20 min. 
 

Overenie priepustnosti pôdnych druhov. Experiment overte v laboratórnych 
podmienkach, porovnajte získané výsledky a zdôvodnite ich. 
 
Princíp metódy: 
 
Pohyb vody v pôde ovplyvňuje okrem iného aj zrnitosť pôdy.  
 
Pomôcky: 
 
vzorky pôdnych druhov (piesčitá, hlinitá, ílovitá), lievik (3 ks), odmerný valec, 
kadičky (3 ks), stojany (3 ks), lapáky (3 ks), svorky (3 ks), filtračný papier, sklená 
tyčinka, vata, ceruzka na sklo, hodinky, stopky, voda 
 
Pracovný postup: 
 
1. Zostavte 3 aparatúry. Aparatúru tvoria: stojan, lapák, lievik, ktorého hrdlo je 
utesnené vatou a kadička (Obrázok č. 4). 
 
2. Každý lievik v aparatúre naplňte iným pôdnym druhom: 
piesčitá, hlinitá, ílovitá pôda (Obrázok č. 5). 
 
3. Na pôdu v lieviku položte filtračný papier.  
 
4. Do každého lievika na filtračný papier nalejte 100 cm3 vody a sledujte 
v časových intervaloch priepustnosť vody pôdou v jednotlivých lievikoch 
(Obrázok č. 6). 
 
5. Zaznamenajte do tabuľky (Tabuľka č. 2): 
 
- čas prvej kvapky, ktorá pretečie pôdou, 
- objem pretečenej vody v časových intervaloch (5, 10, 15, 20 minút), 
- konečný čas presakovania vody pôdou. 
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Obr. č. 4: Aparatúra 
 
 
Figure 4:Apparatus 
 

 

Obr. č. 5 Pôdny druh pripravený na 
pozorovanie 
 
Figure 5: Soil class prepared for 
observation 
 

 
Obr. č. 6: Skupina pri 
experimentálnom vyučovaní 
 
Figure 6: Environmental group 
teaching 
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Tab. č. 2 Analyzované pôdne druhy 
 
Table 2: Analyzed soil classes 
 

Objem pretečenej vody v časovom intervale  
(kvapky)  

Pôdny druh Čas 1. 
kvapky 

 
(min.)  

Čas 
poslednej 
kvapky 
(min.)  

5  
min. 

10 
min. 

15 
min. 

20 
min. 

piesčitá 
pôda 

      

hlinitá pôda       

ílovitá pôda       

 
Vzor vyplnenej tabuľky č. 2 
 

Objem pretečenej vody v časovom 
intervale  
(kvapky)  

Pôdny druh Čas 1. 
kvapky 

 
 

(min.)  

Čas 
poslednej 
kvapky 

 
(min.)  

do 5  
min. 

do 10 
min. 

do 15 
min. 

do 20 
min. 

XXX 3 12     

 časový interval, za ktorý pretiekla voda vzorkou pôdy  
 
Vyhodnotenie experimentu: 
 
Zo získaných výsledkov môžete konštatovať: 

- piesčitá pôda má najmenšiu schopnosť viazať vodu v pôde, 
- hlinitá má strednú schopnosť a 
- ílovitá pôda vďaka vysokému obsahu ílu, vodu najviac zadržiava. 

 
Kontrolné otázky: 
 
1. Vysvetlite význam vody v pôde. 
2. Mení sa vlhkosť pôdy počas roka? 
3. Čo je hlavným zdrojom vody v pôde? 
4. Vymenujte, ktoré činitele vplývajú na obsah vody v pôde a na celkovú 
dynamiku vodného režimu pôdy. 
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EXPERIMENT 2 
VZLÍNANIE VODY V PÔDNYCH DRUHOCH 
 
Teoretický základ: 
 

Pôdne vzlínanie privádza do pôdneho profilu vodu z vlhších spodných 
vrstiev a z hladiny podzemnej vody. Ide o tzv. kapilárnu vodu, ktorá nepodlieha 
gravitačným silám, ale kapilárnym silám v kapilárnych póroch. Preto sa kapilárna 
voda v pôde pohybuje v smere proti gravitácii t. j. zdola nahor. Tento pohyb je 
vyvolaný elektrostatickými a meniskovými silami, ktoré spôsobujú, že voda 
v kapilárnych póroch (póry s menším priemerom ako 0,2 mm) nepodlieha zemskej 
príťažlivosti.  

Vzlínanie pôdy tak dopĺňa zásoby pôdnej vody v koreňovej zóne, hlavne 
v letných suchých obdobiach. Kapilárny prítok vody je rýchly a významný hlavne 
v homogénnych hlinitých a ílovitohlinitých pôdach. V ťažkých pôdach je prítok 
pomalý a obmedzený, nakoľko jemné kapilárne póry ťažkých pôd transportujú 
malé množstvo vody (Fulajtár, 2006). 
 
Experimentálna úloha: 

 15 min. 
 

Sledujte pôdnu vzlínavosť v rôznych pôdnych druhov. Zdôvodnite získané 
výsledky, porovnajte ich a vyvoďte závery. 
 
Princíp metódy: 
 
Princíp metódy je založený na fyzikálno – chemických vlastnostiach. Vzlínanie 
vody v pôdnych kapilárach spôsobuje pohyb vody v pôde, ktorý pôsobí proti 
gravitačnej sile.  
Túto schopnosť určuje pomer pevnosti väzby vody v pôde a sacej sily pôdy k sacej 
sile koreňov rastlín. 
 
Pomôcky: 
vzorky pôdnych druhov (piesčitá, hlinitá, ílovitá) a z každého druhu po 300 g, 
odmerné valce (3 ks), umelohmotné poháre s perforovaným dnom, Petriho misky 
(3 ks), filtračný papier, gáza, hodinky alebo stopky, voda 
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Pracovný postup: 
 
1. Pripravte si umelohmotné poháre (V = 200 cm3), ktorých dno niekoľkokrát 
perforujte ostrým predmetom (väčšou ihlou, klincom). Perforované dno 
umelohmotných pohárov, prekryte filtračným papierom spolu s gázou.  
 
2. Každý pohár naplňte inou vzorkou pôdneho druhu a utraste. Každý pohár 
položte samostatne do Petriho misky, do ktorej nalejte vždy rovnaký objem vody. 
Pozorujte pôdne vzlínanie. 
 
3. Množstvo prijatej vody pôdou zisťujte v časových intervaloch. Podľa potreby 
vodu o známom objeme doplňte do prázdnych Petriho misiek. Sledovaný čas 
a množstvo vsiaknutej vody zapíšte do pripravenej tabuľky (Tabuľka č. 3) 
a získané údaje vyhodnoťte. 
 
4. Porovnajte objem prijatej vody jednotlivými pôdnymi druhmi (Obrázok č. 7). 
 
 
Tab. č. 3 Analyzované pôdne druhy 
 
Table 3: Analyzed soil classes 
 

Objem vody  
(cm3) 

Pôdny druh 

10  
cm3.min-1

10  
cm3.min-1

10  
cm3.min-1

10  
cm3.min-1

Spolu 
(cm3) 

 

Časový 
interval 
(min.) 

 

piesčitá pôda       

hlinitá pôda       

ílovitá pôda       

 
Vzor vyplnenej tabuľky č. 3 
 

Objem vody / časový interval 
 
 

Pôdny druh 

10  
cm3.min-1

10  
cm3.min-1

10  
cm3.min-1

10  
cm3.min-1

Spolu 
(cm3) 

 

Časový 
interval 
(min.) 

 

XXX 10 / 1 9 / 2   19 3 
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Obr. č. 7 Práca nad experimentálnou úlohou 2 
 
Figure 7: Work with experimental task 2 
 

 
 
Vyhodnotenie experimentu: 
 
Na začiatku vodu prijímajú rýchlejšie pôdy s väčšou zrnitosťou (piesčité pôdy), 
následne sa rýchlosť vsakovania vyrovná a nakoniec vodu prijímajú rýchlejšie 
jemnozrnné vzorky (hlinitá, ílovitá). Ílovitá pôda prijme najväčší objem vody za 
najdlhšie časové obdobie. Je to spôsobené prítomnosťou ílovitých častíc, ktoré 
majú veľkú napučiavajúcu schopnosť. 
 
Kontrolné otázky: 
 
1. Je rozdiel vo vsakovaní vody medzi jednotlivými druhmi pôd, ak áno, uveďte 
dôvod. 
2. Na základe získaných výsledkov zdôvodnite prečo ílovitá pôda príjme najväčší 
objem vody? 
3. Ako môžu klimatické podmienky ovplyvniť vodný režim pôdy? 
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EXPERIMENT 3 
STANOVENIE PÔDNEJ REAKCIE 

 
Teoretický základ: 
 

Pôdna reakcia (pH pôdy) je chemická vlastnosť pôdy (pôdneho roztoku) 
(Vilček et al., 2005). Hodnota pôdnej reakcie ovplyvňuje rozpustnosť mnohých 
látok v pôde, teda aj ich využiteľnosť živými organizmami, prístupnosť živín, 
adsorpciu a desorpciu katiónov, biochemické reakcie, štruktúru pôdy a tým aj 
fyzikálne vlastnosti (Allison, 1973, Andreux et al.,1990, Bezuglova, 1982, Bielek, 
1984, Bielek, 1988, Hanes, 1973, Hanes, 1990, Hanes et al., 1994, Sotáková et al., 
1990, Stevenson, 1982, Tobiašová et al., 2007, Zaujec at al., 2009). 

Chemické zlúčeniny v pôde sa rozkladajú na katióny a anióny, pričom látky 
kyslej povahy (kyseliny) uvoľňujú do vodného roztoku voľné H3O+ ióny (oxóniové 
katióny), ktoré spôsobujú kyslosť pôdy (Horník, 1986). Látky zásaditej povahy 
uvoľňujú zase voľné OH- ióny (hydroxidové anióny), ktoré spôsobujú zásaditosť 
pôdy. Pôdna reakcia sa vyjadruje koncentráciou vodíkových iónov v objemovej 
jednotke pôdy a označuje sa ako vodíkové číslo. Záporný dekadický logaritmus 
vodíkového čísla sa nazýva vodíkový exponent alebo reakčné číslo a označuje sa 
pH. 
 
Rozdelenie pôd na základe hodnoty pôdnej reakcie: 
 
- kyslá pôda: pH < 7, má väčšie zastúpenie katiónov H3O+ , 
- neutrálna pôda: pH = 7, má rovnaké množstvo katiónov H3O+ a aniónov OH–, 
- zásaditá pôda: pH > 7, má väčšie zastúpenie aniónov OH–. 
 
Pôdna reakcia sa delí na aktívnu a výmennú pôdnu reakciu (Hanes, 1999). 

Aktívna pôdna reakcia je určovaná H3O+ a OH- iónmi voľne prítomnými 
v pôdnom roztoku. 

Výmenná pôdna reakcia je okrem H3O+ a OH- iónov determinovaná 
obsahom H3O+ a Al- iónov absorbovaných pôdnym koloidným komplexom, ktoré 
sa uvoľnia  do pôdneho roztoku pôsobením hydrolyticky neutrálnych solí (NaCl, 
KCl, CaCl2). 

Zvýšená kyslosť pôdy znižuje rozpustnosť mnohých látok (napr. zlúčenín 
Ca, Mg, K, Na a iné), niekedy až pod nevyhnutné životné minimum rastlín. 
Kyslosť pôdy zhoršuje aj životné podmienky pre pôdne organizmy. Väčšina z nich 
potrebuje pre svoj rozvoj neutrálne prostredie. 

Pôdna reakcia je veľmi dôležitá chemická vlastnosť pôd, ktorá je úzko 
spojená s prebiehajúcimi pôdnymi procesmi. K zmenám v hodnotách pH dochádza 
aj počas ročného obdobia. Pôdna reakcia ovplyvňuje výživu rastlín a spätne 
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vegetácia pôsobí na zmeny v pH pôdy. Pôdna reakcia významne vplýva na 
vlastnosti pôd a je jedným z ukazovateľov pôdnej úrodnosti. 
 
Tab. č. 4: Pôdna reakcia aktívna  
 
Table 4: Active soil reaction 
 

Hodnota pH Kategória 
do 3,5 ultra kyslá 
3,5-4,4 extrémne kyslá 
4,5-5,0 veľmi silne kyslá 
5,1-5,5 silne kyslá 
5,6-6,0 stredne kyslá 
6,1-6,5 slabo kyslá 
6,6-7,3 neutrálna 
7,4-7,8 slabo alkalická 
7,9-8,4 stredne alkalická 
8,5-9,0 silne alkalická 
nad 9,0 veľmi silne alkalická 

Zdroj: Šurina et al., 1999 
 
Tabuľka č. 5 Pôdna reakcia výmenná 
 
Table 5: Exchangeable soil reaction 
 

Hodnota pH Kategória 
do 4,5 extrémne kyslá 
4,6-5,0 silne kyslá 
5,1-5,5 kyslá 
5,6-6,5 slabo kyslá 
6,6-7,2 neutrálna 
7,3-7,7 alkalická 
nad 7,7 silne alkalická 

Zdroj: Vilček et al., 2005 
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Experimentálna úloha: 

a)   10 min.     b)  120 min. 
 

a) Stanovte orientačnú pôdnu reakciu v rôznych pôdnych druhoch. 
 
b) Porovnajte aktívne a výmenné pH pôdnych vzoriek.  
 
Princíp metódy: 
 
Hodnota pôdnej reakcie je daná pomerom aktivít H3O+ a OH- iónov v pôdnom 
roztoku. Stanovuje sa orientačne (pH papierikmi) alebo inštrumentálne 
(potenciometricky). Delí sa na aktívnu a výmennú pôdnu reakciu.  
V prípade výmennej pôdnej reakcie roztok neutrálnej soli (KCl) vytláča oxóniové, 
resp. Al3+ a Fe3+ ióny z výmenných pozícií v pôdnom sorpčnom komplexe. 
 
Pomôcky: 
vzorky pôdnych druhov (piesčitá, hlinitá, ílovitá), lyžička, skúmavky, gumové 
zátky, prachovnice 
 
Chemikálie a roztoky: 
pH papieriky, destilovaná voda, síran bárnatý (BaSO4), 1 mol.dm-3 roztok chloridu 
draselného (c(KCl)=1 mol.dm-3) 
 
Prístroje a zariadenia: 
váhy s presnosťou ± 0,1 g, trepačka, pH - meter 
 
Pracovný postup: 
 
Stanovenie orientačnej pôdnej reakcie 
 
1a. Pripravte si požadovaný počet skúmaviek, ktoré si označte a umiestnite do 
stojana na skúmavky (Obrázok č. 8). 
 
2a. Do skúmaviek nasypte po 1 g z pôdnych vzoriek, ktoré chcete analyzovať. 
Každá skúmavka obsahuje iný pôdny druh, pričom sa experiment s daným pôdnym 
druhom opakuje 2x. Do každej skúmavky pridajte 2,5 cm3 destilovanej vody 
a zazátkujte. Po dobu 10 min. uzavreté skúmavky s pôdnym roztokom 
premiešavajte pretrepaním (Obrázok č. 9).  
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3a. Po pretrepaní počkajte 2 min., aby sa pôdny roztok usadil a zistite: 
 

• orientačné pH pomocou pH papierika, ktorého hodnotu porovnajte so 
stupnicou na obale pH papierika (Obrázok č.10a – 10b), 

 88

 
Obr. č. 8: Príprava pomôcok 
 
Figure 8: Preparation of aids 
 

 
Obrázok č. 9 Pretrepávanie 
pôdneho roztoku 
 
Figure 9: Shaking of soil dilution 
 

  

Obr. č. 10a Stanovenie orientačného pH v pôdnych roztokoch 
 
Figure 10a: Determination of estimated pH in soil dilutions 
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Obr. č. 10b: Vyhodnotenie výsledkov orientačného stanovenia hodnôt pH pôdnych 
vzoriek 
 
Figure 10b: Evaluation of the results of estimated values of pH in soil samples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• orientačné pH pôdneho roztoku, ak pred vložením pH papierika pridáte 
síran bárnatý (BaSO4).  

 
4a. Získané údaje zapíšte do tabuľky (Tabuľka č. 6) a vyhodnoťte. 
 
Tab. č. 6 Hodnoty pôdnej reakcie 
 
Table 6: Values of soil reaction 
 

Pôdna reakcia 
 

Vzorky  

pH 
orient. 

pH1 
(H2O) 

pH2 
(H2O) 

pHØ 
(H2O) 

pH1 
(KCl) 

pH2 
(KCl) 

pHØ 
(KCl) 

piesčitá 
pôda 

       

hlinitá 
pôda 

       

ílovitá 
pôda 
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Stanovenie aktívnej a výmennej pôdnej reakcie 
 
1b. Do pracovníc navážte po 10 g pôdnych vzoriek, zalejte 25 cm3 prevarenej 
a následne ochladenej destilovanej vody (1 mol.dm-3 KCl). Zo vzoriek pripravte 
paralelky. 
2b. Necháte pretrepávať na trepačke 20 min (Obrázok č. 11). 
 
3b. Za sústavného miešanie zmerajte pH (Obrázok č. 12). 
 
4b. Vypočítajte priemernú hodnotu aktívneho a výmenného pH a zapíšte do 
pripravenej tabuľky (Tabuľka č. 6).  
 
5b. Porovnajte hodnoty: - orientačného a aktívneho pH, 
                                        - aktívneho a výmenného pH.  
 

Obr, č. 11 Trepačka     
 
Figure 11: Claptrapping machine 
 
 

 

Obr. č. 12 Prístroj na stanovenie pH 
(pH – meter) 
 
Figure 12: Equipment for 
determination of pH (pH – meter) 
 

 
    

 
Vyhodnotenie experimentu: 
 
Orientačné hodnoty pôdnej reakcie stanovené pH papierikom vo všetkých pôdnych 
druhoch sa rovnali hodnote 6 - sú to pôdy stredne kyslé.  
Aktívna a výmenná pôdna reakcia analyzovaných pôdnych vzoriek bola rozdielna. 
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Kontrolné otázky: 
 
1. Uveďte aké boli rozdiely v hodnotách orientačného pH (pH papierikom) 
a potenciometricky (pH - metrom) pri rovnakých pôdnych druhoch. 
2. Na základe získaných výsledkov zdôvodnite ako sa líšia hodnoty aktívneho pH 
od hodnôt výmenného pH. 
3. Ako môžu poľnohospodári meniť hodnoty pôdnej reakcie? 
 
 
EXPERIMENT 4 
STANOVENIE HUMUSU V PÔDE  

 
Teoretický základ: 
 

Pojem humus je v zmysle práce Horníka (1986) chápaný dvoma spôsobmi. 
V širšom slova zmysle je humus súbor organických látok, premiešaných alebo 
nepremiešaných s minerálnou zložkou pôdy, ktoré sú v rôznom stupni rozkladu. 
Tvoria ho: 
 
- opad resp. pokryvný, nadložný humus, ktorý je tvorený nepremiešanými    
               alebo len slabo premiešanými organickými látkami s minerálnou zložkou 

pôdy, 
- mydát, ktorý je tvorený organickými látkami premiešanými s minerálnou 

zložkou pôdy. 
 
V užšom slova zmysle, humus je vlastný humus, tvorený súborom organických 
látok v pôde, ktoré úplne stratili svoju pôvodnú štruktúru. Tvoria ho (Hanes et al., 
1997): 
 
- humínové kyseliny čiernej farby, ktoré sú menej aktívne, ale kvalitnejšie, 
- fulvokyseliny hnedej farby, ktoré sú dobre rozpustné v pôdnej vode, 

pohyblivejšie a agresívnejšie voči minerálom, ale menej kvalitné, majú 
vysokomolekulovú povahu. 

 
Humifikácia je proces, ktorým vzniká humus. Zahrňuje všetky rozkladné 

a syntetické procesy v pôde, ktorým podliehajú organické látky v pôde. 
Humusotvorná hmota obsahuje rôzne organické látky zložitej chemickej štruktúry 
Význam humusu je mnohostranný, lebo ovplyvňuje prakticky všetky vlastnosti 
pôdy. Humus sa v pôde vyskytuje v koloidnom stave a v značnej miere ovplyvňuje  
chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy. Strata organickej hmoty teda humusu v pôde 
je najvážnejším prejavom degradácie pôdy. 
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Experimentálna úloha: 

 20 min. 
 
Uskutočnite experiment podľa postupu a navrhnite možné zmeny.  
Princíp metódy: 
 
Pôdne vzorky použité v experimente obsahujú základné skupiny humusových 
látok: skupinu tmavosfarbených humínových kyselín a skupinu žltosfarbených 
fulvokyselín.  
Humínové kyseliny majú charakteristické zloženie a stavbu podľa pôdnych typov 
a zákonite sa menia od podzolov po černozeme. Fulvokyseliny sú pokladané za 
humusové látky, ktoré majú vysokomolekulovú povahu a veľmi veľkú migračnú 
schopnosť v pôdnom profile. 
Farba filtrátu závisí od pôdneho druhu a od percentuálneho zastúpenia humusovej 
zložky v ňom. Zložky humusu sú rozpustné v horúcej vode v pomere 1 : 2. 
 
Pomôcky: 
 
spracovaná pôda (zbavená zvyškov rastlinného a živočíšneho pôvodu), kahan, 
stojan, kruh, filtračný papier, kadička, lapák, svorka, kahan, trojnožka, sieťka, 
sklená tyčinka, Petriho misky 
 
Chemikálie a roztoky: 
hydrogénuhličitan sodný (NaHCO3), hydroxid sodný (NaOH), destilovaná voda 
 
Pracovný postup: 
 
1. Do kadičky nasypte rozdrobenú pôdu, pridajte hydrogénuhličitan sodný 
(NaHCO3) a zalejte vodou. 
 
2. Zmes za stáleho miešania zahrievajte na trojnožke nad kahanom (Obrázok č. 
13). 
 
3. Postavte aparatúru, ktorá sa skladá zo: stojana, lapáka, svorky, lievika 
s filtračným papierom a kadičky (Obrázok č. 14). 
 
4. Zohriaty pôdny roztok prefiltrujte cez filtračný papier (Obrázok č. 15) 
a pozorujte farbu filtrátu v Petriho miske (Obrázok č. 16). 
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Obr. č. 13: Zahrievanie zmesi 
 
Figure 13: Heating up the 
compounds 

Obr. č. 14: Aparatúra 
 
Figure 14: Apparatus 
 

 

 
 
Obrázok č. 15 Filtrácia pôdneho 
roztoku   
 
Figure 15: Filtration of soil 
dilution 
 

 

 
 
Obrázok č. 16 Zafarbenie filtrátu 
 
Figure 16: Coloring the filtration 
 

 

 
 
Vyhodnotenie experimentu: 
Prevarený pôdny roztok po prefiltrovaní sfarbil filtrát na žltohnedo, čím sme 
dokázali prítomnosť humusových látok. 
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Kontrolné otázky: 
1. Čo je to humus? 
2. Aké humusové látky poznáte? 
3. Vysvetlite pojem humifikácia. 
 
 
 
EXPERIMENT 5 
STANOVENIE UHLIČITANOV V PÔDE  

 
Teoretický základ: 
 

Uhličitany sú často označované aj pojmom karbonáty. Podľa Činčuru 
(1983) ide o spoločný názov minerálov soli kyseliny uhličitej s dvojmocnými, 
prípadne aj jednomocnými katiónmi kovových prvkov, ktoré majú stredné a veľké 
iónové polomery (napr. Mg, Fe, Zn, Mn, Ca, Pb, Na, Cu). Z agronomického 
hľadiska sú karbonáty nepochybne dôležitou zložkou minerálneho podielu pôdy 
a ich prítomnosť výrazne ovplyvňuje všetky pôdne vlastnosti, hlavne však pôdnu 
reakciu a pufrovaciu schopnosť (Hanes et al., 1997). 

Triedia sa na uhličitany bezvodé (napr. kalcit, dolomit) a hydratované (napr. 
sóda). Prítomnosť karbonátov sa dokazuje chemickou reakciou pôdy s 10 % 
roztokom kyseliny chlorovodíkovej (HCl). Ako adekvátna náhrada sa v praxi môže 
použiť citrónová šťava. Ak sú karbonáty prítomné nastáva šumenie, ktoré 
spôsobuje uvoľňovanie CO2 pri rozklade CaCO3. Podľa intenzity šumenia možno 
kategorizovať zastúpenie karbonátov v pôde v zmysle práce Čurlík - Šurina (1998) 
nasledovne: 

 
- nevýrazne karbonátová pôda – obsah karbonátov < 0,3 %, šumenie je slabo 

počuteľné, 
- slabo karbonátová pôda – obsah karbonátov 0,3 – 1 %, málo zreteľné šumenie, 
- stredne karbonátová pôda – obsah karbonátov 1 - 5 %, výrazne zreteľné 

šumenie, 
- silne karbonátová pôda – obsah karbonátov > 5%, šumenie je zreteľné, možno 

ho označiť aj ako búrlivé.  
 
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že reakcia s HCl je búrlivejšia u piesčitej 
pôdy, ako u ílovitej . 
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Experimentálna úloha: 
 

 30 min. 
 
Pomocou vodného roztoku kyseliny chlorovodíkovej zistite orientačný obsah 
uhličitanov v pôdnych vzorkách.  
 
Princíp metódy: 
 
Silné minerálne kyseliny rozkladajú pôdne karbonáty za uvoľnenia CO2, ktoré sa 
prejavuje šumením. 
 
Pomôcky: 
spracované vzorky pôdnych druhov (piesčitá, hlinitá, ílovitá) zbavené zvyškov 
rastlinného a živočíšneho pôvodu, hodinové sklíčka, kvapkadlo, Petriho misky (4 
ks) 
  
Chemikálie a roztoky: 
10 % vodný roztok kyseliny chlorovodíkovej (c(HCl) = 1 mol.dm-3), destilovaná 
voda 
 
Pracovný postup :  
 
1. Do Petriho misiek nasypte jednotlivé vzorky pôdy (Obrázok č. 17). 
2. Na jednotlivé pôdne vzorky pôdy nalejte 10 % vodný roztok kyseliny 
chlorovodíkovej a sledujte intenzitu šumenia (Obrázok č. 18). 
 
Vyhodnotenie experimentu: 
 
Prítomnosť uhličitanov bola stanovená v dvoch posledných pôdnych vzorkách. 
Šumenie bolo málo zreteľné. V prvých dvoch pôdnych vzorkách sa uhličitany 
nedokázali, pretože nenastal proces šumenia. 
 
Kontrolné otázky: 
1. Aké kategórie pôd rozoznávame na základe ich percentuálneho obsahu 
uhličitanov? 
2. Čo sú to uhličitany? 
3. Ako dokazujeme prítomnosť uhličitanov v pôdach? 
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Obr. č. 17: Dôkaz prítomnosti uhličitanov 
 
Figure 17: Evidence of carbonate presence 
 

 

 

 
 
Obr. č. 18:  Práca na experimente 5 
 
Figure 18: Working on experiment 5 
 

 
 

 96



Geoinformation                                                                                                6/2010 

Obr. č. 19: Spoločná fotografia zúčastnených študentov 
 
Figure 19: Photo of the students working on experiments 
 

 
 
Záver 
 

Nie je potrebné zdôrazňovať, že vytváranie pracovných zručností a návykov 
v rámci uskutočňovaných experimentov na teoretickom základe rozvíja tvorivé 
myslenie. Cieľom laboratórneho cvičenia bolo poukázať na možnosti 
experimentálneho vzdelávania v rámci  medzipredmetových vzťahov geografia - 
chémia. Zúčastnení študenti (Obrázok č. 19) mali možnosť pracovať a získavať 
nové informácie týkajúce sa fyzikálnych a chemických vlastností pôdy, ktoré boli 
v závere vyučovania zhrnuté do konkrétnych poznatkov. 

V prvých troch experimentoch boli využité heuristické metódy (Dôkaz 
vlastností pôdnych druhov – priepustnosť, Vzlínanie pôdnych druhov, Stanovenie 
pôdnej reakcie). 

V 4. a 5. experimente boli využité overovacie metódy (Stanovenie humusu 
v pôde, Stanovenie uhličitanov v pôde). 

S ohľadom na získané odozvy od študentov, ktorí sa príprave a realizácii 
experimentov zúčastnili ich tento spôsob výučby zaujal. Študenti si mohli vyskúšať 
nové spôsoby (postupy) vo vyučovaní geografie a chémie, mohli nájsť spoločné 
prieniky týchto dvoch prírodovedných disciplín. Ich úlohou do budúcnosti zostáva, 
aby to čo sa na škole naučili aj využili vo svojej budúcej pedagogickej praxi. 
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Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v rámci 
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Literatúra 
 
Allison, F. E. 1973. Soil organic matter and its role in crop production. 
Amsterdam : Els. Sci. Publ., CO, 1973, 637 s. 
Ambrózy, M. 2010. K medzipredmetovým vzťahom chémie a filozofie na 
gymnáziách SR. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního 
vzdělávání učitelů chemie: sborník přednášek z mezinárodní konference. Ostrava : 
OU, 2010, s. 18-22. ISBN 978-80-7368-426-6. 
Andreux, F. G. – Cerri, C. C. – De P. Eduardo, B. – Choné, T. 1990. Humus 
contents and transformations in native and cultivated soils. The Science of Total 
environment, 1990, Vol. 90, p. 249-265. 
Bielek, P. 1984. Dusík v pôde a jeho premeny. Bratislava: Príroda. 1984, 135 s. 
Bielek, P. 1988. Azot – faktor produktivnosti počv. In: Zbor. Ref. Modelirovanije 
produktivnogo potencialu počv v agroekosistemach. Varna, 1988, s. 225-235. 
Bezuglova, O. C. 1982. Vlijanije kačestvennogo sostava gumusa na urožaj. 
Počvovedenije. 1982, No. 2, s. 134 – 137. 
Činčura, J. 1983. Encyklopédia Zeme. Bratislava: Obzor, 1983. 720 s. 
Čurlík, J. – Šurina, B. 1998. Príručka terénneho prieskumu a mapovania pôd. 
Bratislava: VÚ POP, 1998, 134 s. ISBN 80-85361-37-X.  
Dubcová, A. – Lauko, V. - Tolmáči, L. - Cimra, J. – Kramáreková, H. – 
Krogmann, A. – Nemčíková, M. – Némethová, J. – Oremusová, D. - Gurňák, 
D. - Križan, F. 2008. Geografia Slovenska. Nitra: UKF, 2008. s. 80 – 81. ISBN 
978-80-8094-422-3. 
Feszterová, M. - Juríková, T. 2008. Medzipredmetové vzťahy chémia – biológia. 
In: Hájková, E.-Vémolová, R. (Eds.) XXVI. International Colloquium on the 
Management of Educational Process = proceedings of electronic version of 
rewieved contribution MSIE 6. Brno : Univerzita Obrany, 2008. CD. ISBN 978-
807231-511-6. 
Fulajtár, E. 2006. Fyzikálne vlastnosti pôdy. Bratislava: VUPOP, 2006, 142 s. 
ISBN 80-89128-20-3. 
Hanes, J. 1973. Dynamika pH hnedozeme a spraši pri intenzívnom hnojení 
priemyselnými a organickými hnojivami. Poľnohospodárstvo 1973, č. 1, s. 11- 15 
Hanes, J. 1990. Vplyv zeolitových tufitov na fyzikálne a chemické vlastnosti 
regozeme arenickej. Poľnohospodárstvo 1990, č. 5, s. 393- 407. 
Hanes, J. 1999. Analýza sorpčných vlastností. Nitra : SPU, 1999, 136 s. ISBN 80-
85361-47-7. 



Geoinformation                                                                                                6/2010 

 99

Hanes, J. – Čurlík, J. – Linkeš, V. – Mucha, V. – Sisák, P. – Zaujec, A. 1997. 
Pedológia. 2. upravené vydanie. Nitra : SPU, 1997, 119 s. ISBN 80-7137-390-7. 
Hanes, J. et al. 1994. Parametre úrodnosti hnedozeme a ich zmeny vplyvom 
rôznych sústav hospodárenia (záverečná práca). Nitra : AF VŠP, 1994, 38 s. 
Horník, S. 1986. Fyzická geografie II. Bratislava : SPN, 1986, 320 s. 
Jenisová, Z. 2010. Počítačom podporovaný chemický experiment In: Aktuální 
aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie: 
sborník přednášek z mezinárodní konference konané 29. září - 1. října 2010 v 
Trojanovicích. Ostrava: OU, 2010, s. 113-119. ISBN 978-80-7368-426-6. 
Jenisová, Z. - Melichová, Z. 2006. Projektové vyučovanie s podporou IKT 
v medzipredmetových vzťahoch: ekológia a chémia. In: Využitie IKT 
v prírodovednom vzdelávaní: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. 
Nitra: UKF, 2006, s. 59-63. ISBN 80-8094-032-0. 
Machyček, J. – Fričová, H. – Papík, M. 1985. Základy didaktiky geografie. 
Bratislava : SPN, 1980, 344 s. 
Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. Zodpovedný redaktor: J. 
Sobocká. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2000. 76 s. 
ISBN 80-85361-70-1.  
Oremusová, D. - Matulík, D. - Juhász, Gy. 1999. Integrovaný prístup pri 
uplatňovaní medzipredmetových vzťahov chémie a geografie . In: Medacta 1999 - 
zborník 1 : Škola a učiteľ v treťom tisícročí. Nitra : UKF, 1999. s. 323-328. ISBN 
80-967746-2-X. 
Piecuch, A. 2005. Procesy uczenia się - nauczania przedmiótow informatycznych. 
In: Technika-Informatyka-Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji 
informatycznej. Rzeszów : FOSZE, 2005, s. 11-23. ISBN 83-88845-55-1. 
Pólturzycki, J. 1999. Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 
1999. ISBN 83-7174-421-8. 
Prokša, M. – Brestenská, B. - Silný, P. 1998. Technika a didaktika školských 
pokusov. Bratislava : UK, 1998, s. 198. ISBN 80-223-1258-4. 
Sotáková, S. et al., 1990. Humusotvorný proces a biogeochemické premeny 
v intenzívne obhospodarovaných pôdach (záverečná práca). Nitra : AF VŠP, 1990, 
63 s. 
Stevenson, F. J. 1982. Humus chemistry, genesis, composition, reactions. New 
York, 3. Wiley and sons, 1982, 443 pp. 
Šály, R. – Šurina, B. 2002. Pôdy. Mapa 1 : 500 000. Atlas krajiny Slovenskej 
republiky. Bratislava, Banská Bystrica : MŽP, AŽP, 2002. ISBN 80-88833-27-2. 
Šurina, B. – Granec, M. – Moro, Š. – Šúbert, A. 1999. Atlas pôd SR. 1999 
Tobiašová, E. – Pohrajašová, J. – Polláková, N. – Zaujec, A. 2007. Biológia 
pôdy. 1. vydanie. Nitra : SPU, 2007, 123 s. ISBN 978-80-8069-889-8. 
Turek, I. 1998. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 2. dopln. vyd. Bratislava : 
Edukácia, 1998, 326 s. ISBN 80-88796-89-X. 



Geoinformation                                                                                                6/2010 

 100

Turkota, J. 1980. Základy všeobecnej didaktiky geografie. Bratislava : SPN, 1980, 
263 s. 
Vilček, J. –  Bedrna, Z. – Hronec, O. 2005.  Environmentálna pedológia. 1. 
vydanie. Nitra: SPU, 2005. 299 s. ISBN 80-8069-501-6. 
Zaujec, A. – Chlpík, J. – Nádašský, J. – Poláková, N. – Tobiášová, E. 2009. 
Pedológia a základy geológie. 1. vydanie. Nitra: SPU, 2009. 399 s. ISBN 978-80-
552-0207-5. 
Zelenický, Ľ. 2005. Modelovanie a poznávanie vo vyučovaní fyziky. Nitra: FPV 
UKF v Nitre, 2005, 120 s. ISBN 80-8050-809-7. 

 
EXPERIMENTAL TEACHING INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP 

OF GEOGRAPHY AND CHEMISTRY 
 

Summary 
 

The paper focuses on the experimental education as a very efficient form of 
education in the sphere of interdisciplinary relationship of geography and 
chemistry. 

The paper represents a work of incoming teachers (second-grade students of 
teaching training study programs, the program: geography in combination with 
another subject) supported by study materials that were prepared by the students 
themselves and verified in practice under the supervision of their pedagogues from 
the Department of Geography and Regional Development and the Department of 
Chemistry at FNS of CPU in Nitra. It is an experiment (heuristic, verifying) that 
enables students to attain knowledge in an untraditional way to gain a goal wanted. 
The students had a chance to gain new information in a creative way within 
a mutual geographical and chemical theme "Soil and its Attributes". Constructivist 
theories of education show that teachers use mainly those methods and approaches 
with the help of which the teachers themselves were prepared and went through. 
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NÁVRHY DIDAKTICKÝCH HIER S POUŽITÍM INTERNETU 
 

Martin Valach, Alena Dubcová 
 
Abstract 

 
Game is one of the most effective educational methods in geography 

teaching. Game in the process of education has to satisfy some important 
attributes, it has to be skill-improving, attractive and easy verifying for teacher. 
Nowadays, when information technologies are easy available, we can use their 
possibilities in the process of games creating. This article represents instructions 
how to create games using free available on-line applications and utilities.      

 
Keywords: education of regional geography, game, information technology  

 
Úvod 

 
Hra predstavuje jednu z najefektívnejších metód vo vyučovaní geografie. 

Čižmárová (2000) uvádza, že ak sa podarí učenie zakomponovať do hry, docielime 
najvyššiu efektivitu. Didaktická hra dokáže mobilizovať aktivitu detí tak, ako 
máloktorá iná činnosť, pri hre sa dokážu deti maximálne sústrediť. 

Aby hra mala z didaktického hľadiska význam, musí spĺňať niekoľko zásad. 
Okrem rozvíjania záujmov a tvorivých schopností musí byť hra príťažlivá, musí 
nadväzovať na už overené a zvládnuté vedomosti, a musí mať stanovený jasný 
cieľ. Dodržanie týchto zásad pri organizovaní hry je úlohou pedagóga. Didaktická 
hra by nemala byť samoúčelná, ale svojou štruktúrou by mala osobitou formou 
overovať už nadobudnuté vedomosti, resp. naučiť žiakov, ako naučené vedomosti 
a zručnosti konkrétne aplikovať.             

Z pohľadu pedagóga je dôležitá i jednoduchá overiteľnosť správnosti 
výsledkov hry a ich porovnateľnosť. Príprava kvalitnej didaktickej hry môže byť 
pre pedagóga pomerne náročná. Ak je však hra pripravená kvalitne, resp. jej 
didaktický obsah má variabilnú  štruktúru, tak je využiteľná viackrát. 

 V súčasnej dobe charakteristickej vysokou dostupnosťou informačných 
technológií sa otvára aj veľa námetov na ich didaktické využitie. Práca 
s internetom sa stáva pre žiakov stále atraktívnejšou, zvyšuje sa aj tzv. počítačová 
gramotnosť žiakov. Pri tvorbe didaktickej hry s využitím informácií získaných 
internetu (alebo ak je pri hre nevyhnutné byť on-line) je veľmi dôležitá úloha 
pedagóga, ktorý vie posúdiť, na koľko sú informácie získané z internetu 
relevantné. Na internete sa totiž nachádza veľké množstvo neoverených, 
zmätočných, alebo dokonca chybných informácií.  

Tento príspevok je námetom, resp. návodom na didaktické hry, ktorých 
cieľom je atraktívnou formou oboznámiť žiakov so širokými možnosťami využitia 
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bezplatných internetových aplikácií pri získavaní geografických vedomostí 
a zručností. V príspevku sa zameriame na využite služieb „Turistická mapa“ a 
„Hikeplanner“. 
 
Návrhy konkrétnych aktivít 
 
Aktivita 1: Meranie vzdialenosti v turistickej mape – príprava pre pedagóga 
 

Predmetom tejto aktivity je využitie funkcie merania vzdialenosti v on-line 
dostupnej turistickej mape. Pred samotným meraním vzdialenosti je nevyhnutné sa 
oboznámiť so základnou orientáciou v turistickej mape a s jej základnými 
ovládacími prvkami.  

Turistická mapa v službe www.turistickamapa.sk pracuje s dvomi 
podkladovými vrstvami. Podkladovú vrstvu turistickej mapy tvorí podklad od 
spoločnosti ShoCart, satelitné vrstvy pochádzajú z aplikácie Google Earth. Údaje 
v podkladovej turistickej mape sú pravidelne aktualizované. V čase aktualizácie 
môže byť služba dočasne nedostupná.  

Na stránku turistickej mapy sa dostaneme zadaním internetovej adresy 
www.turistickamapa.sk. Po zadaní adresy sa zobrazí základné zobrazenie mapy 
s hlavnými ovládacími prvkami (obr. 1).  
 
Obr. 1: Základné zobrazenie turistickej mapy a jej ovládacie prvky 
 
Figure 1: Basic view of the hiking map and its controls 
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Orientácia v turistickej mape je veľmi jednoduchá a intuitívna. V ľavom 

hornom rohu obrazovky sa nachádzajú dva základné ovládacie prvky:  
 

• Pohyb do svetových strán uskutočňujeme pomocou 
ovládača nasledovnej grafickej podoby: 
Pohyb do strán je možný aj súčasným stlačením ľavého 
tlačidla myši a pohybom do zvolenej strany 

 
 

• Približovanie a vzďaľovanie riadime pomocou ovládača 
nasledovnej grafickej podoby:  
Približovanie a vzďaľovanie mapy je možné aj kolieskom 
na myši pohybom k sebe (vzďaľovanie) a a od seba 
(približovanie)  

 
 

 
Po oboznámení sa s orientáciou v turistickej mape prejdeme na samotnú 

funkciu merania vzdialenosti, ktorá bude aj predmetom didaktickej aktivity pre 
žiakov. Po kliknutí na ponuku „nástroje“ sa rozvinie zoznam s nasledujúcimi 
položkami: zobrazovať súradnicu po kliknutí, pohyb v mape (prednastavená 
funkcia), kresli body, kresli čiary, meraj vzdialenosť. Z ponuky sa zameriame na 
funkciu meraj vzdialenosť. 

Funkciu meraj vzdialenosť používame nasledovným spôsobom: v mape si 
zvolíme vhodné priblíženie, prvým kliknutím ľavého tlačidla myši v ploche mapy 
si zvolíme počiatočný bod merania vzdialenosti – pri funkcii meraj vzdialenosť sa 
objaví údaj 0.00. Po zvolení počiatočného bodu ľavé tlačidlo myši pustíme 
a myšou pohybujeme v želanom smere. Po opätovnom kliknutí sa pri funkcii meraj 
vzdialenosť objaví vzdialenosť, ktorú sme prekonali. Súčasne sa medzi 
počiatočným a konečným bodom vykresľuje červená prerušovaná čiara. Zmeny 
smeru meranej trasy uskutočňujeme jednoduchým kliknutím (ľavé tlačidlo myši). 
Meranie vzdialenosti je kumulatívne a ukončíme ho dvojklikom (obr. 2). 
 
Obr. 2: Meranie vzdialenosti funkciou meraj vzdialenosť na príklade konkrétnej 
lokality 
 
Figure 2: Distance measurement using function distance measure on the specific  
example 
 

• 1. kliknutie – zvolenie počiatočného bodu (Chválov 277 m.n.m) 
(vzdialenosť 0.00 m) → presun pohybom myši, 

• 2. kliknutie – Tvrdomestice – zmena smeru → presun pohybom myši, 
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• 3. kliknutie – Prašice – zmena smeru → presun pohybom myši, 
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• 4. kliknutie – Nemečky – zmena smeru → presun pohybom myši, 
• dvojité kliknutie – ukončenie merania vzdialenosti – vzdialenosť: 9. 05 

km 
 

 
 

Návrh  konkrétnej aktivity pre žiakov (pracovný list) 
 

Hlavným technickým predpokladom pre vykonávanie tejto aktivity je 
počítač s internetovým pripojením. Na tieto účely má v súčasnosti veľa škôl 
zriadené internetové učebne, v ktorých má každý žiak vyčlenený na prácu svoj 
počítač. Ak z technických dôvodov nie je možné túto aktivitu vykonávať v škole 
(napr. ak v škole nie je internetová učebňa), je možné ju zadať ako priebežnú 
aktivitu na domácu prípravu. Princíp aktivity je možný žiakom vysvetliť aj 
hromadne, keďže základnou technikou (počítač + dataprojektor) už disponujú 
všetky školy.    
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Postup 
  
1. Pedagóg podľa vyššie uvedenej prípravy oboznámi žiakov s funkciami on-line 
dostupnej turistickej mapy a vypracuje pre žiakov pracovný list. Návrh takéhoto 
pracovného listu je znázornený na obr. 3.  
 
Obr. 3: Návrh pracovného listu 
 
Figure 3: Worksheet proposal 
 

 
Pracovný list pre aktivity s on-line turistickou mapou 

 
Meno: 

Trieda: 

Počet bodov (vyplní učiteľ):  

 
názov 
bodu 

nadmorská 
výška 

krajina vzdialenosť 
k nasledujúcemu 

bodu 

poznámka 

bod 1:  
 

    
 
 

bod 2:  
 

    
 
 

bod 3: 
 

    
 
 

bod 4:  
 

    
 
 

bod 5:  
 

    
 
 

bod 6:  
 

  vzdialenosť spolu  
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2. Pedagóg zadá konkrétnu úlohu, teda určí, ktoré body v mape majú žiaci pospájať 
a zistiť ich vzdialenosť. Zároveň rozdá žiakom pracovné listy. Môže pritom zvoliť 
rôzne formy práce, napr. môže úlohu zadať pre individuálne riešenie, ale aj pre 
dvojicu, resp. skupinu, prípadne ju môže zadať ako domácu úlohu. 
 
3. Stĺpček „poznámka“ v pracovnom liste poskytuje pedagógovi viaceré možnosti. 
Môže napr. žiakom zadať, aby uviedli, ktorým smerom podľa svetových strán 
prechádza v jednotlivých etapách meraná trasa. Ďalšou možnosťou je, aby žiaci 
uviedli, či trasa križuje napr. vodné toky, cesty, železnice, a pod.  
 
4. Kontrolu správnosti zrealizuje pedagóg pomocou pracovného listu, ktorý žiaci 
podľa pokynov vyplnia a po ukončení aktivity odovzdajú.    

 
Táto didaktická hra má niekoľko výhod. Za predpokladu dobrej 

pripravenosti sa dá takmer neobmedzene obmieňať. Rozvíja v žiakoch zručnosť pri 
práci s mapou a tiež rozvíja priestorovú predstavivosť (zvlášť v prostredí miestnej 
krajiny). Pomocou pracovného listu je pre pedagóga rýchlo a jednoducho 
kontrolovateľná. Ak je zadaná ako súťaž (napr. na rýchlosť), zvyšuje motiváciu 
žiakov, a pod.    

 
Aktivita 2:Turistický sprievodca – príprava pre pedagóga 
 

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie programu turistického výletu, pričom 
jeho trasa musí prechádzať atraktivitami miestnej krajiny. Takýmito atraktivitami 
môžu byť rôzne prírodné objekty, ale aj kultúrne a historické pamiatky a pod. 
Vzhľadom na väčšiu časovú náročnosť tejto aktivity je vhodné zadať ju ako 
dlhodobejší projekt, ktorý bude súčasťou domácej prípravy. Táto aktivita je určená 
pre žiakov najvyšších ročníkov základných škôl, resp. pre študentov stredných 
škôl, u ktorých sa už predpokladá určitý zmysel pre selektovanie informácií 
a zručnosť pri práci s počítačom.     

 
Návrh konkrétnej aktivity   

 
Pri realizácii modelového programu turistického výletu je možné využívať 

viacero rôznych internetových stránok. Pre účely tohto návrhu budeme pracovať s 
obsahom nasledujúcich internetových stránok: 

 
www.turistickamapa.sk a v nej integrovaná služba Hikeplanner, 
www.google.sk, 
www.nitra.sk  
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Plán výletu a všeobecné pokyny 
 
1. Mesto Nitra: prehliadka centra mesta a hradu 
 
Na internetovej stránke mesta Nitra a pomocou vyhľadávača Google vyhľadáme 
informácie o kultúrnych a historických pamiatkach v centre mesta a o Nitrianskom 
hrade. Informácií by nemalo byť príliš veľké množstvo a mali by sa dať 
sformulovať do niekoľkých bodov. Ich rozsah určí pedagóg. Vhodné je aj 
doplnenie textu fotografiami.  
 
2 Románsky kostolík Sv. Michala Archanjela („Drážovský kostolík“) 
 
Pomocou internetovej stránky mesta zistíme spoje hromadnej dopravy do mestskej 
časti Drážovce, v ktorej sa nachádza ďalšia zastávka plánovaného výletu – kostolík 
Sv. Michala Archanjela. O tejto historickej pamiatke si vyhľadáme informácie.    
 
3 Zoborská lesostep a Zobor 
 
Pri plánovaní nasledujúcej časti výletu je výhodné použiť internetový plánovač 
turistických trás – voľne dostupnú internetovú službu Hikeplanner (obr. 4). Je to 
vyhľadávač optimálnej cesty medzi dvoma zadanými rázcestiami. Okrem návrhu 
trasy zobrazí farby značiek a štatistické údaje o úsekoch (nadmorské výšky, 
prevýšenia, vzdialenosti, časový odhad) (www.hiking.sk). Využitie tejto služby 
nám uľahčí odhad trvania pešej časti výletu.  
 
Návod na používanie služby Hikeplanner 
 
Obr. 4: Umiestnenie služby Hikeplanner 
 
Figure 4: Placement of the „Hikeplanner“ service 
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1. Po kliknutí na šípku pri 
ponuke Oblasť / Lokalita sa 
zobrazí rozbaľovacie menu 
obsahujúce územné celky 
Slovenska (obr. 5). Spôsob 
členenia regiónov vychádza 
z geomorfologického 
členenia Slovenska a je s ním 
do určitej miery zhodný.  
 
2. V rozbaľovacom menu si 
zvolíme oblasť, v ktorej 
chceme naplánovať trasu. Po 
tomto kroku Hikeplanner 
načíta rázcestia vo zvolenej 
oblasti v abecednom poradí aj 
s nadmorskou výškou. 
Jednotlivé oblasti v rámci 
služby Hikeplanner nie je 
možné kombinovať – 
plánovať trasu je možné len 
v rámci jednej oblasti. 
Hikeplanner pracuje so 
sieťou turistických značených 
trás (TZT) a turistických 
informačných miest (TIM) 
a je kompatibilný 
s turistickou mapou.    

Obr. 5: Rozbaľovacie menu Oblasť/Lokalita 
 
Figure 5: Zone/Locality menu 
 

 
 

 
3. V lokalite Tríbeč si zvolíme modelovú trasu Drážovce – Pod Plieškou – Zobor. 
V prvom riadku ponuky zadáme pohorie (Tríbeč). V druhom riadku klikneme na 
šípku a v rozbaľovacom menu vyhľadáme rázcestie Drážovce (154 m) – práve sme 
si zvolili východisko túry. V treťom riadku následne rovnakým spôsobom zadáme 
rázcestie Pod Plieškou – zvolili sme medzibod túry. V štvrtom riadku zadáme 
cieľový bod túry – Zobor (587 m). Posledným krokom je optimalizovanie trasy. 
V tomto príklade optimalizujeme trasu pre minimálnu vzdialenosť (obr. 6). 
Optimalizáciou trasy sme ukončili zadávanie vstupných údajov. Po zadaní 
optimalizácie Hikeplanner spustí vyhľadávanie optimálnej trasy našej vychádzky, 
resp. túry.   
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4. Po zadní všetkých potrebných vstupných údajov Hikeplanner vyhľadá optimálnu 
trasu medzi zvolenými bodmi. Zobrazí sa výškový profil (farba čiary profilu 
zodpovedá farbe turistickej značenej trasy) a celkové údaje o trase – stúpanie, 
klesanie, vzdialenosť a (predpokladaný) čas. Okrem celkového vyhodnotenia trasy 
Hikeplanner zobrazí aj čiastkové údaje o jednotlivých etapách trasy (obr. 6). 
Vyhľadanú trasu je možné aj vytlačiť, a to kliknutím na ikonku tlačiarne, ale len 
v rozšírenej verzii Hikeplanneru.  
 
 
Didaktické zásady pri realizácii didaktických hier s použitím internetu 
 

Pri realizácii aktivít prezentovaných v tomto príspevku sa uplatňuje 
niekoľko didaktických zásad. Za najdôležitejšie môžeme v tomto prípade 
považovať zásadu názornosti, zásadu uvedomelosti a aktivity, zásadu trvácnosti 
a zásadu prepojenia teórie s praxou.  

Zásada názornosti podľa Petláka (1995) vyjadruje požiadavku, aby žiak 
získaval nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky na základe konkrétneho 
zmyslového vnímania predmetov a javov. V predkladaných aktivitách sú pre 
naplnenie tejto zásady dobré predpoklady, a to pri práci s mapou, ale najmä pri 
plánovaní turistického výletu.  

Zásada uvedomelosti a aktivity vyjadruje požiadavku, aby žiaci k učebnej 
činnosti pristupovali uvedomelo a aby vlastnou aktívnou činnosťou získavali nové 
vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky. Uvedomelosť neznamená iba to, aby 
žiak vedel prečo sa učí, ale predovšetkým to, aby si k tomuto vytvoril citový vzťah. 
Význam aktivity spočíva v tom, že rozvíja schopnosti žiakov, ich samostatnú 
iniciatívu a tvorivosť (Petlák, 1995). Keďže výsledkom oboch predkladaných 
aktivít sú nové, originálne výstupy, žiak pri ich tvorbe uplatňuje práve svoju 
vlastnú kreativitu. Väčší význam má táto zásada pri druhej aktivite – tvorbe plánu 
turistického výletu. 

Petlák (1995) uvádza, že zásada trvácnosti vyjadruje požiadavku, aby si 
žiaci učivo bezpečne zapamätali a aby si ho v prípade potreby vedeli vybaviť 
v pamäti a využiť v činnosti. Zásadu trvácnosti podporujú zásady uvedomelosti, 
primeranosti a názornosti. Trvácnosť vedomostí žiakov nie je len výsledok ich 
učebnej činnosti, ale predovšetkým výsledok didaktickej práce učiteľa. Obe 
predkladané aktivity túto zásadu napĺňajú, keďže pri osvojení správnych postupov 
pod vedením učiteľa, by mali byť žiaci schopní v budúcnosti vykonávať tieto 
postupy samostatne. 

 Zásada prepojenia teórie s praxou úzko súvisí s ostatnými uvádzanými 
zásadami. Uplatňuje sa najmä v druhej predkladanej aktivite (plánovanie 
turistického výletu), pri ktorej žiaci, resp. študenti priamo spracúvajú samostatne 
získané praktické informácie.   
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Obr. 6: Hikeplanner vyhľadal 
požadovanú trasu 
 
Figure 6: Hikeplanner found 
the required route 
 

 

Okrem samotného naplánovania trasy 
pešej časti výletu, ktoré sme si práve 
znázornili, si vyhľadáme informácie o území, 
ktorým budeme prechádzať. V tomto 
modelovom návrhu to môžu byť napr. 
informácie o NPR Zoborská lesostep, 
o pohorí Tríbeč, ale aj informácie humánno-
geografického charakteru, napr. o histórii 
osídlenia, o sídlach, ktoré sú z trasy 
vychádzky viditeľné, o priemyselnom parku 
a pod. 

Úloha pedagóga pri tejto aktivite 
spočíva predovšetkým v správnom odhade 
schopností žiakov pri práci s internetom 
a selektovaní informácií. Tiež určuje rozsah 
informácií, ktoré budú použité pri opise 
jednotlivých zastávok na trase výletu, ako aj 
formu výstupného produktu činnosti žiakov. 
Pedagóg je pri tejto hre aj „garantom“ 
správnosti použitých údajov.  

Výhodou tejto didaktickej aktivity je 
to, že pri jej realizácii žiaci (resp. študenti) 
aktívnym spôsobom spracúvajú informácie 
o miestnej krajine, učia sa vyhľadávať 
informácie a formulovať ich do jednoduchej 
a ucelenej podoby. Zároveň prispieva 
k lepšiemu uvedomovaniu si vzťahov, ktoré 
v krajine existujú. Nezanedbateľným je i fakt, 
že takto nadobudnuté zručnosti sú potom žiaci 
schopní aplikovať aj pri svojich 
voľnočasových aktivitách.  

   Za motivačný činiteľ možno 
pokladať to, že návrh turistického výletu, 
ktorý pedagóg vyhodnotí ako najlepší, sa 
môže použiť napr. pri realizácii exkurzie, 
resp. vychádzky do miestnej krajiny.  

 
Záver 

 
Využívanie informačných technológií v edukačnom procese má v súčasnej 

dobe veľkú perspektívu. Veľkou výhodou je neustále pokračujúce vybavovanie 
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škôl informačno-technologickou infraštruktúrou, čím sa dostupnosť informácií 
zvyšuje. Práca s internetom je súčasne pre žiakov, resp. študentov vysoko 
atraktívna. V tomto príspevku sme sa zamerali na prezentovanie možností 
didaktického využitia internetových stránok s geografickým obsahom. Nakoľko sa 
na internete nachádza veľké množstvo informácií rôznej kvality, je pri realizácií 
týchto aktivít veľmi dôležitá úloha učiteľa.  

Za hlavné výhody predložených návrhov považujeme ich atraktivitu pre 
žiakov, resp. študentov, vysokú variabilitu a jednoduchú kontrolovateľnosť 
správnych riešení pre pedagóga. Vykonávanie týchto aktivít tiež prispieva 
k lepšiemu uvedomovaniu si vzťahov v krajine, rozvíja kreatívne myslenie, 
priestorovú predstavivosť i používanie geografického jazyka. Zručnosti 
nadobudnuté pri týchto aktivitách sa dajú v edukačnom procese ďalej využívať 
(napr. pri projektovom, resp. problémovom vyučovaní). Predpokladom 
vykonávania prezentovaných didaktických aktivít je prístup k informačných 
technológiám, ktorý má v súčasnosti progresívny trend.           
 
Príspevok vznikol v rámci projektu LPP – 0225 – 09 „Skúmajme krajinu – životný 
priestor nás všetkých (Integrovaný prístup)“ 
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PROPOSITIONS OF GEOGRAPHICAL GAMES WITH USING OF 
INTERNET 

 
Summary 
 

Nowadays, use of information technologies in education process has a big 
perspective. The big advantage is constantly dealing with continuing education and 
information technology infrastructure, thus increasing the availability of 
information. Working with the internet is also very attractive for pupils (students). 
In this paper we present the possibilities how to use websites with geographic 
content in the process of education. Whereas there is a large amount of information 
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of varying quality on the internet, the role of the teacher is very 
important during its educational implementing.  

For the main advantages of these proposals we consider attractiveness to 
pupils (students), high variability and simple controllability for the teacher. 
Implementation of these activities also contributes to a better awareness of the 
relationshisps in the country, develops creativity, spatial imagination and use of the 
geographic knowledge. Skills learned in these activities have further use in the 
process of education (e.g. project teaching, problem teaching, etc…). Availability 
of information technologies, which currently has a progressive trend, is a 
precondition for the implementation of presented didactic activities. 
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