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Vážení priatelia

Ako po iné roky, tak aj v tomto roku sa Vám dostáva do rúk zborník abstraktov zo Študentskej
vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla 2018 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 2018 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, 2018

Doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
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I. sekcia
Krajinná a záhradná architektúra

VÝCHODISKÁ A ZÁSADNÉ PRÍSTUPY K HODNOTENIU PREMENY VIDIEKA
S DÔRAZOM NA IMPLEMENTÁCIU PROGRAMOV
BACKGROUND AND SIGNIFICANT APPROACHES FOR THE EVALUATION OF
COUNTRYSIDE RESTORATION WITH EMPHASIS ON IMPLEMENTATION OF PROGRAMS
Monika BILLIKOVÁ, (SR) – Ján SUPUKA, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Vidiek Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), ktorý je záujmovou lokalitou výskumu, je
historicky spätý najmä s poľnohospodárstvom a s ním súvisiacimi aktivitami. V priebehu 20. storočia
prešiel niekoľkými zásadnými zmenami. Začiatkom 20. storočia vidiecku krajinu charakterizovali
pestrofarebné plátové políčka, mozaikové vinohrady, remízky, stromoradia i solitérne stromy, či prvky
sakrálnej architektúry, ktoré boli symbolom vidieckeho ľudu. V procese kolektivizácie prichádza
k sceľovaniu pôdy a následnému vzniku veľko-blokových polí zameraných na pestovanie monokultúr,
tradičné mozaikové vinohrady sa menia na industrializované vinohrady (Moyzeová, 2012). V tomto
období sa v poľnohospodárstve používa množstvo chemických látok, z ktorých mnohé majú doteraz
negatívny dopad na životné prostredie (Izakovičová, 2012). Po Nežnej revolúcii sa družstvá i štátne
podniky dostávajú do rúk súkromníkom prostredníctvom reštitúcií alebo sa rozpadávajú, tak vznikajú
tzv. brownfields- opustené areály a plochy. Existuje síce priestor na obnovu a rozvoj
poľnohospodárskej činnosti, avšak vo väčšej miere nie je kvôli finančnej náročnosti takéhoto
podnikania, či nezáujmu spoločnosti zrealizovaný. Tieto skutočnosti vedú k tomu, že slovenský vidiek
postupne stráca agrárny charakter, ktorý mu bol predtým vlastný. Problémy vidieka zo začiatku 90tich
rokov sa do dnešnej doby prehlbujú a pridružujú sa aj nové javy súvisiace s prirodzenym socioekonomickým vývojom. V súčasnosti na Slovensku fungujú programy smerujúce k premene
vidieckych sídiel a skvalitneniu života na vidieku. Ide konkrétne o POD- Program obnovy dediny,
PRV- Program rozvoja vidieka, IROP- Integrovaný regionálny operačný program, RIÚS- Regionálnu
integrovanú územnú stratégiu, a OP KŽP- Operačný program Kvalita životného prostredia (Halászová
a kol., 2015). Každý z programov má vo svojom metodickom dokumente zadefinované prioritné osi,
či kritéria v rámci ktorých sú zverejňované výzvy na predkladanie projektových zámerov. Dôležitým
faktorom pri výbere projektov, je ich umiestnenie v rámci NSK, práve kvôli rôznym
socioekonomickým a geograficko-klimatickým podmienkam. Pokiaľ severná časť NSK má
lesohospodársky tradíciu, podhorský až horský ekonomicko- geografický a sídelný charakter, južná
časť má rurálny charakter a stále si udržuje silnú poľnohospodársku tradíciu. Spoločným problémom
týchto oblastí je neustály odliv ľudského kapitálu do miest. Stredná časť NSK , ktorá ma metropolitný
charakter zaznamenáva opačný trend- príliv obyvateľov z mesta do satelitných časti obcí v okolí Nitry,
ktorý so sebou prinášajú osobitý vkus aj životný štýl. Takýto vidiek však už takmer úplne stráca svoju
pôvodnú podstatu, pomešťuje sa (Supuka, 2012; Šarafín, 2012). Faktorom, ktorý taktiež zohráva
dôležitú úlohu pri výbere projektov je ich zámer, kvalita a rozsah plánovaných/uskutočnených zmien
uvedených v dokumentácii a ich možný dopad na krajinný priestor. Plánované a uskutočňované zmeny
budú hodnotené v troch kategóriách: znaky kultúrno-historického vývoja a zmeny krajinnoarchitektonickej hodnoty; znaky ekologickej stability a biodiverzity; znaky obnovy a rozvojových
trendov vidieka v komplexe výrobných, obytných a sociálno-kultúrnych ekosystémových služieb.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
rozvoj vidieka, programy, projekty, NSK
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HODNOTENIE VPLYVU ABIOTICKÝCH STRESOV NA RAST DREVÍN
V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ
ASSESSMENT OF IMPACT OF ABIOTICS STRESSORS ON TREES GROWTH
IN URBAN AREA
Marek HUS, (SR) – Viera PAGANOVÁ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Medzi zásadné problémy zelene v sídlach patrí úbytok stromov a nízka úspešnosť stabilizácie
mladých jedincov. Ich rast a vývin dramaticky ovplyvňuje celá škála stresových faktorov. Abiotické
faktory, ako sú sucho, zasolenie pôdy a vysoká teplota patria k hlavným zdrojom stresu
v urbanizovanom prostredí. Problematikou pôsobenia abiotických stresov na dreviny sa zaoberá
niekoľko prác. Pri hodnotení reakcií drevín na nedostatok vody sa autori zameriavajú najmä na
kvantifikáciu tvorby suchej hmoty a snímanie fyziologických parametrov ako obsah chlorofylu a
vodný potenciál. Nedostatok vody spôsobuje pri drevinách zníženie kumulácie hmoty v nadzemných
aj podzemných orgánoch, taktiež dochádza k zníženiu prieduchovej vodivosti (Šajbidorová, 2013).
Účinnosť fotosyntézy a kumulácia suchej hmoty je meraná najmä pri drevinách pod vplyvom
zasolenia pôdy a termického stresu. Dreviny pri zvýšenej koncentrácii soli v pôde nie sú schopné
prijať vodu, čo v ich organizme vedie k stresu z nedostatku vody (Giuffrida et al., 2009). Vystavenie
drevín vysokým teplotám spôsobuje inhibíciu fotosyntézy a zníženie produkcie listovej plochy pri
stresovaných drevinách (Galle, Feller, 2007). Predmetom nášho výskumu sú autochtónne druhy drevín
(Acer campestre L., Sorbus torminalis L., Tilia cordata Mill. a Pyrus pyraster L. Burgsd.), ktoré
v prirodzenom prostredí rastú aj na klimaticky a hydrologicky extrémnych lokalitách. Predpokladáme,
že sa prispôsobia podmienkam urbánnych ekosystémov a podporia ich druhovú diverzitu
aj ekologickú stabilitu. Pôvodné druhy rastlín a ich spoločenstvá predstavujú v porovnaní s kultúrnymi
rastlinami ekologicky vyrovnanejšie systémy. Cieľom prezentovaného výskumu je zhodnotenie
vplyvu vybraných abiotických faktorov na dreviny v urbanizovanom prostredí a overenie ich adaptácie
na extrémne podmienky sídel, najmä na pôdne sucho, zasolenie pôd a termický stres. Predmetom
výskumu budú druhovo podmienené reakcie autochtónnych druhov drevín v modelovaných
podmienkach urbánneho ekosystému. Pozornosť sa zameria na znaky a vlastnosti rastlinných orgánov,
ktoré sú určujúce pri prekonaní nedostatku vody, zasolenia a termického stresu, ako aj na monitoring
vodného potenciálu drevín. Pre realizáciu výskumu sa využije technické a prístrojové vybavenie
Výskumného centra AgroBioTech. V experimentoch sa použijú juvenilné rastliny záujmových druhov
z pôvodných lokalít na území SR. Rastliny sa umiestnia do kontrolovaného prostredia rastových
komôr s reguláciou teploty, relatívnej vzdušnej vlhkosti, svetelného režimu a hustoty ožiarenia.
Originálne poznatky o plasticite druhov voči prechodnému aj dlhodobému vplyvu vybraných
abiotických faktorov môžu rozšíriť poznatky v oblasti ekofyziológie drevín. Získané dáta sa využijú
pre modelovanie rastu záujmových druhov v rôznych podmienkach urbanizovaného prostredia.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
adaptácie drevín, mestské stromy, sucho, zasolenie, reakcie
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DIGITALIZÁCIA VEGETÁCIE TERESTRICKÝM LASEROVÝM SKENOVANÍM
DIGITALISATION OF VEGETATION BY TERESTRIAL LASER SCANNING
Radko VINCÚR, (SR) – Ľuboš MORAVČÍK, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Súčasná doba praje technologickému vývoju na počítačovo-informačnom poli. Čoraz viac sa rozvíjajú
digitálne technológie aj v odvetviach, v ktorých bola primárne zastúpená práca človeka. Odvetvím,
v ktorom môžeme uplatniť digitalizáciu drevín je arboristika, resp. dendrometria. Pri hodnotení stavu
drevín sa vždy evidujú základné charakteristiky, ktoré opisujú a identifikujú jedinca, ku ktorému sa
následne vzťahujú dáta z jeho hodnotenia. Medzi tieto charakteristiky radíme: lokalizáciu dreviny,
určenie taxónu, dendrometrické parametre, v prípade stromov aj odhad veku (Kolařík et al., 2010).
Údaje o dendrometrických parametroch drevín opisujú drevinu z hľadiska vyprodukovanej biomasy
(dendromasy). Celková biomasa je tvorená asimilačnými orgánmi (listami, resp. ihlicami), konármi,
kmeňom a koreňmi, vrátane kôry (Fabrika a Pretzsch, 2011, In Paganová et al., 2015). Základná
charakteristika kmeňa stromov sa meria podľa lesníckych štandardov, v úrovni 1,3 m nad zemou.
Druhou základnou meranou charakteristikou je výška stromu. Je definovaná ako vzdialenosť medzi
bázou kmeňa a vrcholom koruny. Na rozdiel od merania priemeru kmeňa je zisťovanie výšky omnoho
problematickejšie a vo väčšine prípadov je nutné využívať nepriame metódy merania. Často sa preto
len odhaduje (Kolařík et al., 2010). Arboristi potrebujú zmerať metrické a pevnostné charakteristiky,
ktoré dosiaľ vykonávali vizuálnymi a metrickými pomôckami. Zisťujú vonkajšie parametre a vnútorné
štruktúry dreva. Na zistenie vnútorného stavu dreva je nutné použiť akustický tomograf alebo iný
určujúci prístroj. Na akvizíciu vonkajších parametrov môžeme využiť dve metódy založené na
digitalizácii- terestrické laserové skenovanie a fotogrametriu. Na zdigitalizovanie dreviny sme využili
metódu terestrického laserového skenovania, vďaka ktorému vieme s milimetrovými odchýlkami
zmerať vonkajšie parametre dreviny, ako je priemer, plocha alebo objem kmeňa, konárov, koruny
daného stromu. Podstatou terestrického laserového skenovania je vysielanie laserového lúča, ktorý je
prostredníctvom mobilného zrkadla rozptýlený do širokého okolia. Na základe časového rozdielu,
ktorý nám vzniká pri vyslaní a prijatí odrazeného lúča je možné určiť polohu každého zameraného
bodu. Výsledkom týchto zameriavaní je mračno bodov, ktoré je možné využiť pri tvorbe 3D modelu a
následných analýz (Elzinga, 2005, In Greguš, 2016). Pre laserové skenovanie anizotropných objektov,
ako je vegetácia, platia obmedzenia skenovania- prírodné podmienky. Presné merania nemožno
vykonávať počas dažďa, sneženia a vetra. Teplotné výkyvy spravidla nepredstavujú obmedzenie. Našu
metódu digitalizácie dreviny pomocou terestrického laserového skenovania sme aplikovali na jedinca
lipy malolistej (Tilia cordata Mill.), ktorá sa nachádza pred vstupom do kostola v obci Čechynce.
Obec spadá do okresu Nitra a Nitrianskeho kraja. Je vzdialená 10 km juhovýchodne od mesta Nitry.
Pre uľahčenie práce sme skenovanie vykonali mimo vegetačného obdobia, kedy sú listy opadané. Na
presnú digitalizáciu skenerom Leica P20 sme museli strom skenovať zo štyroch stanovíšť. Aby sme
tieto skeny vedeli registrovať do jedného celku, použili sme tri referenčné gule, ktoré sme po každom
skenovaní zamerali a uložili ako T1, T2 a T3. Následne sme dáta zo skenera importovali do počítača.
Skeny Station-001, Station-002, Station-003 a Station-004 sme v programe Leica Cyclone registrovali
(spojili) do komplexného skenu ModelSpace. Tento pozostáva z hustého mračna bodov, ktoré
obsahuje “nečistoty“, v našom prípade objekty zasiahnuté laserovým lúčom mimo miesta stromu.
Tieto sme vyčistili a mohli pristúpiť k meraniu vonkajších parametrov- výška stromu, obvod kmeňa
v 1,3 m a priemer koruny. Obvod kmeňa sme realizovali odmeraním hodnoty 1,3 m od bázy kmeňa po
Z-ovej vertikálnej osi. V tejto výške sme namerali dva priemery kmeňa, ktoré sme aritmeticky
spriemerovali a vynásobili konštantou π. Získali sme hodnotu 473 cm. Zisťovanie výšky stromu sme
realizovali odčítaním hodnôt medzi bázou kmeňa a najvyšším vrcholom koruny. Namerali sme výšku
16,876 m. Priemer koruny 14,85 m sme dostali z aritmetického priemeru dvoch na seba kolmých
priemerov. V závere môžeme konštatovať, že pomocou metodiky terestrického laserového skenovania
dokážeme vyhodnocovať vonkajšie charakteristiky stromov s presnosťou niekoľkých milimetrov, čo
môžeme využiť pri hodnotení zmien dendrometrických veličín drevín za určitý časový úsek.
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SLOBODNÉ ŠKOLY
FREE SCHOOLS
Ketrin MARKOVIČOVÁ, (SR) – Ľubica FERIANCOVÁ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Moja diplomová práca sa venuje rekonštrukcii školského areálu v meste Šaľa. Myšlienkou návrhu bola
filozofia „slobodných škôl“, ktorá bola rozpracovaná v mojej bakalárskej práci. Diplomová práca je jej
pokračovaním a okrem iného sa venuje aj tematike a použitiu vegetačných striech a strešných záhrad,
využitiu zrážkovej vody, štrkovým trávnikom, mlatovým povrchom a tiež zdravotným vplyvom bosej
chôdze na ľudský organizmus. Školské pozemky majú obrovský potenciál stať sa inšpiratívnou
súčasťou školy a živou učebňou. Ak zmeníme školský pozemok na pestrú školskú záhradu, získame
tak priestor nielen na učenie základných zručnosti a vedomostí o pestovaní plodín, ale aj na zaujímavé
a názorné vyučovanie bežných predmetov. O čo pútavejšie je spoznávať svet rastlín na záhonoch,
veľkosť uhlov na sklone svahu alebo dejepis na letokruhoch stromu. Školská záhrada poskytuje
žiakom prepojenie medzi učebnou látkou a praktickými činnosťami „tam vonku - vo svete“.
Vyučovaním v školskej záhrade, ktorá učí, vieme jednoducho prepojiť rôzne predmety a rozvíjať tak
aj medzi predmetové vzťahy. Starostlivosťou o záhradu zase posilňujeme zodpovednosť, tímovú
spoluprácu a aktivitu žiakov a celej školskej komunity (kol. Živica, 2015). V rámci návrhu pre
vybranú Základnú školu s materskou školou Jozefa Murgaša v Šali sme sa riešenému priestoru
venovali komplexne. Navrhli sme nové trasovanie chodníkov, ktoré vedie celým pozemkom a kvôli
prírodnému vzhľadu sme si zvolili mlatový povrch. Na väčšinu plochy sme navrhli výsev nízkej
kvetinovej lúky a trávnaté plochy sme ponechali len na miestach, ktoré si to vyžadovali. Navrhli sme
nové ihrisko pre materskú školu a prestávkové plochy pre žiakov nižšieho aj vyššieho stupňa štúdia.
Zaujímavým prvkom návrhu je veľký pocitový chodník, ktorý je výborný na stimuláciu zmyslov,
stabilitu a relaxáciu. Je zložený z rôznych materiálov po ktorých používateľ kráča na boso.
V minulosti sa v areáli tejto školy nachádzala malá záhradka, ktorá slúžila na vyučovanie, ale taktiež
dodávala zeleninu a ovocie do školskej jedálne. Rozhodli sme sa ju do priestoru vrátiť v modernej
podobe vyvýšených záhonov a navrhli sme sortiment, ktorý by sa mal pestovať. Od bobuľového
ovocia cez listovú, cibuľovú, plodovú, kapustovú a koreňovú zeleninu až po strukoviny, obilniny
a nesmú chýbať ani bylinky. Samozrejmosťou je kompostovisko a pracovné stoly. Zaujímavým
a netypickým prvkom tohto návrhu je vonkajšia trieda, ktorej dizajn bol inšpirovaný modernými
prírodnými amfiteátrami. Objekt je tvorený betónovými blokmi a štrkovým trávnikom. Súčasťou
vonkajšej triedy sú dve schodiská, ktorými sa pohodlne dostaneme na každý stupeň objektu. Najnižšia
úroveň je určená pre vyučujúceho, ktorý má k dispozícii dve školské tabule. Priestor je plne dostupný
hendikepovaným. Pre tento účel sme zvolili takzvaný schodiskový výťah. V súčasnosti je
nevyhnutné, čo najviac sa obklopovať zeleňou a je potrebné na to využívať aj priestory striech.
Budova školy má výborné predpoklady pre realizáciu zelených striech a preto sme na vybrané časti
navrhli extenzívnu strešnú záhradu s použitím rozchodníkových vegetačných kobercov. Venovali sme
sa aj detailom a preto sme navrhli nový mobiliár, ale aj prvky ako sú hmyzie domčeky a slnečné
hodiny. Navrhli sme umiestnenie hmyzích domčekov, ale dizajn a realizácia je na žiakoch, rovnako
ako pri slnečných hodinách. Navrhli sme len približný dizajn a umiestnenie slnečných hodín, ale ich
správne natočenie si deti odsledujú samé na základe pohybu slnka počas dňa, napríklad na hodinách
fyziky alebo prírodovedy. Pevne verím, že sme navrhli kreatívny, hravý, edukatívny a hlavne zdravý
priestor, ktorý bude prospešný nielen pre deti ale aj pre učiteľov a rodičov.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
základná škola, školský areál, slobodné školy, nové trendy, zelené strechy
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PERMAKULTÚRNE HOSPODÁRENIE NA FARME
PERMACULTURE FARMING ON A FARM
Tatiana ČERBOVÁ, (SR) – Ľubica FERIANCOVÁ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Trvalá udržateľnosť a prírodné kolobehy sú pojmy, ktoré sa stávajú v našom živote stále viac a viac
samozrejmosťou. Zdá sa, že piesok v presýpacích hodinách svetových dejín sa sype, čím ďalej tým
rýchlejšie (Holzer 2015). Z týchto slov vyplýva, že príroda sama o sebe je veľkým zdrojom pre ľudí a
potrebou pre ich životy Je nesmierne dôležité pestovať vzťah k prírode, pretože predstavuje zdroj
obživy, priestor pre prácu a bývanie. Práca sa zameriava na navrhnutie farmy na strednom Slovensku
v meste Krupina. Návrh farmy vychádza s princípov permakultúrneho dizajnu a je v súlade s prírodou.
Myšlienkou práce je uplatniť ekologické a trvalo udržateľné hospodárstvo v našich podmienkach.
Cieľom je navrhnúť areál farmy, ktorá bude funkčná a ekologická. Práca sa zakladá na spolupráci
architekta s majiteľmi a na ich vzájomnej dohode, aby navrhnutý systém bol prosperujúci
a jednoducho udržateľný. Práca podporuje permakultúrne postupy rešpektujúc princípy plánovania
zón. Permakultúra je založená na múdrosti tradičného hospodárenia a pozorovania prírodných
systémov (Mollison, Slay, 2012). Návrh dbá na dané podmienky prostredia, rešpektuje miestnu
prírodu a zveľaďuje ju. Zameriava sa na permakultúrne princípy a postupy a ich funkčné zonálne
umiestnenie. Riešením problematiky je vytvorený návrh splňajúci permakultúrnu etiku a vychádza
z permakultúrnych princípov a postupov zonálneho umietnenia. Od iných metód sa permakultúra líši
hlavne spôsobom myslenia a prispôsobenia sa danej ekológií ( Shein, Thompsnova, 2016). Výsledkom
práce je nové dispozičné riešenie farmy, rozčlenenené podľa zonálneho naplánovania
permakultúrneho hospodárenia. V práci je rešpektované funkčné rozmiestnenie jednotlivých aktivít
farmy a ich logické prepojenie.. Návrh deklaruje fakt, že permakultúra ponúka také hospodárenie,
ktoré je prírode blízke a patrí do vidieckeho prostredia.. V konečnom dôsledku ide o skvalitnenie
životného prostredia.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
permakultúra, dizajn, prírodná záhrada, princípy, zóny permakultúry
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KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE NÁBREŽIA MALEJ NITRY V DOLNÝCH
KRŠKANOCH
LANDSCAPE ARCHITECTURAL SOLUTION OF WATERFRONT OF MALÁ NITRA
WITH HISTORICAL WATER MILL IN DOLNÉ KRŠKANY
Miroslav ČIBIK, (SR) – Attila TÓTH, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou konverzií priemyselného, kultúrneho a
poľnohospodárskeho dedičstva, industriálnych a historických objektov a následnými intervenciami
v priestoroch budov a v lokalitách ich užšieho okolia. Ťažiskom práce je aj správna forma,
spracovanie a konceptuálne nastavenie verejných priestorov, ktoré sú vzájomnými vzťahmi prepojené
s historickými priemyselnými areálmi. Tie sú často obeťou nových investičných zámerov, pri ktorých
cena pozemku víťazí nad dobovou architektúrou. Revitalizáciu zastaraných a funkčne „mŕtvych“
objektov možno považovať za permanentný celosvetový jav, ktorý kopíruje vo svojej podstate
sociodemografický a ekonomický vývoj spoločnosti (Ilkovič, 2008). Industriálne dedičstvo akosi ľudia
nechápu, akosi ho neprimajú. Myslia si že fabrika je taká fuj, taká špinavá, že ju treba asanovať. Ale
keď sa ukáže ako to ide, tak potom všetci otvárajú oči (Zacharová, 2003, In: relácia RTVS – A3UM).
Práca analyzuje prístupy k rekonštrukcii historických objektov a charakterizuje dimenzie týchto
priestorov. Cieľom praktickej časti je dosiahnutie kvalitného architektonického návrhu dobovej
budovy vodného mlyna a krajinného návrhu nábrežia rieky Malá Nitra v Dolných Krškanoch (mestská
časť Nitry), v súlade s tradíciami, charakterom vidieckeho prostredia a prístupmi jednotlivých
revitalizácií. Predmetom záujmu je zatraktívniť areál, prinavrátiť tomuto miestu život, ktorý tu
absentuje, priniesť sem moderné, vizuálne zaujímavé prvky a zároveň objavovať pod nánosom vekov
staré fragmenty. Dôležitým prvkom návrhu je nepochybne aj práca s vodným tokom, ktorý prináša do
vidieckej substancie sociálno-ekonomický rozmer. Výsledkom sú výhľady na rieku, prepojenie dvoch
brehov a priblíženie vody návštevníkom prostredníctvom terasovitého sedenia dotýkajúcim sa nej.
V tomto priestore je však prvoradá architektonická dominanta v podobe budovy vodného mlyna, ktorá
je nositeľom obrovského “genius loci“ a z tejto skulpturálnej figúry vychádzajú všetky zásahy do
prostredia. Návrhové riešenie je preto vyhotovené po podrobnom zanalyzovaní areálu a má za cieľ
priblížiť tento koncept širšej verejnosti, pretože záujem o veľké idey na Slovensku nie je. Je teda
veľmi dôležité vysielať signály, ktoré nabádajú k ochrane našej minulosti a k jej adaptácii na nové
účely, čo je vlastne podstata tejto práce.
KLÚČOVÉ SLOVÁ
industriálna architektúra, verejný priestor, nábrežie, vodný mlyn
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PÚTNICKÉ CESTY V EURÓPSKEJ KULTÚRNEJ KRAJINE
PILGRIMAGE ROUTES IN EUROPEAN CULTURAL LANDSCAPES
Magdaléna KLEINOVÁ, (SR) – Attila TÓTH, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Púť je hlavnou témou v mnohých náboženských tradíciách a má paralely takmer vo všetkých
náboženstvách. Tradícia pútí je veľmi stará a pretrváva dodnes. Oddávna ľudia putovali k posvätným
miestam alebo k miestam, ktoré mali pre ich vieru veľký význam. Z historicky najvýznamnejších
európskych kresťanských pútnických ciest patrí : Jeruzalem, Rím a Santiago de Compostella. Každý
rok sa na ne vydávajú ľudia z celého sveta. Medzi najvýznamnejšie pútnické cesty v Európe patrí
predovšetkým Jakubská cesta. Je to rozsiahla sieť ciest po Európe, ktoré sa stretávajú a končia na
severe Španielska. Na Slovensku je známa Mariánska hora v Levoči ktorá patrí medzi najstaršie
a najvýznamnejšie pútnické miesta v Európe. Poľsko je známe svojou kresťanskou vierou a do
Krakova prichádzajú pútnici z rôznych druhov krajín. Pútnické cesty prechádzajú nádhernými
historickými miestami, dedinkami, údoliami, lesnými cestami a ohromujúcimi pohľadmi do krajiny.
Pútnici sa môžu tešiť z nádhernej prírody, ktorá sa v priebehu cesty premieňa. Pútnická cesta sa stáva
pre mnohých šancou nahliadnúť do svojho vnútra a spoznať seba samého a hlbšie sa zamyslieť o
živote, získať nové zážitky, vybočiť z bežného životného štýlu alebo upevniť si svoj vzťah s Bohom.
Oproti dejinám, zďaleka nie toľko ľudí putuje z náboženskej motivácie (Svobodová, 2017). Pozdĺž
pútnických trás sa nachádzajú sakrálne prvky. Najtypickejšími drobnými sakrálnymi stavbami
umiestňovanými do krajiny sú božie muky, kaplnky a kríže (Kleinová, Tóth). Pôvod a vznik súvisel
s vierou, či už ako prosba o pomoc, o ochranu , poďakovanie za vyslyšanú prosbu, zastavenie sa počas
dňa, načerpanie energie počas dňa, načerpanie sily do ďalšej práce či na prekonanie ďalekej cesty
(Matáková, 2011). Prvky drobnej sakrálnej architektúry slúžia ako miesta rozjímania, spomienok a
ako orientačné body v krajine, symbolizujúce jej esenciu, lokálnu a regionálnu identitu a vnášajúce do
nej ľudskú dimenziu a genius loci (Tóth, Feriancová, 2015). Touto prácou chceme poukázať na
pútnické cesty v Európe a nadviazať na tému bakalárskej práce drobnej sakrálnej architektúry.Úlohou
mojej práce bude vyhľadať a vybrať priestory pietneho charakteru pozdĺž svätojakubskej cesty z Košíc
do Levoče.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
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ZÁHRADNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE PASÁŽE STEFANA WIECHECKIEGO
VO VARŠAVE
LANDSCAPE ARCHITECTURE SOLUTION OF PASSAGE OF STEFAN WIECHECKI
IN WARWAW
Denisa PETREKOVÁ, (SR) – Denisa HALAJOVÁ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Verejné priestory poskytujú miesto pre rozmanitosť a pestrosť aktivít, tak že poskytujú fyzický
priestor pre rôznorodé aktivity – ekonomické, sociálne, kultúrne aj politické (Moughtin, 2003).
Nevyhnutnou súčasťou mesta sú aj z ekologického hľadiska, keďže pomáhajú pri tvorbe zdravého
životného prostredia (Thompson, 1998; Gehl, 2012). Pomáhajú nielen z ekologického hľadiska, ale aj
pri osobnostnom rozvoji jedinca tým, že mu poskytnú priestor na seba prezentáciu (Lynch, 1992).
V súčasnosti narastá záujem o problémy verejných priestorov v mestách a dedinách po celom svete
a tak rastie aj význam verejných priestorov. Stávame sa svedkami návratu „ducha urbanizmu“
podobou náklonnosti k tradičnému mestu (Tibbald, 1992). Mladý ľudia vyžadujú od verejných
priestorov prístup k prírode a voľnočasovým aktivitám v blízkosti svojich domovov a miesta práce.
Tým rastie dopyt po revitalizácii a tvorbe nových verejných priestranstiev (Carr at al., 1992). Keď sa
spomenie slovo verejný priestor, ľudia si predstavia park. Park plný stromov, kde si môžu v pokoji
oddýchnuť, načerpať silu alebo ísť na prechádzku a stretnúť sa s priateľmi. Medzi verejné priestory
však patrí aj ulica pred domom, ktorou každý deň prechádzate do práce. Námestie plné protestujúcich
ľudí, ktorí bojujú za svoje práva. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť nové záhradnoarchitektonické riešenie Pasáže Stefana Wiecheckieho vo Varšave a taktiež zanalyzovať dané územie.
Riešené územie sa nachádza v centre mesta Varšava a je situované v modernej zástavbe vysokých
budov. V areáli sa nachádza minimum zelene. Zo stromov sa tu vyskytujú druhy ako Tilia cordata,
Acer platanoides a Quercus rubra. Kry zastupuje druh Rhus thypina a Taxus baccata. Na zelených
stenách na nákupnom centre rastie Hedera helix. Celý priestor pôsobí fádne a bdelo. Ľudia priestorom
len rýchlo prechádzajú a nemajú potrebu zdržať sa v ňom dlhšie ako je potrebné. Chýba tu život či už
v podobe zelene alebo ľudského života. Súčasťou diplomovej práce je tiež teoretická časť, ktorá je
zameraná na súčasné trendy v tvorbe verejných priestranstiev ako sú ulice, námestia či parky.
Rozoberá témy ako environmentálne princípy pri tvorbe verejných priestorov, permakultúru, dažďové
záhrady, humanizáciu a dehumanizáciu verejných priestranstiev, participáciu ľudí pri tvorbe verejných
priestorov, ale aj nové trendy v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry ako napríklad transformáciu
nevyužívaných plôch, parkletov či umenie vo verejných priestoroch. V projektovej časti diplomovej
práce sme riešili dopravnú analýzu, funkčno-priestorovú analýzu, analýzu zelene a historickú analýzu,
z ktorej sa odvíjal návrh riešeného územia. V návrhovom riešení sme vyriešili problém s nedostatkom
zelene, s fádnosťou priestoru a s chýbajúcou ľudskou mierkou.
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MELIORAČNÉ OPATRENIA V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE RATKA
MELIORATION MEASURES IN THE CADASTRAL AREA OF RATKA VILLAGE
Zuzana SABOVÁ, (SR) – Tatiana KALETOVÁ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Základnou podmienkou existencie ľudstva je poľnohospodársky využívaná vhodná pôda. Takýchto
pôd nie je na Zemi dostatok. Od pôvodných primitívnych spôsobov jej využitia postúpil človek
k intenzívnejším formám jej obrábania a využívania (Antal, Fídler et al., 1989). Moderná intenzívna
poľnohospodárska výroba sa nezaobíde bez melioračných opatrení a melioračné opatrenia nemajú bez
poľnohospodárskeho využívania zmysel. Meliorácie sú technické alebo biologické úpravy na
zlepšenie kvality pôdy. Melioračný následne znamená zlepšujúci pôdu (Jobbágy et al., 2017). Práca
bola zameraná na melioračné opatrenia v záujmovej oblasti, ich súčasný stav a možné návrhy na
opravu. Vzhľadom na veľkosť vybranej obce Ratka, ktorá sa javí ako maličká dedina na juhu
Slovenska, nachádza sa v nej prekvapivo veľa melioračných opatrení. Z hľadiska pozitív súčasného
stavu melioračných opatrení v Ratke musíme vyzdvihnúť vodohospodárske opatrenia a zariadenia. Je
to oblasť, ktorá sa v území rieši v posledných rokoch najintenzívnejšie. Buduje sa ochrana proti
povodniam a proti bahennému vyplavovaniu určitých častí územia. Na zamokrenej ploche bolo
vybudované zariadenie pre rekreáciu a šport, súčasťou ktorého je aj protipovodňová ochrana. V roku
2017 bolo vybudované Jazierko, ktoré momentálne nemá žiadne negatíva, pretože je v stave
pozorovania a dokončujúcich prác v jeho blízkom okolí. Efektívnosť Jazierka môžeme vyhodnotiť len
z topenia snehu a niekoľkodňovej zvýšenej intenzity dažďa, pri ktorom Jazierko splnilo svoju
akumulačnú, protipovodňovú funkciu na 100 %. Koryto Babského potoka, ktorý cez územie preteká,
sa postupne upravuje po častiach. Upravené časti dobre zabezpečujú okolie pred povodňami
a prívalovými dažďami. Nevýhodou nekomplexnej úpravy koryta potoka sú neupravené časti, kde sa
predpokladá zaplavovanie inundačných území v blízkosti potoka. Ide najmä o plochy ornej pôdy,
záhrad, lúk a pasienkov. Ako návrh na zlepšenie spomínanej nevýhody by bolo potrebné upraviť
koryto potoka v rámci celej svojej dĺžky vo vybranom území a dodržiavanie opatrení pre vlastníkov
záhrad v styku s potokom. Medzi ďalšie intenzívne melioračné opatrenia patria protierózne opatrenia
a zariadenia. Vzhľadom na postihnuté svahy, ktoré majú veľký sklon bolo potrebné vybudovanie
zalesňovacích ochranných pásov, ktoré ešte nemôžu plniť svoju funkciu z hľadiska krátkej doby
vybudovania. Stromy potrebujú čas, aby vytvorili pevnú koreňovú sústavu, ktorá by stabilizovala časti
svahu. Keďže dané melioračné opatrenie ešte neplní svoju funkciu, jeho funkčnosť nemôžeme
zhodnotiť. Zhodnotenie je možné až v priebehu budúcich rokov. Pri odvádzaní vody po zrážkach
nemôžeme zabudnúť na priepusty a priekopy pri cestných komunikáciách.. Cestné komunikácie sú
v obci vybudované priemerne. Potrebujú rekonštrukciu, ktorá je plánovaná na rok 2018. Priekopy pri
cestách sa každoročne čistia a kosia, no niektoré priepusty pod komunikáciami nie sú potrebnej
veľkosti. Nie vždy zvládnu odvádzať zrážkovú vodu z polí, lesov, či lúk. V tomto prípade odporúčame
prerobenie priepustov na väčší priemer, alebo zvýšiť ich počet, čo by znamenalo odvádzanie všetkej
nadbytočnej vody v území. V obci sa nenachádza melioračné opatrenie, ktoré by vôbec neplnilo svoju
funkciu. Z tohto dôvodu obec Ratka zaraďujeme medzi územia, na ktorých sú správne navrhnuté
a vybudované melioračné opatrenia na rôzne účely. Je jasné, že sa v obci nachádzajú aj územia, ktoré
sú ešte poškodené suchom alebo zamokrením. Vzhľadom na túto skutočnosť je možné dobudovanie
nových melioračných opatrení. V období sucha chýbajú na celom území závlahy pre
poľnohospodárske využívanie. Krajina je pre ľudí najdôležitejšou, preto by sme ju nemali ničiť, ale
navrhovať riešenia, ktoré zlepšia jej využitie. Návrhy pre melioračné opatrenia by mali byť v súlade
s prírodou, či už vytvorením nových zariadení, ktoré budú efektívnejšie vplývať na prostredie, alebo
novými výsadbami zelene. Len my ľudia sme pôvodcom všetkých nepriazní prírody, a len my ľudia sa
o ňu vieme správne postarať.
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PROJEKT JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV
SIMPLE LAND CONSOLIDATION PROJECT
Petra PIPÍŠKOVÁ, (SR) – Zlatica MUCHOVÁ, (SR)
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ABSTRAKT
Cieľom práce je spracovať podklady pre projekt jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ), ktorý je
navrhovaný z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskom dvore.
Riešeným územím je areál Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra (PDHN) so sídlom
v Nedožeroch – Brezanoch (okres Prievidza). Bakalárska práca popisuje teóriu o pozemkových
úpravách (PÚ) a podrobnejšie sa zaoberá predovšetkým jednoduchými pozemkovými úpravami. JPÚ
majú za úlohu umožniť, za krátky čas (1 – 2 roky), usporiadať vlastníctvo v území, kde nie možné
usporiadať pozemky klasickými spôsobmi, ako sú napr. darovacie, kúpne, zámenné zmluvy alebo
geometrické plány. Sú hradené investorom (napr. samosprávou, poľnohospodárskym podnikom,
vlastníkom, iným subjektom). Povoľuje ich štát. Práca sa zaoberá aktuálnym problémom týkajúcim sa
celého Slovenska, nakoľko existuje veľké množstvo poľnohospodárskych objektov (areálov)
s nevysporiadaným vlastníctvom. Problematická je tá skutočnosť, že vlastník budovy, nie je
vlastníkom aj parcely, ktorá sa nachádza pod danou stavbou. Tento stav následne znemožňuje
vlastníkovi stavby investovať do rozvoja a modernizácie objektov. V práci boli použité postupy, ktoré
súvisia s vyhľadávaním údajov v katastrálnych portáloch. Vlastníctvo pozemkov a stavieb sme
charakterizovali, podľa registra C a E katastra nehnuteľností, na základe: vlastníckych vzťahov,
podielov a výmer prislúchajúcich podielov k jednotlivým vlastníkom. Tabuľkové dáta a mapové
zostavy boli spracované pomocou nástrojov ArcGIS verzia 10.5.1. Podarilo sa nám spracovať
podrobnú bilanciu o vlastníckych vzťahoch v areáli PDHN. Z výsledkov vyplynulo, že na ploche
areálu družstva (10,8 ha) sa nachádza 241 vlastníkov. Najväčšie zastúpenie 111 vlastníkov spadá pod
urbár, ktorý je vlastníkom až 33,16 % pôdy. Družstvo vlastní výmeru 1 ha rozloženú v 19 parcelách.
Vlastní 10 parciel na výmere 0,49 ha ako výlučný vlastník, ostatné parcely v podieloch s inými
vlastníkmi.
Realizovaným výskumom sme zistili, že ak by v súčasnom stave PDHN požiadalo
o JPÚ s cieľom usporiadať si svoje pozemkové vlastníctvo, muselo by rokovať a dohodnúť sa s 241
vlastníkmi. Výsledky práce ponúkajú obšírny materiál, na podklade ktorého má družstvo k dispozícii
informácie o vlastníckych pomeroch pod stavbami a okolo nich. Mapové výstupy zobrazujú
priestorové a tvarové parametre pozemkového vlastníctva v areáli PDHN.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
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ZHODNOTENIE NAKLADANIA S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI V DUSLO, A. S., ŠAĽA
ASSESSMENT OF HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN DUSLO, A.S., ŠAĽA
Dominika VOROSOVÁ, (SR) – Anna BÁREKOVÁ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76 Nitra

ABSTRAKT
Snaha o ochranu ľudského zdravia, životného prostredia, minimalizácia množstva odpadov alebo
odstránenie ich nebezpečných vlastností by mali byť hlavnými dôvodmi spracovávania odpadov
(Velgosová, 2011). Odpady, ktorých vzniku nemožno zabrániť, musia byť využité, prípadne
zneškodnené spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie a životné prostredie a ktorý je v súlade so
zákonom a s predpismi. Pri posudzovaní vhodnosti spôsobov spracovania odpadov má vždy prednosť
spôsob, ktorý má vyššiu ochranu ľudského zdravia a je šetrnejší k životnému prostrediu (Kizlink,
2014). Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť vývoj produkcie nebezpečných odpadov (NO)
a nakladanie s nimi v spoločnosti Duslo, a.s. Šaľa za obdobie rokov 2015 - 2017. Táto spoločnosť sa
zaoberá výrobou hnojív, gumárskych chemikálií, a ďalších produktov chemickej výroby a v roku
2015 v nej vzniklo až 94,3% všetkých NO okresu Šaľa. Spoločnosť vyprodukuje ročne priemerne
3000 t nebezpečných odpadov v 13 druhoch. Zo všetkých 18 prevádzok spoločnosti sme vybrali 10 s
najvýznamnejšou produkciou NO a tie sme následne hlbšie analyzovali z pohľadu tvorby odpadov a
spôsobov nakladania s nimi. V rámci analýzy bolo potrebné spracovať údaje z Ohlásení o vzniku
odpadu a nakladaní s ním za tri sledované roky za každú analyzovanú prevádzku. Na základe týchto
vstupných údajov sme pre každú prevádzku zostrojili dva grafy. Prvý popisuje vývoj množstva
vyprodukovaných ostatných a nebezpečných odpadov za sledované obdobie a druhý graf zobrazuje v
percentuálnom vyjadrení spôsoby nakladania s odpadmi v každej prevádzke počas analyzovaného
obdobia. Zistili sme, že v rokoch 2015 - 2017 vzniklo najviac NO na prevádzkach ČOV, DFA,
Dusantox a Irganox, celkovo to bolo 6995,16 t NO, čo predstavuje až 77,7 % NO vyprodukovaných v
Dusle za posledné 3 roky. Najväčšiu produkciu NO zo spomínaných prevádzok dosiahla prevádzka
ČOV v roku 2015, bolo to 2087,4 ton. Nebezpečné odpady z prevádzky Irganox sú v prevažnej miere
zneškodňované skládkovaním. Ide najmä o použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými
látkami. Vzniknuté NO v prevádzkach DFA a ČOV sa energeticky zhodnocujú v spaľovni Duslo, a.s.
V sledovaných rokoch postupne rástlo energetické zhodnocovanie (spalovňa v Dusle získala v roku
2016 súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov). Materiálovo
sa zhodnocovalo len zanedbateľné množstvo NO. Išlo hlavne o regeneráciu olejov. Za priaznivý
môžeme považovať vývoj množstva zneškodnených NO, ktorý má klesajúcu tendenciu. Z dlhodobého
hľadiska sa za posledných 10 rokov v spoločnosti znížila produkcia NO na jednu tretinu a čo sa týka
podielu skládkovaných NO, klesol z 20-25% (Packová, 2009) na približne 17%, čo možno považovať
za pozitívne zistenie.
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PRIESTOROVÁ INTERPRETÁCIA VLHKOSTI PÔDY
SPATIAL INTERPRETATION OF SOIL MOISTURE
Matúš PERHALA, (SR) – Andrej TÁRNÍK, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Jeden z rozhodujúcich činiteľov pre poľnohospodárstvo je prítomnosť vody v pôde. Jej prítomnosť v
pôde môžeme definovať ako vlhkosť pôdy, ktorú radíme medzi fyzikálne vlastnosti pôdy (Kupková,
2009). Vlhkosť pôdy vieme stanoviť rôznymi spôsobmi a metódami, ako sú priame a nepriame
metódy, pri nepriamych metódach sa dnes využíva napríklad aj GIS (Antal a kol., 2014). Na určenie
priestorovej interpretácie pôdnej vlhkosti na území povodia rieky Nitry boli v práci využité systémy
GIS. Vlhkostné údaje sme získali z hydrologických staníc, ktoré ležia na našom riešenom povodí.
Tieto dáta sme si upravili do priemerných mesačných hodnôt pre jednotlivé stanice. Spracované dáta
sme v zapätí začali využívať v systéme GIS, kde sme ich jednotlivo spracovávali v interpolačných
nástrojoch ArcGIS ako sú Kriging, Topo to Raster a Spline. Na porovnanie sme si zvolili jednu
stanicu, ktorú sme do výpočtov v GIS nezahrnuli. Cieľom našej práce bolo zistiť ktorá z metód je
najviac vhodná pre tento druh modelovania. Napriek tomu, že metóda Spline nevykazovala
v percentuálnom porovnaní najlepšie hodnoty (0,79), odporučili by sme ju pred presnejšou metódou
Kriking (0,88), resp. Topo to Raster (0,83). Dôvodom nášho záveru je analýza vytvorených mapových
výstupov, ktoré práve pri metóde Spline vyzerajú najdôveryhodnejšie a podľa nášho názoru najlepšie
vyjadrujú priebeh vlhkosti pôdy. Pri konštatovaní našich výsledkov sa môžeme oprieť aj o výsledky
práce autorky Kubíkovej (2012), ktorá interpolačne metódy riešila pri tvorbe georeliéfu a taktiež
konštatovala, že metóda Spline dosahovala presnejšie výsledky ako iné interpolačné metódy.
Všeobecne vlhkosť pôdy nám predstavuje momentálny obsah vody v pôde, práve obsah vody v pôde
nám vie ovplyvniť viacero faktorov ako je typ a druh pôdy, obrábanie, sklony svahov, terénna
depresia, topografia, vegetácia, či vodné toky a vodné nádrže (Zaujec,2009). Priznávame, že v našej
práci sme do úvahy tieto faktory nebrali, a pracovali sme čisto len s údajmi získanými z
hydrologických staníc. V našej práci hodnotíme priestorové interpolačné metódy využiteľné pri
získavaní priestorových informácií o vlhkosti pôdy. Sme si vedomí toho, že pre zlepšenie presnosti
bude potrebné zakomponovať do výpočtov aj ďalšie spomínané faktory.
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ANALÝZA ZMIEN KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY V HISTORICKOM ČASOVOM
HORIZONTE A NÁVRH EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ V KRAJINE
ANALYSIS OF LANDSCAPE CHANGES IN THE HISTORICAL HORIZON AND PROPOSAL
OF ECOSYSTEM CONSERVATION MEASURES
Kristína ADAMEOVÁ, (SR) – Lenka LACKÓOVÁ, (SR)
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ABSTRAKT
Ochrana životného prostredia a udržanie ekologickej stability krajiny je v súčasnosti jednou
z najfrekventovanejších tém, keďže životné prostredie, ktoré tvorí neodmysliteľnú súčasť života
všetkých organizmov na Zemi, je neustále vystavované rôznym negatívnym vplyvom. Hlavným
cieľom predkladanej diplomovej práce je na základe analýz zmien krajinnej štruktúry v troch
vybraných časových obdobiach (druhé vojenské mapovanie, rok 2002 a rok 2018) identifikovať
oblasti, ktoré sú v súčasnosti negatívne ovplyvňované a degradované rôznymi činnosťami, najmä
antropogénnymi zásahmi do krajiny v obci Uhrovec. Práca sa zaoberá stručnou charakteristikou
problematiky ekologickej stability krajiny. Ekologická stabilita územia je vyhodnocovaná podľa
výpočtu koeficientu ekologickej stability na potreby pozemkových úprav a následne prevedená do
mapovej formy. Po zhodnotení výsledkov koeficientu ekologickej stability vychádzajúc z období
v minulosti, boli na identifikovaných miestach s nízkou ekologickou stabilitou navrhnuté vhodné
ekostabilizačné opatrenia, ktorých úlohou je zvýšenie ekologickej stability územia a zabezpečenie
prirodzenej biodiverzity druhov a štruktúry krajiny. V diplomovej práci bola zhodnotená štruktúra
krajiny obce Uhrovec v troch časových obdobiach. Počas obdobia druhého vojenského mapovania
bolo územie obce tvorené v 86,61 % lesným spoločenstvom. Počas rokov rozmachu
poľnohospodárstva sa štruktúra krajiny postupne menila. V roku 2002 bolo územie obce Uhrovec
výraznejšie ovplyvnené činnosťami človeka, čo malo za následok úbytok lesných plôch na hodnotu
necelých 72 % a nárast zastavaného územia z pôvodných 51 ha na takmer 177 ha. Ekologická stabilita
územia mala klesajúci trend čo vyplynulo aj z výpočtu koeficientu ekologickej stability. Územie obce
je však stále pri hodnote KES 2,62 pokladané za krajinu s veľmi vysokou ekologickou stabilitou.
V súčasnosti, podľa mapovania krajinnej štruktúry z roku 2018, je viditeľný ešte väčší pokles lesnej
vegetácie v obci Uhrovec. Lesy sú v súčasnosti degradované najmä výskytom rúbanísk. Rúbaniská
tvoria najväčší problém udržateľnosti krajiny, keďže zasahujú aj Územie európskeho významu Rokoš
a Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy siahajúce do katastra obce Uhrovec. Lesy v dnešnom
stave tvoria 58 % zastúpenie pozemkov obce a koeficient ekologickej stability územia klesol
pretváraním krajinnej štruktúry momentálne na hodnotu 1,25. V dôsledku trendu znižovania
ekologickej stability krajiny boli v území obce Uhrovec navrhnuté ekostabilizačné opatrenia.
Prvotným opatrením na zlepšenie kvality životného prostredia v obci je výsadba lesných drevín na
pozemkoch súčasných rúbanísk primárne prirodzenými druhmi drevín. Druhým významným
návrhovým opatrením je tvorba biocentra a biokoridorov na mieste dnešnej veľkoblokovej ornej pôdy
v západnej časti územia obce. Riešenie biocentra je spracované podľa už zrealizovaného biocentra
Čehovice v Českej republike. Po realizácii ekostabilizačných návrhov by sa skvalitnila štruktúra
krajiny, zachovala biodiverzita druhov a zlepšila ekologická stabilita územia obce Uhrovec z hodnoty
koeficientu ekologickej stability 1,25 na hodnotu 1,41 , čo predstavuje krajinu s veľmi vysokou
ekologickou stabilitou a následným návrhovým opatrením na ochranu krajiny.
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ABSTRAKT
Upravená záhrada patrí v súčasnosti k bežnému štandardu každého moderného rodinného bývania. Je
totiž miestom určeným najmä pre zábavu a odpočinok, ktoré si bez stáleho zeleného a sviežeho
trávnika už ani nevieme predstaviť. Problémom je však udržiavanie záhrady a trávnika počas celého
roka v perfektnom stave, čo je dnes v podmienkach klimatických zmien bez fungujúceho závlahového
systému takmer nemožné. Výborným riešením sú v tomto prípade automatické zavlažovacie systémy.
Zavlažovanie je jednak vizuálne veľmi efektívne, a zároveň vytvára aj príjemnú mikroklímu.
Automatické zavlažovanie prispieva k vytvoreniu zdravej a zelenej záhrady s prirodzene sviežimi
trávnikmi a kvitnúcimi kvetmi. Každá zeleň potrebuje okrem kvalitnej pôdy bohatej na živiny a pôdny
vzduch najmä vodu, a to takú, ktorú môže prijímať pravidelne a v potrebnom množstve. Zavlažovacie
systémy predstavujú komplexný systém zložený z mnohých komponentov a zariadení. Medzi základné
prvky zavlažovacích systémov patria plastové potrubné vedenia umiestnené pod zemou, postrekovače
rôznych vyhotovení, elektromagnetické ventily, elektro-rozvody, ventilové šachty, ovládacie jednotky,
čidlá, filtračné zariadenia a celý rad ďalších regulačných armatúr. Ak zdrojom vody nie je vodovod,
potom je nevyhnutnou súčasťou závlahového systému tiež čerpadlo alebo čerpacia stanica.
Predkladaná práca sa zaoberá závlahou rodinnej záhrady nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce
Kobylnice. Vecne je rozdelená do štyroch častí. V prvej časti práce sú spracované informácie o histórii
a vývoji závlah vo svete a na Slovensku, význame vody, druhoch závlah, hlavných a podrobných
závlahových zariadeniach. V druhej časti práce je stanovený hlavný cieľ ktorý spočíva v návrhu
funkčného závlahového systému pre konkrétnu okrasnú a úžitkovú záhradu rodinného domu.
V metodike práce charakterizujeme riešené územie, zaoberáme sa postupom práce pri
dimenzovaní potrubia a prezentujeme návrh komponentov a zariadení v závlahovom systéme. V časti
výsledky práce prezentujeme návrh samotného závlahového systému, dimenzujeme potrubie
prostredníctvom prietokových diagramov. Význam práce spočíva najmä v jej aktuálnosti, pričom
v podmienkach klimatických zmien nadobúdajú moderné architektonické riešenia či návrhy funkčných
závlahových systémov na dôležitosti.
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ABSTRAKT
Biouhlie je stabilný, na uhlík bohatý produkt získaný tepelným rozkladom organického materiálu.
Predchádzajúce štúdie odhalili jeho pozitívne účinky na retenčné, hydrofyzikálne a hydraulické
vlastnosti pôdy. V pôde má vysokú stabilitu a preto možno očakávať jeho dlhodobé účinky. Za účelom
overenia hypotézy, že biouhlie pozitívne vplýva na pôdne charakteritiky, a tým aj upravuje kvalitu
pôdy bol v roku 2014 založený poľný experiment na lokalite Dolná Malanta, ktorý sa skladal
z niekoľkých variantov pokusu s rôznými dávkami biouhlia a dusíka. Cieľom príspevku bolo
vyhodnotiť vplyv biouhlia v dávke 20 t/ha a biouhlia v kombinácií s dusíkom 160 a 240 kg/ha na
pôdnu vlhkosť a analyzovať jej zmeny. Základné definície najdôležitejších veličín pôdnej vlhkosti sú
v úzkej súvislosti s metódami jej merania. Pôdna vlhkosť patrí medzi najdôležitejšie hydrofyzikálne
charakteristiky pôdy, jej stanovenie je pomerne zložitá procedúra, buď sa stanový priamo
z odoberaných pôdnych vzoriek v neporušenom stave alebo nepriamo cez inú merateľnú premenu.
V našom prípade sme vlhkosť pôdy stanovili oboma metódami. Odber sa z hľadiska časovej
náročnosti realizoval iba na štyroch variantoch pokusu B0+N0, B20+N0, B20+N160 a B20+N240 na
týchto sa zároveň meralo s TDR prístrojom. Pre potrebu lepšej interpretácie výsledkov bolo potrebné
prístroj kalibrovať použitím lineárnej závislosti medzi gravimetrickou a TDR metódou. Pri pozorovaní
regresných piamiek vo všetkých variantoch pokusu sme dospeli k zaujímavým skutočnostiam, že sa
vo variantoch s dávkou dusíka javí značná odchýlka od variantu kontroly čo nás utvrdzuje v tom,
že dusík vplýva na meranie TDR. Vo variantoch bez dusíka sa priemerná hodnota vlhkosti pohybovala
v prípade B0+N0 gravimetrickou metódou 25,85% obj. a TDR metódou po kalibrácií 23,12% obj.,
vo variante B20+N0 gravimetrickou metódou 24,54% obj. a TDR metódou 21,43% obj., čo znamená
rozdiel 2-3% obj. Vo variantoch s dusíkom bol tento rozdiel o mnoho väčší 6-7% obj. vo variante
B20+N160 gravimetrickou metódou to predstavovalo priemernú hodnotu 25,17% obj. a TDR metódou
19,42% obj. a vo variante B20+N240 gravimetrickou metódou 25,98% obj. a TDR metódou 18,41%
obj. Pre splnenie stanoveného cieľa bolo potrebné ďalej pracovať s hodnotami nameranými
gravimetrickou metódou a porovnať ich s výsledkami z predchádzajúcich rokov. Biouhlie bolo
aplikované a zapracované do pôdy v roku 2014 už aj v tomto roku sa dal preukázať jeho značný vplyv
na obsah vody v pôde. Objemová vlhkosť pôdy sa stanovila z hmotnostnej vlhkosti a redukovanej
objemovej hmotnosti pôdy. Hodnota objemovej vlhkosti pôdy sa v značnej miere zvýšila vo variante
s biouhlím 20 t/ha pričom táto hodnota sa pohybovala vyššie v priemere o 5-6% v porovnaní
s kontrolou. Pozitívny vplyv biouhlia na pôdnu vlhkosť nevieme jednoznačne preukázať v roku 2017
čo môže byť aj dôsledkom každo ročného obrábania pôdy, biouhlie sa mohlo vplyvom
agrotechnických opatrení dostať do hlbších vrstiev pôdneho profilu. Pôdna vlhkosť sa vo variante
s dávkou biouhlia 20 t/ha a s dávkou dusíka 240 kg/ha síce zvýšila, avšak v porovnaní s kontrolou
tento rozdiel nebol taký veľký.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
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ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH CHARAKTERISTÍK PROJEKTU POZEMKOVÝCH
ÚPRAV V MODELOVOM ÚZEMÍ AKO ODRAZ SITUÁCIE NA SLOVENSKU
EVALUATION OF FUNDAMENTAL LAND CONSOLIDATION PROJECT CHARAKTERISTICS
IN A MODEL TERRITORY AS A REFLECTION OF THE SLOVAK SITUATION
Patrícia KIČINOVÁ, (SR) – Zlatica MUCHOVÁ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
V programovom období 2014 až 2020 je z eurofondov na účely pozemkových úprav vyčlenených 80
miliónov eur. Aj súčasné mediálne kauzy týkajúce sa problematického nakladania s vlastníctvom na
Slovensku nasvedčujú tomu, že práve problematika pozemkových úprav sa stáva horúcou témou.
Pozemkové úpravy chápeme ako komplexný a špecifický proces, pomocou ktorého je možné
priestorovo a funkčne reorganizovať územie s reálnym výsledkom (Muchová – Antal, 2013). Cieľom
príspevku je spracovanie prehľadu vývoja pozemkových úprav na Slovensku. Na úvod sú uvedené
základné terminologické fakty celého procesu, t. j. definície, obsah, dôvody, účastníci a jednotlivé
etapy projektu pozemkových úprav. Podrobnejšie je rozpracovaná teória o vývoji vlastníckych
vzťahov a pozemkových úprav. Sú uvedené významné míľniky, ktoré ovplyvnili vývoj vlastníctva
k pozemkom (od histórie Tereziánskeho urbáru až po novodobú históriu rôznych foriem pozemkových
úprav). Na základe dostupných zdrojov sa spracoval prehľad súčasného stavu rozpracovanosti
projektov pozemkových úprav na Slovensku. Prostredníctvom GIS systému ArcMap 10.2 sa
spracovali grafické prehľady o 399 ukončených, 176 prebiehajúcich a 197 prípravných projektov
pozemkových úprav v členení podľa krajov a okresov. Detailnejšie je uvedený stav rozpracovanosti
pozemkových úprav v okrese Piešťany. Zhodnotenie základných charakteristík projektu pozemkových
úprav je realizované na príklade katastrálneho územia Nižná. V okrese Piešťany sú v katastri
nehnuteľností zapísané 2 projekty pozemkových úprav a 3 projekty jednoduchých pozemkových
úprav. Boli spracované základné vstupné mapy pre projekt pozemkových úprav ako napr.: mapa
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, tematické mapy odvodené z digitálneho modelu reliéfu,
mapa súčasného a historického využívania krajiny, mapa širších vzťahov a pod. Na základe rešerše
dokumentácie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Nižná, kde prebiehal projekt
v období rokov 2003-2008, bola posúdená kvalita komasačných/sceľovacích a krajinárskych etáp.
Celková výmera obvodu pozemkových úprav je 805 ha. Výmera obvodu projektu pozemkových úprav
je 742 ha. Boli zhodnotené základné vlastnícke charakteristiky pred a po projekte pozemkových úprav,
ako napr.: priemerná výmera parcely sa zvýšila o 0,56 ha, priemerný počet spoluvlastníkov k parcele
sa znížil z 3,21 na 1,2, priemerný počet parciel na jedného vlastníka sa znížil o 5,85. Výsledky práce
poskytujú komplexný materiál o stave projektovania pozemkových úprav na Slovensku.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
pozemkové úpravy, rozpracovanosť pozemkových úprav, projektovanie, účelové mapy pozemkových
úprav, vlastníctvo
LITERATÚRA
MUCHOVÁ, Z. – ANTAL, J. 2013. Pozemkové úpravy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 336 s. ISBN 978-80-552-1130-5.

29

MALÉ VODNÉ NÁDRŽE OKRESU NITRA
SMALL WATER RESEVOIRS OF NITRA DISTRICT
Richard HANZLÍK, (SR) – Jakub FUSKA, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Cieľom práce bolo spracovanie údajov z manipulačných poriadkov a projektovej dokumentácie o
malých vodných nádržiach v okrese Nitra, ktoré sú pod správou Slovenského vodohospodárskeho
podniku š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolná Nitra. Po vymedzení záujmových nádrží - Báb,
Cabaj, Čápor, Čifáre, Golianovo, Hruboňovo, Jarok, Jelenec, Melek, Nová Ves nad Žitavou a Veľké
Zálužie prebehla terénna rekognoskácia na zistenie aktuálneho stavu vodných stavieb a ich
fotodokumentácie. Najmä lokalizácia nádrží v rámci krajiny a zistenie reálneho stavu ich funkčných
zariadení. Získané parametre, poznatky a fotky boli zaznamenané v charakteristike každej z nich.
Ďalej bola vypracovaná konfrontačná tabuľka, ktorá má prehľadne zhodnotiť výsledky práce a taktiež
poukázať na nedostatky, poruchy a poškodenia zariadení koróziou, eutrofizáciou alebo ľudským
faktorom, ale aj neadekvátnu údržbu okolia a samotných nádrží, či chýbajúce, prípadne neaktuálne
informácie v poskytnutej dokumentácii. V tejto tabuľke boli uvádzané hodnoty kót hladiny vody
(úžitková, minimálna, maximálna a zimná kóta hladiny), využitie vodnej stavby (Povolený odber vody
z nádrže, minimálny prietok pod vodnou nádržou, spôsob využitia nádrže a popis rekreačného
využitia), hydrologické pomery (plocha povodia, celkový , maximálna zatopená plocha, Prietok Q100,
priemerný ročný prietok, prítok do nádrže, špecifický odtok), popis výpustného zariadenia a popis
odberného zariadenia. Na záver bola vypracovaná digitálna mapa dotknutého územia, so zameraním
na vizualizáciu polohy nádrží, ich parametrov a najnovších fotografií na úrovni webovej mapovej
aplikácie ArcGIS Online. Mapa je verejne dostupná na internete, pomocou adresy URL
(http://arcg.is/1K9LaT), avšak needitovateľná recipientom. Z výsledkov práce vyplýva, že pre všetky
sledované nádrže bol dostupný údaj o úžitkovej a maximálnej hladine, pri dvoch nádržiach absentoval
údaj o minimálnej hladine a pri piatich nádržiach absentoval údaj o zimnej hladine. Pre každú nádrž je
známa hodnota minimálneho prietoku pod nádržou, celkový objem a zatopená plocha. Riešené vodné
nádrže sú primárne využívané na protipovodňovú ochranu a chov alebo lov rýb. Ako výpustný objekt
využíva sedem nádrží mních a štyri nádrže dnová výpusť. Odberné zariadenie na väčšine nádrží nie je
vybudované, na dvoch nádržiach nie je používané alebo je nefunkčné, na dvoch nádržiach sú
vybudované odberné zariadenia (šachtica, resp. z dnovej výpuste).
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
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DENDROMETRICKÉ ZMENY AKO INDIKÁTOR NÁSTUPU VODNÉHO STRESU
DENDROMETRIC CHANGES AS AN INDICATOR OF WATER STRESS
Vladimír KIŠŠ, (SR) – Viliam BÁREK, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
V najširšom zmysle slova dochádza k suchu pri nedostatku zrážok v dlhšom časovom období. Na
Slovensku je to v rozsahu týždňov až mesiacov a môže viesť k nedostatku vody pre ľudské aktivity, či
životné prostredie. Jeho dopady sú výsledkom vzájomnej súhry nedostatku zrážok ako je obvyklé a
požiadavky ľudí na dodávku vody. Ľudská činnosť tak môže zhoršiť dopady sucha. Na Slovensku
spôsobuje sucho problémy hlavne v poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve (rno.sk,
2017). Suchom rozumieme poveternosť bez zrážok s vysokými teplotami a poklesom atmosférickej
a pôdnej vlhkosti. Pôdne sucho zapríčiňuje nedostatok vody v pôde a jej nedostupnosť pre rastliny –
v tomto prípade hovoríme o fyzikálnom suchu. Ak je dostatok vody v pôde, ale z určitých príčin
absorpčný koreňový systém rastlín vodu prijať nemôže, dochádza k fyziologickému suchu. Sucho
zvyšuje teplotu rastlín a spôsobuje veľkú spotrebu vody rastlinami. Obyčajne rozlišujeme prehriatie
a dehydratáciu rastlín. Vplyv pôdneho sucha sa prejavuje hlavne v poruche vodnej bilancie rastlín.
Nedostatočný príjem vody zapríčiňuje vyšší vodný sýtostný deficit. Rastlinám, ktoré nedokážu
dostatočne rýchlo koreňovým systémom prijať vodu, už nízky vodný sýtostný deficit vyvolá poruchu
fyziologických procesov, zatiaľ čo rastliny odolné voči suchu znášajú sucho a sú schopné zotaviť sa aj
po dlhom vädnutí (Švihra, Kleňová, 2011). Cieľom práce bolo vymedzenie stresových faktorov, aby
bolo do budúcna možné na základe monitoringu dát pružne reagovať ich minimalizovaním. Na
výskum sa použila slnečnica ročná. Rastliny sa vypestovali v miestnosti s teplotou v rozmedzí 20 – 25
°C a vlhkosťou 55 – 60 % pod umelým LED osvetlením MARS HYDRO, nastaveným na 12 hodín
svietenia. Na stonky rastlín bol pripevnený senzor na monitorovanie radiálnych zmien dendrometer
Type DD-S. Následne sa namerané dáta ukladali do Dendrometer Data Logger DL 18. Kontinuálny
zber dát prebiehal v 15-minútových intervaloch v období 03.-28.04.2018. Rastliny boli zavlažované
v jedno-, dvoj- a trojdňových intervaloch rovnakou závlahovou dávkou 11 mm/deň. Od polovice
experimentu nebola zavlažovaná ani jedna nádoba so slnečnicou, čím boli všetky vystavené stresovým
podmienkam. Pri všetkých rastlinách je pozorovateľné znižovanie priemerov stoniek a tým aj úbytok
rastlinnej hmoty. Pri prvej plodine bol pokles priemeru stonky najväčší o 0,13 mm a pôdna vlhkosť po
počiatočnom kolísaní hodnoty 40 %, klesla na 10%. Pri ostatných rastlinách nebol pokles výrazný,
avšak bol viditeľný (o 0,08, resp. 0,05 mm) a pôdna vlhkosť takisto klesla o 30%, resp. 10 %.
Vzhľadom na uvedené výsledky je viditeľný vodný stres rastlín, keď ho rastliny podstúpili
v experimentálnych podmienkach po dvoch mesiacoch od výsadby. Najmenší pokles sme zaznamenali
pri rastlinách s trojdňovým intervalom, avšak do budúcna je potrebné sledovať zmeny rastlín počas
celého vegetačného obdobia, aby sme vedeli optimalizovať závlahovú dávku pre potreby rastlín
v jednotlivých fázach vývoja.
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ŠTÚDIA ZMENY PRIEBEHU HLADÍN V ODVODŇOVACOM KANÁLI
PRI ROZDIELNYCH PODMIENKACH DRSNOSTI BREHOV
STUDY OF WATER LEVEL COURSE IN SOIL DRAINAGE CANALS FOR DIFFERENT
CONDITIONS OF BANK ROUGHNESS
Martin MANINA, (SR) – Peter HALAJ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Hydraulické simulačné modely sa často používajú na simulovanie prúdenia vody v otvorených
kanáloch. Prietok v otvorenom koryte je opísaný buď ako ustálený alebo neustálený. V prípade
ustáleného nerovnomerného prúdenia sa vychádza z Bernoulliho rovnice a v prípade neustáleného
prúdenia s jednorozmernými rovnicami, ktoré sú všeobecne známe ako rovnice Saint – Venanta.
Program HEC – RAS pracuje s niekoľkými koeficientami, ktoré vyhodnocujú energetickú stratu.
Jeden z nich je Manningov súčiniteľ drsnosti povrchu n, ktorý sa môže čas od času meniť. V
predkladanej analýze sme brali do úvahy 4 rôzne prípady zarastania svahov, ktoré sa môžu vyskytovať
v prírodných podmienkach. Vybrali sme hodnoty súčiniteľa drsnosti n = 0.02, čo predstavuje svahy
zo zeminy pokrytej koseným trávnym porastom, n = 0,05, brehy sú pokryté štrkom a sú zarastené
vegetáciou, n = 0.08, brehy pokrývajú kry a stromy , ktoré sa nachádzajú pozdĺž brehových čiar,
hodnota n = 0.1 charakterizuje extrémne podmienky, kde sú brehy pokryté malými stromami
a kríkmi, pričom sú silne lemované previsujúcimi stromami. Hodnota drsnosti dna kanálu bola
konštantná počas všetkých simuláciách n = 0.02. Kanál Cibavka sa nachádza na Východoslovenskej
nížine a zaúsťuje v KM 8,17 km do Čiernej vody. Má celkovú dĺžku 4,98 km, lichobežníkový profil so
šírkou v dne 5 m. Pozdĺžny sklon kanála je 0,2 ‰. Prietoky môžu dosahovať maximálnu hodnotu 8,8
m3.s-1. V prvej časti sme sa zamerali na skúmanie hladinového režimu pri ustálenom nerovnomernom
prúdení pri prietoku Q = 8,8 m3.s-1, so zreteľom na priebehy hladín a rýchlosť prúdenia pri rôznych
drsnostiach svahov v skúmanom kanáli. Dolná okrajová podmienka bola stanovená ako kritická hĺbka,
ktorá predstavuje stav optimálneho energetického prúdenia. Za hornú okrajovú podmienku sme zvolili
mernú krivku profilu. Z výsledných simulácií sa ukázalo, že iba pri najnižšej hodnote Mannigovho
súčiniteľa drsnosti (n=0,02) nenastalo preliatie úrovne brehovej čiary a záplava okolitých pozemkov.
Pri zvýšených drsnostiach tento jav už nastal a došlo k vybreženiu vôd.. Porovnaním rýchlosti
prúdenia v hornom uzáverovom profile kanála (1,500 m) sme zistili, že sa rýchlosť prúdenia znížila
o viac ako polovicu (pri n = 0,02, kde v = 1,19 m/s, pri n = 0.1, kde v = 0,52 m/s). V druhej časti sme
študovali priebehy hladín a rýchlosť prúdenia pri neustálenom prúdení. Jednotlivé drsnosti brehov
ostali nemenné, pričom sme uvažovali s normálnou hĺbkou pri dolnej okrajovej podmienke. Za hornú
okrajovú podmienku sme stanovili neustálený prietok meniaci sa v čase. Časový interval simulácie
sme stanovili na hodnotu 20 s, pričom počiatočný prietok bol na hodnote 4,4 m3.s-1 so stúpajúcim
charakterom, až na úroveň 8,8 m3.s-1. Simulácie ukázali, že rýchlosť prúdenia sa podobne ako
u ustáleného prúdenia znížila v poslednom sledovanom bode kanála o viac ako polovicu (pri n = 0,02,
kde v = 0,95 m/s, a pri n = 0,1, kde v = 0,46 m/s). Taktiež nám simulácie potvrdili najvyššiu rýchlosť
prúdenia pri optimálnych podmienkach. Pri sledovaní priebehu hladín sa ukázalo, že vybreženie vody
z kanála nastane až pri drsnostiach s hodnotami n = 0.80 a n = 0.1. Z výsledkov numerickej štúdie
vyplýva, že zarastanie brehov v kanáloch v danej lokalite nastáva pri drsnostiach, k ktoré prekračujú
hodnotu súčiniteľa drsnosti n = 0,080. Pri štúdii sme neuvažovali s bočnými prírastkami prietoku po
dĺžke kanála. K zabezpečeniu prietočnosti v danom prípade (uvažovanie len zarastania brehov) je
možné bez následkov udržiavať v určitom štádiu zarastania (n < 0,08), bez toho aby došlo
k vybreženiu vôd na okolité pozemky.
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ROZDIELY V POSTUPOCH STANOVENIA INTENZITY VODNEJ ERÓZIE
NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE
DIFFERENCES IN THE PROCEDURES FOR DETERMINATION OF WATER EROSION
INTENSITY IN SLOVAKIA AND CZECH REPUBLIC
Jakub PAGÁČ, (SR) – Zlatica MUCHOVÁ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Príspevok na tému rozdiely v postupoch stanovenia intenzity vodnej erózie na Slovensku a v Českej
republike poukazuje na odlišnosti v aplikácii metodických postupov stanovenia intenzity vodnej erózie
pôdy pomocou univerzálnej rovnice straty pôdy (Wischmeier – Smith, 1978).
Na porovnanie metodických postupov oboch krajín sme si zvolili modelové územie (k. ú. Kuželov),
ktoré sa nachádza v Českej republike. Južná hranica riešeného katastrálneho územia je aj zároveň
štátnou hranicou medzi Slovenskom a Českou republikou. Výber modelového územia sme si zvolili na
základe viacerých kritérií a to: blízkosť k Slovenskej štátnej hranici, ukončené pozemkové úpravy
a poľnohospodársky využívaná krajina. Na zastúpení druhov pozemkov prevládajú poľnohospodársky
využívané pozemky 63 % z celkovej plochy katastrálneho územia (orné pôdy – 32 %, trvalé trávne
porasty – 30 % a ovocné sady 1 %), nasledujú lesné pozemky – 31 %, zastavaná plocha a nádvoria –
3,5 %, ostatná plocha – 1,5 % a vodné plochy – 1 %. Pomocou univerzálnej rovnice straty pôdy
(USLE) sme analyzovali šesť faktorov straty pôdy (dažďový faktor – R, faktor erodovateľnosti pôdy –
K, topografický faktor – LS, faktor ochranného vplyvu vegetácie – C a faktor účinnosti protieróznych
opatrení – P), tak ako sú metodicky používané v Českej republike a na Slovensku. Pre vymedzenie
a stotožnenie súčasnej krajinnej štruktúry pre stanovenie hodnoty faktora C použili register pôdy –
LPIS (ČR) a georeferencované ortofotomapy (SR). Porovnali sme pedologické pomery na základe
kódu BPEJ a určili sme hodnotu K faktora pre hlavné pôdne jednotky. Spracovali sme digitálny model
reliéfu ako podklad pre určenie hodnoty LS faktora. Analýza eróznej ohrozenosti pôd vodnou eróziou
bola vypočítaná pomocou ArcGIS softwaru 10.5.1 Výsledkom je porovnanie faktorov straty pôdy, ich
výpočet a určenie. Tiež graficky a výpočtom zobrazená strata pôdy v t.ha-1.rok-1 v modelovom území
slovenskými a českými metodickými postupmi. Hodnoty plošného erózneho zmyvu sme v modelovom
území klasifikovali do 6 tried (0 - 4, 4 - 8, 8 - 12, 12 - 16, 16 – 20, 20 a viac t.ha-1.rok-1). Z výsledkov
môžeme konštatovať, že najväčší rozdiel v metodických postupoch je pri odlišnom výpočte LS
faktora, kde pri českom postupe sa používa software USLE2D. Ďalšie výrazne rozdiely sú pri R
faktore, kde je medzi slovenskými a českými hodnotami viac ako dvojnásobný rozdiel. Pri ďalších
faktoroch neboli zaznamenané výrazne rozdiely. Výsledky, ktoré boli dosiahnuté v rámci tejto
porovnávacej štúdie nám poskytujú základný informačný materiál o postupoch a stanovení intenzity
vodnej erózie v slovenských a českých podmienkach.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
vodná erózia, intenzita vodnej erózie, Česká republika, metodika výpočtu straty pôdy
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VPLYV MAGNETICKÉHO POĽA NA SENZORICKÉ VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ
LÁTKY VÍNA ODRODY FRANKOVKA MODRÁ
THE INFLUENCE MAGNETIC FIELD FOR SENSORIC PROPERTIES AND CONTENT
SUBSTANCES OF FRANKOVKA MODRÁ WINE
Jakub DOBŠINSKÝ, (SR) – Jaroslav JEDLIČKA, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Prirodzený zemský magnetizmus ovplyvňuje život všetkých biosystémov. Ktorákoľvek odlišná
energia dodaná živému systému, elektrická, tepelná, kinetická, alebo magnetická energia, pôsobí ako
stresový faktor a môže vyústiť ako pozitívny, alebo negatívny vplyv na samostatné organely aj
organizmus ako celok. V našej štúdii sme pozorovali a hodnotili pôsobenie magnetického poľa,
s rôznou veľkosťou elektromagnetickej indukcie a jednotnou dĺžkou expozície 30 minút počas 40 dní,
na fermentáciu kvasiaceho rmutu odrody frankovka modrá. Prístrojové zariadenie indukujúce
magnetizmus bolo zhotovené na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva SPU v Nitre pre
výskumné účely. Podstata zariadenia spočíva v spôsobe riadenia jednosmerného prúdu, ktorý preteká
cievkou. Veľkosť usmerneného prúdu je regulovaná sieťovým autotransformátorom. Výstup
sieťového autotransformátora je usmernený dvojcestným mostíkovým usmerňovačom. Cievka je teda
napájaná jednosmerným impulzným napätím. Realizované zariadenie dosahuje maximálnu hodnotu
magnetickej indukcie 150 mT. Pri plnom výkone však musí byť napájané z trojfázovej zásuvky
s menovitým prúdom 32 A. Magnetická energia pôsobiaca na kvasinky a celý biosystém ovplyvňuje
hlavne enzimatickú činnosť kvasiniek a výrazne mení konečný pomer cukrov a alkoholu vo víne.
Nízkofrekvenčné elektromagnetické pole preukazne vplýva na rýchlosť biochemických oxidačno –
redukčných reakcií v aplikovanom médiu. V našom výskume sa potvrdil jeho pozitívny vplyv na
významné obsahové látky a aj na senzorické vlastnosti vína. (Ailer et al., 2013). Magnetické pole o
veľkosti 10 mT a frekvencii 50 Hz, pôsobiace na kvasinky Saccharomyces cerevisiae počas 24 minút,
znižuje počet kvasiniek v kolónii a spomaľuje ich rast. Podobné výsledky boli dosiahnuté s baktériami
Escherichia coli, Stafilococcus aureus a Leclercia adecarboxylata (Novák et al.,2005).
Nízkofrekvenčné magnetické pole bez termického efektu so silou poľa menšou ako 0,1 mT indukuje
radu účinkov v bunkách a tkanive (Blank, 1995; Goodman et al., 1995; Hong, 1995). Medzi tieto
účinky patrí zvýšená enzymatická aktivita ornithine decarboxylázy, Na, K-ATP-ázy a
cytochromoxidázy (Byus et al., 1988; Blank, 1995; Blank a Soo, 1998). Zvýšená expresia
zaťažovaných génov v prítomnosti magnetického poľa naznačuje, že bunky odpovedajú na
magnetizmus ako na environmentálny stres (Goodman a Blank, 1995). Predpokladá sa, že magnetické
polia najprv vyvolávajú interakciu s bunkovou membránou, kde aktivujú signálne dráhy vedúce k
jadru a výsledkom je syntéza stresových proteínov. V každom prípade, bunková membrána je miesto
interakcie bunky s magnetickým poľom. Zvýšenie väzby na receptor a jeho aktivácia bola preukázaná
rovnako ako zvýšená činnosť membránových enzýmov (Blank, 1995). Aj dalšie štúdie buniek a
organizmov v interakcii s magnetickým poľom dokazujú vplyv magnetického poľa na metabolizmus
buniek (Belyavskaya et al., 1992; Dardeniz et al., 2006). V každom z pokusných variantov sme
zaznamenali zmenu oproti kontrolnému variantu. Jedna z magnetizovaných vzoriek vynikala
množstvom alkoholu aj chuťovými vlastnosťami. Rozdiely sme zaznamenali v množstve alkoholu,
cukrov a v chuti vína. Farba sa pri žiadnom z pokusných variantov neodlišovala od kontrolného
variantu.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
víno, magnetické pole, fermentácia, kvasinky
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HODNOTENIE POTENCIÁLU ZABUDOVANIA SELÉNU DO SEMIEN MENEJ ZNÁMYCH
DRUHOV RODU OCIMUM SPP.
THE EVALUATION OF SELENIUM ENRICHMENT POTENTIAL TO SEEDS OF LESSKNOWN SPECIES OF OCIMUM SPP.
Marko BAJUS, (SR) – Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, (SR) – Ivana MEZEYOVÁ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Koreninou je nazývaná každá časť rastliny, ktorej primárne využitie je zamerané na zmenu chuti,
vylepšenie vlastnosti alebo podporu stravovania. Rod Occimum spp. predstavuje v celosvetovom
meradle jednu z najvýznamnejších korenín (Kóňa et al.,2013). Medzi najvýznamnejšie patrí Ocimum
basilicum L. (Bazalka pravá) a Ocimum tenuiflorum L. (Bazalka drobnokvetá/ posvätná).
Biofortifikácia je technologický postup na zlepšenie vlastností a zdravotného stavu rastlín, prípadne na
ich obohatenie biologicky cennými látkami. Selén patrí k biogénnym prvkom, spolu
s glutationperoxidázou pôsobí ako antioxidant, ktorého hlavnou úlohou je podpora imunitného
systému a prevencia proti kardiovaskulárnym ochoreniam (Garousi, 2017). Práca je zameraná na
potenciál zabudovania selénu do semien rôznych odrôd a druhov rodu Ocimum spp. po jeho foliárnej
aplikácii na listy bazalky, a zároveň sa sledoval aj jeho vplyv na klíčivosť dopestovaných semien.
Pokus bol založený a realizovaný v priestoroch Katedry zeleninárstva SPU v Nitre v roku 2017 na
ploche 20,3 m². Výsev sa uskutočnil 8.3.2017 v krytých priestoroch Botanickej záhrady, následne
presádzanie sa realizovalo v termíne 23.3. -28.3.2017. Kvôli výskytu savého hmyzu bol na ošetrenie
použitý prípravok PRIMOR 50 WG. Výsadba bola realizovaná 18.5.2017 na trvalé stanovište do
sponu 0,35 x 0,40 m. Základné hnojenie aplikáciou hnojiva LAD v dávke 0,4kg na 100 m² bolo
31.5.2017. Biofortifikácia roztokom selénanu sodného v koncentrácii 50 mg Se na 1 m² v objeme 400
ml/variant bola realizovaná foliárnou aplikáciou 18.7.2017. Osivo bolo následne pozberané a sušené
v termíne 10.8.2017 a 24.8.2017. Stanovenie celkového obsahu selénu v semenách sa uskutočnila na
pracovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, na atómovom absorpčnom
spektrometri SpectraAA240FS. Skúška klíčivosti bola pozorovaná v laboratórnych podmienkach
katedry zeleninárstva na Petriho miskách po dobu 7 dní. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že
najvyššia kumulácia selénu do semien bola u odrody Tulsi, ktorá patrí k rodu Ocimum tenuiflorum L.
a to 0,808 mg Se/ kg, čo zodpovedá 32- násobku kontroly. V semenách odrody Dark Green bol
stanovený 0,542 mg Se/ kg, čo predstavuje 22- násobok kontroly, a v odrode Cinamomette 0,437 mg
Se/kg, tj. 17,5- násobok kontroly, ktorá spolu s Dark Green patria do rody Ocimum basilicum L.
Priemerná klíčivosť bola vysoká, u odrody Tulsi 97 %, u odrody Dark Green 88,7 % a u Cinamonette
89,4 %. Z výsledkov vyplýva, že aplikovaná koncentrácia selénu nepôsobila toxicky na klíčivosť
semien. Vzhľadom na vysokú mieru kumulácie selénu do semien bazalky možno konštatovať, že
biologicky obohatené semená bazalky možno zaradiť medzi odporúčané výživové doplnky v rámci
suplementácii pri nedostatku selénu.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
bazalka, foliárna selenizácia, semená, klíčivosť
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HODNOTENIE OBSAHU POLYFENOLOV A BETANÍNOV V CVIKLE
THE EVALUATION OF POLYPHENOL AND BETANINE CONTENT IN RED BEET
Adriána GUŽMEROVÁ, (SR) – Miroslav ŠLOSÁR, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Cvikla sa zaraďuje medzi zeleninu s bohatým obsahom fytochemických látok ako sú fenolové
kyseliny, vitamín C a kyselina listová (Ahmed, Ravichandran, 2012). Okrem toho obsahuje taktiež
vysoko biologicky aktívne pigmenty – betaníny (Briggs, 2009). Cieľom práce bolo sledovať vplyv
rôznofarebných odrôd cvikly na obsah celkových polyfenolov a betanínov. Poľný pokus s cviklou s
výmerou 43,2 m2 bol založený 25.5. 2017 v areáli Botanickej záhrady SPU v Nitre. V rámci pokusu
bolo použitých 16 odrôd cvikly - 11 odrôd s červenou farbou dužiny (Boltardy, Boro F1, Crosby
Egyptian, Cylindra, Detroit 2, Detroit Globe, Egyptian Turnip Rooted, Opolski, Pablo F1, Renova,
Taunus F1), 2 žlté odrody (Boldor, Golden) a 3 odrody s bielou farbou dužiny (Albino, Chioggia,
White Detroit). Každá odroda bola vysievaná do troch riadkov s dĺžkou 3 metre, pričom bol využitý
spon 0,30 x 0,10 m. Zber buliev cvikly bol realizovaný 11. 8. 2017. Po zbere boli buľvy očistené od
pôdy a zbavené listov. Z každého riadku boli v rámci prípravy priemernej vzorky vybrané 3–4 buľvy.
Buľvy boli rozdelené na 4 časti, pričom protiľahlé časti boli využité pre spracovanie vzorky na
analýzy. Pred stanovením obsahu celkových polyfenolov bola pripravená vzorka cvikly lyofilizovaná
(sušenie mrazom), pričom obsah polyfenolov bol stanovený spektrofotmetricky na Katedre chémie
FBP SPU v Nitre (Lachman a kol., 2003). Obsah betanínov bol stanovený spektrofotometricky
v čerstvej vzorke (Hegedüsová a kol., 2015), pričom extrakcia vzoriek bola realizovaná na Katedre
zeleninárstva FZKI a meranie absorbancie na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva v
Nitre. Najvyšší obsah celkových polyfenolov (2879,7 mg.kg-1 suchej hmoty) bol zistený u červenej
odrody Detroit Globe. Výrazne vyššie hodnoty obsahu betanínov, v porovnaní s inak sfarbenými
odrodami, vykazovali odrody s červenou farbou dužiny, z nich najviac odroda Boro F1 (226,91
mg.kg-1 čerstvej hmoty). Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme skonštatovať, že odroda je
výrazným faktorom ovplyvňujúcim kvalitu cvikly z hľadiska obsahu kvalitatívnych zložiek v jej
konzumnej časti - buľve. Výskumná úloha bola súčasťou projektu VEGA 1/0087/17 „Menej známe
druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom
chemoprotektívnych látok“.
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VPLYV APLIKÁCIE VYBRANÝCH BIOLOGICKÝCH PRÍPRAVKOV NA
KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE PARAMETRE PAPRIKY ZELENINOVEJ
(CAPSICUM ANNUUM L.) V SYSTÉME EKOLOGICKÉHO PESTOVANIA
THE IMPACT OF APPLICATION OF SELECTED BIOLOGICAL PREPARATIONS ON THE
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS OF SWEET PEPPERS (CAPSICUM
ANNUUM L.) IN THE ORGANIC FARMING SYSTEM
Samuel ADAMEC, (SR) – Alena ANDREJIOVÁ, (SR) – Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Paprika ročná, syn. zeleninová, je celosvetovo jednou z najpestovanejších zelenín. Na Slovensku sa
začala pestovať len v 30. rokoch minulého storočia, avšak v Južnej a Strednej Amerike ju domorodé
obyvateľstvo pestovalo už pred viac ako 7000 rokmi (Bosland, 1996). Plody obsahujú veľké množstvo
zdraviu prospešných látok, najmä však vitamín C, ktorého obsah zrením výrazne stúpa (Welbaum,
2015). Cieľom práce bolo vyhodnotiť vplyv biologických prípravkov Agriful a Trichomil na vybrané
kvantitatívne a kvalitatívne parametre plodov papriky. Do maloparcelového pokusu boli zaradené 2
hybridné odrody papriky zeleninovej typu kápia: Kapirex F1 a Esperansa F1, ktoré sú vhodné na
priamy konzum ako aj na priemyselné spracovanie. Pokus prebiehal v nevykurovanom fóliovníku v
Botanickej záhrade SPU v Nitre v roku 2017. Výsadba predpestovaných sadeníc v rastovej fáze 8 – 10
pravých listov rastlín bola realizovaná 27.4.2017 v jednotnom spone 0,3 m x 0,5 m v troch
opakovaniach po 10 rastlín. Sledovali sme tri varianty: kontrolný (bez aplikácie prípravkov); variant
Agriful (5-krát aplikácia prípravku Agriful formou zálievky v dávke 50 ml.10 l-1 ) a variant Agriful +
Trichomil (5-krát Agriful v dávke 50 ml.10 l-1 + 2x Trichomil v dávke 50 ml.10 l-1). Zber plodov
v plnej botanickej zrelosti bol postupný, formou prebierky a prebiehal v šiestych termínoch od 2.8 do
26.10.2017. V rámci kvantitatívnych parametrov sme po každom zbere hodnotili dĺžku plodu,
hmotnosť plodu a počet pozberaných plodov z jednej rastliny. Na Katedre zeleninárstva FZKI sme
ďalej po prvom zbere plodov stanovovali gravimetrickú sušinu (vážkovou metódou), refraktometrickú
sušinu (digitálnym refraktometrom) a obsah celkových karotenoidov v plodoch (spektrofotometricky
meraním absorbancie pri vlnovej dĺžke 450 nm podľa Hegedűsová et al., 2007). Obsah vitamínu C
(metódou HPLC ) sme stanovili na Katedre chémie PF Univerzity J. Selyeho v Komárne. Po každom
zbere boli plody roztriedené podľa obchodnej normy pre zeleninovú papriku do tried kvality (Extra, 1.
a 2. trieda kvality) a na základe hmotnosti plodov bola vypočítaná celková dosiahnutú úroda. Na
štatistické vyhodnotenie vplyvu variantov a odrody na sledované parametre sme použili metódu
analýza variancie v programe Statgraphics Centurion XVII. Na základe získaných výsledkov môžeme
konštatovať, že hlavným faktorom, ktorý mal vplyv na kvantitatívne parametre bola odroda, pričom
vyššiu priemernú hmotnosť aj dĺžku plodu sme zistili u hybridnej odrody Esperansa F1, čo ovplyvnilo
aj celkovú priemernú dosiahnutú úrodu plodov u tejto odrody (60,9 t.ha -1). Z hľadiska zatriedenia
plodov do tried kvality sme najvyšší podiel plodov v Extra triede kvality zaznamenali pri druhom
variante s aplikáciou prípravku Agriful. Štatisticky preukázaný vplyv variantu na sledované bioaktívne
látky v plodoch papriky sme nezistili. Vplyv genotypu na obsah vitamínu C v plodoch bol štatisticky
významný, pričom vyššie hodnoty sme zistili u odrody Esperansa F1. Aplikácia prípravku Trichomil
mala pozitívny vplyv na obsah refraktometrickej sušiny v plodoch sledovaných odrôd papriky.
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HODNOTENIE VPLYVU GENOTYPU, SKLADOVANIA A TEPELNÉHO SPRACOVANIA
NA OBSAH VYBRANÝCH BIOAKTÍVNYCH LÁTOK V PLODOCH TEKVICE
MOŠUSOVEJ (CUCURBITA MOSCHATA DUCH.)
EVALUATION OF THE EFFECT OF GENOTYPE, STORAGE AND THERMAL PROCESSING
ON THE CONTENT OF SELECTEDBIOACTIVE SUBSTANCES IN FRUITS OF WINTER
SQUASH (CUCURBITA MOSCHATA DUCH.)
Petra KUZMOVÁ, (SR) – Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, (SR) – Alena ANDREJIOVÁ (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Tekvica mošusová je jednoročná plodina bylinného charakteru, taxonomicky začlenená do čeľade
tekvicovité (Cucurbitaceae), pochádzajúca z klimaticky teplých oblastí Severnej, Strednej a Južnej
Ameriky. V súčasnosti je pestovaná v rozličných oblastiach sveta predovšetkým kvôli plodom, v
menšej miere pre semená a jedlé kvety. Význam plodov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata
Duch.) spočíva v obsahu bioaktívnych látok (vitamín C, karotenoidy – najmä provitamíny A,
polyfenolové zlúčeniny – predovšetkým hydroxyderiváty kyseliny benzoovej a kyseliny škoricovej,
menej flavonoidy), taktiež vitamínu E, vitamínov B-komplexu, draslíka. Sú vhodné na konzumáciu v
čerstvom stave aj tepelné spracovanie varením, pečením, grilovaním, sterilizáciou... Taktiež na
skladovanie, v priebehu ktorého v plodoch prebiehajú fyziologické a biochemické zmeny, vedúce k
zlepšeniu kvality produktov. V našej práci sme hodnotili vplyv genotypu, skladovania a tepelného
spracovania na obsah vybraných bioaktívnych látok v plodoch piatich odrôd tekvice mošusovej:
Liscia, Matilda F1, Orange, Serpentine, UG 205 F1, Waltham F1. Vybrané odrody boli pestované v
poľných podmienkach v rámci pestovateľských plôch Botanickej záhrady SPU, konkrétne na
pestovateľskej ploche vzorkovnice zelenín Katedry zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, v mesiacoch máj
až október. Plody rastlín boli zberané v priebehu dvoch zberov – prvý zber prebehol na konci
septembra, druhý zber sa odohral v polovici októbra. Pre potreby analýz a na skladovanie boli použité
plody z prvého zberu. Skladovanie plodov trvalo 64 dní v priestoroch Katedry zeleninárstva FZKI
SPU v Nitre. Zo spomínaných bioaktívnych látok sme analyzovali zmeny obsahu celkových
karotenoidov a celkových polyfenolov v plodoch pred skladovaním, po skladovaní, a zmeny obsahu
celkových karotenoidov po tepelnej úprave varením vo vode a pečením. Obsah celkových
karotenoidov a celkových polyfenolov v priemernej vzorke sme stanovovali spetrofotometricky pri
vlnovej dĺžke 450 nm (celkové karotenoidy) a 765 nm (celkové polyfenoly). V rámci analýz sme
taktiež gravimetricky stanovili podiel sušiny. Obsah celkových karotenoidov v plodoch pred
skladovaním bol v rozpätí od 40,62 mg.100 g-1 SH (odroda Liscia) do 76,78 mg.100 g-1 SH (odroda
UG 205 F1), po skladovaní bol v intervale od 50,58 mg.100 g-1 SH (odroda Serpentine) do 109,81
mg.100 g-1 SH (odroda Orange). Varením vo vode sa obsah celkových karotenoidov vo varenej hmote
i v sušine zvýšil. Pečením sa obsah celkových karotenoidov v sušine väčšinou znížil, pretože prísun
horúceho vzduchu pôsobí deštrukčne na obsah jednotlivých karotenoidov. Obsah celkových
polyfenolov pred skladovaním bol v rozpätí od 109,95 mg GAE.100 g-1 SH (odroda UG 205 F1) do
198,96 mg GAE.100 g-1 SH (Matilda F1), po skladovaní bol v intervale od 152,51 mg GAE.100 g-1 SH
(odroda UG 205 F1) do 199,83 mg GAE.100 g-1 SH (odroda Serpentine). Vplyv genotypu na obsah
celkových karotenoidov a celkových polyfenolov v plodoch, a taktiež vplyv tepelného spracovania na
obsah celkových karotenoidov bol štatisticky významný. Skladovaním plodov sa obsah vybraných
bioaktívnych látok štatisticky významne nezvýšil.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Cucurbita moschata, karotenoidy, polyfenoly, skladovanie, spracovanie
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projektu „AgroBioTech“ ITMS 26220220180.

43

HODNOTENIE VYBRANÝCH KVANTITATÍVNYCH A KVALITATÍVNYCH
PARAMETROV MENEJ ZNÁMYCH DRUHOV Z ČEĽADE HLUCHAVKOVITÉ V PÔDNOKLIMATICKÝCH PODMIENKACH SLOVENSKA
EVALUATION OF SELECTED QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS OF
LESS KNOWN VARIETIES FROM THE MINT FAMILY IN THE SOIL AND CLIMATIC
CONDITIONS OF SLOVAKIA
Ladislav CSAMPAI, (SR) – Ivana MEZEYOVÁ, (SR)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
ABSTRAKT
Čeľaď hluchavkovité (Lamiaceae) zahŕňa veľmi obľúbené, ale rovnako aj menej známe byliny.
Nakoľko mnohé z nich majú nevyužitý potenciál, pristupuje sa k analyzovaniu perspektívnych, hoc
nie veľmi rozšírených zástupcov tejto čeľade, na základe indícií z predošlých výskumov. Cieľom
predloženej diplomovej práce bolo porovnať kvalitatívne a kvantitatívne parametre menej známych
bylín z čeľade hluchavkovité s bežne dostupnou a na území Slovenska pestovanou odrodou bazalky
sladkej ´Dark Green´. Testované boli rody Ocimum a Dracocephalum, z ktorých sme vybrali
nasledovné druhy a odrody: Ocimum basilicum ´Dark Green´ a ´Cinamonette´, Ocimum tenuiflorum
a Dracocephalum moldavica. Z kvantitatívnych parametrov bola hodnotená výška úrody
a z kvalitatívnych boli porovnané obsah chlorofylu a, b, karotenoidy a silice. Maloplošný poľný
pokus bol založený v Botanickej záhrade SPU v Nitre v roku 2017. Výsev bol realizovaný v skleníku
8. marca a do výsadby boli rastliny jeden krát presadené. Výsadba bola realizovaná po posledných
jarných mrazoch 18. mája. Z každého testovaného zástupcu sme vysadili tri opakovania po 10 rastlín
v spone 0,35 x 0,40 m. Z priemerných hodnôt oboch zberov bolo zistené že najvhodnejšou odrodou
pre danú lokalitu je Ocimum tenuiflorum, ktorá vykazovala najvyššie úrody 19,83 až 26,38 t.ha-1.
Prvenstvo získala aj v kvalitatívnych parametroch, nakoľko v priemere dosiahol chlorofyl a hodnotu
61,72 mg/100g, chlorofyl b 26,53 mg/100g a karotenoidy 30,29 mg/100g v čerstvej fytomase.
Kačmárová (2017) pri porovnaní O. tenuiflorum a O. basilicum ´Dark Green´ toto prvenstvo
potvrdzuje. Z hľadiska obsahu silíc Ocimum tenuiflorum obsahovala v priemere takmer rovnaké
hodnoty ako ostatné odrody. Švecová (2010) vo svojom výskume zistila prítomnosť silíc od 0,18 do
1,43% v sušine v 34 odrodách bazaliek, čo potvrdzuje správnosť našich údajov. V rámci vhodnosti
pestovania z pohľadu kvality a kvantitity sa dalšou v poradí na základe našich výsledkov javí Ocimum
basilicum ´Cinamonette´, ktorú nasleduje Ocimum basilicum ´Dark Green´. Dracocephalum
moldavica z kvalitatívneho hľadiska mal porovnatelné hodnoty s ostatnými sledovanými druhmi, ale
z hladiska výšky úrod dosiahol signifikantne najnižšie hodnoty. Na základe jednoročných skúseností
odporúčame pestovať v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska všetky testované druhy a odrody
z pohľadu výnosov a reakcie na bežné pestovateľské technológie, choroby a škodcov.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
bazalka, včelník, ocimum, tulsi, dracocephalum, silice, éterické oleje, úroda, chlorofyl a, chlorofyl b,
karotenoidy
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