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Vážení priatelia,  
 
 

dostáva sa Vám do rúk zborník abstraktov zo Študentskej vedeckej konferencie Fakulty 
záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá sa 
uskutočnila dňa 20. apríla 2016 v Pavilóne záhradnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Tulipánovej ul. č. 7, pod záštitou 
dekanky FZKI doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.  

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične ako súčasť 
Univerzitných dní študentskej vedeckej činnosti na SPU v Nitre. V roku 2016 sa na nej zúčastnili 
študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov.  

Konferenciu otvoril v mene dekanky FZKI doc. Ing. K. Halászovej, PhD. prodekan pre 
vedecko-výskumnú činnosť doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch 
sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným 
odborom rozvíjaným na FZKI.  

Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je 
vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov 
a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie 
študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť 
vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

Konferencia poskytla priestor účastníkom verejne prezentovať výsledky svojej tvorivej 
a vedeckej práce. Študenti mali možnosť porovnať si svoj potenciál s kolegami z príbuzných 
vedeckých oblastí. Jednotlivé prihlásené práce boli recenzované. Posudok recenzenta a jeho 
hodnotenie bolo komisiou zohľadnené pri celkovom posúdení účinkovania účastníka. Pri prezentácii 
boli členmi komisie hodnotené vystúpenia najmä z hľadiska aktuálnosti riešenej problematiky, splnenia 
vedeckého cieľa, dodržania zvolených metodických postupov, významu pre vedu a prax, dodržania 
a úrovne formálneho spracovania, úrovne verbálnej prezentácie a úrovne pripravenej prezentácie, 
úrovne argumentácie a reakcií študenta na otázky členov komisie, prípadne prítomných študentov v 
pléne.  

Organizačný výbor a členovia Rady ŠVK FZKI SPU v Nitre vyslovujú poďakovanie všetkým 
zainteresovaným do prípravy podujatia, predsedom a členom komisií, recenzentom a vystupujúcim 
účastníkom vyslovujú touto cestou uznanie a veria, že v budúcich ročníkoch tohto, už tradičného 
podujatia sa na pôde FZKI stretne ešte viac študentov a to aj z prostredia mimo Fakulty záhradníctva 
a krajinného inžinierstva.  

 

 

 

V Nitre, september 2016.       Doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. 
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NÁVRH VEREJNÉHO PRIESTORU OBYTNÉHO SÚBORU V OBCI TVRDOŠOVCE 

PUBLIC SPACE DESIGN IN A RESIDENTIAL AREA IN THE MUNICIPALITY OF 

TVRDOŠOVCE 

Erika BALOGOVÁ, (SK) - Attila TÓTH, (SK) 

 
ABSTRAKT 

 
Predmetom  práce je vypracovanie koncepcie návrhu verejného priestoru obytného súboru v obci 

Tvrdošovce. Detailné analýzy a skúmanie vzťahov a väzieb tohto priestoru, nám pomohli pochopiť 

potreby obyvateľov a predispozície riešeného územia. Nadobudnuté poznatky sa neskôr využili pri 

vypracovaní návrhovej časti. Obec Tvrdošovce, je dôkazom toho, že v súčasnosti je významný dopyt 

po bytových jednotkách nielen v mestách, ale aj v obciach. Často nastáva problém, ktorý vzniká už pri 

výstavbe nových obytných súborov a vychádza z nezáujmu stavebných spoločností pochopiť potreby 

občanov a zachovať kvalitu okolitej zelene. Výsledkom toho sú nekoncepčné zásahy do sídelnej 

krajiny, ktoré majú trvalý dopad na kvalitu novovytvorených priestorov pre život ľudí (Tóth, 

Feriancová, 2013). Súčasná tvorba obytných súborov je vo veľkej miere ovplyvnená modernými 

spôsobmi života v mestách. Jej snahou je vyhovieť rôznorodým požiadavkám kladeným na tieto 

priestory zo strany obyvateľov (Gehl, 1987). Obyvatelia očakávajú služby, ceny, dostupnosť, ale na 

druhej strane tiež kladú veľký dôraz na súkromie, pokoj, pohodlie a vo všeobecnosti pohodu bývania 

(Souček, Šonský, 1981). Príklady realizácií zo zahraničia nám prinášajú množstvo inšpirácii a 

poukazujú na fakt, že pomocou určitého typu originality, ekologických a prírodných prístupov, ktoré  

rešpektujú okolitú zeleň a potreby obyvateľov, je možné docieliť požadovaný efekt (Tóth, 2015). 

Odpoveďou na to sú priestory, ktoré sú akýmsi magnetom a lákadlom pre život občanov a tým sa 

stávajú tieto priestory populárnymi a žiadanými. Cieľom návrhu predkladanej práce je vytvoriť 

funkčný, zeleňou vhodne doplnený verejný, poloverejný a súkromný  priestor. Tento priestor má za 

úlohu rešpektovať potreby obyvateľov a prispieť k zlepšeniu a skvalitneniu nielen života obyvateľov 

žijúcich v okolitých obytných domoch, ale aj širokej verejnosti s cieľom združovať komunitu a 

podčiarknuť jej zmysel pre lokálnu identitu a životné prostredie.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: obytné súbory, verejné priestory, vidiecka zeleň 
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LAND ART AKO INŠPIRÁCIA PRE TVORBU REKREAČNÉHO PRIESTORU 

V KRAJINE 

LAND ART AS INSPIRATION FOR REKREATIONAL SPACE DESIGN IN THE LANDSCAPE 

Petra BIALEŠOVÁ, (SR)  – Attila TÓTH, (SR) 

 
ABSTRAKT 

 
Program obnovy dediny (POD) využívajú  najmä vidiecke sídla ktoré sa snažia o rozvoj svojho 

životného prostredia, udržiavanie prírodných a kultúrnych hodnôt krajiny a rozvoj ekologického 

hospodárenia s využitím miestnych zdrojov. Počas 13 rokov existencie sa do POD prihlásilo viac ako 

83 % všetkých dedín Slovenska. Rozvoj v blízkosti veľkých sídelných aglomerácií stúpa diferenciálne 

ako v blízkosti malých mestečiek.  Vzhľadom k tejto skutočnosti by sme sa mali snažiť o čo najväčší 

rozmach našich vidieckych sídiel a ich okolia. Malo by sa dbať o správny rozvoj slovenského vidieka 

a o harmóniu okolia s riešeným územím. (Kršáková, 2016). Projekt rekreačného priestoru vo 

vidieckom sídle Kameničany má rovnako ako mnoho iných,  záujem o program obnovy dediny. 

Vďaka tomuto projektu  má obec možnosť zvýšiť atraktívnosť a aktivitu prostredia, ako aj kvalitu 

života obyvateľov a cestovný ruch. Riešené územie nachádzajúce sa v okrajovej časti obce je úzko 

späté so športovo-rekreačnou zónou. Nachádza sa v nej futbalové ihrisko, detské ihrisko, tenisové 

kurty, ako aj “ kultúrny altánok“, určený na spoločenské akcie. Vzhľadom na to sa snažíme nevyužitú 

plochu bezprostredne spätú s touto zónou pretvoriť, oživiť a skultúrniť čo najefektívnejším spôsobom, 

ktorý by poslúžil ako obyvateľom obce, tak aj jej návštevníkom. Krajinárska úprava rekreačného 

priestoru bude vo veľkej miere inšpirovaná umeleckým smerom Land  Art, ktorý sa začal prvýkrát 

objavovať v 60. a 70. rokoch  minulého storočia v USA. Vznikol vďaka moderným smerom 20. 

storočia, ako aj minimalizmu a konceptuálnemu umeniu, ktorými bol vo veľkej miere ovplyvňovaný 

(Glenn, 2009). Land Art bol úzko spätý s prírodou do ktorej zasahoval a ktorú následne pretváral na 

umenie – umenie v prírode. Uplatňuje prechod z plátna a galérie do krajiny, v ktorej sa ponúka širokej 

verejnosti. V užšom zmysle nepatrí k záhradnému umeniu, ale v súčasnej krajinnej architektúre sú 

dodnes jeho prvky využívané (Dobrucká, 2010). Cieľom práce je sprostredkovať umenie v prírode čo 

najširšej verejnosti, no zároveň aj vytvoriť rekreačný priestor pre oddych, rekreáciu, ako aj umelecké 

rozjímanie pozorovateľa, ktorý sa bude v danom krajinnom priestore nachádzať. 
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KRAJINOTVORBA VERZUS OBČIANSKA INICIATÍVA V TRNOVOM 

LANDSCAPING VERSUS PUBLIC INITIATIVE IN TRNOVE 

Terézia BREZÁNIOVÁ, (SK) -  Ľubica FERIANCOVÁ, (SK) 

 
ABSTRAKT  

 
Predkladaná práca je syntézou poznatkov z oblasti participácie a tvorby verejných priestorov. 

Predstavuje participáciu ako významnú súčasť navrhovania, plánovania a optimalizovania výsledného 

návrhu. Popisuje základné princípy a prínosy zapájania verejnosti do plánovacieho procesu. Na rozdiel 

od prieskumov, participácia neznamená pýtať sa len všeobecne na to, čo si ľudia myslia, ale veľmi 

konkrétne na to, čo architekti potrebujú vedieť, aby mohli kvalitne odviesť svoju odbornú prácu a 

naplniť potreby ľudí. Uplatnením opísaných participatívných postupov krajinný architekt získa 

prehľad o názoroch a potrebách miestnej komunity, ktoré môže bezprostredne využiť pre plánovací 

proces, a tým zvýšiť kvalitu spracovaných dokumentov. Informácie o tom, komu bude plánovaný 

priestor slúžiť a ako bude využívaný umožňujú stanoviť základnú funkciu daného priestoru. Zapojenie 

širokej verejnosti do plánovania otvára priestor pre stretnutia, diskusie, tvorivosť a zároveň významne 

prispieva k nájdeniu zhody nad konečným znením plánu. Cieľom je predstaviť ideu spolupráce medzi 

krajinným architektom a verejnosťou a jej využitie v praxi. Termín participácia sa stáva v iných 

krajinách bežným, zatiaľ čo u nás sa spomína len veľmi zriedka. Aktívne zapájať ľudí do tohto 

procesu od samého začiatku, zbierať ich nápady, názory a spoločným úsilím vytvoriť príjemné 

prostredie, v ktorom si každý nájde svoje obľúbené miesto, je veľkou výzvou do budúcna. Diplomová 

práca je konkrétnym príkladom využitia princípov participácie v praxi. Popisuje postup plánovacieho 

procesu od počiatočného stimulu od miestnych obyvateľov až po konečný návrh, ktorému predchádzal 

dotazníkový prieskum, tvorivý deň so žiakmi základnej školy, verejný piknik, študentský workshop a 

diskusný večer. Výsledkom predkladanej práce je verejný priestor, ktorý vychádza z požiadaviek a 

potrieb budúcich užívateľov, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti a zároveň dbá na celkový ráz danej 

lokality. Tvorí nie len estetický, ale aj funkčný rekreačno-oddychový celok v blízkosti kultúrnej 

pamiatky Kostola sv. Juraja. 
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MODERNÁ ZÁHRADA RODINNÉHO DOMU 

MODERN GARDEN OF FAMILY HOUSE 

Paulína BRINICHOVÁ, (SR) - Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ, (SR) 

 
ABSTRAKT  

 
Myslenie a postoj ľudí k prírode sa časom zmenili a prispôsobili dobe, ktorá vyžaduje nesprávny 

postoj k našej planéte. Cieľom nás všetkých by malo byť vytvoriť z každej možnej plochy či záhrady 

malý biotop, ktorý by bol priateľský pre faunu i flóru. Je potrebné, aby sa myslenie ľudí navrátilo k 

počiatku, kedy bol človek natoľko spätý s prírodou, že rozumel jej princípom fungovania. Princípom, 

kde mal každý jeden kvet, ker či strom svoju funkciu a kde každý malý vtáčik, drobné zvieratko či 

hmyz boli najlepšími pomocníkmi v prírode. Prírodne myslieť, pracovať a hlavne žiť nie je len základ 

hospodárenia, je to spôsob žitia a životný štýl. Ide o prijatie zodpovednosti za to, čo robíme, ako sa 

správame a či zaslepene hľadíme len do prítomnosti, alebo sa snažíme vidieť aj budúcnosť. Je na čase 

začať prírode aj vracať, nielen brať, pretože len vo svete rovnováhy všetko funguje tak, ako má. 

Témou práce je navrhnutie troch záhrad a porovnanie ich lokalít, ktoré majú vplyv na samotný návrh 

riešenia. Záhrady sa nachádzajú na dedine (Hájske), v meste (Nitra) a na prechode medzi mestom a 

dedinou (Nitra, mestská časť Dražovce). Pri vyhotovovaní návrhov záhrad využívam princípy 

permakultúry a prírodnej záhrady, pričom zohľadňujem aj potreby a požiadavky majiteľov. Pri 

vypracovávaní práce som používala pôdorysy a pohľady rodinných domov a pozemkov, odbornú 

literatúru, knihy, články, časopisy a rôzne internetové zdroje. K vybranej téme som sa rozhodla 

pristupovať systematicky. Ako prvé som si určila základné ciele, naštudovala som si problematiku a 

zoskupila literatúru danej oblasti. V ďalšom kroku nasledovala obhliadka riešených záhrad, zhotovenie 

fotodokumentácie a vypracovanie samotných analýz zo získaných podkladov a informácií o riešených 

pozemkoch. Veľkým prínosom a pomocou mi boli návštevy a konzultácie o liečivých rastlinách s pani 

Ing. Alžbetou Gromovou, návšteva bylinkovej záhradky v Českom Krumlove, ako aj návšteva a 

poradenstvo ohľadom účinkov liečivých rastlín s pánom PharmDr. Petrom Hanusom. V posledných 

krokoch vypracovávania práce som zhotovila inventarizáciu drevín určených na výrub, výkresy a 

textovú časť. V súčasnosti sa príliš tlačia do popredia moderné záhrady zamerané na okrasné a 

prešľachtené druhy drevín, čím príroda upadá a živočíchy tak nemajú dostatok priestoru na 

rozmnožovanie sa či prezimovávanie. Svojím pohľadom na riešenú tému aj samotným vypracovaním 

som sa snažila dokázať, že pojem „moderný“ môže úzko súvisieť s pojmom „prírodný“. Myšlienka 

prírodných záhrad sa v posledných rokoch stala obľúbenou a akýmsi novým trendom. Hoci pri návrhu 

bolo potrebné zohľadniť odlišné lokality záhrad a tiež bolo treba prihliadať aj na okolie, prírodné 

podmienky či požiadavky majiteľov, princípy tvorby boli veľmi podobné. V každej zo záhrad som 

vytvorila tzv. útočisko pre zvieratá a užitočné živočíchy, ako aj oddychové a okrasné miesta pre 

majiteľov. Pod pojmom prírodná záhrada si veľa z nás predstaví nezvládnuteľnú divočinu, ktorú nie je 

možné dostať pod kontrolu. Svojimi návrhmi som sa snažila dokázať, že to tak vôbec nemusí byť, 

pokiaľ postupujeme podľa správnych princípov. Je dôležité vedieť, že príroda vie, čo robí a je 

inteligentná. A aj túto inteligenciu môžeme ako ľudia využiť, pokiaľ s ňou spolupracujeme. Príkladom 

môže byť navrhnutie nepotrebne veľkého a na starostlivosť náročného trávnika. Nemusí to však byť 

nevyhnutne zlé a nepraktické, pokiaľ pri navrhovaní myslíme aj na užitočný hmyz a z tohto trávnika 

vytvoríme lúčny trávnik. Taktiež ak pri navrhovaní drevín nemyslíme iba na to, čo sa páči nám, ale aj 

na to, čo sa páči usilovným opeľovačom, bez ktorých by rastliny ani neboli schopné vykvitnúť a teda 

aj poskytnúť nám plody. A aj práve preto si zaslúži kúsok našej pozornosti, malé záhony, ktoré jej 

pomôžu, drobné a nenápadné búdky či obydlia pre potrebné živočíchy, dostatok miesta pre rastliny. 

To všetko sú prírodné záhrady. Projekty všetkých troch záhrad boli vytvorené v modernom, prírodnom 

štýle na základe dôkladne vypracovaných analýz. Z týchto analýz boli vytvorené koncepty a následne 

návrhy jedinečné pre dané miesto. 
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BROWNFIELDS – POTENCIÁL A MOŽNOSTI REVITALIZÁCIE PROSTREDNÍCTVOM 

NÁSTROJOV KRAJINNEJ A ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY 

BROWNFIELDS – POTENTIAL AND OPPORTUNITIES OF REVITALISATION THROUGH 

THE INSTRUMENTS OF THE LANDSCAPE AND GARDEN ARCHITECTURE 

Beáta RYBANSKÁ, (SR)  – Attila TÓTH, (SR)  

 

ABSTRAKT 

 

Vo všetkých vyspelých krajinách sveta je približne od 60. rokov 20. storočia významnou témou 

problematika brownfieldov, ktorých história, potenciály a revitalizácia predstavujú tematické ťažisko 

tohto príspevku. Spracovaná je terminológia jednotlivých pojmov vzťahujúcich sa na územia, ktorých 

charakteristickou črtou je strata, resp. nedostatočné využitie funkcie a tiež termíny spojené 

s prostredím, kde sa dané územia nachádzajú, či už je to urbanizované prostredie alebo priestor 

v nadväznosti na otvorenú krajinu. Spomenieme klasifikáciu brownfieldov z rôznych hľadísk. 

Zameriavame sa na pôvodné využitie, lokalizáciu týchto areálov a ich ekonomickú atraktívnosť. Za 

„brownfields“ možno považovať zdevastované alebo narušené plochy a objekty v životnom prostredí, 

ktoré v súčasnosti nie sú funkčne využité (Ferber, 2006). Predstavujú principiálny problém, keďže sú 

skôr vnímané ako bariéra a nie ako potenciál pre udržateľný rozvoj obcí a regiónov. Pre podrobné 

spracovanie tejto problematiky je ťažiskový najmä vznik a historický vývoj brownfieldov. Ich začiatok 

je datovaný najmä od druhej polovice 20.storočia, kedy hlavne v Západnej Európe a v USA 

dochádzalo k postupnému úpadku tradičných remeselných a výrobných odvetví a rozvojom iných 

odvetví s odlišným zameraním a nárokmi. Príčinou týchto zmien bola najmä priemyselná revolúcia, 

ktorej vplyv silnel už od polovice 19. storočia. V súčasnosti je hlavným dôvodom rozvinutia 

problematiky brownfieldov reštrukturalizácia ekonomiky štátu a jednotlivých regiónov (Kyseľová, 

2010). Zámerom tejto práce je identifikácia problémov narušených území a diskutovanie o riešení 

vrátane zníženia devastujúcich dopadov na životné prostredie. Negatívnym aspektom danej 

problematiky je ekologická záťaž na životné prostredie, ktorá môže byť dôsledkom predchádzajúcich 

činností alebo tiež hrozba úpadku týchto lokalít kvôli nedostatočnej údržbe, prípadne z dôvodu 

úmyselného poškodzovania. Z hľadiska pozitívneho prístupu k riešeniu degradovaných území je 

významné zohľadnenie priaznivých vplyvov integrácie sociálnych, kultúrnych, environmentálnych a 

ekonomických aspektov a tiež zachovanie kultúrneho odkazu na historické dedičstvo miesta. Vždy je 

potrebný individuálny prístup k hodnoteniu rizík a potenciálov viažucich sa k jednotlivým areálom. 

Čiastkovým cieľom tohto príspevku je tiež porovnanie odlišných príkladov revitalizácie v zahraničí, 

v susednej Českej republike a na Slovensku. Pri posudzovaní podobností a odlišností medzi projektmi 

v rôznych krajinách je podstatná ich samotná definícia pojmu brownfield. Americké chápanie tohto 

výrazu je podnietené ekologickou záťažou, ktorými územia ovplyvňujú okolie. Naopak európske 

vnímanie charakterizuje tieto areály ako opustené, devastované alebo nedostatočne využívané, ktoré 

môžu, ale aj nemusia byť potenciálne znečistené kontamináciou. Rovnako ako aj náhľad na tieto 

územia z hľadiska ekologického znečistenia porovnávame dva prístupy k samotnej revitalizácii. 

V USA sa touto problematikou zaoberá Agentúra na ochranu životného prostredia (U.S. 

Environmental Protection Agency – EPA) so svojím programom Brownfields program (Szekeres, 

2007). V rámci Európy sa viaceré politiky zameriavajú na túto tému a pozitívne pôsobia na rozvoj 

miest a ekonomické aktivity. Čo sa týka porovnávania jednotlivých príkladov, z Ameriky sme vybrali 

Gas Works Park v Seattle vo Washingtone, ktorý Richard Haag premenil z bývalého areálu na 

splyňovanie uhlia na prírodný priestor a je považovaný za revolučný projekt vďaka rekultivácii 

znečistených pôd. Druhým príkladom je Alumnae Valley vo Wellesley Massachusetts, kde pôvodne 

Wellesley College hostila elektráreň a čerpaciu stanicu zemného plynu. Z európskych príkladov sme 

zvolili nemecký Landscape Park Duisburg Nord, ktorý vyrástol na mieste bývalej oceliarne a 

Zollverein Essen, ktorý bol banským závodom na čierne uhlie (Hartford, 2013). Pre zaujímavosť bol 

použitý aj príklad z východnej Ázie, a to Shanghai Houtan Park v Číne (Turenscape, 2011). Súčasťou 

tohto príspevku je spomenutá aj problematika brownfieldov na Slovensku a ich mapovanie. 

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: brownfield, revitalizácia, životné prostredie 
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URBAN AGRICULTURE AS A TOOL TO BUILD RESILIENT URBAN GREEN 

INFRASTRUCTURE 

Nicolas CARTIAUX, (BE)  – Attila TÓTH, (SR) 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, cities face several challenges on the economic, environmental, social and even on the 

healthcare level, while the process of urbanisation is continuing to increase. The urban development 

reacts to the growing population and needs and the environmental and cultural qualities of existing 

suburbs are the first to suffer from rapid urbanisation. In the municipality of Rome, the suburbs live in 

alternation of biodiversity nodes and important archaeological sites. Professional farming is being 

practiced in several suburban green areas, while many other areas have the potential for it. 

Nevertheless, these areas are constantly being a subject of strong pressure from the building sector that 

pushes for the establishment of new suburbs and with the industrialisation of our food systems, many 

cities have neglected the necessary linkage between food and urbanity in their planning system 

(Agudelo-Vera et al., 2011). However, this has not always been the case. In fact, municipalities are 

presently starting to realise how supportive agriculture can be for creation of productive urban 

landscapes that are multifunctional and foster the mitigation of environmental degradation (Hansen, 

Pauleit, 2014). In order to contribute to a sustainable development of our cities, the use of urban 

agriculture integrated into the concept of green infrastructure represents an innovative response to 

challenged peri-urban environments. Urban agriculture definitely plays a role of strongholds for the 

preservation of the green areas, with their environmental, cultural and historical values, while 

providing economic, social and environmental services and benefits (de Zeeuw et al., 2011). This 

paper aims to provide new knowledge acquired from research in the suburbs of Rome, where farms 

provide important benefits and where urban agriculture should be promoted, considering its crucial 

importance for cities as a viable part of their urban green infrastructure. The main goal of this study is 

to respond to the first challenge mentioned above: link the urban agriculture benefits to the concept of 

green infrastructure, in order to increase urban resilience. The outcome will be measures and 

recommendations aiming to enhance the diversity and sustainable development of urban agriculture in 

the periphery of Rome. The measures and recommendations will be based on a comparison of urban 

agriculture policies and projects in different European countries, regions and cities. 
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HODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ŠKOLSKÉHO AREÁLU V OBCI HORNÉ 

LEFANTOVCE 

EVALUATION OF  THE CURRENT CONDITION OF THE PRIMARY SCHOOL COMPLEX IN 

THE MUNICIPALITY OF HORNÉ LEFANTOVCE 

Ivana DERMEKOVÁ, (SK) -  Attila TÓTH, (SK) 

 

ABSTRAKT 

 

Cieľom  tejto práce je spracovanie prehľadu  problematiky zelene školských a predškolských zariadení 

a aplikácia poznatkov pri riešení školského areálu v obci Horné Lefantovce. Úvodná časť poukazuje 

na význam zelene v školských areáloch a na jej funkciu v oblasti vzdelávania detí. Popisuje rozdelenie 

školských záhrad podľa Supuku et al. (2008) na záhrady detských jaslí a materských škôl, školské 

záhrady základných škôl, stredných odborných škôl, záhrady pri učilištiach, areály vysokoškolských 

objektov, univerzít a internátov. Bližšie sa venuje záhradám  základných škôl a záhradám pri 

materských školách a detských jasliach, ktorých zeleň hodnotí podľa Heinrichovej (2013). Práca 

obsahuje popis  priestorovo-funkčného členenia školských areálov, ich jednotlivých častí a zásad ich 

tvorby podľa Rózovej a Halajovej (2002). Dáva do pozornosti rozvoj fantázie a hravosti detí a 

poukazuje na dôležitosť hygienických aspektov riešenia školského areálu. Teoretická časť práce je 

doplnená príkladmi školských areálov zo Slovenska aj zo zahraničia. Ďalšia časť práce je venovaná 

obci Horné Lefantovce. Stručne charakterizuje históriu obce, jej okolie a prírodné podmienky. Na 

základe mapových podkladov a územného plánu obce Horné Lefantovce je vypracovaná analýza 

širších vzťahov, ktorá zachytáva napojenie Horných Lefantoviec na susediace obce, poukazuje na 

zaujímavé objekty v okolí obce a taktiež popisuje bezprostredné okolie spojeného  areálu základnej a 

materskej školy. V práci je analyzovaná história školstva v obci, ktorá siaha až pred obdobie 

cisárovnej Márie Terézie do roku 1713. Súčasťou práce je aj analýza súčasného stavu školského areálu 

na Farskej ulici v Horných Lefantovciach vyhotovená na základe terénneho prieskumu. Stručne 

definuje druhové zloženie drevín na školskom pozemku, polohu objektov architektúry, vrátane 

drobnej architektúry v podobe hracích prvkov v areáli. V práci je tiež poukázané na kladné a záporné 

prvky areálu, na ktoré bude potrebné brať ohľad pri budúcej tvorbe návrhu. 
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VINOHRADNÍCKA KRAJINA, JEJ  HISTORICKO-KULTÚRNY A ESTETICKÝ 

VÝZNAM 

VINEYARD LANDSCAPE, IT´S HISTORICAL-CULTURAL AND AESTHETIC 

SIGNIFICANCE 

Martina FISCHEROVÁ, (SR) – Ján SUPUKA, (SR) 

 

ABSTRAKT 

 

Predkladaný príspevok sa zaoberá vinohradníckou krajinou, jej historicko-kultúrnym a estetickým 

významom . Popisuje vznik a vývoj kultúrnej vinohradníckej krajiny vo svete a na Slovensku. Vývoj 

a história nepochybne ovplyvnili súčasný stav vinohradníctva a vinohradnícku krajinu ako takú. 

Charakterizované sú hlavné a najvýznamnejšie vinohradnícke oblasti vo svete s dôrazom na staré 

tradičné vinohradnícke oblasti Európy a Ázie ako aj nové progresívne lokality v Severnej a Južnej 

Amerike a Austrálii. Z hľadiska tradície a vinohradníckych lokalít na Slovensku, príspevok predstaví 

šesť hlavných vinohradníckych oblastí a ich rajóny. Rovnako predstaví desať vínnych kráľovských 

ciest a ich kultúrno- agroturistický význam. Cieľom príspevku je predstaviť vinohradnícku krajinu ako 

vzácny a dôležitý krajinný prvok kultúrneho dedičstva našej krajiny. Taktiež vyzdvihnúť jej dôležitosť 

pri tvorbe krajinného obrazu a jej potenciál pri rozvoji kultúrnych podujatí a turizmu, nakoľko  sa 

vinohradnícke oblasti v poslednom období stávajú novými turistickými destináciami a vznikajú rôzne 

formy zamerané na agroturistiku a vínnu turistiku- vínne cesty, ochutnávky. V príspevku je popísaný 

zásadný metodický postup pre kultúrno-historické a vizuálno-estetické hodnotenie vinohradníckej 

krajiny. Ich významnou súčasťou je aj architektúra vinohradov, ktorou sa samotné vinice od seba líšia 

a stávajú sa jedinečnými, či  už spôsobom usporiadania viníc, vedenia viniča, pokryvu pôdy 

vinohradov alebo inými charakteristickými znakmi. 
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SADOVNÍCKO-ARCHITEKTONICKÁ REVITALIZÁCIA AREÁLU DETSKÉHO 

MESTEČKA V TRENČÍNE  

LANDSCAPE-ARCHITECTURAL REVITALISATION OF THE CHILDREN CITY IN TRENČÍN 

 SILVIA FRAŇOVÁ, (SK) –MÁRIA BIHUŇOVÁ, (SK)  

 

ABSTRAKT  

 

Diplomová práca rieši problematiku sadnovnícko-architektonickej revitalizácie komplexu 

obytného súboru rodinného typu pre deti bez rodičov vrátane školského zariadenia 

v Trenčíne. Predmetom záujmu je stanoviť a určiť možné riešenia areálu Detského mestečka, 

ktoré by podporovalo správny vývin osobnosti, rozvíjalo fantáziu, kreatívne myslenie a vzťah 

k svojmu prostrediu, ľuďom i prírode. K dosiahnutiu stanoveného cieľa slúžil terénny 

prieskum, inventarizácia drevinovej skladby, komunikácia a participácia s deťmi 

a pracovníkmi Detského mestečka. Vyhodnotenie z terénneho prieskumu slúži ako podklad 

k jednotlivým analýzam súčasného stavu, ktoré sú potrebné pre vytvorenie edukatívneho, 

efektívneho, estetického a funkčného sadovnícko-architektonického návrhu. Na základe 

materiálov a získaných poznatkov areál tvorí upravené prostredie, v ktorom sa bude 

prirodzeným spôsobom rozvíjať základná motorika osobnosti človeka a celkovo zdravý vývin 

detí. V jednotlivých častiach exteriéru komplexu sú navrhnuté nepostrádateľné časti tvoriace 

interakciu medzi  deťmi, komunitou a životným prostredím navzájom. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Vyhradený priestor, areál, zeleň, obytný súbor 
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DREVINY PRI PRVKOCH DROBNEJ SAKRÁLNEJ ARCHITEKTÚRY  VO 

VYBRANÝCH VIDIECKÝCH SÍDLACH A V ICH KRAJINNOM 

PRIESTORE 

WOODY PLANTS AT ELEMENTS OF SMALL SACRAL ARCHITECTURE IN 

SELECTED RURAL SETTLEMENTS AND THEIR OPEN LANDSCAPE 

Magdaléna KLEINOVÁ, (SK) - Attila TÓTH, (SK) 
 

ABSTRAKT  

 

Drobná sakrálna architektúra ma významnú duchovnú hodnotu. Patria sem napríklad kaplnky a 

prícestné kríže, ktoré formujú krajinu. Sakrálne stavby ako prejav náboženského presvedčenia človeka 

majú symbolický význam (Tóth, Feriancová, 2015). Príspevok mapuje a analyzuje prvky drobnej 

sakrálnej architektúry a dreviny v ich blízkom okolí. Jednota sakrálneho objektu a stromu spája vieru 

s prírodou. Krajinný priestor je miestom stretnutia človeka s prírodou. Ráz krajiny tvoria znaky 

prírodných podmienok, kultúrneho a historického vývoja. Niektoré časti krajiny majú jedinečnú 

podobu, význam a odlišnosť. Rozmanitosť krajiny je neobyčajná. Delíme ju podľa rôznych 

charakteristík. Z hľadiska kultúrnych a historických hodnôt sú významné vidiecke sídla a ich ľudová 

architektúra. Nachádzajú sa tu kultúrne dominanty. Z estetického hľadiska je významný krajinný obraz 

a ráz ponúkajúci rôzne krajinné scenérie. Ak chceme nejaké hodnoty v krajine chrániť, musíme 

v prvom rade zadefinovať, ktoré hodnoty to sú, čo spoluvytvárajú typický, niekedy neopakovateľný či 

dokonca jedinečný ráz krajiny. Mali by sme si vážiť prírodu a chrániť ju. Dreviny pri objektoch 

sakrálnej architektúry majú svoj význam. Z hľadiska estetického nám spríjemňujú a skrášľujú 

prostredie. Dotvárajú krajinný priestor a majú význam aj pre ozdravovanie životného prostredia. 

Ochladzujú klímu, znižujú hluk, zadržujú vlahu, prach a mikroorganizmy, sú domovom pre živočíchy. 

Trávenie času v prírodnom prostredí je nielen príjemné ale i prospešné pre naše psychické zdravie. 

Ľudia sa pri objektoch sakrálnej architektúry môžu pozastaviť a oddýchnuť si, zamyslieť sa 

a duchovne rozjímať. Je to veľmi dôležite pre nás, má to duchovnú dimenziu. Samozrejme, nie každý 

to vníma takýmto spôsobom ale je to určitá zastávka ktorá ma svoj význam a hodnotu. Dreviny pri 

prvkoch drobnej sakrálnej architektúry budeme inventarizovať a hodnotiť. Pri posudzovaní hodnoty 

pamätných stromov sa na zreteľ berie predovšetkým ich vzrast, historický význam, zdravotný stav a 

životaschopnosť a riziká v daných podmienkach. Hodnotenou lokalitou bude región Spiš. Je jedným 

z najkrajších a najsvojráznejších regiónov Slovenska. Má množstvo kultúrnych a historických 

pamiatok. Cieľom tejto práce je spoznávanie krajiny a vidieka pričom budeme pozorovať dreviny 

ktoré rastú pri objektoch drobnej sakrálnej architektúry. Sledované a hodnotené prvky budú zakreslené 

do mapových podkladov a následne budú analyzované a vyhodnotené umelecko-architektonické 

charakteristiky a kompozičné väzby. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: drobná sakrálna architektúra, kultúrna vidiecka krajina, Spiš  
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HODNOTENIE PREMIEN HISTORICKÉHO JADRA V OBCI MARKUŠOVCE   

EVALUATION OF CHANGES OF THE HISTORICAL CENTRE IN THE MUNICIPALITY  

OF MARKUŠOVCE  

Marcela KRÁLOVÁ, (SR)  – Attila TÓTH, (SR)  

 

ABSTRAKT  

 

Historické jadro je najdôležitejšou a najstaršou časťou obce, v ktorej sa nachádzajú najvýznamnejšie 

pamiatky obce. Táto významná časť, ak nedošlo k jej narušeniu alebo úplnému zničeniu počas 

nepriaznivých pomerov v krajine, najlepšie zachytáva a odráža premeny, ktoré sa uskutočnili v obci od 

jej vzniku až po súčasnosť. Je odrazom spôsobu života obyvateľstva, a čo je najdôležitejšie, poukazuje 

na dôvod založenia samotnej obce (Kršáková, 2008). Zmeny v centre obce sú niekedy veľmi výrazné 

a niekedy naopak, na prvý pohľad nebadateľné, čo nastáva v prípade, ak sa obyvateľstvo snaží 

o zachovanie pamiatok, v duchu doby ich vzniku. V práci sú zachytené premeny významných 

pamiatok historického jadra obce Markušovce a ich blízkeho okolia. Osobitný dôraz sme kládli na 

panské sídlo v Markušovciach a historický park, ktorý ho obklopuje, pričom vychádzame z doterajších 

výskumov a zistení (Bóna et al., 2007; Janovská, 2014). Predmetom skúmania bolo zistiť na základe 

dostupných fotografií a materiálov, k akým zmenám v určitých časových obdobiach došlo, či boli tieto  

premeny pozitívne alebo negatívne a či sa im dalo predísť alebo nie. Vo výsledkoch je spracovaný 

prehľad premien aj s ich hodnotením. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: historické jadro, kultúrne dedičstvo, Spiš, vidiecka krajina 
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PRIESTORY VEREJNEJ A VYHRADENEJ ZELENE EVANJELICKÝCH KOSTOLOV 

V BRATISLAVE 

PUBLIC AND SPECIAL GREEN SPACES OF EVANGELICAL CHURCHES IN BRATISLAVA 

Barbora KRIŽÁNKOVÁ, (SR) –  Attila TÓTH, (SR) 

 

ABSTRAKT 

 

Každá stavba, teda aj kostol má svoje exteriérové priestory. V našich podmienkach sa pri kostoloch 

vyskytujú prevažne plochy verejnej alebo vyhradenej zelene. Tento príspevok je zameraný na 

priestory verejnej a vyhradenej zelene evanjelických kostolov v Bratislave. Cieľom práce je skúmať 

históriu týchto architektonických dominánt a podmienky ich výstavby v minulosti. Práca bude 

hodnotiť úpravy exteriérových priestorov kostolov. Zámerom hodnotenia je zistiť, či pri priestorových 

úpravách boli uplatnené  jednotné kompozičné princípy, alebo každý priestor vykazuje určitú mieru 

singularity a odlišnosti. Predmetom analýz bude aj druhová kompozícia a diverzita  drevín a ich 

súčasné dendrometrické parametre, vekové štádium, zdravotný stav, sadovnícka a spoločenská 

hodnota a iné ukazovatele. Práca vyhodnocuje súčasný stav poznania o evanjelických kostoloch na 

Slovensku, pričom nadväzuje na výskum Krivošovej (2001) a zameriava sa na evanjelickú 

architektúru v Bratislave ako súčasť kultúrnych a umeleckých pamiatok mesta (Holčík, Rusina, 1987). 

Výsledkom práce bude komplexné hodnotenie vybraných priestorov evanjelickej sakrálnej 

architektúry a navrhnutie potrebných úprav pre zatraktívnenie a ďalšie možnosti využívania takýchto 

priestorov pre verejnosť. Navrhnuté opatrenia smerujú k tomu, aby sa ľudia cítili príjemne v 

exteriérových priestoroch kostolov, čo zvýši atraktivitu, spoločenskú hodnotu a uznanie týchto 

priestorov. 
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HODNOTENIE KVALITY ASIMILAČNÝCH ORGÁNOV A STUPŇA DEŠTRUKCIE 

KORUNY  JASEŇA ŠTÍHLEHO (FRAXINUS EXCELSIOR L.) V ZMENENÝCH 

PODMIENKACH MESTSKÉHO PROSTREDIA 

ASSESSMENT OF ASSIMILATION ORGANS QUALITY AND CROWN DESTRUCTION 

LEVEL OF COMMON ASH (FRAXINUS EXCELSIOR  L.) IN CHANGED CONDITIONS OF THE 

URBAN ENVIRONMENT 

Peter Uhrin, (SR) -  Ján Supuka, (SR)  

 

ABSTRAKT  

 

Dreviny rastúce v mestskom prostredí sú neustále vystavované vplyvom synergického pôsobenia 

prostredia vo forme rôznych stresových faktorov. Stresové faktory vo forme fyzikálnych, chemických 

a mechanických činiteľov môžu negatívne ovplyvňovať rast a vývoj drevín a tým aj ich schopnosť 

plniť dôležité funkcie voči okoliu a spoločnosti. Takýto impakt môže viesť ku oslabeniu ich 

adaptability na meniace sa podmienky prostredia, znížiť odolnosť voči škodcom a drevokazným 

hubám. V konečnom dôsledku postupná deštrukcia kmeňa oslabuje ich biomechanickú stabilitu a teda 

aj ich možnosť pretrvať na stanovišti po dlhú dobu. Kvalitatívne hodnotenie ich odozvy na často až 

extrémne podmienky, je dôležitou súčasťou starostlivosti o mestskú a historickú zeleň. Práca obsahuje 

metodické postupy aplikácie vizuálnych metód pre posudzovanie morfologických znakov, 

deštrukčných prejavov koruny a kmeňovej časti drevín a ekofyziologického aspektu vitality. Výsledky 

hodnôt vo forme kvalitatívneho indexu drevín sa porovnávali medzi dvoma typmi stanovíšť. 

Prostredníctvom merania hodnôt sledovaných parametrov vyplývajúcich z fluorescenčnej indukčnej 

krivky bola hodnotená kvalita asimilačných orgánov a výkonnosť fotochemických procesov. Výsledky 

boli štatisticky vyhodnocované s dôrazom na zisťovanie preukaznosti rozdielov hodnôt v štatistických 

súborov, porovnávanie mediánov, analýzu rozptylu a hodnotenie vývoja sledovaných parametrov 

počas vegetačného obdobia za konkrétny rok. Táto práca tiež obsahuje výsledky štatistického 

zhodnotenia parametra Fv/Fm (maximálny výťažok fotochemických procesov PS II) a ETR 

(koeficient relatívnej rýchlosti transportu elektrónov PS systémov) pre druh Fraxinus excelsior L. za 

vegetačné obdobie 2015. Spolu bolo  hodnotených 6 jedincov vo dvoch typoch lokalít po 3 jedince v 

environmentálne zaťaženom prostredí na Štúrovej ulici v meste Nitra a v historickom parku bez 

environmentálnej záťaže v Novej Vsi nad Žitavou. Výsledky vizuálneho hodnotenia poukazujú na 

zhoršenú kvalitu a značnú mortalitu asimilačných orgánov u jedincoch v mestskom prostredí počas 

troch termínov merania (Q1=7.0, Q2=9.33 a Q3=10.3) oproti parkovému priestoru (Q1=2.0, Q2=2.66 

a Q3=3.33). Najmä v treťom termíne hodnotenia sa podmienky na modelovom území v meste Nitra 

zhoršovali a hodnotené jedince na tieto zmeny reagovali fotochemickými obrannými reakciami. 

Hlavne obmedzením transportu vody do nadzemných častí, čo mohlo mať za následok zväčšenie 

rozsahu nekrózy listov. Tento stav mohol byť zapríčinený vysokým vodným deficitom, vysokými 

teplotami, nedostatkom zrážok  a prítomnosťou posypových solí v pôdnom profile. Toto sa odzrkadlilo 

aj na výsledkoch štatistického porovnávania hodnôt ETR a Fv/Fm. Hodnotené dreviny v mestskom 

priestore počas všetkých troch termínov merania preukazovali oproti parkovému priestoru nižšie 

hodnoty, pričom sa rozdiel hodnôt zvyšoval v priebehu vegetačného obdobia.  
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OBNOVA SVÄTÉHO ÚDOLIA V MARIANKE PRI BRATISLAVE VO VZŤAHU 

K PÚTNICKÝM MIESTAM 

RENOVATION OF HOLY VALLEY IN MARIANKA BY BRATISLAVA IN RELATIONSHIP TO 

PILGRIMAGE DESTINATION 

Barbora VASEKOVÁ, (SR) -  Katarína KRISTIÁNOVÁ, (SR) 

 

ABSTRAKT 
 

Práca sa venuje spôsobu obnovy pútnických miest, ktoré sú svojím charakterom priamo späté 

s krajinou. Jedná sa o údolia, kalvárie, vŕšky, jaskyne a podobne. Základom metodického postupu je 

rozbor a charakteristika vybraných pútnických miest zo Slovenska a zo zahraničia. Z tohto rozboru 

následne vyplýva zvolený prístup k obnove jedného konkrétneho pútnického miesta. Modelovým 

vybraným miestom je Sväté údolie v Marianke pri Bratislave. Jeho obnove sa venuje práca vo svojej 

analytickej a návrhovej časti. Pútnické miesta v krajine sú významným prvkom jej kompozície. 

Prepojenie medzi krajinou a prvkami charakteristickými pre pútnické miesta bolo v minulosti veľmi 

citlivé a plynulé. Možno to vidieť na viacerých príkladoch vo svete. Je nevyhnutné zachovať túto 

jednoliatosť a pôvodný charakter pútnických miest. Prostriedkom pre zachovanie daných hodnôt je 

práve obnova a po nej následná údržba týchto miest. Aby bola zabezpečená údržba do budúcnosti, je 

potrebné správne poňať funkčné využitie priestorov a vzťahov medzi nimi. V prípade pútnického 

miesta v Marianke je cieľom obnoviť historicky významné údolie tak, aby spĺňalo aj funkčné aj 

estetické požiadavky. Práca zahŕňa v sebe textovú a grafickú časť. Textová časť je venovaná 

súčasnému stavu riešenej problematiky, stanoveniu cieľa práce a metodickému postupu spracovania 

práce. Súčasný stav riešenej problematiky prezentujú príklady zo Slovenska, z Francúzska a z 

Chorvátska. Na základe analýz týchto vybraných európskych pútnických miest je vypracovaný návrh 

pre koncepčné riešenie jednotlivých priestorov, území a vzťahov medzi nimi. Grafická časť pozostáva 

z komplexného krajinársko-architektonického návrhu a jeho vysvetľujúcich schém, z návrhu sústavy 

vegetačných prvkov, z krajinársko - architektonických detailov a z priestorových zobrazení. Obsahom 

tejto práce je prvorade predostrieť môžné uplatnenie  všeobecných princípov pre obnovu pútnických 

miest.Vzhľadom na konkrétne predostreté riešenie je cieľom analytickej a návrhovej časti poskytnúť 

také podklady pre návrh priestoru, na základe ktorých by bolo možné pristúpiť ku konkrétnej obnove 

údolia. Práca predostiera v prvom rade teoretické princípy a metódy, a napokon praktickú ukážku 

realizácie obnovy jedného pútnického miesta. Vybraté pútnické miesto je modelovým vzorom, lebo 

zahŕňa v sebe tie prvky, ktoré sú charakteristické pre pútnické miesta. Takýmito prvkami sú napr. 

kalvária, kláštorný komplex, bazilika, lurdská jaskyňa, prameň a iné. Obnova pútnického údolia musí 

spĺňať tri požiadavky. Vzhľadom na minulosť ide o zachovanie „genia loci“ - ducha miesta, vzhľadom 

na prítomnosť má obnova zabezpečiť funkčno-prevádzkový poriadok a do budúcnosti zas aspekt 

udržateľnosti a rozvoja. Tieto tri požiadavky nesmú byť chápané oddelene, pretože vzájomne spolu 

súvisia. Obnova pútnického údolia má zodpovedať potrebám ľudí, preto na základe verejného 

prieskumu boli zapracované aj ich požiadavky. Súhrnom týchto činnosti je stanovenie problémov 

a potenciálov vyskytujúcich sa na riešenom území. Do riešenia návrhu následne vstupuje myšlienka 

autora a potom nasledujú výsledky práce vo forme výstupov. Výsledkami návrhovej časti práce sú 

komplexný návrh vypracovaný na základe analytickej časti, vysvetľujúce schémy komplexného 

návrhu, detailné riešenie vybraných územných segmentov a priestorové zobrazenia. Prístup k obnove 

je možné v istých variáciach opakovať aj pre iné pútnické miesta, ktoré sú úzko späté s krajinnou. 
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VYUŽITIE ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA UDRŽATEĽNÝ MANAŽMENT 

ZRÁŽKOVEJ VODY V SÍDLACH  
 GREEN INFRASTRUCTURE UTILISATION FOR SUSTAINABLE  STORMWATER 

MANAGEMENT IN URBAN AREAS  

Daniel VERÓNY, (SR)  – Attila TÓTH, (SR)  

 

ABSTRAKT  
 

V roku 2011 bola zelená infraštruktúra zameraná na manažment zrážkovej vody definovaná  ako 

„systémy a postupy, ktoré obnovujú a zachovávajú prirodzené hydrologické procesy v sídelnom 

prostredí, ktoré zároveň poskytujú viaceré ekosystémové služby pre spoločnosť.“ Obyčajne je  

zrážková voda zbieraná a transportovaná v uzavretých systémoch na miesta, kde sa potom vypúšťa, 

bez akéhokoľvek využitia. Cieľom manažmentu zrážkovej vody je prostredníctvom zelenej 

infraštruktúry zachytiť čo najväčší podiel vody, ktorá sa zrážkami dostane na dané miesto a znížiť tak 

množstvo vody, ktorá z priestoru odtečie (Rutgers, 2013; Tóth et al., 2015). Využitie zelenej 

infraštruktúry na udržateľný manažment zrážkovej vody má mnoho benefitov. V prvom rade sú to 

enviromentálne výhody, ale aj ekonomické  a sociálne benefity prospešné pre zdravie a život ľudí 

(Benedict, McMahon, 2006). V súčasnosti existuje množstvo rôznych spôsobov využitia zrážkovej 

vody, ktoré plnia viaceré funkcie v sídlach. Vo veľkých mestách s nedostatkom miesta pre zelené 

plochy zakladajú  zelené strechy, ktoré okrem estetickej funkcie fungujú ako neoddeliteľná súčasť 

regulácie množstva vody v mestách. Využitím značného množstva zrážkovej vody vegetáciou 

pokrývajúcou strechu sa znižuje odtok dažďovej vody, čím sa stávajú prevenciou proti povodniam 

(UNEP, 2014). Ďalším typom sú dažďové záhrady. Sú to upravené priehlbiny prírodného charakteru 

obsahujúce drenážnu vrstvu a vegetáciu schopnú znášať nadbytok vody, ale aj obdobie sucha. 

Dažďové záhrady filtrujú a umožňujú pomalú infiltráciu zrážkovej vody zo striech, príjazdových ciest, 

terás a trávnikov. Rovnaký spôsob zachytávania a využitia vody majú priekopy alebo kanály 

označované termínom „bioswale“. Od dažďovej záhrady  sa líšia tým, že ich primárny účel je prenos 

zrážkovej vody z jedného miesta na druhé, často končiace v dažďovej záhrade. Sú určené pre 

rozsiahlejšie úpravy a okrem drenážnej vrstvy sú taktiež vyplnené vegetáciou. Najčastejšie sa 

nachádzajú pozdĺž hlavných ciest, komunikácií a chodníkov. „Stormwater planter“ je prvok s 

vegetáciou vsadený do úrovne chodníkov, ktorý je určený na spravovanie odtoku zrážkovej vody  

z ulice a z uličného priestoru poskytujúce miesto na vsiaknutie do pôdy. Obyčajne má tvar obdĺžnika s 

opornými stenami, obrubu, drenážnu vrstvu, vegetáciu a znížený otvor pre pritekajúcu zrážkovú vodu. 

Pojmom „tree filter box“ označujeme rozšírené priestory stromov alebo prefabrikované betónové 

debny pod povrchom pôdy, ktoré obsahujú špeciálnu zmes pôdy, kameňa a priepustného betónu. 

Jednotlivé stromy sú pod zemou  navzájom prepojené kamennou vrstvou, ktorá taktiež poskytuje 

priestor pre zachytenie zrážkovej vody. Cieľom je rýchla filtrácia  zrážkovej vody a následný odtok 

filtrovanej vody do lokálneho kanalizačného systému. Inovatívnym typom vhodným na efektívne 

udržanie zrážkovej vody v sídlach sú rôzne, pre vodu priepustné materiály, ako napríklad priepustný 

betón, pórovitý asfalt, zámkové a mriežkované dlažby použité na komunikácie, parkoviská 

a chodníky, čím zrážková voda ostane na mieste dopadu a dochádza k jej akumulácií a efektívnemu 

využitiu. Konečným typom dažďového reťazca sú rôzne rezervoáre, rybníky a vodné plochy, ktoré 

permanentne zadržiavajú vodu pre jej neskoršie využitie. V mnohých krajinách sveta je efektívne 

využitie zrážkovej vody na prvom mieste a existuje množstvo programov, ktorých hlavným cieľom je 

využiť zrážkovú vodu pre prospech spoločnosti a zlepšenia životného prostredia. 
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NÁVRH MOBILNEJ APLIKÁCIE PRE ZBER PRIESTOROVÝCH A POPISNÝCH ÚDAJOV 

ZÁKONOM CHRÁNENÝCH RASTLÍN NA SLOVENSKU  

DEVELOPMENT OF MOBILE APP FOR COLLECTING OF SPATIAL AND ATTRIBUTE DATA 

ABOUT PROTECTED PLANT SPECIES IN SLOVAKIA 

Michaela BULÍKOVÁ, (SR) - Klaudia HALÁSZOVÁ, (SR) 

 

ABSTRAKT  
 

Hodnotenie zmien v biodiverzite prírodného prostredia je v súčasnosti jednou z najviac diskutovaných 

tém v oblasti prírodných vied, ako aj ochrany životného prostredia. Zmena diverzity a podmienok 

života je často spájaná aj s inými hlavnými témami environmentálnych vied ako sú napr. klimatické 

zmeny, urbanizácia alebo znečisťovanie životného prostredia. Medzi organizmy, ktoré reagujú na 

zmeny životného prostredia najcitlivejšie, patria chránené a ohrozené druhy. Nezriedka sa tieto druhy 

stávajú ohrozenými práve pod vplyvom stresových faktorov ľudských aktivít. Problematika druhovej 

ochrany rastlinných druhov je v dnešnej dobe pomerne dobre ošetrená na základe legislatívnych 

predpisov alebo medzinárodných dohovorov. Pre implementáciu stratégií Európskeho spoločenstva 

bol vytvorený informačný systém pre biodiverzitu BISE. Ochrana biotopov a ochrana živočíšnych 

a rastlinných druhov je v Európskom spoločenstve zahrnutá v smernici 92/43/EHS. Táto smernica, 

spolu so smernicou o ochrane voľne žijúcich vtákov 79/409/EHS  je základom pre vytvorenie sústavy 

Natura 2000. Na Slovensku je základom pre druhovú ochranu vyhláška MŽP 24/2003, ktorou sa 

vykonáva zákon 543/2002. Táto obsahuje dve prílohy. Prvou je zoznam druhov národného významu, 

na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia a druhou je zoznam chránených a prioritných 

druhov rastlín s vyčíslenou spoločenskou hodnotou. Po vstupe Slovenska do Európskeho spoločenstva 

sú našou legislatívou chránené aj druhy európskeho významu, zaradené do smernice o ochrane 

biotopov. Monitoring chránených druhov je založený na cenologických pozorovaniach. Počas týchto 

pozorovaní sa zapisujú údaje o druhovom zložení, konfigurácii stanoviska a zaznamenáva sa 

geografická poloha stanoviska do mapy. Dnešné mobilné zariadenia majú technologickú úroveň, ktorá 

nám umožňuje vykonávať tieto práce v digitálnom prostredí. Rovnako presnosť GPS čipov v cenovo 

dostupných zariadeniach dosiahla úroveň, ktorá je pre cenologický prieskum viac než dostatočná. 

V tomto abstrakte predstavíme návrh mobilnej aplikácie Proplant pre zber priestorových a popisných 

údajov o chránených rastlinách na Slovensku. Aplikácia je podporená Spoločným výskumným 

centrom Európskej komisie cez projekt MyGeoss. MyGeoss je dvojročný projekt Európskej komisie, 

ktorého cieľom je podporiť vývoj mobilných aplikácií zameraných na hodnotenie životného prostredia 

a informovanosť verejnosti. Filozofia našej aplikácie je založená na zásade, že nie je podstatné, v 

akom kontexte sa člen komunity zameriava na hodnotený fenomén druhovej ochrany. Z princípu budú 

údaje našej geodatabázy chránených a ohrozených druhov rastlín využiteľné vo všetkých oblastiach 

ochrany životného prostredia alebo botaniky. Zámerom našej aplikácie je poskytnúť užívateľom 

komplexný balík nástrojov pre zber, spracovanie a publikovanie dát. Mobilná aplikácia umožní 

zapojenie užívateľov do procesu zberu dát o chránených a ohrozených druhoch pomocou mobilných 

GIS zariadení alebo mobilných zariadení, ako sú telefóny alebo tablety. Webová aplikácia zabezpečí 

otvorený prístup k dátam pre všetkých užívateľov internetu. Na webovej stránke si môže užívateľ 

internetu prehliadať merané dáta spoločne s niektorou podkladovou alebo tematickou mapou. 

Zdieľanie dát pre používateľov GIS softvérov je zabezpečené pomocou WMS a WFS služieb. 

K dnešnému dňu je k dispozícii na stiahnutie na stránke projektu Proplant pracovná verzia aplikácie. 

Táto verzia zatiaľ pracuje s chránenými druhmi Slovenska. Po ukončení vývoja bude zdrojový kód 

aplikácie voľne prístupný pre vývojárov a stane sa vlastníctvom Európskej komisie. V budúcnosti 

potom bude možné rozširovať praktické možnosti tejto aplikácie a prispôsobovať ju podmienkam 

jednotlivých štátov Európskeho spoločenstva. 
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ZHODNOTENIE PREVÁDZKY ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ  

EVALUATION THE OPERATION OF THE WASTEWATER TREATMENT PLANT IN 

LIPTOVSKÝMIKULÁŠ  

Andrea ČERVEŇANSKÁ, (SR) –  Ľuboš JURÍK, (SR) 

 

ABSTRAKT 

 

Pred vypúšťaním odpadových vôd do recipientu je nutné, aby tieto odpadové vody boli dostatočne 

vyčistené. Čistenie odpadových vôd zabezpečujú čistiarne odpadových vôd. Úlohou čistiarne je 

odstrániť znečisťujúce látky z odpadových vôd. Odpadové vody musíme čistiť a zneškodňovať veľmi 

starostilo. Potreba čistenia odpadových vôd sa objavila už v minulom storočí. Obsahom práce je 

zhodnotenie prevádzky vybudovanej čistiarne odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš.  Práca 

bola zameraná najmä na vyhodnotenie obsahu sledovaných znečisťujúcich látok v odpadovej vode, 

ktorá priteká do čistiarne cez verejnú kanalizáciu. V ČOV odpadová voda postupne prechádza cez 

mechanický a následne cez biologický stupeň čistenia. Po vyčistení je vypúšťaná do recipientu. 

Vyčistená voda musí spĺňať limitné hodnoty, ktoré sú udané v prevádzkovom poriadku. V prvej časti 

sme popisovali mesto Liptovský Mikuláš a čistiareň odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši. Vo 

výsledkoch práce sme okrem iného porovnávali skutočné a limitné množstvá znečisťujúcich látok, 

biochemickej spotreby kyslíka, chemickej spotreby kyslíka, nerozpustných látok, rozpustných látok, 

amoniakálneho dusíka, celkového dusíka a fosforu, na prítoku aj na odtoku z ČOV, skúmali sme 

závislosti ukazovateľov kvality pritečenej surovej odpadovej vody a zastúpenie jednotlivých 

mikroorganizmov v OV. Z týchto výsledkov vyplýva, že procesy čistenia čistiarne odpadových vôd 

Liptovský Mikuláš spĺňajú požiadavky nariadené prevádzkovým poriadkom ČOV. Vyčistená voda sa 

môže vypúšťať späť do rieky Váh. 
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HODNOTENIE CHARAKTERISTÍK TVORBY ODTOKU Z POVODIA RIEKY ŽITAVA 

EVALUATIN OF THE RUNOFF CHARACTERISTICS FROM THE ŽITAVA RIVER 

CATCHMENT AREA 

Milan Horváth, (SR)  – Ľuboš Jurík, (SR)  

 

ABSTRAKT  

 

Voda bola, je a aj bude najdôležitejším faktorom pre existenciu a rozvoj ľudskej spoločnosti a jej 

progres. Prostredie sa mení či už prirodzene, alebo umelo ,ľudskou činnosťou a tak stúpajú aj 

požiadavky na kvantitu a kvalitu vody. Základom je udržať vodu na tých miestach kde to potrebujeme 

a to je možné iba štúdiom a hodnotením charakteristík tvorby odtoku v záujmových územiach. Žitava 

pramení v Pohronskom Inovci, v podcelku Lehotská planina nad obcou Veľká Lehota v nadmorskej 

výške približne 680 m n.m. Vlieva sa do Nitry v novom prepojovacom kanále na nadmorskej výške 

121,1 m n. m. Výškový rozdiel je celkom 559 m na dĺžke 67,7 km, čo je priemerný sklon 8,527 ‰. 

Plocha povodia je 903 km
2
. Prevládajú tu listnaté dreviny nad ihličnatými.  Zalesnenosť povodia je 32 

%. Vodný tok rieky Žitavy  bol do februára 2001 evidovaný od prameňa  po profil Obyce ako 

vodárenský tok pre účely odberu pitnej vody pre pitné účely. Od roku 2002 je vodný tok rieky Žitavy 

po celej svojej dĺžke určený len za vodohospodársky významný tok. Na toku sa nachádzajú  4 

vodomerné stanice od . Najbližšie k prameňu  sa nachádza v.s. Obyce (začiatok monitorovania r. 

1965). Nasleduje  v.s. Zlaté Moravce na prítoku Hostiansky potok (z.m. r.1970).Ďalej je to v.s. Vieska 

nad Žitavou (z.m. r.1961) a nakoniec v.s. Vlkas (z.m. r. 1991).Vodomerná stanica v Obci Vieska je 

pre nás smerodajná vzhľadom na najdlhšiu dobu monitorovania prietokov. Na základe prietokov Qa, 

Q355, Qmax, Qpriem, sme štatisticky vyhodnotili správanie sa odtoku v záujmovom území povodia rieky 

Žitava za obdobie rokov 1970-2014.Použité štatistické metódy- median, kolerácia...... Porovnávali 

sme: a) odtok medzi hornou časťou povodia a dolnou časťou povodia t.j. v.s. Obyce a Vlkas b) odtok 

medzi hornou časťou povodia a strednou časťou povodia na prítoku Hostiansky potok t.j. v.s. Obyce 

a Zlaté Moravce c) odtok medzi hornou časťou povodia a strednou časťou povodia t.j. v.s. Obyce 

a Vieska nad Žitavou. Disproporcia zadržania vody v záujmovom území je ovplyvňovaná objektmi 

ako sú vodné nádrže, rybníky, spotreba vody pre  poľnohospodárstva a to hlavne v letnom období. 
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APLIKÁCIA LASEROVEJ DIFRAKCIE PRI URČENÍ ZRNITOSTNÉHO ZLOŽENIA PÔD 

V POVODÍ RIEKY NITRA 

APLICATION OF LASER DIFFRACTION AT SOIL TEXTURE DETERMINATION IN THE 

NITRA RIVER CATCHMENT 

Vladimír KIŠŠ, (SR)  – Elena KONDRLOVÁ, (SR)  

 

ABSTRAKT  

 

Zrnitosť pôdy je jednou zo základných vlastností pôdy, ktorú charakterizujeme ako zastúpenie 

jednotlivých frakcií v pôdnej vzorke, vyjadrenú v hmotnostných percentách (Zaujec, 2003). Frakcie 

pôdy, ktoré sú tvorené pôdnymi časticami špecifických rozmerov sa rozdeľujú podľa viacerých 

klasifikácií. Na Slovensku je najčastejšie používaná metodika Komplexného prieskumu pôd (KPP), 

ktorá vyčleňuje 5 základných zrnitostných frakcií, resp.   Kopeckého klasifikácia (KK), ktorá definuje 

4 frakcie. V zahraničí sa využíva USDA alebo Atterbergova klasifikácia (Fulajtár, 2006), ktoré sú 

značne odlišné od našich klasifikačných systémov. Percentuálne zastúpenie frakcií a teda zrnitostné 

zloženie pôdy sa stanovuje s využitím rôznych  metód. Najčastejšie používané sú sedimentačné 

(pipetovacia, hustomerná), mechanické (sitová analýza), menej optické (laserová, röntgenová). 

S napredovaním technologického pokroku nachádza laserová difrakcia stále ďalšie oblasti aplikácie. 

Čo sa týka pôdoznalectva a určenia zrnitostného zloženia u nás, jej využitie je zatiaľ len 

experimentálne napriek jej mnohým výhodám. Merania sú rýchle, opakovateľné, nenáročné na 

množstvo vzorky, výsledky sú zálohované v databáze a využiteľné pre viaceré klasifikácie 

zrnitostných frakcií. Rozdielny fyzikálny princíp, na ktorom je laserová difrakcia založená (optický 

priemer častice je definovaný na základe uhla odrazu laserového lúča od častice) spôsobuje situáciu, 

že výsledky zrnitostnej analýzy pre pôdnu vzorku nie sú totožné so sedimentačnými metódami. Tento 

fakt komplikuje overenie výsledkov metodických postupov pri laserovej difrakcii, ktoré pre analýzu 

pôd nie sú doposiaľ presne stanovené. Zároveň je tým limitovaná aplikácia výsledkov získaných 

laserovou difrakciou skôr na relatívne zisťovanie zmien v zrnitostnom zložení pôd pred exaktným 

kvantitatívnym stanovením percentuálneho zastúpenia jednotlivých frakcií.   Zahraničné práce autorov 

venujúce sa tejto problematike síce uvádzajú viaceré regresné modely, ktoré umožňujú prepočet 

výsledkov laserovej difrakcie na hodnoty porovnateľné so sedimentačnými metódami, tieto však nie 

sú pre podmienky Slovenska použiteľné v plnej miere kvôli rozdielom v metodickom postupe prípravy 

vzorky (odstránenie organickej hmoty a uhličitanov, použitie dispergačného činidla, doba dispergácie, 

ultrazvuk) ako aj použitom meracom zariadení (Fritsch, Malvern, Coulter) s rôznymi nastaveniami. 

V neposlednom rade boli regresné modely aplikované na zrnitostné klasifikácie, ktoré nie sú u nás 

štandardné. Cieľom tohto príspevku  bolo popísať štatistickú závislosť medzi pipetovacou metódou 

(PM) a laserovou difrakciou (LD) na základe zrnitostného rozboru 100 pôdnych vzoriek z povodia 

rieky Nitra pre zrnitostné frakcie podľa klasifikácie KPP a KK. Hodnoty PM boli prevzaté z portálu 

Hydrophysics, hodnoty pre LD boli zmerané na analyzátore Analysette22 MicroTec Plus. Pre 50 

náhodne vybraných vzoriek sa určila  lineárna, resp. nelineárna (exponenciálna, mocninová, 

polynomická, logaritmická) regresia medzi výsledkami PM a LD. Funkcie (n=3) s najvyššou hodnotou 

spoľahlivosti boli použité na overenie presnosti vypočítaných hodnôt pre PM pri porovnaní 

s nameranými hodnotami PM. Najmenší rozdiel bol pre všetky použité vzťahy v priemere vypočítaný 

pre kumulatívne frakcie  < 0,001 mm a < 0,25 mm pri KPP, resp. pre < 0,01 mm a < 0,25 mm pri KK, 

ktorý sa pohyboval od 0,85% do 6%. V prípade KPP boli vypočítané hodnoty frakcie < 0,05 mm 

nadhodnotené v priemere o 15% – 18%, zatiaľ čo zastúpenie frakcie < 2 mm bolo podhodnotené o 9% 

– 13%. V prípade KK sa nadhodnotenie pre frakciu < 0,05 mm a podhodnotenie pre frakciu < 2 mm 

pohybovalo v priemere okolo 14%. Z praktického hľadiska je vhodné zamerať sa na tesnosť 

odvodených vzťahov pre frakciu ílovitých častíc (< 0,01 mm), keďže podľa ich percentuálneho 

zastúpenia v pôde sa stanovuje na Slovensku pôdny druh. S ohľadom na získané výsledky odporúčame 

pre obe klasifikácie (KPP a KK) používať na odhad zastúpenia ílovitej frakcie nelineárnu 

polynomickú regresiu, pri ktorej bol priemerný rozdiel medzi vypočítanou a nameranou hodnotou 

zastúpenia frakcie 3 %.  
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ZMENY PRIEMERU KONÁRA VPLYVOM POČASIA 

CHANGES OF BRANCH DIAMETER INFLUENCED BY WEATHER 

Alan KLIMAJ, (SR) – Viliam BÁREK, (SR)  

 

ABSTRAKT  

 

Oblasť Nitry je jedna z najviac poľnohospodársky, vinohradnícky a sadovnícky využívaných oblastí 

Slovenska. Celkovo má táto oblasť Slovenska veľký potenciál na zvýšenie úrody za predpokladu, že 

by bolo možné minimalizovať stresové faktory, ktoré výrazne znižujú potenciálnu úrodu. Hlavnými 

stresovými faktormi oblasti sú dlhodobé suchá, nedostatok zrážok počas vegetačného obdobia, 

neočakávané mrazy počas skorej jari v spojitosti s nadpriemerne teplými zimami, počas ktorých 

dochádza k pučaniu stromov. Práca sa venuje meraniu zmien priemeru konára u Malus Domestica 

a zaznamenávaniu denných zmien. Sledovanie zmien priemeru konára mladých konárov slúži ako 

nástroj na zaznamenanie stresových faktorov, spôsobených meteorologickými podmienkami (Bullock, 

1997). Cieľom práce bolo vymedzenie stresových faktorov, ktoré je možné spoľahlivo identifikovať, 

aby bolo do budúcna na základe monitoringu dát pružne reagovať takým spôsobom, aby bol stresový 

faktor minimalizovaný. Meranie bolo vykonané v období od 15.7.2015 do 31.3.2016. Na 

monitorovanie radiálnych zmien bolo použitý senzor diameter dendrometer Type DD-S a následne 

boli dáta ukladané do Dendrometer Data Logger DL 18. Kontinuálny zber dát bol nastavený na 10-

minútový interval. Dáta boli vyhodnocované v programe HOBOware a následne spracované spolu 

s meteorologickými dátami v Excel-i (Ecomatik). V práci sú porovnávané zmeny priemerov stoniek 

s počasím, ktoré sa v danej lokalite a čase vyskytovalo. Meteorologické javy, ktoré boli v štúdii 

využité, sú: priemerná denná teplota, maximálna/minimálna denná teplota, relatívna vlhkosť vzduchu 

a zrážky. Zohľadňovaná je aj pôdna vlhkosť , ktorá je závislá práve od počasia, ktoré sa vyskytovalo 

(Bay, 1963; Bormann, 1962). Počas merania došlo k dvom dlhodobým suchám spojených s vysokými 

priemernými a maximálnymi teplotami. Tieto teplá spôsobili výrazný pokles relatívnej vlhkosti 

vzduchu a taktiež pokles vlhkosti. Všetky tieto javy mali za následok obmedzený príjem vody pre 

rastliny (Ortunõ, 2010). Všetky senzory zaznamenali spočiatku spomalenie rastu, následne došlo kvôli 

stratám spôsobených evapotranspiráciou k zmenšeniu priemeru stoniek (0,2-0,5mm). Zmenšenie 

priemeru stonky nastalo aj počas mínusových teplôt. K zmenšovaniu priemeru nedošlo postupne ako 

pri suchu, ale výrazne rýchlejšie, v priebehu jedného dňa sa priemer zmenšil o 0,2-0,7mm, v závislosti 

od sily mrazu.  Akonáhle vystúpili teploty nad 0°C, priemery sa vrátili na pôvodné hodnoty. Záporné 

teploty sa odzrkadlili aj na poklese relatívnej vlhkosti vzduchu a pôdnej vlhkosti, čím došlo 

k zhoršeniu prístupu rastliny k vode (Sheil, 2003). 
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MOŽNOSTI SPRACOVANIA A ŠÍRENIA GEOPRIESTOROVÝCH DÁT POMOCOU 

NÁSTROJOV OTVORENÝCH ŠTANDARDOV OGC  

POSSIBILITIES FOR PROCESSING AND SHARING OF GEOSPATIAL DATA BY USING OF 

OGC OPEN STANDARDS 

Jakub KOČICA, (SR) - Klaudia HALÁSZOVÁ, (SR) 

 

ABSTRAKT  
 

Open Geospatial Consortium (OGC) je medzinárodné priemyselné konzorcium pozostávajúce z 519 

spoločností, vládnych agentúr a univerzít, ktoré sa podieľajú na konsenzuálnom procese vývoja 

verejne dostupných užívateľských štandardov geopriestorových dát. Zámerom OGC je 

štandardizovanie a zvyšovanie interoperability týchto dát, bez ohľadu na ich pôvod,  spracovateľský 

softvér alebo aplikačnú oblasť [1]. Medzi hlavné štandardy OGC, ktoré umožňujú šíriť a pracovať 

s rôznymi geodátami patrí webová mapová služba (WMS resp. WMTS), webová objektová služba 

(WFS), webová služba pre multidimenzionálne dáta (WCS), webová procesná služba (WPS) a služba 

pre správu senzorových observácií (SOS). Výber dátovej služby je závislý hlavne od spôsobu 

reprezentácie hodnoteného fenoménu a špecifikácií pre ďalšie spracovanie poskytovaných dát [2]. 

Význam geopriestorových štandardov ako nástroja pre dosiahnutie interoperability a výmeny 

informácií na medzinárodnej úrovni pochopili najmä meteorologické a oceánografické organizácie. 

Narastajúca úroveň výpočtovej techniky do značnej miery uľahčuje meteorológom prácu s meranými 

dátami, avšak vzhľadom na náročnosť spracovania meteorologických dát si tieto komunity 

vypracovali doménovo špecifické riešenia, ktoré nie sú vždy medzi sebou zameniteľné. Navyše, 

narastá potreba kombinovať tieto dáta s inými formami geopriestorových dát ostatných oborov [3]. Na 

Slovensku sa v oblasti sprístupňovania geopriestorových dát najvýznamnejšie angažuje Slovenská 

agentúra životného prostredia (SAŽP). Z ostatných inštitúcií, ktoré publikujú svoje dáta pomocou 

štandardov OGC sú to Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Národné lesnícke centrum alebo 

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. V predloženom príspevku je prezentované modelové 

riešenie šírenia meteorologických dát HydroWCS, vyvinuté na DanubeHack Geo Hackathone, ktorý 

sa konal v októbri 2015 v Bratislave [4]. Zámerom projektu bolo sprístupniť údaje o zrážkovom úhrne 

v časovom horizonte 10 rokov pre územie Slovenska v rozlíšení mriežky 0,5 km pomocou štandardu 

WCS na základe voľne dostupných podkladov. Vymedzenie územia bolo realizované podľa dátovej 

vrstvy územného členenia, ktoré sprístupňuje SAŽP [5]. Meteorologické dáta v rozlíšení mriežky 10 

km boli prevzaté z projektu Carpat Clim, ktorého úlohou je prevádzkovať a otvorene poskytovať 

klimatologické dáta pre Karpatský región. Participantmi tohto projektu sú hydrometeorologické ústavy 

dotknutých krajín. Klimatické dáta z územia Slovenska sú poskytované Slovenským 

hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) [6]. Geografická poloha siete meračských staníc SHMÚ 

bola odvodená z tabuľky, ktorá obsahovala názov stanice a údaje o jej zemepisnej dĺžke a zemepisnej 

šírke [7]. Spracovanie vstupných údajov pozostávalo z prevzatia priemernej hodnoty ročného 

zrážkového úhrnu z dátovej vrstvy Carpat Clim pre každú zrážkomernú stanicu, interpolácie hodnôt 

pre celé územie Slovenska interpolačným algoritmom regularizovaného splinu s váhou 1 a zlúčením 

dátových vrstiev jednotlivých rokov do jednej vrstvy GeoTIFF. Výhodou GeoTIFF formátu je, že 

dokáže uchovávať a poskytovať prakticky neobmedzený rad údajov v rámci jednej dátovej vrstvy 

a zároveň umožňuje jej jednoduchú distribúciu a spracovanie v rôznych softvéroch. Táto vrstva bola 

následne spolu s mapovým kľúčom vo formáte .sld vypublikovaná na GeoServer. Výsledná webová 

mapová služba, dostupná na [8] umožňuje online prehliadanie mapy ročného zrážkového úhrnu 

v období rokov 2001 až 2010, štatistické vyhodnotenie úhrnov v jednotlivých rokoch pre zvolenú 

lokalitu vo forme tabuľky a čiarového grafu a porovnanie týchto hodnôt s priemernými hodnotami za 

10 ročné obdobie. Načítanie dátovej vrstvy do GIS softvéru a jej prevzatie pre ostatné priestorové 

analýzy je potom možné cez URL adresu [9]. Realizovaný modelový projekt predstavuje v kontexte 

dátových služieb na Slovensku druhú funkčnú WCS službu. Na základe dát poskytovaných našou 

službou môže užívateľ vyhodnocovať zonálne štatistiky, modelovať rôzne hydrologické scenáre alebo 

jednoducho reprezentovať dáta v kartografickom výstupe. Okrem klimatologických dát je týmto 

spôsobom možné pracovať prakticky so všetkými dátami kontinuálneho charakteru, ktoré sa môžu 

meniť v čase, ako je napr. digitálny model reliéfu, sklon a expozícia reliéfu alebo údaje diaľkového 

prieskumu Zeme.  
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OČAKÁVANÉ A SKUTOČNÉ PRIESAKY CEZ ZEMNÉ TELESO HRÁDZE VN BÁTOVCE 
EXPECTED AND ACTUAL SEEPAGE THROUGH THE EARTH DAM OF WATER RESERVIOR 

BÁTOVCE 

Robert MOLNÁR, (SR) - Tatiana KALETOVÁ, (SR) 

 

ABSTRAKT  
 

V súbore konštrukčných výpočtov hrádzí majú priesaky špeciálne postavenie, ktoré vyplývajú zo 

skutočnosti, že práve priesaky predstavujú jednu z najčastejších príčin porúch a havárií konštrukcií. 

Môžeme ich určiť buď výpočtom, matematickým modelovaním alebo ich kombináciou. Cieľom práce 

bolo zhodnotiť očakávané a skutočné priesaky na vybranej vodnej stavbe, porovnaním nameraných 

hodnôt s výsledkami numerických analýz. Zhodnotili sme použiteľnosť softvéru GeoStudio 2012 v 

podmienkach Slovenska, a to porovnaním namodelovaných výsledkov so skutočným stavom a 

vypočítanými hodnotami (Darcyho filtračný zákon). Merali sme výšku vody celkovo v 14 

hydropedologických sondách v dvojtýždňovom intervale v mesiacoch júl – október. Použili sme 

špeciálny prístroj na meranie hladín v sondách, tzv. elektrické hrotové meradlo, ktoré keď sa dostane 

do kontaktu s vodou, začne vydávať signál hlasno a tým označuje vzdialenosť hladiny od referenčného 

bodu. Mali sme k dispozícií priečny a pozdĺžny rez hrádze, charakteristiky zemín, údaje o historických 

meraniach a ďalšie dôležité informácie potrebné k dosiahnutiu cieľov. Pomocou týchto podkladov sme 

vypočítali priesaky klasickými metódami a namodelovali na základe Darcyho filtračného zákona. Na 

základe našich výsledkov môžeme skonštatovať, že softvér splnil všetky podmienky aplikovateľnosti a 

môže byť ďalej využitý pri projektovaní vodohospodárskych a krajinárskych stavieb a riešení iných 

filtračných úloh v rôznych odvetviach inžinierskeho staviteľstva.  
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: priesak, matematické modelovanie, zemná hrádza, priesaková krivka, GeoStudio 2012  
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MODELOVÉ RIEŠENIE POVRCHOVÉHO ODTOKU Z POĽNOHOSPODÁRSKY 

VYUŽÍVANÉHO ÚZEMIA 

MODELLING OF SURFACE RUNOFF FROM AGRICULTURAL AREAS 

Zuzana NÉMETOVÁ, (SR ) - Tatiana KALETOVÁ, (SR)  

 

ABSTRAKT  

 

V súčasnosti vďaka markantnému rozvoju technológií vieme zistiť informácie o správaní sa systému, 

aj napriek obťažnosti, niekedy až neschopnosti učiniť relevantné závery z originálu. Dlhotrvajúce a 

pozvoľné procesy, ktoré prebiehajú v „skutočnom svete“ vieme sledovať a ovplyvňovať, dokonca 

dokážeme urýchliť proces poznania reality. Toto všetko je možné prostredníctvom modelov, 

presnejšie matematických modelov. Všeobecný pojem modelovanie znamená nahradenie uvažovaného 

objektu tzv. kvázi objektom alebo modelom, pričom model imituje, resp. napodobňuje vybrané 

aspekty nášho objektu záujmu, ktoré sú v štúdii považované za dôležité. Model je možné 

charakterizovať aj ako „analógia reálneho objektu“ umožňujúca podobnosť, nie však identitu. 

Matematické modelovanie si kladie za cieľ opísať rôzne objekty „reálneho sveta“ ich vzájomné 

interakcie a dynamiku prostredníctvom vedy študujúcej kvantitatívne vzťahy reálneho sveta, t. j. 

matematiky. Keď sa modely stali dostupnými v 70. rokoch 20. storočia  práve hydrológia bolo prvé 

odvetvie, kde sa začali modely používať. Predkladaná práca je zameraná na modelové riešenie 

povrchového odtoku z poľnohospodársky využívaného územia prostredníctvom modelov. Modelovým 

územím je plocha, resp. model zostrojený v laboratóriu simulujúci povodie a vybraná časť povodia 

v katastrálnom území Jelšovce, ktorá je reálne ohrozená vodnou eróziou najmä kvôli vysokému sklonu 

(lokálne do 10°) a pestovaniu plodín s nízkou protieróznou účinnosťou. Prvá časť práce je zameraná 

na zisťovanie charakteristík povrchového odtoku v laboratóriu prostredníctvom simulácie zrážky i 

sklonu a následné použitie údajov do modelov a ich vzájomné porovnanie (zistenie najmä toho ako sa 

zhodujú reálne namerané charakteristiky s výstupmi z modelov). Podobný koncept bol aplikovaný aj 

pri riešenom povodí v k. ú. Jelšovce. Na účely tejto práce sme použili simulačný model SMODERP, 

ktorý je zameraný najmä na odtokové vzťahy a erózne procesy na svahu a jeho výstupy je možné 

použiť aj na návrh protieróznych opatrení. Výhodou modelu je, že výstupnou hodnotou (súčasne 

s celkovým odtokom) je aj rýchlosť povrchového odtoku. Druhým porovnávajúcim programom boli 

Geografické informačné systémy, kde sme použili na výpočet objemu povrchového odtoku detailný 

spôsob výpočtu CN-metódy. Tretím porovnávajúcim programom (v rámci riešeného povodia) bol 

operačný systém Excel, kde boli hodnoty určené na základe vzťahov pre výpočet výšky, rýchlosti 

a objemu povrchového odtoku. Porovnávaním jednotlivých charakteristík, či ide o namerané údaje 

v laboratóriu alebo riešenú časť povodia sme zistili ako jednotlivé modely pracujú, resp. aké výsledky 

programy dosahujú pre rovnaké vstupné hodnoty. Prácou v laboratóriu bolo potvrdené, že 

skutočne s narastajúcim sklonom, narastá objem i rýchlosť povrchovo odtekajúcej vody 

a tento jav bol potvrdený aj v použitých programoch. Navyše hodnota objemu povrchového 

odtoku pre záujmové povodie bola kvantifikovaná tromi spôsobmi, takže bola preukázaná daná 

hodnota objemu povrchového odtoku s ktorou možno kalkulovať ďalej v zmysle návrhu 

vhodných opatrení. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: povrchový odtok, zrážkovo-odtokový proces, CN-metóda, model, hydrologický model, 

matematické modelovanie 
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VŠEOBECNÉ ZÁSADY FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 

GENERAL PRINCIPLES OF THE FUNCIONAL LAND RERRANGMENT 

Jakub PAGÁČ, (SR) – Zlatica MUCHOVÁ, (SR) 

 

ABSTRAKT 

Práce je zameraná na vysvetlenie významu pozemkových úprav u nás a v zahraničí. Teoreticky aj 

prakticky sa zaoberá všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia a nadväzuje na výskumy 

o priestorovej a funkčnej optimalizácií rozmiestenia druhov pozemkov v krajine. Je postavená na 

reálnych vstupoch projektu pozemkových úprav vykonaného v rokoch 2006 – 2011 v katastrálnom 

území Slopná. Cieľom práce je vypracovanie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania 

územia v obvode projektu pozemkových úprav s dôrazom na priestorovú a funkčnú optimalizáciu 

rozmiestenia druhov pozemkov v krajine, analýzu komunikačných a protieróznych opatrení 

v modelovom území. Zvolenú problematiku sme riešili na podklade údajov  reálneho projektu 

pozemkových úprav, ktoré nám poskytli na Okresnom úrade, pozemkovom a lesnom odbore, 

Považská Bystrica. V modelovom území sme spracovali a analyzovali súčasné využitie krajiny, 

digitálny model reliéfu, bonitované pôdno-ekologické jednotky, dopravné pomery a ohrozenosť 

územia vodnou eróziou. Výsledky sme verifikovali rekognoskáciou územia a vyhotovením podrobnej 

fotodokumentácie problémových lokalít. Dáta boli spracované pomocou programu Kokeš 10.53 

a ArcGIS 10.1. Prezentované výsledky poskytujú koncepciu riešenia komunikačných a protieróznych 

návrhov v súlade s funkčnou optimalizáciou rozmiestnenia druhov pozemkov v riešenom území. Na 

základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že záujmové územie je, z hľadiska eróznej 

ohrozenosti, mierne ohrozené. Boli vytipované 4 ohrozené oblasti, kde navrhujeme konkrétne riešenia. 

Dĺžka a kvalita existujúcej dopravnej siete bola zhodnotená a v novom stave, s podrobným popisom 

návrhu, rozšírená na 25 km. Popis nového funkčného návrhu  modelového územia dopĺňame 19 

mapovými zostavami. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, dopravné pomery, protierózne 

opatrenia, funkčné usporiadanie územia, pozemkové úpravy. 
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JAČMENNÁ SLAMA AKO ČIASTKOVÉ RIEŠENIE EUTROFIZÁCIE   

BARLEY STRAW AS A PARTIAL SOLUTION OF EUTROPHICATION 

Miroslava SEDMÁKOVÁ, (SR)  – Ľuboš JURÍK, (SR)  

 

ABSTRAKT  

 

Stav živín v jazerách a riekach sa za posledných 50 rokov dramaticky zvýšil. Výsledkom je vysoká 

biologická produktivita, ktorú všeobecne poznáme ako eutrofizáciu. Do veľkej miery je pripisovaná 

zvýšenému odtoku splaškových vôd z miest a sídiel, no tiež intenzifikácii poľnohospodárskych 

činností. Eutrofizácia je globály problém, ktorý má negatívny vplyv na estetické vlastnosti vody, no 

najmä na zdravie a stav fauny a flóry. V rámci viacerých biotopov môže zanechať dlhodobé neblahé 

až deštrukčné následky. Problémy s eutrofizáciou sú aktívne študované už desaťročia, pričom existujú 

značné dôkazy o tom, že zvyšovanie koncentrácií fosfátov je skutočne následok antropogénnej 

činnosti. Antropogénne vplyvy prakticky znásobujú prirodzenú eutrofizáciu a je nevyhnutné 

podniknúť patričné opatrenia resp. súbor čiastkových riešení, ktoré by v tejto oblasti kvalitu životného 

prostredia zlepšili. Dôsledkom zvýšenia koncentrácií nutrientov vo vode je následné výrazné zelené 

príp. zelenomodré sfarbenie, ktoré je spôsobené nadmerným nárastom rias a siníc. Existujú účinné 

chemické látky, ktoré môžu byť použité na kontrolu rias, ale sú nákladné, v niektorých štátoch 

vyžadujú povolenie a často sú agresívne voči biote. K dispozícii však máme aj biologickú alternatívu 

vo forme jačmennej slamy. Technika použitia jačmeňa na kontrolu rias bola vyvinutá na začiatku roka 

1990 v Anglicku, kde je využívaná na mnohých plochách, vrátane veľkých nádrží a kanálov. 

Všeobecne sa predpokladá, že huby rozkladajú jačmeň vo vode, čo spôsobuje, že chemická látka, 

ktorá sa uvoľní zabraňuje rastu rias. Špecifické chemikálie neboli identifikované - oxidované 

polyfenoly a peroxid vodíka sú dva produkty rozkladu, ktoré boli navrhnuté ako možné účinné látky 

tohto procesu. Nie je však jasné, či chemická látka pochádza z jačmeňa samotného, alebo je 

produktom metabolizmu huby. Aktivita jačmennej slamy je obvykle popisovaná ako algistatická 

(zabraňuje novému rastu rias), nie algicidná (zabíja už existujúce riasy). Jačmenná slama bola po 

prvýkrát aplikovaná na zásobník pitnej vody neďaleko Aberdeen v roku 1993 v Škótsku, kde bol 

dlhodobý problém s rozsievkami a vodným kvetom. Úprava zredukovala riasy v prvom roku na ¼ ich 

pôvodného stavu bez reverzného efektu na kvalitu vody a vodný kvet bol takmer úplne eliminovaný. 

Jačmenná slama je v porovnaní s inými, účinnejšia a pôsobí dlhšiu dobu. Výber odrody jačmeňa nemá 

vplyv na výsledný efekt, je však potrebné zabrániť zmiešaniu s inými obilninami a použiť slamu 

vyššej kvality, teda slamu dôkladne presušenú a zdravú. Slama vytvára po aktivácii jedinečné rybničné 

prostredie, ktoré zabraňuje nežiaducemu rastu biomasy vo vode, no nepoškodzuje faunu či flóru. 

Teplota vody zohráva v tomto procese veľmi dôležitú úlohu. Pri teplote vody 4,5°C, môže trvať až 2 

týždne, kým sa slama aktivuje. Keď je teplota vody nad 4,5 °C, slama začne pôsobiť rýchlejšie. 

Porušená slama v balíkoch musí byť počas rozkladu vystavená vzduchu aj vode. Jačmenná slama 

sa aplikuje skoro na jar, keď je teplota vody ešte nízka. Čas potrebný na aktiváciu slamy by mal byť 

cca 30 dní, pričom účinok môže trvať až 6 mesiacov. Náhradný zväzok sa pridá skôr, ako sa prvý 

zväzok úplne rozloží a v priebehu jedného roka by mali postačiť 2 aplikácie. Ak sa jedná o proaktívnu 

prevenciu, teda skôr než je rybník zanesený riasami, odporúča sa použitie 9-10 kg slamy na 10 árov 

plochy rybníka. V praxi by to znamenalo, že priemerný balík slamy s hmotnosťou 18 kg by nám mal 

vystačiť na 10-árový rybník na rok. Na úpravu rybníkov, ktoré boli v minulosti silne znečistené 

riasami sa odporúča spočiatku použiť 2-násobné až 3-násobné množstvo bežnej dávky. 

V laboratórnych podmienkach bol založený a ukončený pokus zaoberajúci sa kontrolou fytoplanktónu 

pomocou spomínanej metódy. Experiment založený v súčasnosti by mal preukázať vplyv jačmennej 

slamy nielen na riasy a sinice, ale aj na vodné makrofyty – konkrétne na žaburinku menšiu (Lemna 

minor), ktorá je bežným druhom vyskytujúcim sa v našich stojatých vodách.  
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METODOLÓGIA PRÍPRAVY PÔDNEJ VZORKY STREDNE ŤAŽKÝCH PÔD PRE 

LASEROVU DIFRAKCIU 

PREPARATION METHODOLOGY OF MEDIUM FINE SOIL SAMPLES FOR LASER 

DIFFRACTION 

Miroslava ŠINKOVIČOVÁ, (SR)  – Dušan IGAZ, (SR)  

 

ABSTRAKT  

 

Príspevok bol zameraný na spôsob prípravy vzoriek stredne ťažkých pôd (20 - 45 % hm.) pre 

zrnitostnú analýzu vykonanú pomocou nepriamej optickej metódy – laserovou difrakciou. Zamerali 

sme sa na tri rôzne metódy prípravy vzoriek, ktoré boli odobrané z povodia rieky Nitry z hĺbky 40-45 

cm. Metóda 1: 10g pôdy sa zmiešalo s 10 ml metafosforečnanu sodného, dispergácia 1 hodina, 

ultrazvuk 5 minút, Metóda 2: 10g pôdy sa zmiešalo s 10 ml metafosforečnanu sodného, dispergácia 48 

hodín, ultrazvuk 5 minút, Metóda 3: 10g pôdy sa zmiešalo s 10 ml metafosforečnanu 

sodného, dispergácia 24 hodín, ultrazvuk 5 minút. Metódy sa medzi sebou líšia dobou pôsobenia 

dispergácie na pôdnu vzorku, ktorá má vplyv na rozrušovanie pôdnych agregátov. Analýza desiatich 

pôdnych vzoriek bola vykonaná na zariadení laserový analyzátor ANALYSETTE 22 MicroTec plus 

dispergáciu za mokra. Prístroj je riadený pokynmi z programu MaScontrol, kde sa výsledné hodnoty 

zobrazujú priamo na obrazovke vo forme kumulatívnych kriviek, frakčných histogramov a vo forme 

tabuliek uvádzajúcich obsah jednotlivých pôdnych frakcií (Kondrlova, Igaz, Horak, 2013). Na výpočet 

distribúcie pôdnych častíc sa používajú dve rôzne teórie: Fraunhoferova teória vhodná pre väčšie 

častice, keď nie sú známe ich presné optické parametre a Mieho teória pre menšie častice so známymi 

optickými parametrami (Fritsch, 2016). Výhodou laserovej difrakcie je rýchla a podrobnejšia analýza 

vzoriek, použitie menšieho množstva vzorky a  široký rozsah merania (Yang, 2015). Aj napriek jej 

výhodám nemá laserová difrakcia presne definovaný spôsob prípravy pôdnych vzoriek na analýzu, 

preto je dôležité zamerať sa na samotnú metodológiu prípravy pôdnych vzoriek. Podľa percentuálneho 

zastúpenia charakteristických zrnitostných kategórií (frakcií) v pôde sú odvodené  pôdne druhy. Z 

mnohých klasifikačných systémov sa u nás najčastejšie používa Nováková klasifikácia, klasifikácia 

zrnitostných frakcií podľa Kopeckého a zo zahraničných klasifikácií trojuholníkový diagram USDA 

resp. FAO (Antal a kol., 2014). Všetky nami vybrané vzorky pôdy, boli pripravené tromi rôznymi 

metódami prípravy a dosiahnuté výsledky porovnané so štandardnou pipetovacou metódou. Získané 

hodnoty pri laserovej difrakcii, v porovnaní s pipetovacou metódou, podhodnotili frakciu ílu (<0,001 

mm) a nadhodnotili frakciu prachu (0,001 – 0,05 mm) vo všetkých spôsoboch prípravy vzoriek pôdy. 

Následne boli odvodené ich regresné závislosti s lineárnym, exponenciálnym a mocninovým trendom. 

Najvyššiu hodnotu R
2
 uvádza exponencionálny trend v Metóde 3 prípravy vzorky. V prípade laserovej 

difrakcie môžeme aj za použitia menšieho množstva vzorky, dosiahnuť relevantné výsledky, avšak je 

potrebné vykonať test správnosti navrhnutých metód na väčšom súbore vzoriek a pri rôznych 

nastaveniach parametrov prístroja. 

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: metodológia prípravy vzoriek, laserová difrakcia, pipetovacia metóda, zrnitosť,   

Analysette 22 MicroTec plus. 
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TVORBA PROFILOV DNA TAJCHU KLINGER S VYUŽITÍM GIS 

CREATION OF THE KLINGER WATER RESERVOIR BOTTOM PROFILES WITH 

THE USE OF GIS 

Veronika SOLDÁNOVÁ, (SR)  – Jakub FUSKA, (SR)  

 

ABSTRAKT  

 

Umelé vodné nádrže sú neodmysliteľnou súčasťou každej antropogenizovanej krajiny. Plnia dôležité 

vodohospodárske a ochranné funkcie, ale neoceniteľný je aj ich ekologický a rekreačný prínos. 

Osobitnú pozornosť si zaslúžia vodné nádrže v okolí Banskej Štiavnice. Prepracovaný systém, ktorý 

tvorilo viac ako 60 navzájom prepojených vodných nádrží, je názorným príkladom pokrokových 

vodohospodárskych a technologických riešení z prvej polovice 18. storočia [1]. Ako všetky vodné 

nádrže, tak aj Banskoštiavnické tajchy sú počas svojej existencie vystavené zanášaniu sedimentmi. K 

zabezpečeniu dlhodobej existencie je preto nevyhnutné pravidelné sledovanie ich stavu. Patrí sem 

predovšetkým zisťovanie batymetrických údajov, tvorba profilov a určovanie intenzity 

sedimentácie[2][3]. Na modelovanie vnútorného priestoru vodných nádrží a následné analýzy jeho 

stavu a zmien, sú dnes stále častejšie využívané geografické informačné systémy (GIS). Open-source 

alternatívou ku komerčnému ArcMapu, najpoužívanejšej centrálnej aplikácie ArcGIS Desktop, je 

QGIS. Jedná sa o voľne šíriteľný GIS, so začiatkom vývoja v roku 2002 [4]. Cieľom práce bolo 

vypracovať metodiku tvorby profilov vodnej nádrže v programe QGIS, s využitím vlastného 

zásuvného modulu. Ich tvorbu predchádzala rada postupov od získavania geodát v teréne, 

cez spracovanie údajov, analýzu, až po vytvorenie digitálneho modelu dna. Pri tvorbe profilov nádrže, 

ale taktiež pri širokom spektre environmentálnych problémov a iných úlohách spojených so 

spracovaním geodát, má rastúci potenciál integrácia programovacieho jazyka Python s GIS softvérom. 

Už pri základnej znalosti programovania v ňom možno vytvoriť vlastný nástroj (skript, plugin), plniaci 

určené požiadavky. Či už je to automatizácia pracovných postupov, alebo špecifické prispôsobenie 

pracovného nástroja konkrétnej problematike [5]. Terénne práce prebehli 30. júla 2015, bezkontaktnou 

akustickou metódou. K zberu údajov bol použitý sonar - Garmin GPSmap 421S a GNSS prístroj - 

Leica Viva GS12. Reliéf dna bol zameraný v dvoch fázach, z ktorých jednu predstavovalo kontrolné 

meranie. Výsledkom mapovania bola množina 2352 bodov, pričom každý mal známu polohovú 

informáciu vztiahnutú k vodnej hladine, údaj o hĺbke v konkrétnom bode a presný čas zamerania. 

K spracovaniu údajov bolo použité softvérové vybavenie Leica GeoOffice 7, Microsoft Excel 2013, 

QGIS 2.10 Pisa a AutoCAD 2016. Dáta z GNSS prístroja boli importované do softvéru Leica 

GeoOffice a následne prevedené do súboru podporovaného programom MS Excel. Po ich spracovaní a 

odstránení bodov s presnosťou menšou ako 50 mm, bolo potrebné údaje upraviť tak, aby výsledný 

model tvorili body usporiadané v čo najrovnomernejšej sieti. Zabránilo sa tak výrazným rozdielom v 

prezentácii modelu dna v pozdĺžnom a priečnom smere. Ďalším dôvodom pre túto úpravu bola 

nadmerná záťaž programu vykresľovaním a spracovaním veľkého množstva bodov. Množina bodov 

bola zredukovaná podľa štvorcovej siete s rozmermi 10 x 10 metrov. Následne bol interpolačnou 

metódou TIN vytvorený rastrový povrch, pokrývajúci celú záujmovú oblasť. Presahy modelu za 

hranicu vodnej hladiny sa odstránili nástrojom „Clipper“, ktorý umožňoval export modelu do formátu 

GeoTiff. Vzniknutý model dna vodnej nádrže bol zdrojom výškopisných informácií pri nasledujúcej 

tvorbe profilov. Vykreslenie priebehu dna v rezových líniách prebiehalo prostredníctvom zásuvného 

modulu „Terrain Profile“, ktorý vznikol ako súčasť metodiky. Pri jeho vývoji bola použitá sada 

nástrojov, určená k uľahčeniu tvorby pluginov. Modul Plugin Builder, určený na export základnej 

kostry modulu, QT Designer, na tvorbu grafického užívateľského rozhrania (GUI) a študijných 

materiálov venujúcich sa základom Pythonu a jeho QGIS variantu PyQGIS [6][7] . Vstup do 

zásuvného modulu predstavovala líniová vrstva, obsahujúca pôdorysnú polohu rezových línií, 

polygónová vrstva reprezentujúca vodnú hladinu s informáciou o jej nadmorskej výške a digitálny 

model dna. Výstupom bol súbor vo formáte „dxf“ s vykreslenými profilmi. Nasledovala editácia v 

programe AutoCAD 2016. Jednalo sa o doplnenie výškopisných a polohopisných údajov a ďalších 

popisných údajov v takej forme, aby výstup spĺňal náležitosti technického zobrazovania priečnych 

a pozdĺžnych profilov[8]. Vzniknutá metodika poskytuje komplexný návod na riešenie tvorby profilov 

vodných nádrží, resp. môže slúžiť ako podklad pre ďalšiu snahu o využitie Python skriptovania v 

geovedných aplikáciách. Výstupom práce je zásuvný modul, ktorého primárnou funkciou je 
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zefektívnenie tvorby terénnych profilov. Využitie si môže nájsť pri obdobných vodohospodárskych 

analýzach, pri terénnych úpravách, alebo v iných oblastiach, kde je požadované rýchle extrahovanie 

rezu terénom z GIS do projekčného softvéru pracujúceho s formátom „dxf“. Metodika bola aplikovaná 

na vypracovanie profilov vodnej nádrže Klinger. Nakoľko žiadne predošlé zamerania dna tejto nádrže 

predtým neprebehli a historický podklad sa pravdepodobne nezachoval, nebolo možné výsledné údaje 

porovnávať a zistiť konkrétne hodnoty akumulovaných sedimentov. Po doplnení dát z ďalších meraní, 

bude možné na ich základe prijať a implementovať vhodné manažmentové opatrenia v povodí nádrže. 
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HODNOTENIE VYBRANÝCH KVALITATÍVNYCH UKAZOVATEĽOV HRACHU 

ZÁHRADNÉHO (PISUM SATIVUM L.) PO JEHO BIOFORTIFIKÁCII SO ZINKOM  

EVALUATION OF SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF GARDEN PEAS (PISUM 

SATIVUM L.) AFTER ITS BIOFORTIFICATION WITH ZINC 

Petra BÍROVÁ, (SR)  – Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, (SR) – Ivana MEZEYOVÁ, (SR) 

 

ABSTRAKT  

 

Hrach siaty (Pisum sativum) patrí k najpestovanejšej strukovej zelenine na Slovensku. Je bohatým 

zdrojom minerálnych látok a vitamínov, hlavne kyseliny askorbovej, ktorá je známa ako vitamín C. 

Prezentovaná výskumná práca je zameraná na hodnotenie vplyvu zinku vo forme ZINKURANU 

aplikovaného foliárne vo fáze kvitnutia na vybrané kvalitatívne ukazovatele hrachu záhradného (obsah 

kyseliny askorbovej, bielkovín, chlorofylu a a chlorofylu b, celkových karotenoidov, obsah zinku, 

vážková a refraktometrická sušina). Maloplošný poľný pokus bol založený na území Botanickej 

záhrady FZKI SPU s dvoma odrodami hrachu záhradného (Premium - P, Ambassador - A) a s tromi 

variantmi aplikácie zinku (kontrola - K, ZnI – 0,27 g Zn.ha
-1

, ZnII - 0,54 g Zn.ha
-1

). Priemerný obsah 

kyseliny askorbovej bez foliárnej aplikácii zinku (KP - 256 mg.kg
-1

, KA - 337,5 mg.kg
-1

) sa pohyboval 

približne na hladine jej obsahu v hrachu záhradnom fortifikovanom so zinkom (ZnPI - 250 mg.kg
-1

, 

ZnAI - 325,5 mg.kg
-1

; ZnPII - 296 mg.kg
-1

, ZnAII - 318,5 mg.kg
-1

). Aplikácia 0,54 g Zn.ha
-1

 (ZnII) 

mala za následok 15% nárast kyseliny askorbovej u odrody Premium a 6% pokles u odrody 

Ambassador. Odroda Premium (5,42 g.100g
-1

) bez aplikácie zinku obsahovala o 17% menej bielkovín 

ako odroda Ambassador (6,56 g.100g
-1

). Najväčší jeho nárast nastal v odrode Ambassador (8%) po 

aplikácii 0,54 g Zn.ha
-1

 (ZnII). Hodnotením výsledkov obsahu chlorofylu a sme zaznamenali 

v kontrole odrody Premium o 40% (70,46 mg.kg
-1

) viac ako v odrode Ambassador (42,56 mg.kg
-1

). 

Najvyššie aplikované dávky zinku zvýšili obsah chlorofylu a u obidvoch odrôd o 6%. Stanovením 

obsahu chlorofylu b sa potvrdili odrodové rozdiely. Odroda Ambassador (10,06 mg.kg
-1

) v kontrolnom 

variante obsahovala o 76% menej chlorofylu b ako odroda Premium (42,44 mg.kg
-1

). Po biofortifikácii 

so zinkom jeho obsah sa výrazne znížil u odrody Ambassador (o 63% a o 49%). Hodnotením obsahu 

celkových karotenoidov sme zistili, že odroda Premium obsahuje o 45% (22,32 mg.kg
-1

) viac 

karotenoidov ako odroda Ambassador (12,41 mg.kg
-1

). Po aplikáci najvyššej dávky zinku sa jeho 

obsah zvýšil o 20% v obidvoch sledovaných odrodách hrachu záhradného. Obsah zinku po foliárnej 

aplikácii zinku vo forme Zinkuranu na hrach záhradný vo fáze kvitnutia sa zvýšil v semenách 

u obidvoch odrôd o 6% až 13%. Po spracovaní výsledkov sme zistili výrazné medziodrodové rozdiely. 
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OPTIMALIZÁCIA RELATÍVNEJ VLHKOSTI PESTOVATEĽSKÉHO SUBSTRÁTU PRE 

PESTOVANIE HLIVY USTRICOVITEJ (PLEUROTUS OSTREATUS)  

HUMIDITY OPTIMIZATION OF GROWING SUBSTRATE FOR THE CULTIVATION OF 

OYSTER MUSHROOM (PLEUROTUS OSTREATUS) 

Marcel GOLIAN, (SK) - Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, (SK) – Eva SZABOVÁ, (SK) - Ivana MEZEYOVÁ, 

(SK) 

 

ABSTRAKT  

 

Práca rieši optimalizáciu pestovateľského substrátu z pohľadu nasýtenia suchej peletovanej slamy 

vodovodnou vodou. Z literatúry je známe, že optimálna vlhkosť substrátu sa pri pestovaní hlivy 

ustricovitej (Pleurotus ostreatus) pohybuje v rozmedzí od 65-75% relatívnej vlhkosti.  V prípade 

menšieho obsahu vody v substráte kolonizuje mycélium pestovateľský substrát pomaly, pričom po 

jeho úplnej kolonizácii len zriedkavo dochádza k tvorbe primordií. V prípade, že je substrát naopak 

presýtený vodou, dochádza ku anaeróbnym procesom a množeniu anaeróbnych kvasiniek. Pokus 

prebiehal v priestoroch laboratória Katedry zeleninárstva FZKI v Nitre, postupným dosycovaním 

suchých peliet rôznymi dielmi vodovodnej vody. Vytvorené substráty boli následne pasterizované 

a očkované tuhým inokulom o objeme 7% hmotnosti substrátu. V intervale každých 5 dní bola 

hodnotená rýchlosť radiálneho rastu mycélia. Na základe optického pozorovania a zvolenej metodiky 

boli medzi jednotlivými variantmi zistené značné rozdiely, ktoré však podľa štatistického 

vyhodnotenia nevykazovali žiadne štatisticky preukázateľné rozdiely. Na základe rýchlosti radiálneho 

rastu, kolonizácie substrátu a tvorby primordií sa zistilo, že kolonizácia substrátu mycéliom najlepšie 

prebieha pri pomere 1 diel suchých peliet a 2,7 dielu vody. Stanovený pomer parametrov bude slúžiť 

pre ďalšie experimenty.  
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HODNOTENIE VYBRANÝCH KVALITATÍVNYCH UKAZOVATEĽOV HRACHU 

ZÁHRADNÉHO (PISUM SATIVUM L.) PO JEHO BIOFORTIFIKÁCII SELÉNOM 

EVALUATION OF SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF GARDEN PEAS (PISUM 

SATIVUM L.) AFTER ITS BIOFORTIFICATION WITH SELENIUM 

Lukáš HALMO, (SR)  – Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, (SR) – Ivana MEZEYOVÁ, (SR) 

 

ABSTRAKT  

 

Zelenina, ako dôležitý zdroj chemoprotektívnych látok, má medzi potravinami významné postavenie, 

pričom sa veľkou mierou zúčastňuje na idylickej (harmonickej) výžive obyvateľstva. Selenizovanie 

neorganickými (biologicky prístupnými) zložkami  zabezpečuje zvyšovanie (dostupnosti) 

absorbovaného selénu v potravinovom reťazci, pretože vytvára organické zložky, ktoré vie ľudský 

organizmus dobre spracovať. Cieľom diplomovej práce bolo zistiť obsah biologicky účinných látok 

(polyfenoly, karotenoidy, bielkoviny, kyselina askorbová, chlorofyly) vo vybraných odrodách hrachu 

záhradného (Premium, Ambassador) a možnosti ovplyvňovania ich obsahu cestou foliárnej 

biofortifikácie selénom (kontrola, 5 mg Se.m
-2

, 10 mg.m
-2

) vo fáze kvitnutia rastlín. Vzorky dvoch 

odrôd hrachu záhradného (Premium, Ambassador) sme zberali v štádiu konzumnej zrelosti 

v Botanickej záhrade FZKI SPU. V semenách hrachu záhradného sme stanovili a zhodnotili obsah 

celkových karotenoidov, polyfenolov, obsah selénu, kyseliny askorbovej, bielkovín, chlorofylov 

a celkovú antioxidačnú aktivitu v závislosti od sledovaných odrôd a aplikovaných dávok selénu. 

Priemerný obsah celkových karotenoidov bez fortifikácie selénom sa pohyboval v rozmedzí od 12,41 

do 22,61 mg.kg
-1

 a po foliárnej aplikácii selénu od 13,95 do 15,27 mg.kg
-1

. Priemerný obsah 

celkových polyfenolov bez fortifikácie selénom sa pohyboval v rozmedzí od 1456 do 1571 mg.kg
-1

 SH 

(suchej hmoty) a po foliárnej aplikácii selénu od 1590 do 3049 mg.kg
-1 

SH. Priemerný obsah kyseliny 

askorbovej bez fortifikácie selénom sa pohyboval v rozmedzí od 255 do 337 mg.kg
-1

 ČH (čerstvej 

hmoty) a po foliárnej aplikácii selénu od 231 do 345 mg.kg
-1

 ČH. Priemerný obsah bielkovín bez 

fortifikácie selénom sa pohyboval v rozmedzí 5,32 do 6,60 % a po foliárnej aplikácii selénom sa zvýšil 

od 5,46 do 7,57 %. Obsah chlorofylu a bol v porovnaní s obsahom chlorofylu b väčší u oboch odrôd 

tak v kontrolnom variante, ako aj vo variantoch fortifikovaných so selénom. Priemerný obsah 

antioxidačnej aktivity bez fortifikácie selénom sa pohyboval v rozmedzí od 8,38 do 8,63 % inhibície 

a po foliárnej aplikácii selénom od 8,56 do 11,58 % inhibície. Obsah selénu v semenách sa zvýšil po 

fortifikácii hrachu záhradného so zvyšujúcimi sa dávkami vodného roztoku selénanu sodného. 

  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: bioaktívne látky, selén, foliárna biofortifikácia, hrach siaty 
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DYNAMIKA VÝSKYTU ŠKODCOV SPȎBUJÚCICH MÍNY NA LISTOCH JABLONÍ 

V ROKOCH 2014 A 2015 

DYNAMICS OF LEAF MINERS OCCURENCE ON APPLE TREES IN 2014 AND 2015  

Radoslav KOBOLKA, (SR)  – Oleg PAULEN, (SR)  

 

ABSTRAKT  

 

V rokoch 2014 a 2015 sme monitorovali výskyt škodcov spôsobujúcich mínovanie listov jabloní. 

Pokus bol realizovaný v sadoch demonštračného sadu botanickej záhrady SPU.  Letovú aktivitu 

škodcov sme zisťovali pomocou feromónových lapačov umiestnených v korunách stromov. 

Monitoring bol zameraný na ploskáčika jabloňového (Lithocolletis blancardella F.), podkopáčika 

špirálového (Leucoptera scitella) a podkopáčika ovocného (Lyonetia clerckella). Spoločným znakom  

tejto skupiny škodcov je tvorba mín na listoch a ich poškodzovanie. K ich kalamitnému premnoženiu 

dochádza ojedinele, avšak i tak sú zaradení medzi hospodársky významných škodcov. Výskum 

prebiehal počas vegetačného obdobia, a to vždy od apríla do októbra. Ploskáčik jabloňový mal 

v oboch sledovaných rokoch vysokú  početnosť rozdelenú do troch vrcholov náletu a to v druhej 

polovici apríla, začiatkom júna a v prvej polovici septembra. Najvyššiu početnosť dosiahol škodca 

v roku 2014 4.6., keď bolo zachytených 151jedincov.  Podkopáčik ovocný mal v sledovanom období 

nevyrovnanú dynamiku náletu, čo mohlo byť ovplyvnené priebehom miernej zimy v roku 2014 

a častými zrážkami počas vegetačného obdobia. Najvyššiu početnosť dosiahol škodca v roku 2014 

9.8., keď bolo vo feromónovom  lapači zachytených 8 jedincov. V roku 2015 mal škodca tri 

výraznejšie vrcholy náletu a to vždy s odstupom 1 mesiaca 13.5., 17.6. a 17.7. Pri monitorovaní 

podkopáčika špirálového na sledovanej lokalite v pestovateľských rokoch sme nepozorovali 

významnejšie zastúpenie tohto škodcu. V oboch rokoch mal škodca dve vlny náletu a to v roku 2014 

5.5. v počte 20ks, pričom tento bol spomedzi všetkých najpočetnejší, a 11.7. V roku 2015 boli maximá 

náletu 6.5 a 10.8. (vždy po 5 zachytených jedincov). Sledovanie a monitorovanie uvedených škodcov 

bolo významne ovplyvnené priebehom teplôt v mimo vegetačnom ale i vegetačnom období, 

početnosťou zrážok v roku 2014 ale i rozmanitým druhovým zložením ovocných sadov a okolia 

predmetnej lokality. 

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: podkopáčiky, jablone, feromónové lapače, integrovaná ochrana 
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OVEROVANIE PRÍPRAVKU SYMBIVIT PRI PESTOVANÍ RAJČIAKA JEDLÉHO  

(LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) 

THE VERIFICATION OF THE PRODUCT SYMBIVIT ON TOMATO GROWTH 

(LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) 

Narayan PAJERCHIN, (SR) - Alena ANDREJIOVÁ, (SK) 

 
ABSTRAKT 

 

Cieľom práce bolo overiť vplyv mykorízy na základe aplikácie granulovaného prípravku Symbivit na 

rast, kvalitu, úrodnosť a ekonomickú rentabilitu pestovania vybraných odrôd rajčiaka jedlého. Za 

týmto účelom bol realizovaný pokus, ktorý pozostával z hodnotenia rastlín v laboratórnych 

podmienkach  vo fáze predpestovanej sadby a súčasne založenia moloparcelkového pokusu na 

demonštračnej ploche v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v roku 

2015. Z hľadiska klimatickej charakteristiky sa jedná o lokalitu veľmi teplú až teplú, s priemernou 

ročnou teplotou v rozpätí 7,5 až 10,0 
o
C  a s priemerným ročným úhrnom zrážok od  500 do 800 mm. 

Do pokusu boli zaradené dve determinantné odrody rajčiaka jedlého – Brixol F1 a Uno Rosso F1 

vhodné na priemyselné spracovanie ako aj na priamy konzum. Predpestovanie sadby sa realizovalo vo 

vykurovanom  skleníku s termínom výsevu 17.3.2015. Mykorízny prípravok Symbivit na báze 

endomykoríznych húb sme aplikovali do pestovateľského substrátu v dávke 175 g/14 l pri rozsádzaní 

rastlín v rastovej  fáze prvého pravého listu. V rámci hodnotenia sadby v rastovej fáze 8 – 10 pravých 

listov sme sledovali vplyv  použitého prípravku na rastové parametre (výška rastliny, priemer stonky, 

hmotnosť nadzemnej časti, hmotnosť koreňového systému, hmotnosť nadzemnej časti po vysušení ) 

v porovnaní s kontrolou (predpestovaná sadba bez použitia prípravku Symbivit). Výsadbu rastlín pri 

založení poľného pokusu sme robili 19. 5. 2015 v jednotnom spone 0,7 x 0,3 mm, pričom boli 

sledované dva varianty: Kontrola (sadby dopestovaná bez aplikácie prípravku Symbivit) a Symbivit 

(aplikácia prípravku Symbivit do substrátu pri predpestovaní sadby) v troch opakovaniach. Počas 

vegetácie sme vo fáze plnej rodivosti hodnotili celkovú výšku rastlín. Zber plodov sme realizovali 

postupne v piatich  termínoch  od 11. 8. 2015 do 1.10.2015 s následným vyhodnotením celkovej 

úrodnosti. Kvalita plodov  bola hodnotené stanovením celkových karotenoidov v čerstvých plodoch 

spektrofotometricky   meraním absorbancie pri vlnovej dĺžke 450 nm podľa Hegedűsová et al, 2007 a 

refrakotemtrickej sušiny digitálnym refraktometrom (typ DR201-95). Na základe získaných 

a štatisticky spracovaných výsledkov v programe Statgraphic Centurion XVII (StatPoint Inc. USA) 

metódou viacfaktorová analýza rozptylu môžeme konštatovať, že aplikácia prípravku Symbivit mala 

štatisticky preukazný vplyv na sledované rastové parametre pri hodnotení rastlín v štádiu sadby 

a u obidvoch odrôd rajčiaka sme zaznamenali nárast celkovej biomasy v porovnaní s kontrolným 

variantom. Oseni et al (2014) taktiež zistili štatisticky významné zvýšenie hmotnosti nadzemnej časti 

ako aj koreňového systému sadby rajčiaka 14, 28 a 42 dní po aplikácii mykorízneho prípravku Biocult 

obsahujúceho mykorízne huby Glomus etunicatum a Glomus intraradices. Vplyv aplikácie prípravku 

Symbivit na celkovú dosiahnutú výšku rastlín počas vegetácie sa nepreukázal ako štatisticky 

významný. Z hľadiska hodnotenia úrodnosti môžeme konštatovať čiastočný nárast úrody u obidvoch 

sledovaných odrôd po aplikácii prípravku Symbivit (Uno Rosso F1 o 19,07 % a Brixol F1 o 3,68 %) 

oproti kontrole. Damaiyanti et al (2015) taktiež zistili pozitívny vplyv mykoríznych húb na úrodnosť 

rajčiaka jedlého odrody Betavila F1.  Pék et al (2015) taktiež u odrody Uno Rosso v roku 2013 

zaznamenali zvýšenie úrodnosti po aplikácii mykorízy 86,8 t/ha oproti kontrole 78,4 t/ha. Avšak 

v roku 2012 zaznamenali okrem odrody Triple Red pokles úrody pri odrodách Heinz, Uno Rosso 

a Strombolino. Napriek tomu, že vplyv variantu ako aj odrody na úrodnosť v nami sledovaných 

odrodách rajčiaka, bol štatistiky nepreukazný, na základe vypočítaného koeficientu ekonomickej 

efektívnosti a zisku bolo aplikovanie hodnoteného prípravku rentabilné. Hart et al (2014) zistili 

štatisticky významné zvýšenie obsahu celkových karotenoidov u rajčiaka jedlého po aplikácii 

mykoríznych húb Glomus etunicatum a Glomus intraradices. V obsahu celkových karotenoidov 

v čerstvých plodoch rajčiaka sme zaznamenali po aplikácii Symbivitu u odrody Uno Rosso F1 

zvýšenie o 22,04 % (obsah celkových karotenoidov 9,69 mg/100 g čerstvej hmoty). Pri odrode Brixol 

F1 sme naopak zaznamenali  zníženie obsahu celkových karotenoidov oproti kontrole o 6,67 % 

(priemerný obsah karotenoidov bol 178,09 mg/100 g čerstvej hmoty). Na refraktometrickú sušinu 

mala aplikácia Symbivitu mierne negatívny vplyv. Záverom môžeme konštatovať, že aplikácia 
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prípravku Symbivit do pestovateľského substrátu pri predpestovaní sadby mala pozitívny vplyv na rast 

a dosiahnutú úrodnosť sledovaných odrôd rajčiaka jedlého a na základe našich výsledkov odporúčame 

jeho aplikáciu sledovať aj pri ďalších druhoch plodovej zeleniny. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: rajčiak, mykoríza, Symbivit, karotenoidy   
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OVERENIE MOŽNOSTI PESTOVANIA BATÁTOV V PODMIENKACH SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

EXAMINATION OF POSSIBILITIES FOR SWEET POTATO GROWING IN CONDITIONS OF 

SLOVAK REPUBLIC 

Veronika RAJTAROVÁ, (SR)  – Miroslav ŠLOSÁR, (SR)  

 

ABSTRAKT  

 

Batáty sú veľmi významnou plodinou z hľadiska celosvetovej produkcie. Na veľkých plochách sa 

pestujú najmä v Ázii, naopak, Európska produkcia tvorí iba minimálnu časť. Na Slovensku patria 

batáty medzi menej známe plodiny a sú pestované iba na malých plochách v rámci domácich záhrad. 

Ich popularita v Slovenskej republike pomaly vzrastá, pretože sú významným zdrojom látok, vďaka 

ktorým majú charakteristické antidiabetické, antioxidačné a antiproliferačné vlastnosti. Uvedené 

vlastnosti nadobúdajú vďaka obsahovým látkam, ktorými sú najmä karotenoidy a vitamín C. Hlavným 

cieľom práce bolo založenie poľného pokusu, v ktorom sme overovali, či je možné pestovať batáty v 

podmienkach Slovenskej republiky, resp. s akým výsledkom. Cieľom výskumnej úlohy bolo popísať 

morfologické znaky dopestovaných hľúz batátov podľa deskriptora UPOV a stanoviť vplyv odrody a 

mulčovania na kvantitatívne a kvalitatívne parametre hľúz. Poľný pokus bol založený v Botanickej 

záhrade SPU v Nitre v roku 2015. Výsadbu sadeníc sme realizovali 19.5.2015 a zber 6.10.2015. V 

rámci pokusu boli pestované dve odrody s neznámym pôvodom, ktoré boli pracovne označené ako 

´Srbská´ a ´Záhrebská´ podľa lokality, kde boli získané za účelom predpestovania priesad. Okrem toho 

bola použitá registrovaná odroda ´Beauregard´, ktorá bola použitá ako porovnávacia odroda. Všetky 

odrody boli pestované v dvoch variantoch: bez mulčovania a s mulčovaním čiernou netkanou textíliou. 

Medzi hodnotené kvantitatívne parametre hľúz patrili: úroda predajných (> 150 g) a nepredajných (< 

150 g) hľúz na rastlinu v g, priemerná hmotnosť predajných a nepredajných hľúz v g, úroda 

predajných hľúz v t.ha
-1

 a podiel predajných hľúz z úrody na rastlinu v %. V rámci kvalitatívnych 

parametrov batátov bol hodnotený obsah celkových karotenoidov, vitamínu C a refraktometrickej 

sušiny (všetky parametre v mg.kg
-1

 čerstvej hmoty). Na základe dosiahnutých výsledkov je možné 

konštatovať, že najvyššia úroda z rastliny a jednotky plochy (t.ha
-1

), ako aj priemerná hmotnosť 

predajných hľúz, boli dosiahnuté pri odrode ´Srbská´. Odroda a mulčovanie ako výrazný 

intenzifikačný faktor pestovania mali výrazný vplyv na výšku kvantitatívnych parametrov hľúz 

batátov. Z hľadiska kvalitatívnych parametrov mala odroda menej výrazný vplyv v porovnaní 

s kvantitatívnymi parametrami. Mulčovanie však malo štatisticky preukazný vplyv na obsah všetkých 

kvalitatívnych zložiek v batátoch. Najvyšší obsah vitamínu C pri variante bez mulčovania bol 

dosiahnutý u odrody ´Beauregard´ (145,6 mg.kg
-1

 čerstvej hmoty). Pri variante s mulčovaním bol 

najvyšší obsah vitamínu C zistený u odrody ´Srbská´ (167,3 mg.kg
-1

 čerstvej hmoty). Najvyšší obsah 

karotenoidov bol pri oboch variantoch mulčovania dosiahnutý u odrody ´Srbská´ (variant bez 

mulčovania = 105,2 mg.kg
-1

 č. h.; variant s mulčovaním = 93,9 mg.kg
-1

 č. h.). Najvyšší obsah 

refraktometrickej sušiny bol dosiahnutý pri oboch variantoch u odrody Beauregard (variant bez 

mulčovania = 5,5 °BRIX; variant s mulčovaním = 5,2 °BRIX). Zatiaľ čo úrodotvorné parametre a 

obsah vitamínu C  v batátoch sa vplyvom mulčovania zvyšovali, obsah karotenoidov a 

refraktometrickej sušiny vplyvom mulčovania naopak klesal. Prínosom práce bolo zistenie, že hoci sú 

batáty výrazne teplomilnou plodinou, napriek tomu je možné pestovať ich aj v podmienkach 

Slovenskej republiky.  
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: batáty, Slovenská republika, mulčovanie, úroda, kvalita  
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OBSAH VITAMÍNU C, KAROTENOIDOV A REFRAKTOMETRICKEJ SUŠINY 

V RÔZNYCH ČASTIACH MRKVY 

CONTENT OF VITAMIN C, CAROTENOIDS AND SOLUBLE SOLIDS IN DIFFERENT PARTS 

OF CARROT 

Martina TUŠIMOVÁ, (SR) - Magdaléna VALŠÍKOVÁ, ( SR) 

 

ABSTRAKT   

 

Cieľom diplomovej práce bolo: vypestovanie viacerých odrôd mrkvy obyčajnej (Daucus carota), 

zistenie výšky úrody jednotlivých odrôd, stanovenie vitamínu C, karotenoidov a refraktometrickej 

sušiny vo vonkajšej  a v stržňovej časti mrkvy. Pestovali sme odrody ako Táborská žltá, ktorá je 

nenáročná, odolná proti vybiehaniu s dužinou prevažne žltej až oranžovo žltej farby. Odroda Flayway 

F1 má koreň tupo zakončený. Je to skorá karotka, odolná voči poškodeniu pochmúrnatkou mrkvovou 

(Psila rosae). Purple haze je stredne skorá mrkva, purpurovej farby, vhodná pre letné a jesenné zbery. 

Vytvára dlhé, valcovité korene. Kôrovú časť má sýto fialovú a stredovú časť jasne oranžovú. Nantes je 

skorá karotka s dlhším, valcovitým koreňom, ktorý je tupo ukončený. Dužina tejto odrody je jemná, 

výbornej chuti a červeno – oranžovej farby. Calibra F1 je skorý  hybrid, vhodný na zväzkovanie. Je 

veľmi dobrej chuti s dĺžkou koreňa 18 – 23 cm. Maxima F1 tvorí extra veľké korene, je vhodná na 

skladovanie a  spracovanie. Vyniká vysokou úrodou a uniformitou. Má vysoký obsah sušiny 

a nezelenajúce vrcholy. Odroda Fire Wedge F1 patrí medzi poloskoré mrkvy a hodí sa aj do ťažších 

pôd. Je známa svojou sladkou chuťou a výraznou farbou. Najväčšiu úrodu v kg sme dosiahli pri 

odrode Táborská žltá až 15,2 kg s vňaťou. Bez vňate mala najmenšiu úrodu odroda Flyway F1, iba 3,2 

kg. Najvyšší obsah vitamínu C vo vonkajšej aj v stržňovej časti mala odroda Maxima F1. Vo 

vonkajšej časti dosahovali namerané hodnoty  6,9 mg/100g a v stržňovej časti 6,7 mg/100g. Najmenší 

obsah vitamínu C sme zaznamenali v odrode Táborská žltá. V stržňovej časti mala 1,1 mg/100g a vo 

vonkajšej časti 2,0 mg/100g. Obsah karotenoidov vo vonkajších častiach mrkvy bol najvyšší v odrode 

Purple haze F1 a to30,0 mg/100g. Tiež vysoký obsah dosahovali odrody Maxima F1 a Kalibra F1. 

Najmenej karotenoidov vo vonkajšej časti sme zaznamenali v odrode Táborská žltá, iba 3,467 

mg/100g. V stržňovej časti mala najvyšší obsah karotenoidov odroda Maxima F1 – 17,933 mg/100g 

a najmenší obsah bol u odrode Táborská žltá – 2,367 mg/100g. Najvyšší obsah refraktometrickej 

sušiny vo vonkajších častiach mrkvy sme zaznamenali pri odrode Purple haze – 10,07 %. Odrody ako 

Maxima F1 a Typ Kuroda obsahujú rovnaké množstvo cukrov vonkajšej časti a to 8,50 %. Najmenší 

obsah cukrov má odroda Flayway F1 – 8,33 %. V stržňovej časti sme namerali najmenší obsah 

refraktometrickej sušiny v odrode Maxima  F1 – 6,73 %. Najvyšší obsah cukrov mala odroda Purple 

haze F1 – 8,6 %. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: vitamín C, karotenoidy, refraktometrická sušina 
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VPLYV DIFERENCOVANEJ VÝŽIVY SELÉNOM NA KVANTITU A KVALITU ÚRODY 

VYBRANÝCH ODRÔD OCIMUM BASILICUM L. 

THE EFFECT OF DIFFERENTIATED SELEN NUTRITION ON THE YIELD QUANTITY AND  

QUALITY OF SELECTED OCIMUM BASILICUM L. CULTIVARS 

Jana VANDRÁKOVÁ, (SR)  – Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, (SR) – Ivana MEZEYOVÁ, (SR) 

 

ABSTRAKT  

 

Bazalka pravá (Ocimum basilicum L.) patrí medzi žiadané kulinárske koreniny a rastliny s 

nutraceutickými účinkami. Selén ako biogénny stopový prvok si získal značnú pozornosť pre svoju 

antioxidačnú aktivitu a protirakovinový účinok. Cieľom predkladanej výskumnej práce bolo zhodnotiť 

potenciál zabudovania selénu na základe diferencovanej foliárnej biofortifikácie vodným roztokom 

selénanu sodného a jeho vplyv na vybrané parametre (úroda v t.ha
-1

) a bioaktívne látky (chlorofyly a a 

b v mg.kg
-1

, kyselina askorbová v mg.kg
-1

, antokyány v mg.kg
-1

) v dvoch odrodách bazalky pravej. 

Maloparcelkový poľný pokus bol založený v areáli Botanickej záhrady SPU v Nitre v roku 2015. 

Výsadba odrôd bazalky Red Rubin (RR) a Dark Green (DG) bola uskutočnená 1. 6. 2015. Celková 

plocha 57,7 m
2
 bola rozdelená v rámci jednej odrody na tri varianty (K, SeI, SeII). V každom variante 

bolo vysadených 10 ks rastlín v štyroch opakovaniach v spone 0,35 x 0,35 m. Celkovo bolo 

vysadených 240 ks rastlín. Foliárna aplikácia vodného roztoku selénanu sodného bola uskutočnená 24 

dní po výsadbe bazaliek na varianty v dávkach: K (kontrola) 0,0 mg Se.m
-2

, SeI 25 mg Se.m
-2

 a SeII 

50 mg Se.m
-2

. Zber vňate bol vykonaný dňa 8. 7. 2015. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že 

množstvo selénu má variabilný účinok na úrodu a na obsah bioaktívnych látok. Vplyv odrody bol 

štatisticky preukazným znakom pri hodnotení kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľoch úrody. 

Vplyvom biofortifikácie sa priemerná úroda znížila o 24% u odrody RR a u odrody DG zvýšila o 8%. 
Obsah chlorofylu a  bol vyšší u odrody DG, kým odroda RR preukazovala vyšší obsah chlorofylu b. 

Obsah kyseliny askorbovej bol vyšší o 31,40% u zelenej odrody DG (334,0 mg.kg
-1

) ako v purpurovej 

odrode RR. Zvýšená dávka 50 mg Se. m
-2

 sa preukázala ako významný štatistický znak na priemerný 

obsah chlorofylov a antokyánov v bazalke. Kým zvýšená dávka obsah chlorofylov a a b zvýšila, obsah 

antokyánov sa znížil. Priemerný obsah kyseliny askorbovej klesal v poradí: K (290,0 mg.kg
-1

) > SeII 

(256,5 mg.kg
-1

) > SeI (227,0 mg.kg
-1

). Selén pozitívne vplýval na kumuláciu selénu v listoch bazalky. 

Vplyv zvyšujúcich dávok selénu bol štatisticky preukazným znakom. Priemerný obsah selénu stúpal v 

poradí: K (0,11 mg.g
-1

) > SeI (2,01 mg.g
-1

) > SeII (5,94 mg.g
-1

). Slovensko patrí medzi krajiny, kde je 

príjem selénu pod hranicou minimálnej odporúčanej dávky. Deficitný príjem selénu môže ohrozovať 

zdravie ľudí. Bazalka sa javí ako vhodná korenina pre biofortifikáciu selénom, ktorá môže prispieť k 

zvýšenému príjmu selénu a iných bioaktívnych látok. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: bazalka, selén, biofortifikácia, rastlinné pigmenty, kyselina askorbová  
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OBSAH VITAMÍNU C A REFRAKTOMETRICKEJ SUŠINY V RÔZNYCH ČASTIACH 

PLODOV RAJČIAKA JEDLÉHO  

THE CONTENT OF VITAMIN C AND SOLUBLE SOLIDS IN DIFFERENT PARTS OF TOMATO 

FRUITS  

Dominika VARGOVÁ, (SK) -  Magdaléna VALŠÍKOVÁ, (SR) 

ABSTRAKT 

 

Cieľom predloženej diplomovej práce bolo zistiť obsah vitamínu C a refraktometrickej sušiny 

v rôznych častiach plodov rajčiaka jedlého. V rámci experimentu sme zisťovali obsah vitamínu C aj 

refrektometrickej sušiny vo vonkajšej aj vo vnútornej dužine rajčiakov a to konkrétne v štyroch 

odrodách, ktoré boli pestované hydroponickým spôsobom. Zvolené bolo hydroponické pestovanie na 

minerálnej vlne typu Grotop master. Rajčiaky boli pestované v skleníku vo firme AGRO GTV s.r.o. v 

Novákoch a experiment sa uskutočnil na katedre zeleninárstva v Nitre. Prvá odroda LYCOROSSA F1 

je špeciálne vyšľachtená pre vysoký obsah lykopénu, druhá odroda TOMIMARU MUCHO F1 je 

najpestovanejšia ružová odroda, tretia DRS SASSARI F1 je jedna z najpestovanejších odrôd cherry 

typu a štvrtá DRS KOMEET F1 je veľká strapcová odroda, ktorá je najpestovanejšia v hydroponickom 

pestovaní. Zrealizovali sa dve merania, s odstupom času približne pol roka. Vitamín C sme stanovili 

titračnou metódou. Z prvého merania sme zistili, že najviac vitamínu C sa nachádza v odrode DRS 

SASSARI F1, kde vo vonkajšej dužine bolo 21,504 mg/100g a vo vnútornej dužine 31,592 mg/100g 

a z druhého merania bolo taktiež najviac vitamínu C v odrode DRS SASSARI F1, kde vo vonkajšej 

dužine bolo 12,389 mg/100g a vo vnútornej dužine 17,699 mg/100g. Aj pri zisťovaní 

refraktometrickej sušiny sa realizovali dve merania a stanovili sme ju ručným refraktometrom. Pri 

prvom meraní jej bolo najviac v odrode DRS SASSARI F, kde vo  vonkajšej dužine bola hodnota 5,8 

(priemer) a vo vnútornej 6,7 (priemer). Pri druhom meraní bolo najviac refraktometrickej sušiny 

taktiež v odrode DRS SASSARI F1, kde vo vonkajšej dužine bola hodnota 5,1 (priemer) a vo 

vnútornej dužine hodnota 5,2 (priemer). Z experimentu sme zistili, že v oboch  meraniach bolo najviac 

vitamínu C a aj refraktometrickej sušiny v odrode DRS SASSARI F1.   

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: rajčiak jedlý, vitamín C, refraktometrická sušina, hydropónia 
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