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Kategória A 
 

 

LITORÁLNE SINICE A RIASY V KUNOVSKEJ PRIEHRADE 

Dária Adamovičová 
Gymnázium L. Novomeského, Senica 

 
Pravidelným odoberaním vzoriek od 1. 7. 2010 do 31. 10. 2010 zo štyroch miest vybraných 

podľa svetových strán sme chceli dokázať prítomnosť siníc a rias v Kunovskej priehrade a pri 
pozitívnom výsledku sme pozorované druhy determinovali. Chceli sme zistiť, aké faktory najviac 
vplývajú na výskyt siníc a rias a určiť toxické druhy siníc, ktoré spôsobujú pri kúpaní zdravotné 
problémy. Pri odoberaní vzoriek sme merali pH vody pH-metrom a teplotu vzduchu digitálnym 
teplomerom. Teploty vody sme získali z archívu od správcu priehrady. Vzorky sme pozorovali 
najneskôr deň po odbere pod mikroskopom so zväčšením 10 x 10 pri celkovom prezeraní vzorky, 
10 x 40 pri zameraní sa na organizmus a 10 x 100 pri prezeraní si jednotlivých detailov organizmu.  

Pozorovaním sme jednoznačne dokázali prítomnosť siníc a rias v tejto vodnej nádrţi. 
Determinovali sme tieto druhy: sinice (Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis aureginosa, 
Microcystis flos-aquae), riasy (Cyclotella, Phacus, Phacotus lenticularis, Oocystis lacustris, 
Scenedesmus acuminatus, Dinobryon divergens, Coelastrum polychordum). Najčastejšie sa 
vyskytovali Microcystis aureginosa a Phacus, najmenej často riasa Dinobryon divergens. Pri kaţdom 
druhu sme určili interval pH vody, v ktorom sa vyskytoval. Z grafov hodnôt pH vody, teploty vzduchu a 
teploty vody sme zistili, ţe všetky tieto hodnoty ovplyvňujú výskyt siníc a rias (čím vyššia teplota vody 
a vzduchu, tým bol väčší počet pozorovaných druhov, čím vyššia hodnota pH vody, tým bol niţší 
počet pozorovaných druhov). Ďalej sme zistili, ţe analýzy jednotlivých nami vybraných lokalít boli 
diferencované. Na západnej strane sa nachádzalo najviac druhov siníc a rias a naopak na východe 
najmenej druhov. Pravdepodobne je to vďaka slnečným podmienkam. V tejto nádrţi boli pozorované 
aj toxické druhy siníc. Rod Aphanizomenon produkuje toxín aphanotoxín, ktorý spôsobuje blokovanie 
nervových vzruchov, záchvaty zúrivosti a nekoordinované pohyby. Rod Microcystis uvoľňuje 
microcystín, vďaka ktorému nastáva nekontrolovateľná fosforylácia, poškodenie pečene, poprípade 
bunková transformáciu na nádorový typ. 

Navrhujeme teda úpravu noriem rozborov vody tak, aby sa vykonávali odbery nie dvakrát do 
mesiaca, ale pravidelne kaţdý týţdeň a ich analýza sa robila čo najskôr po odbere, pretoţe vzorky v 
nádobách sa často musia chladiť alebo zmrazovať, čo spôsobuje vytvorenie si cýst, spór, rozpad 
vlákien atď. a jednotlivé organizmy sa determinujú horšie. Ďalej navrhujeme, aby sa vzorky odoberali 
z viacerých miest, lebo ako ukázal náš výskum, lokalita odberu zohráva dôleţitú rolu a tým ovplyvní 
výsledok rozboru.  
 
 

FARBA SRSTI  

Barbora Čiadová  
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom  

 
Témou mojej práce je farba srsti u psov. Vybrala som si ju kvôli veľkej farebnej variabilite 

plemena, ktoré mám doma.  
V teoretickej časti som sa zaoberala génmi a ich alelami, ktoré pôsobia na sfarbenie srsti a 

ďalšími exteriérovými znakmi ako napr. maska, polygény.  
V praktickej časti som určovala na teoretickom základe genotyp môjho psa Bastiena Crazy 

Magic a fenky Zolly Fransimo Bohemia. V určovaní mi pomohlo ich sfarbenie, sfarbenie ich rodičov a 
ich spoločných potomkov. Moje tvrdenia som si overila spätným kríţením rodičovského páru Bastiena 
Crazy Magic: Master Blaster Fransimo Bohemia a Kerri Fransimo Bohemia. 

O dedení farby srsti zatiaľ nemáme dostatok poznatkov, je to rozvíjajúce sa odvetvie genetiky, 
doposiaľ ešte nie je celé preštudované. O účinku alel sa vedú diskusie a dohady.  

Moja práca je postavená na teoretickom základe, z vedeckého hľadiska nebolo moţné 
zisťovať alely, pretoţe by sme museli poznať DNA.  
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KŔMENIE PSOV SUROVOU STRAVOU  
AKO ALTERNATÍVA KU GRANULOVANÉMU KRMIVU 

Daniela Danková 
Gymnázium M. M. Hodţu, Liptovský Mikuláš 

 
Tému mojej práce som si vybrala z viacerých dôvodov, ale najmä preto, ţe povaţujem veľkú 

časť chovateľskej komunity na Slovensku za pomerne dezinformovanú v otázke kŕmenia psov. 
Väčšina populácie je presvedčená, ţe priemyselne vyrábané krmivo (t. j. granule) je jediný správny 
spôsob výţivy psov. Hlavným cieľom mojej práce preto bolo propagovať a oboznámiť širokú 
chovateľskú verejnosť s jednou z alternatív ku granulovanému krmivu – s kŕmením surovou stravou.  

Kŕmenie psov surovou stravou, inak nazývané aj BARF (Biologically Appropriate Raw Food, 
po slovensky biologicky vhodná surová strava) vychádza z faktu, ţe pes domáci je príbuzný druh s 
vlkom dravým a má takmer totoţnú tráviacu sústavu. Z toho dôvodu sú aj ich nutričné poţiadavky na 
stravu podobné. Ľudia, ktorí kŕmia svojich psov BARF-om, sa snaţia priblíţiť strave vlka. Kŕmnu dávku 
tvoria najmä mäsové kosti, ale aj svalovina, vnútornosti, mliečne výrobky a dôleţitou súčasťou je 
taktieţ ovocie a zelenina.  

Pri príprave na moju prácu som sa spojila s viacerými odborníkmi, napr. s MVDr. Radovanom 
Ţiaranom a MVDr. Milanom Štouračom, s ktorým som konzultovala moju prácu. 

Ďalším cieľom mojej práce bolo dokázať zdravotné riziká spojené s kŕmením suchým 
krmivom. Granulované krmivo obsahuje veľké mnoţstvo obilnín (60 – 90 %), ktoré sú pre psa ťaţko 
stráviteľné, doba ich spracovania v ţalúdku je oveľa dlhšia ako u ţivočíšnej stravy a navyše sú častým 
spúšťačom potravinových alergií. Počiatočnú surovinu pre výrobu krmív pre domáce zvieratá tvoria 
najmä zvyšky z bitúnkov, ktoré nie sú vhodné na pouţitie v potravinárskom priemysle. Spracovávajú 
sa pri vysokom tlaku a teplote, čo síce zničí potenciálne baktérie a parazity, ale zároveň poškodí 
reťazce bielkovín a vitamínov, v dôsledku čoho sa stávajú pre psa nestráviteľnými. Pretoţe 
ingrediencie, ktoré výrobcovia pouţívajú nie sú zdravé a výrobný proces zničí veľa výţivných látok, je 
nutné krmivo vylepšiť umelo – vitamínmi a minerálnymi látkami.  

Venovala som sa aj finančnej stránke kŕmenia BARF-om, aj keď to osobne nepovaţujem za 
rozhodujúci parameter. Spracovala som prieskum o financiách pri kŕmení surovou stravou na stránke 
www.dogforum.sk. Dokázala som, ţe táto alternatíva je u väčšiny zúčastnených psov lacnejšia ako 
kŕmenie granulami vyššej cenovej triedy (Eukanuba). Výnimku tvoria najmä psy so zdravotnými 
problémami (potravinová alergia, rastová chyba) a šteňatá. 

Na rovnakej webovej stránke som spracovala aj prieskum o zmenách zdravotného stavu po 
prechode na kŕmenie BARF-om. V mojej práci spomínam viacero pozitívnych zmien v zdravotnom 
stave, napr. eliminácia zubného kameňa, vyššia kvalita srsti, menšie exkrementy a iné. Okrem toho 
uvádzam aj niekoľko príkladov zlepšenia zdravotného stavu chorých psov. 

Ako kaţdá metóda, aj BARF má svoje nedostatky. Nedostatočná informovanosť chovateľa 
môţe spôsobiť veľké problémy, najmä u šteniat a psov v mladom veku. Ďalšou nevýhodou je časová 
a priestorová náročnosť. Napriek tomu povaţujem kŕmenie BARF-om za výbornú alternatívu kŕmenia 
psa domáceho.  

Podarilo sa mi splniť všetky ciele mojej práce a preto povaţujem svoj výskum za pomerne 
úspešný.  
 
 

MINERALÓGIA MIOCÉNNYCH A PLIOCÉNNYCH VULKANITOV  
NOVOHRADSKÉHO UNESCO GEOPARKU 

Štefan Faršang 
Gymnázium H. Selyeho, Komárno 

 
Novohradský UNESCO geopark predstavuje jedinečnú oblasť Slovenska s mnoţstvom 

geomorfologických tvarov vzniknutých následkom andezitového a bazaltového vulkanizmu. Vďaka nim 
vznikli v tejto oblasti rozsiahle lakolity s apofýzami v okolí Šiatorskej Bukovinky, ďalej maary, diatrémy, 
neky, troskové kuţele a lávové prúdy. Neovulkanity týchto tvarov predstavujú najmä amfibolicko-
biotitické andezity a alkalické nefelinické bazalty a bazanity. 

Cieľom projektu bola mineralogická charakteristika miocénnych a pliocénnych vulkanitov 
Novohradského UNESCO geoparku. Skúmané neovulkanity reprezentujú horniny Šiatorskej 
andezitovej formácie a Cerovej bazaltovej formácie, podieľajúce sa na stavbe lávového prúdu 
Mačacia, maaru pri Bulharoch, Šomošky – vulkanického neku s lávovým prúdom a Trebeľovského 
lávového prúdu. 

Pri riešení projektu sa vykonalo 12 terénnych výskumov, získané vzorky boli analyzované 
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pomocou rtg difrakcie na PriF UK (difraktometer D8 Advance) a rastrovacieho elektrónového 
mikroskopu s energodisperzným spektrometrom. Fotodokumentácia vzoriek bola vykonaná pomocou 
trinokulárneho stereomikroskopu. 

Výsledkom práce je opis nasledovných druhov: v andezite sa zistil augit, rôzne amfiboly, 
almandín, biotit, apofylit, kalcit, skolecit, laumontit, epistilbit, heulandit, stilbit a chabazit. V bazaltoch 
sa zo skupiny megakryštálov a xenolitov zistil magnetit, kremeň, forsterit, fayalit, augit a amfibol. Zo 
skupiny minerálov vzniknutých z fluíd boli identifikované: albit, augit, diopsid, hematit, ilmenit, kremeň, 
magnetit, marialit, flogopit, nefelín a sodalit. Zo skupiny minerálov vzniknutých postmagmatickou 
mineralizáciou to boli aragonit, kalcit, siderit, dolomit, voskový opál a zeolity: chabazit, natrolit, phillipsit 
a gismondín. V kryštálovom tufe sa našiel olivín a augit. Ako nové druhy z daných lokalít boli opísané 
albit, diopsid, dolomit, flogopit, hematit, kremeň a siderit. 

Prínos projektu spočíva v opísaní niekoľkých nových druhov minerálov daných lokalít (albit, 
diopsid, flogopit, marialit, dolomit). Opis týchto nerastov je dôleţitý najmä kvôli tomu, ţe tieto nám 
poskytujú informácie o zloţení hmoty nachádzajúcej sa vo vyšších vrstvách zemského plášťa a v 
zemskej kôre, čím sa oprávnene vyznačujú za mimoriadne zaujímavé. Moţnosti ďalšieho 
dopracovania projektu sú v podrobnom výskume ďalších nájdených silikátov, príp. aj nerastov ďalších 
lokalít geoparku. 

 
 

KOŢNÉ NÉVY – DÔSLEDOK PIGMENTÁCIE, PREVENCIA, LIEČENIE  
A VÝSKYT MALÍGNEHO MELANÓMU 

Martina Fusková 
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom 

 
Cieľom práce bolo informovať mládeţ o ochoreniach koţe a koţných névov, o účinnej 

prevencii pred týmito ochoreniami a o ich následnej liečbe.  
Práca je rozdelená na tri časti – teoretickú, praktickú časť a výsledky práce. V teoretickej časti 

sa venujeme jednotlivým malígnym melanómom ako negatívnym dôsledkom pigmentácie, prevencii 
pred nimi a ich účinnej liečbe. V praktickej časti sa zameriavame na náš prieskum, na 
dermatoskopické vyšetrenia a na chirurgické odstránenie tkaniva s koţným névom. Tretia časť práce 
pojednáva o výsledkoch v našom prieskume. Počas písania práce sme uskutočnili niekoľko ankiet, 
diskusii a konzultácií, ktoré boli zamerané na zvýšenie informovanosti mládeţe v danej problematike.  

Pri písaní práce sme sa postupne oboznamovali s problematikou koţných névov a koţných 
nádorov, vyhľadávali sme teoretické poznatky v odbornej literatúre a dopĺňali sme ich konzultáciami s 
patologickým oddelením NsP Ilava. Vychádzali sme aj z vlastných skúseností, nakoľko sme 
absolvovali vyšetrenia spojené s kontrolou névov a chirurgické odstránenie névov. Spracovali sme 
prezentáciu a informačný leták, ktoré sme vyuţívali pri našej osvete. 

Výsledky ankety nás veľmi prekvapili, pretoţe len malá časť študentov našej školy sa zaujíma 
o svoje névy a preto navrhujeme: začať s intenzívnou osvetou v niţších ročníkoch, zapojiť do osvety 
aj rodičov a odporučiť, aby pacient pri preventívnej prehliadke obdrţal doporučenie svojho obvodného 
lekára k návšteve dermatovenerológa, ktorý by mu následne vyšetril jeho névy.  

Myslíme si, ţe osvetou a vhodnou prevenciou sa dá čiastočne zníţiť riziko nádorových 
ochorení vyplývajúcich z koţných névov. 
 
 

VYUŢITIE CHLAMYDOMONAS REINHARDTII NA STANOVENIE  
KONCENTRÁCIE MIKROCYSTÍNU VO VODE 

Silvia Hnátová 
Gymnázium, Párovská 1, Nitra 

 
Znečisťovanie vodných tokov spôsobuje eutrofizáciu, teda masívny rozvoj rias a siníc. Sinice 

(Cyanobacteria) produkujú cyanotoxíny, ktoré patria medzi významné polutanty vôd a sú vysoko 
toxické pre človeka. Predstavujú veľké nebezpečenstvo najmä v lete, v čase rýchleho premnoţenia 
siníc a tvorby tzv. „vodného kvetu“. Na detekciu cyanotoxínov sa najčastejšie pouţíva vysoko účinná 
kvapalinová chromatografia (HPLC), ktorá však patrí medzi drahé a pomerne nedostupné metódy. 
Druh sinice Microcystis aeruginosa produkuje mikrocystín, patriaci medzi hepatotoxíny. Obsah 
mikrocystínu je prísne monitorovaný v povrchových aj pitných vodách.  

Hlavným cieľom tohto projektu bolo zistenie vplyvu kultúry rias a siníc z rieky Nitry na riasy 
Chlamydomonas reinhardtii a určenie závislosti medzi koncentráciou extraktu z kultúry rias a siníc a 
percentom preţívania C. reinhardtii.  
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Po ultrasonifikácii a filtrácii buniek z kultúry rias a siníc z rieky Nitry som dostala extrakt. Týmto 
extraktom som v rôznych koncentráciách ovplyvňovala riasy C. reinhardtii. Jednotlivé varianty vrátane 
kontroly bez obsahu extraktu z rias a siníc som vyhodnocovala pomocou percenta preţívania, t. j. 
pomeru preţívajúcich kolónií k celkovému počtu kolónií.  

Výsledky experimentov potvrdili toxický vplyv extraktu z kultúry rias a siníc z rieky Nitry na 
C. reinhardtii, čo dokazuje prítomnosť toxických látok v extrakte. Na základe percenta preţívania v 
jednotlivých variantoch som stanovila logaritmickú závislosť percenta preţívania rias C. reinhardtii od 
koncentrácie extraktu z rias a siníc z rieky Nitry. Za predpokladu, ţe sa v extrakte nachádzal 
mikrocystín, táto závislosť môţe byť pouţitá na určenie obsahu mikrocystínu vo vode a predstavuje 
novú, lacnú a efektívnu metódu na detekciu a stanovenie koncentrácie mikrocystínu vo vode. 
 
 

MIKROFAUNA PÔDNYCH CHROBÁKOV LESNÝCH SPOLOČENSTIEV  
MASÍVU STEBNÍCKEJ MAGURY 

Alexandra Jászayová 
Súkromné gymnázium, Ul. 29.augusta 4, Bardejov 

 
Epigeická mikrofauna chrobákov (Coleoptera) tvorí dôleţitú súčasť lesného ekosystému ako 

prvok potravného (trofického) a rozkladného (detrifikačného) reťazca, prispieva k celkovej druhovej 
pestrosti (diverzite) a stabilite lesného ekosystému. Práca je zameraná na štúdium druhového 
zloţenia mikrofauny chrobákov v pôdnej hrabanke (epigeone) lesných spoločenstiev v masíve 
Stebníckej Magury. Študované lokality sme zvolili tak, aby sme zachytili zloţenie spoločenstiev 
chrobákov v rôznych lesných spoločenstvách. Na 8 študovaných stanovištiach sme zistili celkom 149 
druhov chrobákov (Coleoptera) piatich čeľadí (Ptiliidae, Clambidae, Scydmaenidae, Staphylinidae a 
Pselaphidae). Z hľadiska dominancie je 5 druhov dominantných: Trimium brevicorne, Cephenium 
majus, Trimium carpathicum, Bryaxis puncticollis a Habrocerus capillaricornis. Z hľadiska konštancie 
sú eukonštantnými druhmi: Cephenium majus, Atheta fungi, Trimium brevicorne, Bryaxis puncticollis a 
Bryaxis ruthenus ruthenus (8 stanovíšť), Nevraphes elongatulus, Anthobium atrocephalum, 
Xantholinus tricolor, Habrocerus capillaricornis, Trimium carpathicum (7 stanovíšť). Najvyššiu 
početnosť druhov vykazovalo stanovište č. 1 s počtom 87 druhov, najniţšiu stanovište č. 6 s 15 
zistenými druhmi. Najvyššiu abundanciu vykazuje stacionár č.1 s 567 exemplármi a najniţší 
stanovište č. 6 s 50 exemplármi. Z hľadiska vertikálneho rozšírenia (hypsometrického) sme zistili 
horské druhy Microscydmus nanus, Proteinus crenulatus, Stenus parcior limonensis, Ocypus 
macrocephalus, Quedius obscuripennis, Mycetoporus brucki, Leptusa laevicauda, Liogluta wuesthoffi, 
Atheta putrida, Ilyobates mech, Oxypoda bicolor, Oxypoda flavicornis Bryaxis reitteri. 

Zo zoogeografického hľadiska väčšina zistených druhov palearktických, najzaujímavejšími sú 
však druhy s karpatským rozšírením: Leptusa carpathica, Ilyobates mech, Trimium carpathicum a 
druhy s východokarpatským rozšírením Nevraphes ruthenus, Plectophloeus zoufali, Bryaxis reitteri a 
Bryaxis weisei. Ptenidium rugulosa Rosskothen, 1935, Acrotrichis sitkaensis (Motschulski,1845), 
Acrotrichis sjöbergi Sundt, 1911, Stenus subdepressus Mulsant et Rey, 1861, Amischa filum Mulsant 
et Rey, 1870 a Atheta benickiella Brundin, 1948 dosiaľ neboli v literatúre uvedené z územia 
Slovenska. 
 
 

ODPUDZUJÚCE ÚČINKY RASTLINNÝCH EXTRAKTOV NA KLIEŠTE 

Lucia Konšťáková 
Gymnázium, Exnárová 10, Košice 

 
Kliešte sa dnes vyskytujú takmer všade, prenášajú mnoţstvo ochorení a kaţdým rokom sa ich 

výskyt zvyšuje. Sú stále nebezpečnejšie. Práve preto by pre nás mala byť dôleţitá ochrana proti týmto 
parazitom. Cieľom našej práce bolo vyskúšať vybrané rastlinné extrakty, o ktorých sa v literatúre 
uvádzalo, ţe majú antiparazitárne účinky. Na tento experiment sme pouţili olejový extrakt z 
nimbovníka (Azadirachta indica) pochádzajúceho z Indie s komerčným názvom Neem oil, extrakt 
bazalky a rozmarínu, pričom sme ako pozitívnu kontrolu pouţili komerčný repelent Diffusil. Pri 
výskume sme pracovali so ţivými kliešťami z rodu Ixodes, Haemaphysalis a Dermacentor. Zbery 
kliešťov sme robili na rôznych miestach východného Slovenska pomocou bielej vlajky. V laboratóriu 
sme pracovali len so samičkami, ktoré sme ukladali na biele vlajky o veľkosti 33 x 33 cm, ktoré sme 
predtým namočili do výluhu testovanej rastliny alebo roztoku oleja s rôznou koncentráciou. Vlajky sme 
následne dali do zvislej polohy pričom sme sledovali správanie sa kliešťov na dané rastlinné extrakty 
po dobu 5 minút. Merali sme čas v sekundách, za ktorý kliešte odpadli z vlajky. Po piatich minútach 
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sme test ukončili. Výsledky, ktoré sme počas výskumu získali nás doviedli k zaujímavým záverom. 
Najúčinnejší bol Neem oil. Kliešte odpadli z vlajky ošetrenej 1% vodnou emulziou skôr ako pri pouţití 
komerčného repelentu. Ani niţšia koncentrácia emulzie nevplývala na účinnosť jeho odpudzujúcich 
vlastností. Ďalším rastlinným extraktom, ktorého účinnosť tieţ nebola zanedbateľná bol rozmarín. 
Takisto niţšia koncentrácia výluhu nemala takmer ţiadny vplyv na účinnosť, aj keď pri vyššej 
koncentrácii boli výsledky o niečo lepšie. Bazalka ako posledná testovaná rastlina nemala takmer 
ţiadny vplyv na kliešte. Aj keď kliešte takmer vôbec neodpudzovala, pri niţšej koncentrácii výluhu bola 
účinnejšia. Účinok repelentu sme povaţovali za 100% účinok. Na záver môţeme konštatovať, ţe sa 
nám podarilo nájsť dva rastlinné extrakty, ktoré majú odpudzujúce účinky na kliešte a ktoré by nás 
pred nimi mohli chrániť. 

Svoju prácu som vykonávala pod odborným dohľadom pracovníkov z Parazitologického 
ústavu SAV s podporou projektu APVV č. LPP-0400-09. 

 
 

MIKROBIÁLNA ANALÝZA VYBRANÝCH VZORIEK VODY Z OBLASTI ĽUBIETOVEJ 

Peter Lenárt 
Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica 

 
Voda je ako látka nevyhnutná pre ţivot, je dôleţitou surovinou, ktorej kvalita a vlastnosti môţu 

byť výrazne ovplyvnené prostredím. Veľmi dôleţitú úlohu v posúdení kvality vody a jej vlastností 
zohráva chemický a mikrobiologický rozbor. Prítomnosť mikroorganizmov naznačuje moţnú 
kontamináciu a jej zdroje, ale môţe byť aj prospešná z ekologicko-environmentálneho hľadiska, ako je 
to pri samočistiacich schopnostiach vôd. 

Hlavným cieľom práce bolo preskúmať zastúpenie mikroorganizmov, kvantitatívne a 
kvalitatívne, ţijúcich vo vybraných vodných lokalitách a zdrojoch pitnej vody v Ľubietovej, s 
prihliadnutím na banskú činnosť v danej oblasti v minulých rokoch.  

Pri mikrobiálnej analýze sme vyuţili štandardný algoritmus krokov, teda prvým bol chemický 
rozbor vzoriek vody a druhým analýza prítomnosti kultivovateľných mikroorganizmov. Zohľadnili sme 
pri tom moţný psychrofilný či mezofilný charakter mikrobiálnych populácii vo vzorkách. Po 
kvantitatívnej analýze a určení koncentrácie (KTJ/ml) buniek vo vzorkách sme pristúpili ku 
kvalitatívnemu mikrobiologickému rozboru. 

Pri identifikácii nakultivovaných bakteriálnych kolónií sme vyuţili metódu farbenia podľa 
Grama, ktorá slúţi na identifikáciu gram pozitívnych a gram negatívnych baktérií. Podstata spočíva v 
rozdielnom zloţení bunkovej steny G+ a G- baktérií. 

Pre ich bliţšie určenie a charakterizáciu sme následne pomocou TSI (Triple Sugar Agar Iron 
test) testovali ich schopnosť utilizovať cukry konkrétne laktózu, sacharózu a glukózu, na základe 
farebných zmien média.  

Podľa zistených výsledkov sme sa pokúsili zaradiť vykultivované baktérie do taxonomických 
jednotiek. Na základe získaných údajov a ich porovnaním s údajmi z dostupnej odbornej literatúry, 
sme pristúpili k zhodnoteniu výhod či nevýhod prítomnosti mikroorganizmov pre študované vodné 
ekosystémy, ako aj pre kvalitu pitnej vody v danej oblasti, s vyhodnotením moţného vplyvu minulej 
banskej činnosti v danej lokalite.  

Práca bola realizovaná v spolupráci s Katedrou biológie a ekológie a Katedrou chémie FPV 
UMB Banská Bystrica. 
 
 

VÝSKUM VPLYVU ARGINÍNU A CITRULÍNU NA SEKUNDÁRNE METABOLITY  
V RUMANČEKU KAMILKOVOM (MATRICARIA CHAMOMILLA L.) 

Veronika Lobellová 
Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica 

 
Práca skúma vplyv rôznych koncentrácií aminokyselín na rumanček kamilkový (Matricaria 

chamomilla L.). Hlavnými cieľmi bolo pozorovať suchú hmotnosť, koncentrácie kumarínov, dusíka a 
voľných aminokyselín v listoch rumančeka pri exogénnej aplikácii rôznych koncentrácií arginínu a 
citrulínu.  

Arginín a citrulín bol aplikovaný v 30. a 40. deň rastu v koncentráciach 50 mg/l, 100 mg/l, 150 
mg/l. Vzorky rastlín boli odobrané v 40. a 70. deň rastu (10 rastlín ako pozorovacia skupina na 
koncentráciu). Koncentrácia kumarínov bola odmeraná gradientnou vysokoúčinnou kvapalinovou 
chromatografiou, dusík bol determinovaný Kjeldahlovym testom. Pre odmeranie obsahu voľných 
aminokyselín bol pouţitý analyzátor aminokyselín. 
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PREDSTAVA LESA V SYSTÉMOVOM MYSLENÍ ŢIAKA 

Dominika Melničuková 
Gymnázium A. Bernoláka, Senec 

 
Práca je interdisciplinárnym výstupom analýzy grafickej systémovej predstavy lesného 

ekosystému (diverzity, heterogenity, komplexnosti, stratifikácie, interakcií miery vplyvu človeka, atď.) 
očami ţiakov v súvislosti s celým radom faktorov (napr. vek, pohlavie, bydlisko), ktoré ju môţu 
ovplyvňovať. Na predkladané otázky odpovedalo celkovo 197 ţiakov. Údaje boli štatisticky 
spracované metódou kontingenčnej tabuľky (v prostredí programu Statistica 6.0), s vyuţitím 
Pearsonovho chí-kvadrát testu. 

Na základe výsledkov moţno konštatovať, ţe ţiaci vnímajú lesný ekosystém ako celkom 
komplexný a udrţateľný s nízkou diverzitou. Dosť intenzívne vnímajú človeka ako súčasť tohto 
systému. Častokrát ignorujú vzájomné vzťahy, ktoré sú pre fungovanie lesného ekosystému pomerne 
dosť dôleţité. 

Chlapec vníma les najmä ako biocenózu, teda všíma si najmä ţivú súčasť. V oveľa vyššej 
miere ako dievča prehliada abiotu a heterogenitu prostredia. Dievča povaţuje naopak abiotickú zloţku 
za prirodzenejšiu súčasť systému. 

Abstrakcie, ktorých autori mali horšie priemerné známky, mali slabšiu komplexnosť, biotu a aj 
celkové hodnotenie bolo vo všeobecnosti niţšie. Ţiaci s horšou priemernou známkou nevnímajú biotu 
a človeka vnímajú vo veľkej miere ako súčasť lesného systému. 

 
 

POROVNANIE ÚČINKOV ERADIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV  
NA POPULÁCIU VARROA DESTRUCTOR 

Ján Polák 
Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica 

 
Včelám sa venujem uţ sedem rokov. Pôsobím ako úsekový dôverník SZV Skalica, zároveň 

som úradným a veterinárnym asistentom oblastného veterinárneho lekára pre choroby včiel a ich 
prevenciu. Som drţiteľom osvedčenia na pouţívanie aerosólového vyvíjača VAT-1 a certifikátu 
Slovenský med, ktorý mi bol udelený na základe laboratórnych vyšetrení mojich medov na výstave 
Agrokomlex 2010 v Nitre. Včelám sa venujem so záľubou a stále sa vzdelávam v tejto oblasti. 

Cieľom mojej práce bolo pozorovanie početnosti populácie klieštika Varroa destructor v 
jednotlivých včelstvách, posudzovanie účinnosti rôznych v EÚ schválených liečiv a prípravkov na 
eradikáciu Varroa d., porovnanie vplyvu na včelstvo a účinnosti liečiv na syntetickej a prírodnej báze a 
zistiť, či je nutné pouţívať syntetické liečivá pri boji proti Varroa d. 

Pracoval som s 12 včelstvami, ktoré som pozoroval dva roky a rozdelil som ich na dve 
skupiny. Pri prvých šiestich rodinách som robil eradikačné opatrenia s prírodnými liečivami a 
včelárskymi metódami, ktoré prirodzene zniţovali počet klieštikov. Druhá polovica bola liečená len 
syntetickými liečivami. Celoročne som pozoroval spad klieštika na podmetových podloţkách, ako aj po 
pouţití jednotlivých krátkodobých syntetických liečiv. Ako prírodné liečivo som pouţil kyselinu mravčiu. 
Zo syntetických liečiv som pouţíval liečivá prevaţne na báze účinnej látky amitraz, ako napríklad 
Avartin B, Gabon, Formidol a v súčasnej dobe propagovaným aerosolovým liečením v zimnom 
období. 

Po dvojročnom pozorovaní som zistil, ţe ak včelár zodpovedne a svedomito pristupuje ku 
svojej práci, nie je potrebné pouţívať takmer ţiadne chemické prípravky, len v jesennom období 
Avartin, ako poslednú inštanciu, poistku pred dlhým zimným obdobím, kedy nemôţe vykonávať na 
včelnici ţiadne práce. Pri niektorých syntetických liečivách a pri ich nesprávnom pouţití môţe nastať 
aj kontaminácia včelích produktov. Nehovoriac o moţných poruchách (v správaní, genetike, 
rozmnoţovaní, atď.), ktoré tieto ťaţké chemikálie môţu včelám spôsobiť, lebo včela je veľmi citlivá na 
ţivotné prostredie. 
 
 

SEKUNDÁRNA SUKCESIA SEMENNÝCH RASTLÍN LÚČNEHO SPOLOČENSTVA  

Petra Rešetárová  
Gymnázium L. Stöckela, Bardejov 

 
Túto tému sme si vybrali z dôvodu niekoľkoročného výskumu prispôsobovania rastlín na rôzne 

zásahy človeka do ekosystému. V práci opisujeme ako vplývajú dané zásahy (kosba, orba a pálenie) 
na rastliny – ekosystém.  
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Cieľom tejto práce bolo vytvoriť modelový experiment, v ktorom by sme sledovali základné 
rušivé zásahy človeka do ţivotného prostredia (kosba, orba alebo erózia poľnohospodárskymi a 
lesnými mechanizmami, vypaľovanie trávnatých porastov), zaznamenať a zhromaţdiť údaje, ktoré 
zásahy sú pre ekosystém neprijateľné, ktoré zásahy škodia rastlinám najviac a naopak, ktoré sú pre 
ne prospešné. 

Výskum bol viazaný na plochu patriacu do katastrálneho územia Bardejov, v obci Stebník. Vo 
svojej práci som sa zaoberala sekundárnou neriadenou sukcesiou na neobrábanom poli. Na poli bola 
vymeraná plocha 6 x 1,5 m a rozdelená na štyri rovnaké políčka s rozmermi 1,5 x 1,5 m 
odpovedajúcim štyrom rôznym variantom experimentu : 1. pole bez zásahu človeka, 2. pole skosené 
3. pole preorané a 4. pole spálené.  

Keď sme si všetky vyskytujúce sa rastliny na vyznačených políčkach identifikovali a zrátali, 
začali sme jednotlivé políčka podriaďovať experimentálnym plánom. Po týchto procesoch, sme dané 
políčka sledovali 2 roky a zisťovali rast rastlín a výskyt jednotlivých jedincov. Počas celého obdobia 2 
rokov sme zaznamenávali výsledky do tabuliek a grafov. 

Záverom môţeme konštatovať, ţe najvýraznejšie zmeny nastali u rastlín rodu Trifolium sp. 
Najmenšie zmeny nastali na spálenom políčku, čo sme nepredpokladali, lebo pálenie bolo 
najdeštruktívnejšie pre uţ existujúcu vegetáciu, ale pre novú vegetáciu spálené zvyšky znamenali 
prísun minerálov dôleţitých pre rast. Preto sa aj tento variant políčka najskôr spamätal zo zásahu. 
Najväčšie zmeny nastali na políčku pokosenom a preoranom. Na pokosenom si to vysvetľujeme tým, 
ţe sme skosili generatívne orgány a na preoranom sme zase zasiahli celú rastlinu vrátane korienkov. 

 
 

KVALITA VODY 

Anna Sedláčková 
Gymnázium, Komenského 1357, Kysucké Nové Mesto 

 
Moja práca s názvom „Kvalita vody“ sa zaoberá mapovaním kvality povrchovej vody v potoku 

obce Povina. Cieľom práce je na základe uskutočnených meraní určiť mieru znečistenia spôsobenú 
domácnosťami, keďţe iní pôvodcovia znečistenia vody tu neprichádzajú do úvahy. Ďalším čiastkovým 
cieľom práce je spracovanie návrhu riešení na zlepšenie kvality vody. 

V teoretickej časti som uviedla medzné hodnoty, prostredníctvom ktorých zatrieďujeme 
povrchovú vodu do piatich kvalitatívnych tried. Praktická časť obsahuje výstupy jednotlivých meraní 
zosumarizované v prehľadných tabuľkách.  

V závere práce uvádzam zhrnutie výsledkov uskutočnených meraní. Z nameraných hodnôt 
som zistila, ţe voda je veľmi dobrá, väčšinou namerané hodnoty nadobudli hodnoty prislúchajúce 
prvému stupňu kvality vody. V menšom mnoţstve druhému stupňu. V jednom prípade sa však objavil 
aj tretí stupeň kvality. 

Aj napriek tomu, ţe som kaţdé meranie uskutočňovala na dvoch miestach: nad a pod 
znečisťovateľom – obcou, výsledky sa nelíšili viac ako o jeden stupeň, a dokonca sa v mnohých 
prípadoch zhodovali. Z toho môţeme povedať, ţe obec Povina a teda hlavne jej obyvatelia znečisťujú 
potok v malej miere a z výsledkov tieţ môţeme povedať, ţe znečistenie je pravdepodobne fekálneho 
pôvodu, hoci v obci Povina má podľa štatistiky obecného úradu takmer kaţdá stavba vlastnú čističku 
odpadových vôd alebo ţumpu, tak ako to určuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v § 36 ods.1.  

  
 

ANTIOXIDAČNÉ ÚČINKY FISETÍNU 

Filip Svoboda 
Gymnázium J. Hronca, Bratislava 

 
Práca je obsahovo zameraná na antioxidačne a citotoxické účinky fisetínu, skúmané na 

bunkovej línii HepG2 (ľudské somatické nádorové pečeňové bunky). Teoretická časť práce popisuje 
prírodné látky, antioxidanty, flavonoidy. V práci popisujeme základné rozdelenie flavonoidov. 
Definujeme flavóny, flavonoly, flavanóny, katechíny, antokyanidíny, izoflavonoidy. V experimentálnej 
časti popisujeme metodiky pouţité v experimente – rozmrazovanie buniek, kultivácia buniek, príprava 
bunkovej suspenzie, sledovanie vitality buniek, jednobunková gélová elektroforéza. Ťaţisko práce 
tvorí jednobunková gélová elektorforéza vzoriek bez ovplyvnenia, vzoriek ovplyvnených 25, 10 a  
5 µmol/l koncentráciou fisetínu, vzoriek bez ovplyvnenia fisetínom ale ovplyvnené 250 µmol/l 
koncentráciou H2O2 a vzoriek aj s ovplyvnením fisetínom v koncentráciách 25, 10 a 5 µmol/l aj s 
ovplyvnením H2O2 v koncentrácii 250 µmol/l. Snaţili sme sa poukázať na priaznivý vplyv fisetínu na 
organizmus a na jeho protektívne účinky voči poškodeniu DNA.  
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DENNÉ MOTÝLE (RHOPALOCERA) OKOLIA OBCE BAJANY  

Peter Treľo 
Gymnázium, Z. Fábryho 1, Veľké Kapušany 

 
Objektom mojej práce boli motýle okolia obce Bajany. Obec Bajany leţí vo východnej časti 

Východoslovenskej níţiny na nánosovom vale pri ľavom brehu rieky Uh v nadmorskej výške okolo 
107 m.  

Hlavným cieľom práce bolo zistiť druhové zloţenie a abundanciu denných motýľov rôznych 
typov lúčnych habitátov v kultúrnej krajine.  

Motýle patria ku klenotom prírody a mali by sme sa k nim správať s úctou. Motýle sú známe 
predovšetkým ako opeľovače divorastúcich a pestovaných rastlín, prípadne húsenice niektorých 
druhov škodia na kultúrnych plodinách, a teda sú hospodársky významné. V posledných rokoch je ich 
existencia ohrozovaná ľudskou činnosťou, hoci sa stáva, ţe aj zo zatiaľ neznámych príčin sa strácajú 
z voľnej prírody viaceré druhy. Motýle ma okrem toho upútali aj svojou atraktivitou, preto som sa 
rozhodol študovať ich výskyt a správanie v mojom najbliţšom okolí, teda pri obci Bajany. Zameral som 
sa na motýle s dennou aktivitou. Na základe pozorovaní uskutočnených v oblasti Bajany – okolie po 
dobu dvoch rokov (2009 a 2010) bol zistený výskyt 36 druhov denných motýľov. Medzi dominantné 
druhy v pozorovanej oblasti patria: Ochlodes venatus, Lycaena hippothoe, Polyommatus icarus, 
Coenonympha pamphilus. Podľa pozorovaní má okolie obce Bajany vhodné habitáty pre výskyt týchto 
druhov, medzi ktorými sa nachádza aj 6 vzácnych, resp. chránených druhov, napr. Iphiclides 
podalirius, Papilio machaon, Maculinea teleius. Sledoval som ich správanie sa v rôznych časových 
intervaloch a za rozličných poveternostných podmienok.  

Výsledky, ktoré povaţujem za predbeţné, poukazujú na pomerne bohaté spektrum denných 
motýľov, napriek tomu, ţe územie je značne atakované človekom.  

 
 
 
 

Kategória B 
 
 

VPLYV GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA NA SŤAHOVANIE VTÁCTVA 

Michal Cvíčela 
Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 

 
Práca pribliţuje tému globálneho otepľovania, ktoré patrí v poslednej dobe medzi najväčšie 

problémy suţujúce našu planétu. Podľa odborníkov je tento proces do značnej miery výsledkom 
pôsobenia škodlivých plynov, produkovaných ľudstvom od čias priemyselnej revolúcie. Dá sa 
povedať, ţe našu planétu vedieme do záhuby. Výfukové plyny, vyrubovanie pralesov, zväčšovanie 
ozónovej diery, roztápanie ľadovcov a mnoho ďalších problémov ovplyvňuje všetko ţivé na našej 
planéte. Na území Slovenska nemôţeme pozorovať roztápanie ľadovcov ani vyrubovanie pralesov, 
ale určite môţeme v prírode badať zmeny v správaní sa niektorých organizmov, napríklad 
sťahovavých vtákov. Cieľom môjho projektu bolo zistiť, či globálne otepľovanie vplýva na sťahovanie 
vtáctva. Na tento môj hlavný ciel som hľadal odpovede porovnávaním odborných kníh Stavovce 
Slovenska II. a III. (O. Ferianc 1961, 1962) a knihy Rozšírenie vtákov na Slovensku (2002), ktoré boli 
vydané s dostatočným časovým odstupom, aby sa z nich dali zistiť niektoré odlišnosti. Popri štúdiu 
literatúry som pravidelne chodil do prírody, aby som mohol môj projekt podloţiť vlastnými 
pozorovaniami. Okrem toho som sa snaţil z literatúry zistiť počet druhov vtákov, ktoré zmenili svoje 
správanie v sťahovaní, porovnať počet druhov vtákov ţijúcich na Slovensku v minulosti a v súčasnosti 
a zároveň zaradiť druhy vtákov, ktoré zmenili svoje správanie v migrácii do biotopov.  

Moje pozorovania a dokumentácia potvrdili, ţe globálne otepľovanie naozaj vplýva na 
sťahovavé vtáky. V rozmedzí 40 rokov zmenilo svoje správanie v migrácii 62 druhov vtákov, čo je dosť 
alarmujúce. Okrem toho na Slovensku pribudlo 23 nových druhov vtákov: 40 druhov vodných vtákov, 
13 lesných druhov vtákov, 8 poľných druhov vtákov a 1 druh bol urbánny.  

Výsledky zistení ma nútia poukázať na problémy súvisiace s globálnym otepľovaním. 
Zamyslieť by sa mal kaţdý z nás, do akej miery zasahuje do kolobehu prírody a ovplyvňuje jej 
prirodzený vývoj.  
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POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY – DLHODOBÝ PROBLÉM ZEMPLÍNA 

Adriana Danielovičová 
Gymnázium P. Horova, Michalovce 

 
Polychlórované bifenyly patria medzi látky znečisťujúce ţivotné prostredie. Ako odpad z 

výroby z chemického závodu Chemko Stráţske sa cez odpadové vody, skládku odpadov a emisie 
dostávali do ţivotného prostredia blízkeho i vzdialeného regiónu. Tieto látky majú nepriaznivý vplyv na 
organizmus človeka, spôsobujú závaţné aj menej závaţné ochorenia. Sú obsiahnuté v pôde, 
rastlinách i v sedimentoch riek. Táto práca hodnotí ich obsahy v rastlinnej produkcii. Odbery vzoriek 
boli vykonané na šiestich odberných miestach z blízkeho okolia Chemka Stráţske (Stráţske, Pláne, 
Pusté Čemerné, Vybuchanec, Nacina ves, Voľa). Boli odobraté vzorky štyroch plodín – TTP, repka 
olejka, pšenica ozimná, jačmeň jarný. Vzorky boli odoberané v čase zrelosti týchto plodín. Následne 
po ich príprave bol metódou vysokorozlišovacej plynovej chromatografie stanovený obsah PCB. 
Obsahy jednotlivých kongenérov a následne ich súm v rastlinách nie sú vysoké, avšak všetky tieto 
PCB sa môţu dostať do potravového reťazca, na konci ktorého je človek. V nami odobratých 
rastlinách najviac PCB sa nachádzalo v trvalo trávnych porastoch, keď suma šiestich kongenérov 
PCB dosiahla hodnotu 4,21 µg.kg

-1
. Naopak najniţší sumárny obsah bol zistený v zrne jačmeňa 

jarného. 
 
 

ZUBOR HRIVNATÝ (BISON BONASUS) A JEHO POTRAVA  
V NÁRODNOM PARKU POLONINY 

Stanislava Drotárová 
Gymnázium L. Stöckela, Bardejov 

 
Záujem o záchranu zubra v posledných rokoch vzrástol. Kaţdý rok sa organizáciami na jeho 

záchranu vypracúvavajú nové projekty, ktoré majú za úlohu ochrániť a ešte viac zvýrazniť tento 
celosvetový problém. Jedným z takýchto projektov je aj reštitúcia zubra hrivnatého (Bison bonasus) v 
Národnom parku Poloniny, kam som mala povolený prístup. Cieľom mojej práce bolo zmapovať 
potravinovú základňu zubra hrivnatého ţijúceho v Národnom parku Poloniny, konkrétne špecifikovať 
jeho nároky na potravu počas ročných období (jar, leto, jeseň, zima) a moţnosti prikrmovania. 
Hlavnými cieľmi boli: čo najpresnejšie zistiť potravovú základňu zubra hrivnatého v NP Poloniny, zistiť 
potravovú základňu zubra hrivnatého počas ročných období, zistiť, prečo na jeseň oţiera kôru stromov 
(čerešne) a z jej rozboru zistiť aké výţivné látky obsahuje a akú rastlinnú zloţku nahradzuje, 
zisteniami prispieť k ochrane zubra hrivnatého. Pri týchto pozorovaniach sme si najviac všímali 
rastlinné zastúpenie daných lokalít a tieto zistenia sme si zaznamenávali. Z daných lokalít sme 
odoberali potrebné vzorky, ktoré sme posielali do chemického laboratória VUŢV Nitra. Rozborované 
vzorky sme vzájomne analyzovali a následne porovnávali. Na základe našich pozorovaní a spolu s 
literatúrou vieme určiť chronológiu príjmu potravy z hľadiska sezóny (jar, leto, jeseň, zima). 

Zubor preferuje rastliny výţivné z pohľadu ţivín, ľahko stráviteľné, tie ktoré majú najvyšší 
prísun ţivín. Tieto poţiadavky mu spĺňajú lokality s vysokým výskytom tráv následne nasledujú byliny 
a najviac uprednostňuje lokality s hustým výskytom tráv a bylín. Taktieţ môţeme potvrdiť, ţe z 
hľadiska jeho nárokov (fyziologických, výţivových) uprednostňuje sukcesne zarastajúce lúky a 
pasienky z nezalesnených porastov a zalesnených porastov to bola otricovo-kostravová typická 
bučina. 

Najčastejšou ohrýzanou drevinou bola čerešňa. Preferencia čerešne zubrom bola spomínaná 
aj v odbornej literatúre no nikto zatiaľ ešte nepriniesol poznatky týkajúce sa ohryzu tejto kôry. Z 
výsledkov vzoriek nám vyšlo, ţe kôra čerešne obsahuje najniţší počet dusíkatých látok zo všetkých 
rozborovaných vzoriek, čiţe kôra čerešne má pre zubra nízku výţivovú hodnotu. Kôra nespĺňa nároky 
zubra na výţivu, preto je otázne prečo ju zubor tak rád celoročne, no najmä pred zimou, ohrýza. Jej 
ohryz zostáva pre nás stále otázny, no domnievame sa, ţe kôra čerešne obsahuje aromatické látky 
alebo ju zubor ohrýza kvôli sladkastej chuti.  
 
 

MAPOVANIE VYDRY RIEČNEJ V NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCII MORSKÉ OKO 

Eduard Hamarik 
Gymnázium P. Horova, Michalovce 

 
Cieľom tejto práce bolo metódou „Per pedes“ (terénny výskum) získať najpresnejšie a 

objektívne podklady o výskyte vydry riečnej v NPR Morské oko, ktoré by boli podkladom ochranárskej 
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stratégie na ochranu druhu v budúcnosti. 
Mapovanie som robil opakovane 2-krát do mesiaca. A to v mesiacoch: august, november a 

december. V auguste som nezaznamenal ţiadne pobytové znaky vydry riečnej na Morskom oku. 
Pravdepodobne pre zvýšený turistický ruch v tomto období. V novembri a decembri som zaznamenal 
niekoľko odtlačkov končatín vydry riečnej, no iba jeden pomerne zreteľný odtlačok panvovej končatiny 
v snehu pri brehu. Na kaţdom značkovacom mieste pomerne veľké mnoţstvo trusu, ktorý pozostával 
z nestrávených zvyškov potravy, t. j. šupín, kostičiek rýb (v jazere Morské oko sú premnoţené jalce 
hlavaté). V severnej časti jazera sa vyskytoval oveľa pravidelnejšie. Zvyšky potravy som našiel len v 
jednom prípade na brehu blízko vody – časť kostry ryby a šupiny, v ostatných prípadoch na balvanoch 
leţiacich vo vode (šupiny, krv) a plochom kameni s prístupom z vody. Úkryty neboli nájdené. Ich 
výskyt je pravdepodobný buď na samotnom jazere (podmyté brehy a korene stromov) alebo na 
niektorom potoku i keď na ţiadnom z nich neboli nájdené pobytové znaky vydry. 

Je pravdepodobné, ţe vydra prípadne vydrí pár sa bude v okolí jazera Morské oko zdrţiavať 
dlhodobejšie pre veľmi dobré ţivotné podmienky. Jedná sa hlavne o veľké mnoţstvo vhodnej potravy 
– ryby (premnoţené jalce hlavaté), obojţivelníky, neznečistená voda a po skončení letnej turistickej 
sezóny i tiché prostredie (nevyrušovanie zo strany ľudí). 
  
 

TESTOVANIE VPLYVU HLINÍKA NA RASTLINY JAČMEŇA SIATEHO  
(HORDEUM VULGARE L.) 

Filip Harvaník 
Gymnázium V. Mihálika, Sereď 

 
Dňa 4. 10. 2010 Maďarsko zasiahla ekologická katastrofa. Blato o objeme 600–700 tisíc m

3
, 

obsahujúce ťaţké kovy napr. arzén a hliník, uniklo do prostredia a zaplavilo oblasť Kolontáru. Siedmi 
ľudia zomreli a vyše 150 bolo zranených. Následky sa doteraz odstraňujú, pričom mnoho 
kontaminantov naďalej pretrváva v ţivotnom prostredí. 

Mnohé kovy sú v súčasnosti neţelaným problémom v ţivotnom prostredí, pretoţe majú pre 
ţivé organizmy, vrátane rastlín, toxické účinky (Ernst et al. 2004). Napríklad hliník spôsobuje poruchy 
funkcie prieduchov, potláča fotosyntézu, narúša respiráciu a činnosť enzýmov, čo sa prejavuje 
zabrzdením rastu aţ uhynutím.  

V tejto práci boli rastliny jačmeňa vystavené účinkom pôsobenia hliníka pri dávkach 
podobných ako na mieste katastrofy. Pozornosť bola zameraná na jeho dopad na celkový vzrast 
rastlín a typické prejavy stresu na úrovni biomolekúl. Experiment bol realizovaný pri kyslom pH, kedy 
je účinok Al toxickejší ako pri neutrálnom alebo zásaditom pH. 

Práca potvrdzuje, ţe prítomnosť hliníka v zálievke v koncentrácii aká bola nameraná v Dunaji 
po katastrofe v Maďarsku, negatívne vplýva na vývin rastlín pri kyslom pH, a preto prekyslenie 
prostredia môţe spôsobiť ďalšie váţne problémy.  

Dochádza k procesom, ktoré spôsobujú spomalenie alebo zastavenie rastu, prípadne k 
poruche metabolizmu fotosyntézy. Zároveň sa tvoria stresové molekuly a poškodzujú sa bunky a 
membrány. Tento jav predstavuje váţny problém, pretoţe môţe spôsobiť značné škody na 
poľnohospodárskych plodinách.  

 
 

ÚBYTOK PSTRUHA POTOČNÉHO V MARIKOVSKOM POTOKU 

Maroš Huličiak 
Gymnázium, Školská 8, Povaţská Bystrica 

 
Marikovský potok je rieka pstruhového charakteru a donedávna bola vychýrenou rybárskou 

lokalitou. V poslednom období však v nej dochádza k výraznému poklesu stavov pstruha potočného. 
Cieľom mojej práce bolo zistiť faktory zapríčiňujúce úbytok pstruha potočného v tejto rieke a navrhnúť 
riešenia, ktoré by tento úbytok zastavili. 

Po preštudovaní odbornej literatúry som štatisticky spracoval údaje získané na rybárskom 
zväze v Povaţskej Bystrici, ktoré výrazný pokles stavov potvrdzujú. Následne som opakovane 
uskutočnil chemickú analýzu vody vzoriek vody odobraných z Marikovského potoka. Na porovnanie 
som odobral aj vzorky vody z rieky Papradnianka, v ktorej sa pstruhom potočným darí oveľa lepšie. 
Skúmal som prítomnosť fosforečnanov, dusičnanov, chloridov, amoniaku, ropných látok, pH, tvrdosť 
vody a obsah kyslíka. Pretoţe na mnoţstvo kyslíka vo vode môţe vplývať aj teplota, uskutočnil som 
merania teploty vody. Z biologických faktorov som skúmal prítomnosť predátorov, konkurentov a 
parazitov pstruha potočného. Z antropogénnych faktorov som sa zameral na skúmanie priamych 
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zásahov človeka do ţivotného prostredia a ţivota pstruha potočného.  
Chemické analýzy opakovane preukázali zvýšený obsah fosforečnanov, chloridov, amoniaku 

a pomerne nízke pH vody, čo negatívne vplýva na ţivot pstruha potočného. Obsah dusičnanov 
nepresahoval prípustnú mieru a prítomnosť ropných látok sa nepreukázala. Tvrdosť vody bola 
vyhovujúca. Obsah kyslíka síce neklesol pod kritickú hodnotu, ale najmä v letnom období jeho 
mnoţstvo vo vode nebolo optimálne, čo môţe súvisieť s teplotou, ktorá v auguste presiahla 20 °C. Z 
predátorov som zaznamenal a potvrdil prítomnosť šťuky severnej, vydry riečnej a v zimnom období 
kormorána veľkého, z konkurentov pstruha dúhového, z parazitov pijavičku rybiu, parazitické plesne a 
inak pomerne vzácnu mihuľu riečnu. Do ţivotného prostredia pstruha najvýraznejšie človek zasiahol 
(okrem chemického znečistenia vody) reguláciou rieky a odstraňovaním pobreţnej vegetácie. Potvrdil 
som aj pytliactvo. Na porovnanie rieka Papradnianka, v ktorej sa pstruhom potočným darí oveľa 
lepšie, vykazovala vo všetkých skúmaných parametroch priaznivejšie hodnoty. 

Z výsledkov mojej práce vyplýva, ţe úbytok pstruha potočného je v Marikovskom potoku 
spôsobený spolupôsobením chemických, fyzikálnych, biologických a antropogénnych faktorov.  
 
 

HYDROLOGICKÝ MONITORING MÚTŇANSKÉHO RAŠELINISKA 

Zuzana Kapičáková 
Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo 

 
Túto tému som si vybrala preto, lebo rašeliniská predstavujú špecifický typ mokradí a na 

Slovensku patria medzi najohrozovanejšie typy ekosystémov. Rašeliniská sú veľmi zraniteľné 
ekosystémy, v ktorých uţ malá zmena ţivotných podmienok organizmov môţe spôsobiť vymiznutie 
typických druhov.  

V mojej práci som sa zamerala na zisťovanie hladiny podzemnej vody, porovnanie svojich 
výsledkov s publikovanými meraniami, poukázanie vplyvu hladiny podzemnej vody na vegetáciu 
rašelinísk a uvedenie príčin výkyvov hladiny podzemnej vody Mútňanského rašeliniska.  

Vlastnú prácu som si rozdelila na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je mojím 
hlavným cieľom informovať, čo sú rašeliniská a uviesť základné informácie o ich vzniku, klasifikácii a 
vplyvu rôznych faktorov na ne. V praktickej časti sa venujem hydrologickému prieskumu Mútňanského 
rašeliniska pomocou sond a porovnávaniu mojich meraní s publikovanými údajmi, čo som zhrnula do 
tabuľky a grafov. 

Mojou snahou bolo, čo najviac oboznámiť ľudí s dôleţitosťou rašelinísk a ich ochranou. 
Chcem poukázať na činitele, ktoré neustále ovplyvňujú celkový ţivot rašeliniska. A to najmä vody, 
ktorá udrţuje rašeliniská pri ţivote a v plnej kráse.  

Svoju prácu som sa aj snaţila propagovať na našej škole a prostredníctvom nej oboznámiť 
študentov s dôleţitosťou tohto biotopu, na ktorom sa nachádza bohatá vegetácia a oboznámiť ich 
taktieţ s ochranou takých vegetácií, ktoré sú na našom území stovky rokov a neustále sa vyvíjajú.  

Spolupracovala som s úradmi Ţivotného prostredia v Námestove a CHKO Horná Orava, ktorí 
mi poskytli publikované údaje. S pracovníkmi CHKO som robila výskum a vďaka obidvom úradom 
som mohla porovnávať dnešnú situáciu rašeliniska v Mútnom so situáciou spred niekoľkých rokov. 
Zároveň mnou získané údaje môţu pomôcť uvedeným úradom v ďalšom výskume rašeliniska. 

V závere uvádzam predpokladané vplyvy na hladinu podzemnej vody Mútňanského 
rašeliniska, ktoré mi vyplynuli z meraní: počasie, nadmorská výška a hlavne činnosť človeka. 

Ani si to neuvedomujeme, ale práve také biotopy ako sú rašeliniská zachovávajú krásu prírody 
vo forme mokradí, na ktorých je neopakovateľná fauna a flóra. Zároveň sú zdrojom vody a chránia 
krajinu pred povodňami. Zničením rašeliniska by sme neuškodili len prírodnej kultúre, ale aj 
samotnému človeku. Voda je ţivotodárna nielen pre človeka, ale aj pre tento typ biotopu. Preto by si 
mali ľudia uvedomiť a mali by vedieť, ţe odvodňovaním Mútňanského rašeliniska a rašelinísk ničia 
prírodu. Tak, ako človek nemôţe ţiť bez vody, tak ani rašeliniská. Preto je práve voda srdcom 
rašelinísk, bez ktorej by rašelinisko nepreţilo.  

 
 

RAKOVINA A JEJ VÝSKYT V RODINÁCH 

Viktória Klimajová 
Gymnázium J. A. Komenského, Ţeliezovce 

 
V mojej práci by som chcela poukázať na jednu z najnebezpečnejších chorôb, na rakovinu a 

jej výskyt v rodinách. Veľakrát si myslíme, ţe táto choroba nás nemôţe postihnúť, lebo sa stravujeme 
zdravo a spravíme všetko preto, aby sme boli zdraví a pritom tu máme jeden háčik: genetika.  



14 

 

Dovtedy som si to neuvedomila aká je to nebezpečná choroba, kým sa nevyskytla aj v mojej 
rodine. Prišla som na myšlienku, ţe práve touto mojou prácou by som mohla varovať ostatných ľudí 
pred jej nebezpečenstvom.  

Pred deviatimi rokmi tejto chorobe podľahol môj starý otec, ktorí s ňou bojoval 7 rokov. Rok po 
jeho smrti, môjho otca tieţ postihla táto zákerná choroba. Zdalo sa, ţe chorobu prekonal a 7 rokov bol 
zdravý. Ale pred rokom sa jeho choroba znovu vrátila, podstúpil liečbu a teraz s nami preţíva šťastný 
ţivot. Vlani v marci sme sa dozvedeli, ţe moja stará mama má tieţ rakovinu. Liečbu ale odmietla a 
teraz bojuje.  

Cieľom mojej práce je: 1. Upozorniť ľudí, ţe zdravie je to najdôleţitejšie čo máme, zdravie si 
nemôţeme kúpiť. 2. Výskum dedičnosti tejto choroby. 3. Upozorniť ľudí na to, ţe keď sa uţ v ich 
rodine objavila rakovina majú väčšiu šancu na ňu ochorieť a preto si musia dávať oveľa väčší pozor 
na svoje zdravie. 

Veľakrát rakovina zmenila ľudí a ich náhľad na ţivot. Takţe pri vyberaní tejto témy som si 
musela aj ja dávať pozor na moju psychiku a musela som hľadať veľa informácií. Je to veľmi ťaţké 
práve s takou témou pracovať, ktorú ešte odborníci jednotne neuznali za pravdivú.  

O výsledkoch mojej práce svedčia rodokmene, ktoré som pozorovala a objavila som v nich 
viackrát vyskytnutú dedičnosť v rodinách. Svojou prácou som chcela podporiť názor, ţe nádorové 
ochorenia môţu byť dedičné. Chcela by som odporučiť ľudom, ktorí sa uţ s takouto chorobou stretli, 
alebo sa vyskytla v ich rodine, aby dôslednejšie dbali o svoje zdravie a nebáli sa navštíviť lekára a 
nezanedbávali preventívne prehliadky, aby rakovina bola včas diagnostikovaná keď je ešte veľká 
šanca na jej vyliečenie. 

Mojou prácou som sa dozvedela veľa nových poznatkov, naučila som sa aj samostatne 
pracovať s odbornou literatúrou. Som veľmi rada, ţe som si vybrala práve túto tému, ale viem, ţe ju uţ 
ďalej nebudem môcť rozvíjať, lebo mám ešte stále kvôli nej jazvy na srdci.  
 
 

POLYMORFIZMUS GÉNOV BIOTRANSFORMAČNÝCH ENZÝMOV  
V SLOVENSKEJ POPULÁCII 

Monika Lichnerová 
Gymnázium J. Lettricha, Martin 

 
Glutatión S-transferáza (GST) zohráva centrálnu úlohu v II. fáze metabolizmu xenobiotík. 

Tieto enzýmy katalyzujú konjugáciu elektrofilných molekúl s glutatiónom, čo umoţňuje ich ďalší 
metabolizmus na deriváty kyseliny merkaptúrovej, ktoré sú potom vylúčené močom. Detoxifikácia 
zohráva centrálnu úlohu pri ochrane buniek pred environmentálnym a oxidačným stresom.  

GSTs tvorí najmenej sedem tried cytosolových enzýmov, z ktorých najintenzívnejšie sú 
sledované GSTM1 (mí), GSTT1 (teta) a GSTP1 (pí) izoenzýmy. Početné štúdie ukázali, ţe 
polymorfizmus týchto génov zvyšuje susceptibilitu na zápalové ochorenia ako astma a alergie, 
aterosklerózu, reumatoidnú artritídu, systémovú sklerózu a nádorové ochorenia. V GSTM1 a GSTT1 
génoch boli identifikované delečné mutácie, ktoré majú za následok kompletnú stratu aktivity 
enzýmov. Ak sú vyradené obidve alely, označujeme tento genotyp ako GSTM1 null, prípadne GSTT1 
null.  

Na izoláciu genómovej DNA bolo pouţité 4,5 ml krvi, odobratej do skúmaviek s obsahom 
EDTA. DNA z leukocytov bola izolovaná štandardnou fenol-chloroformovou extrakciou, s konečným 
vyzráţaním DNA vychladeným 95% etanolom. Získaná DNA bola rozpustená a po následnom 

zmeraní koncentrácie a čistoty nariedená TE tlmivým roztokom na výslednú koncentráciu 50ng/1 l a 

uloţená pri -20 C.  
Polymorfizmy génov GSTM1 a GSTT1 boli identifikované pomocou polymerázovej reťazovej 

reakcie (PCR) v jednej reakcii spolu s génom pre -globín, ktorý mal funkciu vnútornej pozitívnej 
kontroly. Produkty PCR boli analyzované gélovou elektroforézou na 3% agarózovom géle. 

Cieľom práce bola analýza prevalencií GSTM1 a GSTT1 génových polymorfizmov v 
slovenskej populácii. Súbor bol vytvorený z 222 zdanlivo zdravých jedincov. Nositeľmi aspoň jednej 
pozitívnej alely pre GSTT1 gén bolo 79,1 % jedincov a pre gén GSTM1 52,3 % jedincov. 
Homozygotnými nositeľmi tzv. nulových alel bolo 20,9 % pre GSTT1 gén (GSTT1 null) a 47,7 % 
nositeľov pre GSTM1 gén (GSTM1 null).  

Frekvencie jednotlivých genotypov pre uvedené gény sú v súlade s literárnymi údajmi o ich 
výskyte v kaukazoidnej populácii. 
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LYMSKÁ BORELIÓZA 

Denisa Mičudová 
Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce 

  
Túto tému som si vybrala predovšetkým preto, lebo ţijem v jednej z najviac ohrozených častí 

Slovenska, z hľadiska výskytu infikovaných kliešťov, a tieţ preto, lebo by som chcela po skončení 
gymnázia študovať medicínu a zaoberať sa liečbou ochorení, ktoré prenášajú infikované kliešte. 

Lymská borelióza je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria rodu Borelia. Hlavným 
prenášačom v našej oblasti je kliešť obyčajný – Ixodes ricinus. Choroba má tri štádiá, ktoré sú 
charakteristické určitými symptómami. U niektorých pacientov môţe mať priebeh bez viditeľných 
symptómov. Beţnými laboratórnymi vyšetreniami sa toto ochorenie nedá diagnostikovať, potrebné je 
vyšetrenie krvi previesť v špeciálnom laboratórnom pracovisku. Prirodzená imunita neexistuje. 
Reinfekcia je tieţ moţná. Väčšina pacientov je liečiteľná antibiotikami. Vakcína proti tomuto ochoreniu 
zatiaľ ţiaľ neexistuje, preto sa prevencia týka len ochrany pred poštípaním kliešťami a iným krv 
sajúcim hmyzom. 

Hlavným cieľom mojej práce bolo zistiť informovanosť študentov o tomto ochorení v Gymnáziu 
Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Práca obsahuje grafické vyhodnotenie dotazníka, zloţeného zo 
siedmych otázok, zaoberajúcich sa moţnosťami nákazy lymskou boreliózou, spôsobmi moţného 
prenosu tohto ochorenia, prejavmi tejto choroby, liečbou príznakov, moţnou prevenciou a výskytom 
ochorenia v rodinách opýtaných študentov tak u detí ako aj u dospelých ľudí v našom okresnom 
meste a v jeho okolí. 

Vyhodnotenie dotazníka poukázalo na dobrú informovanosť ohľadom moţnej nákazy lymskou 
boreliózou po poštípaní infikovanými kliešťami a hmyzom, veľkou nevedomosťou klinických príznakov 
ochorenia a moţnou prevenciou. Z toho môţem vyvodiť záver, ţe ak ľudia nepoznajú príznaky a 
neboli vyšetrení lekárom, nepoznajú prevenciu ochorenia, tak predpokladám, ţe v našom regióne v 
okrese Zlaté Moravce bude prípadov infekčného ochorenia – lymskej boreliózy v rodinách opýtaných 
určite viac. 

 
 

VPLYV ZINKU NA ROZNE VÝVINOVÉ ŠTÁDIÁ FAZULE ZÁHRADNEJ  
(PHASEOLUS VULGARIS L.) 

Emília Petríková 
Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica 

 
Zinok (Zn) je jedným zo základných mikroelementov vo výţive rastlín, ktorý je súčasťou viac 

ako 300 enzýmov. Na miestach kontaminovaných spaľovaním fosílnych palív, banským odpadom, 
čistiarňami odpadových vôd alebo fosforečnými hnojivami, často v mestských a prímestských 
oblastiach, sa vyskytujú pôdy s nadbytkom tohto prvku, čo sa prejavuje na rastlinách ich zníţeným 
výnosom, zakrpatením rastu, inhibíciou rastu koreňa, nekrotickými škvrnami na listoch a zníţenou 
syntézou chlorofylu. Nie je však veľa vedomostí o vplyve Zn na rôzne vývinové štádiá rastlín.  

Fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris) je dôleţitá strukovina, ktorá je pre svoj vysoký obsah 
ţivín dôleţitá pre ľudstvo.  

Práca je zameraná na zistenie rozdielov pri aplikovaní rôznych koncentrácií ZnSO4.7H2O 
počas rôznych vývinových štádií fazule záhradnej. Merala som hmotnosti sušiny rastlín a stanovovala 
obsah prvkov v jednotlivých častiach rastlín röntgenovou fluorescenčnou energeticko-disperznou 
spektrometriou.  

Výsledky môţu byť vyuţité na predpokladanie škôd spôsobených nadmerným mnoţstvom 
zinku v pôde ako aj moţný dopad na človeka. Taktieţ poukazujú na moţnosť fytofortifikácie zinku 
fazuľou záhradnou. 
 
 

PIESKOVISKÁ A PÔDA OKRESU PREŠOV  
AKO ZDROJ PÔVODCOV LARVÁLNEJ TOXOKARÓZY ĽUDÍ 

Tibor Porubän 
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 

 
Na Slovensku je 40–80%-ná premorenosť psov a mačiek postihnutých toxokarózou. Úzky 

kontakt týchto zvierat s človekom je predpokladom pre frekventovaný výskyt toxokarózy u ľudí. Cieľom 
výskumu bolo pôsobiť výchovne na majiteľov domácich zvierat (psov a mačiek), na odbornú i širokú 
verejnosť pre aktívnu ochranu mestského ţivotného prostredia pred zárodkami škrkaviek psov a 
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mačiek. Výskum prebiehal počas roka v 4 lokalitách obcí Prešov a Ľubotice. Je metodicky zaloţený 
na aktívnom vyhľadávaní vajíčok mačacích a psích škrkaviek v bezprostrednom okolí bydlísk ľudí 
(parková zeleň na sídliskách v okolí domov a v detských pieskoviskách pomocou flotačných 
koprologických metód a pomocou sedimentačno-flotačných ovoskopických metód izolácie vajíčok z 
pôdy a piesku.  

Zistili sme, v ktorých pieskovísk v lokalitách hore uvedených obcí je prítomnosť škrkaviek 
pozitívna a ako sa správajú v rôznych podmienkach. Boli vytvorené aj mapy pieskovísk, z ktorých boli 
zozbierané vzorky piesku a tieţ bohatá fotografická príloha. Veríme, ţe výsledky výskumu umoţnia 
bliţšie pochopenie problematiky škrkaviek a larválnej toxokarózy a ţe pieskoviská, ktoré sú 
potenciálnou hrozbou pre nákazu larválnou toxokarózou, budú aj vďaka nám odstránené.  
  

 

KRÁTKOZRAKOSŤ V MLADŠOM VEKU 

Noémi Ţiačková 
Gymnázium Z. Kodálya, Galanta 

 
Jedným z najdôleţitejších z piatich zmyslov je zrak. Zrak je zmyslovým ústrojom, umoţňujúci 

videnie svetla, farby a tvaru telies a orientáciu v priestore. Keď sa na niečo pozrieme, hneď vidíme, 
akú má veľkosť, ako ďaleko je od nás, atď. 

Mojím cieľom je: vzbudiť pozornosť mladých a poukázať na nevýhody nesprávne stráveného 
voľného času, aby si ešte v čas uvedomili, ţe na tom treba niečo zmeniť. Hodiny sedia pred 
televízorom alebo pred počítačom namiesto toho, aby sa viac pohybovali. 

Vyšetrovala som zrak všetkých ţiakov gymnázia, ôsmej a deviatej triedy základnej školy, to 
znamená 381 ţiakov, teda zrak detí a mladých vo veku 13–19 rokov. 

Test pozostával z písomnej časti, ktorá obsahovala otázky z beţného ţivota. Napríklad: Ako 
často a z akej diaľky sa pozerajú na počítač a televízor? Ako často chodia k očnej lekárke?, atď. 
(celkom 19 otázok).  

Potom ako ţiaci vyplnili testy, po jednom som ich vyzvala na chodbu a pomocou Snellenovej 
tabule som im zmerala ostrosť zraku zo vzdialenosti 5 metrov. Pri meraní ţiak sedel na stoličke, 
opieral sa o operadlo stoličky, voľne dýchal a ţmurkal. Jednu ruku mal spustenú, v druhej drţal optotip 
na vyšetrenie zrakovej ostrosti. Písmená čítal zhora nadol nahlas. Medzitým som pravidelne sledovala 
jeho drţanie tela, lebo keď nevedel prečítať písmenko, naklonil sa dopredu. 

Predpokladala som, ţe: monitory škodia zraku; dievčatá majú slabší zrak ako chlapci (kvôli 
ţivotnému štýlu); športovci majú silnejší zrak ako nešportovci (slabozrakosť je nevýhodou v športe); je 
pravda, ţe svetlé oči (zelené alebo modré) sa pokazia skôr, ako tmavé; slabý zrak je geneticky 
dediteľný; mladí ľudia nedávajú pozor na svoj zrak. 

Podarilo sa mi vzbudiť záujem ţiakov o túto tému. Vysvetlila som im, ţe je potrebné chodiť na 
preventívnu prehliadku oka, aby sme sa vyhli očným chorobám. Výskumy som vykonávala v priebehu 
dvoch rokov. Konzultovala som ich s očnou lekárkou, čítala som odborné knihy, a vyšetrovanie som 
vykonala pod dohľadom profesorky z biológie. 

 
 
 
 

Kategória C 
 

ŢIVOČÍCHY ĽUDSKÝCH SÍDEL V LOKALITE KUDLOV 

Monika Bestwinová 
ZŠ, č.781, Skalité-Kudlov 

 
Spozorovala som, ţe v blízkosti ľudí a ich obydlí sa sústreďuje veľké mnoţstvo ţivočíchov, 

preto som začala hľadať príčiny ich sústreďovania.  
Cieľom mojej dvojročnej práce bolo pozorovanie a mapovanie ţivočíchov ţijúcich v ľudských 

obydliach a okolí v roku 2009, zisťovanie príčin ich sústreďovania sa do ľudských sídel a mapovanie 
ţivočíchov podľa miesta ich výskytu v roku 2010. 

Výskum som realizovala od januára 2009 do decembra 2010. Kaţdý mesiac som uskutočnila 
dve pozorovania. Pozorované druhy a ich početnosti som zaznamenávala do tabuľky. V roku 2009 
som spozorovala 155 druhov ţivočíchov a 2354 jedincov ţivočíchov ţijúcich v ľudských sídlach. V 
roku 2010 som mapovala ţivočíchy podľa miesta ich výskytu. 

V ľudských obydliach som spozorovala 34 ţijúcich druhov ţivočíchov, v záhradách 117 
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ţijúcich druhov ţivočíchov, v ľudských obydliach sa príleţitostne vyskytovalo 10 druhov ţivočíchov a v 
záhradách sa príleţitostne vyskytovalo 16 druhov ţivočíchov. 

Mojím pozorovaním som prišla k záveru, ţe v ľudských sídlach ţije veľké mnoţstvo 
ţivočíchov, lebo tu majú dostatok potravy, vhodné miesta na úkryt a hniezdenie, vhodné podmienky 
pre odchov mláďat a prezimovanie. 

Synantropné ţivočíchy sú predmetom výskumu, ktorého cieľom je poznanie ich škodlivej 
činnosti ako škodcov zásob, predmetov a prenášačov chorôb, aby sa mohli pouţiť vhodné prostriedky 
na obmedzenie ich činnosti. 

Ţivočíchy, ktoré pomáhajú človeku v boji proti škodcom, by mal človek chrániť. 
 
 

FYTOINDIKÁCIA ZNEČISTENIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA SKLÁDKAMI  
POMOCOU PEĽU AKO INDIKÁTORA EKOGENOTOXICITY 

Jozef Bucko 
ZŠ, č. 137, Horné Otrokovce 

 
Zásahy človeka do ţivotného prostredia sú v súčasnej dobe čoraz výraznejšie, čím sa často 

ţivotné prostredie veľmi poškodzuje. Jedným z takých pre prírodu a ţivotné prostredie škodlivých 
zásahov človeka je zhromaţďovanie odpadov na skládky, ktoré však značne znehodnocujú ţivotné 
prostredie, či uţ esteticky alebo svojimi vplyvmi. Mieru ich dopadu na okolité prostredie je však veľmi 
ťaţké odhadnúť. Keďţe sú tieto dopady závaţným a myslím si, ţe aj často podceňovaným faktom, 
rozhodol som sa svojím výskumom odhaliť mieru poškodenia ţivotného prostredia v okolí skládok 
spôsobeného ich vplyvmi. Na tento účel výborne slúţia rastliny. Na ich genetickej výbave (konkrétne 
na peľových zrnách) sa totiţ veľmi dobre odráţa prítomnosť toxických látok v prostredí. 

Vybral som si v mojom okolí tri skládky, na ktorých som sa rozhodol výskum realizovať. Boli to 
rôzne druhy skládok, takţe som mohol výsledky medzi sebou porovnať. Zvolil som si riadenú 
regionálnu skládku komunálneho odpadu, malú lokálnu skládku stavebného a komunálneho odpadu a 
zrekultivovanú skládku prevaţne stavebného odpadu. Z týchto stanovíšť som v rôznych 
vzdialenostiach od skládok odobral rastlinné vzorky – zatvorené púčiky. Tie som potom mikroskopicky 
vyhodnotil a porovnal medzi sebou a aj s kontrolným stanovišťom. Výsledky naozaj poukázali na 
výrazné poškodenie ţivotného prostredia v okolí skládok. Veľmi zaujímavým zistením bolo, ţe v okolí 
komunálnej skládky bolo poškodenie oveľa väčšie ako v okolí ostatných dvoch skúmaných skládok, 
teda miera tohto poškodenia je podmienená druhom odpadu, ktorý sa na skládku vyváţa. Ďalším 
zistením bolo, ţe v okolí zrekultivovanej skládky aj mnoho rokov po jej zrekultivovaní poškodenie 
okolitého prostredia pretrváva. 

Z výskumu vyplýva, ţe by sa skládky nemali zakladať na miestach, kde by svojimi vplyvmi a 
teda poškodzovaním ţivotného prostredia váţne ohrozovali zdravie ľudí a ţivočíchov, prípadne rastlín, 
najmä vzácnych a chránených. 

Súčasnú situáciu by bolo moţné zlepšiť dôkladným zavádzaním ochranných systémov do 
veľkých riadených skládok, separovaním odpadu, lepšou informovanosťou ľudí o danej problematike, 
a pocit zodpovednosti za budúcnosť ţivotného prostredia u kaţdého človeka. 

 
 

REZAVKA ALOOVITÁ (STRATIOTES ALOIDES) NA ÚZEMÍ BRATISLAVY 

Marko Drobný 
ZŠ, Podzáhradná 51, Bratislava 

 
Inšpiráciou a námetom pre moju prácu na Biologickú olympiádu boli nielen vychádzky do 

prírody a pozorovanie rastlín, ale aj štúdium odbornej literatúry a konzultácie s odborníkmi 
Botanického ústavu SAV. 

Cieľom mojej práce bolo zmapovať výskyt a rozšírenie rastliny rezavky aloovitej na jedinej 
známej lokalite v Bratislave (PR Ostrovné Lúčky) a zistené údaje porovnať s údajmi z roku 2006, kedy 
bola rastlina opätovne na území Bratislavy pozorovaná. 

Základom mojej práce bolo štúdium základných poznatkov o rastline a spôsobu rozšírenia na 
území Bratislavy v minulosti a súčasnosti. Okrem teoretických poznatkov boli najdôleţitejšie vlastné 
pozorovania na skúmanej lokalite, ktoré som si starostlivo zapisoval. Všímal som si výskyt nielen 
skúmanej rastliny, ale aj ostatných druhov ako aj výšku vodnej hladiny. K dokumentácii patrili aj 
fotografie. Všetky zistené údaje som konzultoval s odborníkmi. 

Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky (za PR vyhlásená v roku 1988) sa nachádza v katastri 
obce Čunovo a má rozlohu 549,300 m

2
. Je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy  
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s rozlohou 613,56 ha). Predmetom ochrany je zriedkavá flóra zachovalých lesostepných spoločenstiev 
a luţného lesa Podunajskej níţiny. 

Rezavka aloovitá (Stratiotes aloides L.) je dvojdomá trváca vodná bylina, ktorá sa dobre 
vegetatívne rozmnoţuje dcérskymi ruţicami. Populácie na jednotlivých stanovištiach sú väčšinou 
zloţené len z rastlín jedného pohlavia (samčích alebo samičích), ktoré sa od seba v sterilnom stave 
nedajú odlíšiť. Samčie jedince majú menšie ostne ako samičie. Listene samčích rastlín sú výrazne 
zaoblené smerom dovnútra, pripomínajú klepetá kraba (u samičích rastlín nie je zaoblenie také 
výrazné). Variabilita súvisí aj s rozšírením, na rôznych lokalitách bola napríklad zistená rôzna hrúbka 
semien, čo je pravdepodobne spôsobené odlišným podnebím, zráţkami, výškou vodnej hladiny, 
menšia regulácia riek. 

Od 18. storočia sa rastlina pestovala v rybníkoch, odkiaľ mohli semená preniknúť do 
susedných prirodzených biotopov.  

Na konci minulého storočia nebola v Bratislave známa ţiadna lokalita (Feráková 1994), avšak 
v roku 1996 bol druh opätovne objavený na lokalite Ostrovné lúčky v mŕtvom ramene Dunaja 
(Oťahelová, Banášová 1996).  

Porovnaním zistených údajov s údajmi z literatúry som zistil viditeľný nárast pozorovanej 
rastliny rezavky aloovitej na lokalite Ostrovné lúčky. 

Po vykonaní zápisov a monitoringov je moţné konštatovať, ţe nárast výskytu rezavky aloovitej 
v monitorovanej oblasti za posledné 4 roky je asi o 85 %, obdobný nárast je aj pri iných vodných 
rastlinách. Aby sa aj naďalej zachovali ekologické podmienky na preţitie a ďalší nárast výskytu týchto 
ohrozených druhov, je potrebné tejto lokalite venovať aj naďalej zvýšenú pozornosť nakoľko je 
aktuálny výskyt cenný aj z európskeho hľadiska. 

 
 

EKOLÓGIA A PREPRAVA ROPY 

Lucia Gatialová 
ZŠ J. Kráľa, Šahy 

 
Ropa patrí v dnešnej dobe na popredné miesto v našom ţivote, nakoľko sa z nej vyrábajú 

produkty, ktoré sú dôleţité pre fungovanie modernej spoločnosti. Cieľom mojej práce bolo popísať 
ropovody ako ekologický spôsob prepravy ropy, presakovanie ropných produktov do pôdy, vplyv 
ropných produktov na klíčivosť semien ţeruchy a kukurice. 

Pri pozorovaniach a štúdiom odbornej literatúry som zistila, ţe neďaleko nášho mesta sa 
nachádza prepravná stanica ropovodu Druţba. Ropa a ropné produkty, ktoré sa dostanú na povrch 
pôdy, môţu sa vsakovaním a atmosférickými zráţkami dostať do podzemných vôd, čo som sa snaţila 
dokázať pokusom. Ropa a ropné produkty majú negatívny vplyv aj na klíčivosť semien rastlín. 

Na základe mojich zistení som navrhla niekoľko riešení problémov. V prvom rade odporúčam 
veľkú opatrnosť pri akejkoľvek manipulácii s týmito látkami a pouţívanie špeciálnych ochranných 
prostriedkov. Vo väčších závodoch je nevyhnutná existencia špeciálnych poţiarnických oddielov, či 
pouţívanie špecifických filtračných zariadení. 

V budúcnosti by som aj ja chcela dodrţiavať tieto pravidlá a tak prispieť k zlepšeniu svojho 
zdravotného stavu a predchádzať úrazom pri manipulácii s ropnými produktmi a ropou vôbec. 

 
 

ŢIVOT MRAVCA LÚČNEHO – FORMICA PRATENSIS 

Katarína Janičová 
ZŠ, Severná 21, Moldava nad Bodvou 

 
Mravce pozorujem druhý rok. Uţ druhý rok sa s touto témou zúčastňujem Biologickej 

olympiády kategórie C. Cieľom môjho projektu bolo pozorovať ţivot mravca lúčneho v jeho 
mravenisku od prebudenia na jar aţ po zazimovanie.  

Na pozorovanie som si vybrala mravenisko mravca lúčneho. Zmerala som obvod a výšku 
mraveniska. Pribliţne raz za 14 dní som zmerala teplotu mraveniska, jeho okolitého prostredia – pôdu 
a teplotu vzduchu. Svoje pozorovanie som zamerala na jednotlivé činnosti mravca lúčneho, ktoré 
vykonáva počas celého roka. Mravenisko som pozorovala voľným okom aj lupou. Zistené údaje som 
zaznamenala, zdokumentovala fotografiami a zhrnula na posteri.  

S pozorovaním mravcov som začala v máji v roku 2009. Na pozorovanie som si vybrala časť 
krajinného priestoru Debraď. Prvý rok som zisťovala druhové zastúpenie mravcov a sčítavala počty 
mravenísk v danej lokalite. Na ploche necelého hektára som zistila prítomnosť 6 druhov mravcov a 
napočítala som 67 mravenísk. Druhý rok som si na pozorovanie ţivota mravcov zvolila mravenisko 
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mravca lúčneho preto, lebo mravec lúčny patrí medzi tri najväčšie mravce a dá sa dobre pozorovať 
voľným okom aj lupou. Svoju prácu so rozdelila do dvoch častí.  

Popis mraveniska – Prvé pozorovanie vybraného mraveniska som uskutočnila 28. marca 
2010. Obvod mraveniska som zmerala pásmom a výšku mraveniska pomocou dvoch pravítok. Obvod 
mraveniska bol 270 cm. Ten sa počas roka nemenil. Výška mraveniska bola 18,5 cm. V období 
najväčšej sezónnej dynamiky sa mravenisko zvýšilo o 11 cm. Teplotu mraveniska som merala 
pribliţne kaţdé dva týţdne pomocou laboratórneho teplomera. Merala som teplotu vrchnej časti 
mraveniska, vzduchu i okolitej pôdy. Zistila som, ţe teplota mraveniska bola vyššia ako teplota pôdy 
od 3 – 10 °C.  

Pozorovanie činnosti mravcov na mravenisku – Mravce si svoje mravenisko chránia viacerými 
spôsobmi. Pri vchode majú stráţcov, votrelcov napadnú uhryznutím a vystreknutím kyseliny mravčej. 
Pri priblíţení sa votrelcov vysielajú signál do mraveniska pohybom zadočka. Z hľadiska potravy 
môţeme mravce zaradiť medzi všeţravce. Ţivia sa rastlinnou a ţivočíšnou potravou. Spozorovala 
som u nich ako sýte jedince kŕmili hladné mravce. Svoje mravenisko udrţiavajú v čistote. Všetky 
nestráviteľné a cudzorodé predmety vynášajú z mraveniska von, alebo ich oblepujú kúskami pôdy a 
stebielkami tráv. V čistote udrţujú aj vlastné telo. Raz do roka sa mravec lúčny v ranných hodinách 
rojí. Oplodnené kráľovné zakladajú nové mraveniská. Podľa literatúry sa občas vracajú aj do 
vlastného mraveniska a tým omladzujú populáciu mravcov.  

Prínos mojej práce vidím hlavne v tom, ţe uţ druhý rok oboznamujem svojich spoluţiakov s 
druhmi mravcov v našom blízkom okolí a so spôsobom ţivota mravca lúčneho na mravenisku. Opäť 
obohatím vestibul školy o ďalší môj poster.  

 
 

VPLYV PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV A INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN 
NA ORCHIDEY Z RODU KRUŠTÍK (EPIPACTIS) 

Lukáš Janošík 
ZŠ, Veľkomoravská 12, Trenčín 

 
Kruštíky sú najpočetnejším rodom orchideí rastúcim na Slovensku, viaceré druhy boli na 

našom území nájdené iba pred niekoľkými rokmi, a aj preto patria medzi pomerne málo preskúmané 
druhy rastlín. 

Kruštíky som pozoroval na štyroch lokalitách na západnom Slovensku: 1. Pri obci Svinná 
neďaleko vodnej nádrţe Svinná pod Povaţským Inovcom. 2. V luţnom lese pri potoku nad obcou 
Bošáca na báze Bielych Karpát. 3. Pri prameni horského potoka nad obcou Soblahov na juhu 
Stráţovských vrchov. 4. V luţnom lese pri rieke Jablonka nad obcou Čachtice na severe Malých 
Karpát. 

Kruštíky som na lokalitách pozoroval dva roky, jednotlivé druhy som predbeţne sám určil a 
poslal ich fotografie na potvrdenie určenia Ing. Jaroslavovi Vlčkovi CSc. (odborníkovi na rod 
Epipactis), kaţdý rok som si tieţ zaznamenal počas kvitnutia morfologické znaky jednotlivých rastlín a 
aritmetickým priemerom určil priemerné hodnoty pre kaţdý druh na lokalite a zobrazil ich do grafu. 
Tieto grafy som následne pri 1. a 2. lokalite porovnal s chemickými rozbormi vody z lokalít, ktoré som 
kaţdý rok sám vykonal. Pri 3. a 4. lokalite som grafy porovnal so zmenou rozšírenia inváznych rastlín, 
ktoré som z lokalít v roku 2009 mechanicky odstránil. Pomocou informácií, ktoré som zistil, som 
následne vypracoval plán na efektívnejšiu ochranu jednotlivých kruštíkov.  

Počas pozorovania som zistil, ţe vyuţívanie priemyselných hnojív pôsobí predovšetkým na 
kruštíky silne závislé na mykoríze, je preto pravdepodobné, ţe priemyselné hnojivá pôsobia najmä na 
ich mykorízneho partnera. Naopak na druhy, ktoré získavajú organické látky fotosyntézou priemyselné 
hnojivá nepôsobia skoro vôbec. Na druhej strane kruštíky závislé na mykoríze znášajú lepšie 
zarastanie lokalít inváznymi druhmi rastlín, nepotrebujú totiţ toľko svetla ako druhy závislé na 
fotosyntéze, ktoré na výrazné zatienenie rýchlo reagujú. Počas pozorovania som tieţ našiel viacero 
nových lokalít kruštíkov. S novými lokalitami a moţnosťami ako ich efektívnejšie chrániť som 
informoval aj CHKO Biele Karpaty. Zistil som tieţ, ţe nárast vyuţívania priemyselných hnojív a 
zarastanie lokalít inváznymi druhmi rastlín môţe ohroziť viaceré vzácne a chránené druhy kruštíkov. 
 
 

ŢIVOT MRAVCA V MRAVENISKU 

Patrícia Jurecová 
ZŠ, č. 94, Kruţlov 

 
Uţ ako dieťa ma fascinovali príbehy z mraveniska nezabudnuteľného Ferda Mravca. Ţivot v 
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tomto spoločenstve prebiehal bez akýchkoľvek inštrukcií, a predsa všetko prebiehalo koordinovane, 
jednoducho, na princípe samoorganizácie. Mravce v spoločenstve spájala deľba práce v skupinách, 
ktoré plnili svoje úlohy a ţili v prepojení viacerých generácií.  

Hlavným cieľom mojej práce bolo oboznámiť sa so spôsobom ţivota mravca lesného v 
spoločenstve (mravenisku). 

Čiastkové ciele som zhrnula do jednotlivých častí, v ktorých som sa zaoberala pozorovaním 
správania sa mravcov pri vyrušení, pri rôznych zmenách svetla, pri vyuţívaní svetelnej energie jari a v 
lete pri termoregulácii v mravenisku; komunikácie medzi nimi (dotykmi tykadiel, pomocou feromónov); 
vzťahov s inými druhmi hmyzu (symbióza s voškami), najobľúbenejších druhov potravy mravcov; 
stavby mraveniska v umelých podmienkach (formikária); výskytu mravenísk v regióne obce Kruţlov, 
ich veľkosti; ekologických rizík činnosti človeka s ohľadom na výskyt mravenísk. 

Pri mojom výskume som vyuţívala nasledujúce metódy práce: štúdium literatúry a 
internetových zdrojov, pozorovanie správania mravcov lupou i voľným okom, vyhodnotenie zistení a 
grafické spracovanie informácií, mapovanie veľkých mravenísk v regióne Kruţlova a ich popis, 
vyhodnotenie, fotodokumentácia. 

Výsledky (zistenia pozorovaní): Mravce vylučujú pri vyrušení kyselinu mravčiu. Slamka, ktorou 
som ich vyrušila v mravenisku bola kyslá. Hneď v jari sa kolónie vyhrievajú pri mravenisku, pričom 
akumulovanou energiou regulujú teplotu v mravenisku. Mravce rozlišujú svetlo: pri zatienení rôznymi 
farbami formikária sa pohybujú najviac do červeného svetla, najmenej sa zdrţiavajú v modrom svetle. 
Mravenisko si stavajú a zdokonaľujú ho postupným budovaním komôrok (zachytila som 
fotoobjektívom počas 4 týţdňov pozorovania formikária). Medzi najobľúbenejšie druhy potravy patria 
sladké potraviny (med, banán), príp. šunka. Pri vyhľadávaní potravy sa pohybujú po pachových 
trasách, vyznačených feromónmi. Spoluţitie s voškami dokazujú dotyky mravcov pri oblizovaní 
výlučkov vošiek a po vyschnutí konárika čerešne ich mravce prenášali na iné vetvičky, príp. do 
mraveniska. Mapované mraveniská v regióne Kruţlov boli budované najčastejšie pri stromoch, s 
miernejším sklonom na juţnú stranu, aby zachytili čo najviac tepla. Priemer mapovaných mravenísk 
bol od 100 cm do 220 cm, výška dosahovala aţ 120 cm. 

Vyhodnotenie a návrhy opatrení: Bolo by moţné určite sledovať ešte veľa zaujímavých javov, 
ktoré prebiehajú v spoločenstve mraveniska. Aj napriek ich uţitočnosti a ochrane ich stále ubúda, 
poškodzujú ich vtáky i niektoré cicavce, no ubúda ich v dôsledku sceľovania polí, pouţívania 
chemikálií a ťaţkých mechanizmov, nepozornosťou pri hospodárskej činnosti ... Preto navrhujem určiť 
podrobnejšie podmienky vykonávania hospodárskych činností na územiach s výskytom mravenísk, 
prehodnotenie prísnej ochrany premnoţených medveďov a v neposlednom rade aj rozšírenie osvety o 
význame mravcov v obciach tak, ako sme to urobili v našej obci my. 
 
 

MAJÚ RASTLINY „UŠI“? 

Ľuboš Repka 
ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Banská Bystrica 

 
Túto tému som si vybral vďaka mojej starkej, ktorá má pekný vzťah k rastlinám a má vlastnú 

záhradku, v ktorej pestuje ovocie a zeleninu. Vţdy sa prihovára k rastlinám. Minule som sa jej spýtal či 
si myslí, ţe im to pomáha. Odpovedala mi, ţe áno. Chcel som sa teda presvedčiť či rastliny vnímajú 
zvuk tak isto ako ľudia. Reagujú na pochvalu? Páči sa im nejaká hudba? Rozhodol som sa, to teda 
vyskúšať na fazuli obyčajnej (Phaseolis vulgaris). Fazuľu som si vybral pretoţe sa mi zdá byť ako 
vhodná laboratórna rastlina. Rýchlo rastie, má jednoduchú stavbu a nepotrebuje zvláštnu starostlivosť.  

Cieľom môjho projektu je pozorovanie fazule pri rôznych zvukových podnetoch (hudby a 
hovorenému slovu) počas pätnástich dní. Snaţím sa zistiť ako a či vôbec rastlina vníma zvuk vo 
svojom okolí. 

Rozhodol som sa, ţe budem pouţívať štyri druhy zvukových vzoriek: klasickú hudbu (W. A. 
Mozart, „Andante“), rockovú hudbu (Metallica, „The Day That Never Comes“), hovorené slovo s 
pozitívnym obsahom (ako pekne rastieš a pod.) a slovo s kritickým obsahom (si hlúpy kus zelene a 
pod.). 

Snaţil som sa čo najviac zminimalizovať vzájomný vplyv medzi jednotlivými vzorkami preto 
som urobil tieto opatrenia: zvukovo som ich odizoloval hrubými závesmi, vzorky som umiestnil čo 
najďalej od seba. Zabezpečil som im rovnaké podmienky: rovnaké mnoţstvo vody svetla a rovnakú 
pôdu. 

Zistil som, ţe na rastliny počas klíčenia zvukové podnety výrazný vplyv nemajú, ale na rastliny 
počas rastu výrazne vplýva hlavne hudba. Zvukové vlny taktieţ rozrušovali štruktúru pôdy, čím sa 
pôda okysličovala. Myslím si, ţe je to jeden z faktorov, ktoré ovplyvnili rast fazule. 
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