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Kategória A 
 

VÝSKYT A OCHRANA NETOPIEROV NA SÍDLISKU ZÁPAD 1 V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
Katarína Ambrozyová 

Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Radničné námestie 8, 052 01 Spišská Nová Ves 
 

Netopiere patria v dnešnej dobe medzi najviac ohrozené živočíchy. Človek výrubom starých 
stromov, ktoré poskytovali netopierom úkryt, prinútil tieto živočíchy odísť zo svojho prirodzeného 
prostredia – lesa. Netopiere boli nútené nájsť si úkryt inde, a tak obývajú škáry našich panelových 
domov. Je to však problém, pretože zatepľovanie činžiakov sa rozmáha. Cieľom práce je potvrdiť 
výskyt netopierov na Sídlisku Západ 1 v Spišskej Novej Vsi a tak zaistiť ochranu netopierov pri 
zatepľovaní panelových domov. Naším cieľom je aj určiť druhy netopierov obývajúce Sídlisko Západ 1 
a označiť potenciálne úkryty, aby v prípade zatepľovania boli netopiere zachránené.  

Na základe získaných výsledkov môžeme predpokladať, že druhy netopierov obývajúcich 
Sídlisko Západ 1 v Spišskej Novej Vsi v prevažnej miere zastupuje druh raniak hrdzavý (Nyctalus 
noctula). Je to jediný druh netopiera, ktorého môžeme počuť. Na sídlisku sa vyskytuje aj večernica 
pestrá (Vespertilio murinus). Počas letu je tento druh ľahko rozpoznať podľa hlasného cu-cu-cu. 
Úkrytové možnosti netopierov klesli za posledné dva roky zo 100 % na 40 %, čo je menej ako 
polovica. Môžeme predpokladať, že ak sa pri zatepľovaní panelových domov nebude brať ohľad na 
netopiere, tak nám zo sídlisk vymiznú. V dôsledku zatepľovania sú úkryty netopierov uzavreté 
polystyrénom alebo mriežkou častokrát aj s mláďatami vo vnútri. Takto sú netopiere odsúdené k 
uhynutiu.  

Táto práca má veľký význam pri zmapovaní vhodných a bezpečných úkrytov pre netopiere, 
pretože sú nevyhnutnou podmienkou ich prežitia v danom prostredí. Poznanie netopierích úkrytov, 
počet jedincov a druhy osídľujúce tieto úkryty – toto sú prvoradé údaje pre ich ochranu. Jeden 
netopier dokáže skonzumovať za jedinú noc až 3000 komárov. Ak si to vynásobíme kolóniou 
netopierov, dostaneme úctyhodné číslo, koľko kusov hmyzu sú netopiere schopné zlikvidovať za 
jedinú noc! Tým, že sa živia hmyzom a inými bezstavovcami aktívnymi počas noci, plnia 
nezastupiteľnú funkciu, ktorú nemajú iné denné živočíchy. Význam netopierov nevedia ľudia (možno z 
neznalosti) oceniť. Našou prácou sme chceli poukázať aj na to, aby si stavebné firmy viac všímali 
prítomnosť týchto živočíchov v činžiakoch. O tom, že sa to dá, svedčia konkrétne príklady, kde zistené 
úkryty boli nahradené búdkami.  
 
 

HODNOTENIE A POROVNÁVANIE ODONATOCENÓZ NA VYBRANÝCH 
MEANDRUJÚCICH TOKOCH V NITRIANSKOM KRAJI POČAS SEZÓNY 2011 

Attila Balogh  
SOŠ lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica 

 
V dôsledku melioračných a vodohospodárskych zásahov v 20. storočí boli mokrade 

modifikované podľa potrieb obyvateľstva. Najviditeľnejšie zásahy zaznamenali prírodné vodné toky, tie 
sa postupne upravovali na kanály s priamymi tokmi. V súčasnosti sú meandrujúce toky vzácne a 
hodnotné útočiská zriedkavých organizmov. Dôležité indikátory týchto procesov sú vážky. Ich počet a 
diverzita priamo odzrkadľuje kvalitu prostredia a akosť cenózy, ktorej sú súčasťou. Problematike 
mokradí sa venujem od roku 2008. O vážky sa zaujímam od roku 2009, keď som využil ich biologicko-
ochranársky význam na demonštráciu významu chránenej mokrade Ráczovo jazero v práci 
Ekosystém Ráczovho jazera a ochrana jeho biodiverzity. Ďalší rok sme pokračovali v pozorovaniach a 
spracovali sme ich v práci Pozorovanie imág odonatofauny počas leta 2010 na Ráczovom jazere. V 
mapovaní sme pokračovali aj v roku 2011, pričom sa nám podarilo zistiť vzácne, málo zmapované 
taxóny. V povodí Komocského kanála sú to Leucorrhinia pectoralis (24. 5. 2011) a Gomphus flavipes 
(28. 8. 2011) a pri povodí Dlhého kanála to bola vážka Libellula fulva (14. 5. 2011). Na základe týchto 
pozorovaní sme usúdili, že spomenuté mokrade si aj napriek úpravám zachovali prírode blízky 
charakter. Výskum sme rozdelili na dve fázy, na analýzu a syntézu. Náplňou analýzy bolo zisťovanie 
prítomnosti vážok od mája do augusta v povodiach Tvrdošínskeho potoka, Dlhého kanála a 
Komocského kanála. Na základe zistených druhov a ich bionómie sme vybrali najvhodnejšie metódy 
na odchyt vážok – smýkaciu metódu, metódu spätných odchytov a zber exúvií. Úlohou syntézy bolo 
vyjadrenie relatívnej početnosti na základe počtu jedincov bez závislosti na veľkosti populácie, vyjadriť 
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kvalitatívnu vlastnosť spoločenstva výpočet druhovej pestrosti, matematicky vyjadriť index dominancie 
taxónov za mesiac august, matematicky vyjadriť index podobnosti skúmaných troch spoločenstiev. Po 
zosumarizovaní výsledkov sme dospeli k zaujímavým záverom. Na skúmaných lokalitách sme 
zaznamenali celkovo výskyt deviatich nových druhov – Aeshna isosceles, Aeshna affinis, Anax 
parthenope, Anax imperator, Gomphus flavipes, Libellula depresa, Libellula fulva, Libellula 
quadrimaculata, Lecorrhinia pectoralis. Medzi odonatocenózami troch študovaných tokov sme zistili 
priemernú podobnosť 78,4 %. Túto vysokú podobnosť pripisujeme veľkému rozptylu imág. Zber exúvií 
nedokázal vývin Leucorrhinia pectoralis a Gomphus flavipes, ale dokladuje vývin Anax imperator, 
Aeshna affinis, Aeshna isosceles, Sympetrum vulgatum a Sympetrum sanguineum.  
 
 

FAUNISTICKÝ PRIESKUM MRAVCOV OKOLIA ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC  
A POROVNANIE ICH BIODIVERZITY NA LOKALITÁCH  

VZHĽADOM NA POKROČILOSŤ SUKCESIE 
Ján Deván 

Gymnázium Ľ. Štúra, Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín 
 

Pretože mravce sú v suchozemských ekosystémoch takmer všadeprítomné a len na Slovensku 
ich je viac ako sto druhov, no napriek tomu sú pomerne málo preskúmané, rozhodol som sa 
preskúmať faunu okolia Adamovských Kochanoviec, práve vzhľadom na túto významnú skupinu 
blanokrídleho hmyzu. Skúmané územie sa nachádza na styku Považského podolia a Bielych Karpát. 

Cieľom výskumu bolo zmapovať myrmekofaunu daného územia, porovnať druhovú diverzitu 
mravcov vzhľadom na pokročilosť sukcesie a navrhnúť vhodný spôsob ako ju zvýšiť alebo v prípade, 
že je dostatočne vysoká udržať. Výskum prebiehal od júna do konca septembra v rokoch 2007 a 
2008, v rokoch 2009 a 2010 som prácu doplnil o vlastné fotografie. Dokladový materiál som získaval 
pomocou zemných a Moerickeho pascí, následne som ho spracovával a určoval. V práci taktiež 
porovnávam druhovú diverzitu mravcov na mnou skúmanom území s inými blízkymi lokalitami. 

Môj prieskum potvrdil, že staré sady s trávnatým podrastom poskytujú životný priestor mnohým 
druhom mravcov. Na pozorovanom území o rozlohe asi 1,5 km² som zaznamenal celkovo 1804 kusov 
mravcov z 10 rodov a z 38 druhov. Z porovnania s inými blízkymi lokalitami vyplýva, že druhová 
diverzita mravcov je v našich podmienkach vyššia v teplejších a mozaikovitých typoch prostredia. Pri 
porovnaní vzhľadom na pokročilosť sukcesie bola najväčšia druhová pestrosť na niekoľko rokov 
nekosených lúkach, ktoré boli už z časti porastené krovinami. 

Pre udržanie tohto druhového bohatstva je nutné udržať tu doterajší spôsob hospodárenia, 
zabrániť prílišnému zarastaniu a vypaľovaniu.  
 
 
KLIEŠŤ OBYČAJNÝ (IXODES RICINUS), JEHO VÝSKYT V OBLASTI REKREAČNÝ LES 

MIHAĽOV (KYSLÍKOVÁ DRÁHA V BARDEJOVE), KYSLÍKOVÁ DRÁHA  
V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH, MNÍCHOVSKÝ POTOK, OCHORENIE NÍM ŠÍRENÉ 

LYMSKÁ BORELIÓZA, JEJ PRÍTOMNOSŤ V NAZBIERANÝCH KLIEŠŤOCH POMOCOU 
PCR REAKCIE A ELEKTROFORÉZY 

Alžbeta Dikunová 
Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, 058 01 Bardejov 

 
Málokto z nás si pri prechádzke lesom uvedomuje aké nebezpečenstvo na neho číha po 

napadnutí kliešťom. Skutočným nebezpečenstvom nie je parazit samotný ale ochorenia, ktoré 
prenáša. Neoboznámenosť ľudí s týmto ochorením (no bohužiaľ aj s inými) si vyberá svoju daň ,či už 
v lete alebo lete, a preto som si vybrala túto tému. Ciele mojej práce boli: zistiť súvislosti medzi 
výskytom kliešťa a vonkajšími podmienkami, zistiť sezónnu dynamiku výskytu kliešťa Ixodes ricinus na 
vybraných lokalitách, sledovať prítomnosť pôvodcov bakteriálného ochorenia lymskej boreliózy 
použitím PCR metódy a elektroforézy, potvrdiť teóriu, že najviac sú infikované dospelé štádiá. Ďalej 
sme skúmali výskyt lymskej boreliózy v rokoch (1997-2011) v Bardejovskom okrese, Prešovskom kraji 
a v rámci Slovenska a potvrdiť to, že či je výskyt lymskej boreliózy naozaj spätý s výskytom kliešťa 
ako je to uvádzané všeobecne v literatúre. 

Všetky práce prebiehali v teréne v mesiacoch február – november. Základnou metódou zberu 
biologického materiálu bolo vlajkovanie a ich počet sme zaznamenali a štatisticky spracovali. Po zbere 
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sme kliešte doniesli do SAV v Košiciach a s pomocou pracovníčky sme uskutočnili jednotlivé metódy. 
S využitím PCR metódy a elektroforézy sme zistili prítomnosť bakteriálneho ochorenia lymskej 
boreliózy u dvoch kliešťov, pričom jeden pochádzal z lokality v Bardejove a druhý z lokality v 
Bardejovskom okrese. Ďalej sme potvrdili aj to, že nakazené bývajú najviac dospelé štádiá. Podarilo 
sa nám za pomoci údajov z ústavu hygieny a epidemiológie zostaviť grafy výskytu lymskej boreliózy v 
rokoch (1997-2011) v Bardejove, porovnali sme výskyt lymskej boreliózy v rokoch (1997-2011) v 
Bardejovskom okrese, a porovnali sme aj výskyt lymskej boreliózy v rokoch (1997-2011) na Slovensku 
a v rámci Prešovského kraja. Potvrdili sme aj to, že výskyt lymskej boreliózy je naozaj spätý s 
výskytom kliešťa. 
 
 

VPLYV SUCHA NA RÔZNE ODRODY PŠENICE 
Filip Harvaník  

Gymnázium V. Mihálika, Kostolná 119, 926 01 Sereď 
 

Jedným z najväčších problémov pri pestovaní poľnohospodárskych plodín je sucho. Tento 
faktor ľudia doteraz nedokážu spoľahlivo kontrolovať a spôsobuje vážne straty v poľnohospodárstve 
na celom svete. Pre rastliny má sucho mnoho negatívnych účinkov, medzi ktoré patrí úbytok celkovej 
biomasy a znižovanie výnosov. Zároveň dochádza v rastlinách k zmenám v obsahu dôležitých látok 
ako sú cukry a proteíny.  

V experimente sme porovnali účinok sucha na rastliny súčasnej pšenice (Triticum aestivum), 
ktorá je výsledkom hybridizácie medzi domestikovanou tetraploidnou pšenicou (Tritticum dicoccum) a 
pôvodným predchodcom pšenice (Aegilops cylindrica). Každý z týchto troch predstaviteľov má iné 
charakteristické vlastnosti a rozdielne reaguje na nepriaznivé vplyvy okolia. Napríklad rastliny Tritticum 
dicoccum sa lepšie vyrovnávajú s nedostatkom živín v pôde a nie sú tak náchylné na nedostatok vody 
a vyššiu koncentráciu solí v pôde. Jedným z mechanizmov šetrenia s vodou v rastlinách je regulácia 
jej vyparovania cez prieduchy v pokožke listov. Aktivita prieduchov sa prispôsobuje okamžitým 
potrebám rastlín a určuje nielen mieru úniku molekúl vody, ale aj príjem molekúl CO2 – ako hlavného 
zdroja uhlíka a zložky energetických metabolitov v rastlinách. 

Výsledky experimentu preukázali, že rozličné odrody sa za tých istých podmienok vysporiadali s 
podmienkami sucha rôzne. Pokles dĺžky aj hmotnosti výhonkov sme pozorovali u všetkých troch 
odrôd. Počet prieduchov sa u rastlín vystavených suchu zmenšil. Veľkosť prieduchov sa zmenila, 
predĺžili sa, ale došlo k zmenšeniu ich šírky. Za sucha došlo k zvýšeniu výťažku proteínov, čo môže 
byť jednak dôsledkom dehydratácie pletiva, ale aj syntézou nových (obranných) proteínov. Zároveň sa 
zmenil obsah cukrov, vyplývajúc z vlastností a schopnosti odolať extrémnym podmienkam sucha.  
 
 

ANTIOXIDAČNÉ A PROTEKTÍVNE ÚČINKY EXTRAKTU Z VRATIČA OBYČAJNÉHO 
TANACETUM VULGARE NA RIASY CHLAMYDOMONAS REINHARDTII 

Silvia Hnátová 
Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra 

 
Toxické látky v prostredí vedú k stresu, ktorý indukuje syntézu proteínov teplotného šoku (Hsp). 

Hsp proteíny slúžia ako chaperóny, sú markermi stresu v organizme. Niektoré rastliny syntetizujú látky 
s protektívnym účinkom. Ako modelový organizmus sme použili jednobunkovú riasu Chlamydomonas 
reinhardtii. Hlavným cieľom bolo stanovenie antioxidačných a protektívnych účinkov extraktu z kvetu 
vratiča Tanacetum vulgare pri pôsobení stresových faktorov – zvýšenej teplote a vystavení síranu 
hlinitému Al2(SO4)3. Na vyhodnotenie experimentov a stanovení stresu po pôsobení stresových 
faktorov u rias C. reinhardtii sme použili SDS PAGE (SDS polyakrylamidová bielkovinová 
elektroforéza) a metódu percenta prežívania. Proteínový profil získaný pomocou SDS PAGE sme 
použili na porovnanie syntézy proteínov, najmä Hsp proteínov. Na stanovenie antioxidačnej aktivity 
extraktu z vratiča sme použili DPPH test. DPPH testom sme zistili antioxidačnú aktivitu extraktu z 
vratiča, s úspešnosťou až 90 % vychytávania radikálov pri 0,5 % koncentrácii. Zároveň sme preukázali 
protektívne účinky extraktu pri pôsobení síranu hlinitého – pri predovplyvnení extraktom sa percento 
prežívania zvýšilo o 50 %. Zistili sme rôzne účinky vratiča na riasy, na ktoré má jasné antioxidačné a 
protektívne účinky pri vystavení síranu hlinitému. Extrakt z vratiča sa tak v budúcnosti môže použiť 
ako antioxidant a zároveň látka chrániaca pri expozícii hliníku. 
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AKUMULÁCIA ŤAŽKÝCH KOVOV V HUBÁCH DRUHU AGARICUS ARVENSIS  
Maroš Huličiak 

Gymnázium, Školská 8, 017 01 Považská Bystrica 
 

Huby sú bohatou zložkou proteínov a množstva potrebných minerálnych látok. Mnohé z látok, 
ktoré huba prijíma, môžu byť pre ostatné organizmy toxické – napríklad izotopy rádioaktívnych prvkov 
alebo niektoré z ťažkých kovov. Nie všetky huby však majú rovnakú schopnosť prijímať ťažké kovy zo 
substrátu, ovzdušia alebo akumulovať kovy vo väčšom množstve. 

Cieľom projektu bolo zistiť prítomnosť a množstvo vybraných ťažkých kovov v hube druhu 
Agaricus arvensis z dvoch rôznych lokalít, určiť zdroje, z ktorých huba absorbuje zistené ťažké kovy a 
skúmať prejavy, resp. dôsledky (morfologické, fyziologické) prítomnosti ťažkých kovov na skúmaný 
druh huby.  

Prítomnosť vybraných ťažkých kovov som zisťoval v troch vzorkách. Prvá bola odobraná z 
trávnatého biotopu v okolí obce Udiča, druhá z trávnatého biotopu v okolí obce Dolná Mariková a 
tretia vzorka bola porovnávacia, vypestovaná v laboratórnych podmienkach na pripravenom substráte. 
Vzorky boli následne nakrájané, usušené a pripravené na analýzu. Pomocou plameňovej atómovej 
absorpčnej spektrometrie som určil množstvo Zn v sušine húb. Na určenie množstva Al poslúžila 
optická emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou. Pomocou hmotnostnej absorpčnej 
spektrometrie s indukčne viazanou plazmou som zasa určil množstvo Ba, Co, Cr, Pb, Cd, Cu a Ni. 
Výsledkom bolo bohaté zastúpenie uvedených kovov v hubách obidvoch lokalít, pričom koncentrácia 
Pb z lokality pri Dolnej Marikovej prekročila maximálnu prípustnú hodnotu viac ako stokrát. Na určenie 
zdrojov som odobral aj vzorky substrátu. Hmotnostná spektrometria vzoriek substrátu, z ktorého 
plodnice vyrastali, poukázali na fakt, že huba neakumuluje kovy len zo substrátu, ale aj z iného zdroja 
(napr. z ovzdušia), keďže namerané hodnoty v substráte boli menšie ako hodnoty v sušine plodníc 
analyzovaných húb. Na zistenie prejavov, resp. dôsledkov prítomnosti ťažkých kovov v hubách som 
sa zameral na pozorovanie zmien vzhľadu a tvaru plodníc, skúmanie obsahu vody v plodniciach a 
sledovanie rýchlosti ich rastu. Z výsledkov vyplýva, že prítomnosť ťažkých kovov sa na vonkajšom 
vzhľade a morfológii skúmaných húb prejavila iba nepatrne – miestami sa objavovali hnedé škvrny na 
plodniciach. Tvarové zmeny sa neprejavili. Prítomnosť ťažkých kovov sa výraznejšie prejavila vo 
fyziológii. Huby kontaminované ťažkými kovmi, ako som zistil pozorovaním a skúmaním vzoriek 
vypestovaných na pripravenom substráte, rástli pomalšie a pri určitých koncentráciách prestali rásť. 
Taktiež huby kontaminované ťažkými kovmi obsahovali väčší podiel vody na úkor sušiny, to znamená, 
že ťažké kovy vplývajú na zadržiavanie vody v hubových bunkách. Konzumácia húb kontaminovaných 
ťažkými kovmi môže byť pre človeka zdraviu škodlivá, avšak vonkajšie prejavy, ktoré by mohli 
signalizovať bežnému hubárovi kontamináciu, sú nepatrné.  
 
 

PROGRESÍVNE METÓDY BOJA PROTI PODKÔRNEHO HMYZU (OCHRANA LESOV) 
Zuzana Kapičáková 

Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 23, 029 01 Námestovo 
 

Lesy sú rozhodujúcim komponentom prírodného prostredia a na Slovensku majú podstatné 
zastúpenie, lebo zaberajú viac ako 40 % územia nášho štátu. Túto tému som si zvolila práve preto, 
lebo lesy predstavujú krehký a citlivý ekosystém, ktorý je vystavený pôsobeniu komplexu 
antropogénnych a prírodných škodlivých činiteľov a je potrebné, aby sme začali venovať svoju 
pozornosť aj týmto smerom.  

Jedným z hlavných cieľov mojej práce bolo oboznámiť širšiu verejnosť s lesnými ekosystémami 
a s ich spôsobom ochrany. Mnoho z nás nemá dostatok informácií o tom, aká je ochrana lesa dôležitá 
a akým negatívnym činiteľom sú v dnešnej dobe vystavené obrovské plochy lesných území. Z tohto 
dôvodu som sa rozhodla informovať o tejto problematike. V mojej práci som si stanovila tieto ďalšie 
ciele: 1. porovnať klasické a nové spôsoby ničenia podkôrneho hmyzu so zameraním najmä na 
lykožrúta smrekového (Ips typographus) a na lykožrúta lesklého (Pityogenes chalcographus). Zároveň 
vysvetliť výhody a nevýhody nového a progresívneho spôsobu ničenia podkôrneho hmyzu, 
entomopatogénnej huby – Beauveria bassiana, 2. poukázať na zhoršujúci sa stav súkromných lesov a 
navrhnúť možné spôsoby ochrany, 3. uviesť vlastné hypotézy a tvrdenia o ochrane území s najvyšším 
stupňom ochrany – A zóny. Spolupracovala som s Ing. Jozefom Brunčákom, ktorý je referentom 
ochrany lesa a ekológie v Štátnych lesoch – Odštepný závod Námestovo. Poskytol mi mnoho 
užitočných informácií, ktoré som využila pri koncipovaní textu práce.  



7 

Svojou prácou by som chcela zvýšiť informovanosť laickej verejnosti o nových a efektívnych 
spôsoboch ničenia podkôrneho hmyzu a oboznámiť s rizikami, ktoré môže človek svojou nedbalou 
činnosťou a nevšímavosťou zapríčiniť (aj prostredníctvom prednášok na našej škole a na SOŠ 
lesníckej v Tvrdošíne). Keďže lesy Hornej Oravy sú z veľkej časti monokultúry, je dôležité, aby sme 
prejavili záujem o ochranu týchto ekosystémov. Taktiež vďaka zhrnutým výsledkom mojej práce a 
porovnávaním výhod a nevýhod spôsobov ničenia podkôrneho hmyzu, som dospela k záveru, že 
najlepším spôsobom by bola kombinácia klasických lapákov spolu s entomopatogénnou hubou – 
Beauveria bassiana.  
 
 

AKNÉ – „TRÁPENIE“ MLADÝCH ĽUDÍ 
Alžbeta Kubaľáková 

Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 23, 029 01 Námestovo 
  

Akné (acne vulgaris) je jedno z najrozšírenejších kožných ochorení. Týmto ochorením trpí okolo 
85 % mladých ľudí medzi 12. až 25. rokom života. Po štvorročnom trápení s akné som sa rozhodla 
napísať prácu na túto tému, pretože naozaj viem, že práve acne vulgaris spôsobuje trápenie a má 
veľký vplyv na psychiku mladého človeka.  

V práci som si stanovila tieto ciele: 1. hlbšie preskúmať dané ochorenie prostredníctvom 
rozhovorov s dermatologičkou a získavaním podrobnejších informácii o tomto ochorení na internete a 
v odborných knihách, 2. zistiť informovanosť študentov Gymnázia Antona Bernoláka o poznatkoch 
akné, vek prejavu tohto ochorenia, postupy liečby, ktoré vykonali a aké rady by odporučili mladým 
ľuďom, ktorých trápi akné a 3. pomôcť mladým ľuďom, ktorí trpia týmto ochorením prostredníctvom 
informačného letáku obsahujúceho základné informácie o ochorení, správne postupy liečby a užitočné 
rady z bežného života.  

Pri vypracovávaní práce som použila viacero metód. Najčastejšími zdrojmi informácií boli 
vlastné poznatky, ktoré som doplnila informáciami od dermatologičky, z internetu a návštevou lekární 
v Námestove, kde som sa informovala o najbežnejších liekoch proti akné. Prácu som si rozdelila na 
teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť ponúka základné informácie o akné, jeho príčinách vzniku 
a liečbe u mladých ľudí. Dôležitou súčasťou sú informácie o prevencii a liečbe akné. Veľký vplyv má 
ochorenie na sebavedomie mladého človeka, ktoré sa znižuje, hanbí sa a bráni sa komunikácii s 
rovesníkmi, vyhýba sa spoločnosti. Mladý dospievajúci človek si neraz dáva do súvisu svoj vzhľad s 
tým, aký je v skutočnosti a má pocit, že s tvárou plnou vyrážok nemôže byť obľúbeným.  

V praktickej časti projektu uvádzam dotazník o akné, informačný leták o ochorení, správne 
postupy liečby a užitočné rady z bežného života. Dotazníka sa zúčastnilo 100 študentov Gymnázia 
Antona Bernoláka. Anketové otázky sa týkali všeobecných poznatkoch o akné, liečbach a radách, 
ktoré by študenti poskytli. Vzorku tvorili študenti vo vekovej kategórií od 14-19 rokov. Uvedené 
informácie som spracovala do grafu. Zaujímavé je zistenie, že aj keď je akné pomerne časté 
ochorenie, len malé percento študentov má vytvorený detailnejší obraz daného ochorenia.  

Preto svoje doterajšie poznatky chcem naďalej rozširovať a dávať do povedomia mládeže, či už 
publikáciou zozbieraných poznatkov, zverejnenia informácií o tomto ochorení na webovej stránke 
Gymnázia Antona Bernoláka alebo formou prednášok a prezentácií na školách. 
 
 

MUTOVANÁ K527A HSDR PODJEDNOTKA ECOR124I 
Peter Lenárt 

Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica 
 

Reštrikčno-modifikačné enzýmy typu I sa vyvinuli ako vysoko dômyselné, a pre život 
prokaryotickej bunky nevyhnutné, makromolekulové komplexy. Sú schopné rozpoznať a zničiť fágovú 
DNA, zatiaľ čo pomocou metylácie chránia vlastný bakteriálny genóm. Na lepšie porozumenie 
štruktúry a funkcie týchto významných prokaryotických „imunitných systémov“ je veľmi dôležitá štúdia 
podjednotiek, z ktorých sa skladajú.  

Cieľom tohto projektu bolo destabilizovať štruktúru HsdR podjednotky EcoR124I zmenením 
Lyzínu 527 na Alanín. Následne takto pozmenenú podjednotku exprimovať, purifikovať a 
koncentrovať. Mutácia bola uvedená použitím site-direct mutagenesis a jej prítomnosť bola neskôr 
potvrdená sekvencovaním. Podmienky pre expresiu mutovanej K527A HsdR podjenotky boli úspešne 



8 

nájdené. Mutovaná K527A R-podjednotka bola exprimovaná. R-podjednotka bola purifikovaná 
pomocou „anion exchange chromatography“ a následne koncentrovaná.  

Purifikovaná R-podjednotka môže byť použitá pre ATPazové a reštrikčné testy in vitro. 
 
 

AVIFAUNA ČASTI LESNÝCH KOMPLEXOV GALMUSU  
A INTRAVILÁNU OBCE CHRASŤ NAD HORNÁDOM 

Miloš Melega 
Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Radničné námestie 8, 052 01 Spišská Nová Ves 

 
Aves (vtáky) si našli vhodné podmienky na život na každom svetadiely našej planéty. Na 

Slovensku sa doposiaľ vyskytlo 351 druhov vtákov. Približne 8 000 000 vtáčích párov každoročne 
hniezdi v našich lesoch, mestách či dedinách.  

Cieľom našej práce bolo zistiť kvalitatívne a kvantitatívne zloženie avifauny v časti lesných 
komplexov Galmusu a intravilánu obce Chrasť nad Hornádom a následne zistiť podobnosť a odlišnosť 
v skladbe avifauny v týchto dvoch rozdielnych biotopoch. Lesy Galmusu sú neustále drancované 
lesníckymi zásahmi, čím sa zhoršujú podmienky pre výskyt vtáctva. V obci je to taktiež človek, ktorý 
sa podieľa na zmene stavov našich operencov či už nelegálnym odstrelom alebo zhadzovaním hniezd 
Hirundo rustica a Delichon urbica.  

Naše terénne pozorovania prebehli v hniezdnom období od 1. 3. 2011 do 30. 6. 2011 metódou 
určovania vtákov pomocou vyhľadávania ich hniezdnych okrskov. Pozorovania sme uskutočnili v 
skorých ranných a večerných hodinách. Zaznamenali sme druhové zastúpenie a početnosť 
hniezdiacich i nehniezdiacich vtákov oboch uvedených biotopov. Vyhodnotili sme druhy a čeľade s 
najvyšším zastúpením a označili sme aj druhy s najnižšou početnosťou. Zistili sme podobnosť dvoch 
spomínaných biotopov podľa Jaccardovho indexu podobnosti. Taktiež sme zistili, že druhová skladba 
v intraviláne obce Chrasť nad Hornádom je dvakrát menšia ako v lesných porastoch Galmusu.  

Na základe našich pozorovaní sme dospeli k záveru, že vtáčie populácie nemajú v tejto 
skúmanej oblasti vytvorené vhodné podmienky pre svoj prirodzený rast. Avšak, aj keď ich nachádzajú, 
negatívny prístup človeka k životnému prostrediu neumožňuje ich progres. Ba naopak, vhodné biotopy 
ubúdajú a s nimi klesá aj druhová rozmanitosť a početnosť vtáctva. Mnohé vtáčie druhy sa stávajú 
vzácnymi. Zvýšené environmentálne povedomie človeka môže, podľa nášho názoru, zlepšiť dnes 
pozorovaný stav. Naša práca ponúka prvé výsledky, ktoré sa môžu stať východiskovým materiálom a 
inšpiráciou pre ďalších ornitológov, výskumníkov a nadšencov. Našou ambíciou do budúcnosti je 
zopakovať pozorovanie rovnakou metódou a tak porovnať zmeny a zloženie avifauny, ale aj rozšíriť 
výber pozorovaných oblastí pohoria Galmus.  
 
 

ENTOMOLOGICKÁ ZBIERKA FUZÁČOV REGIÓNOV SLOVENSKA  
S PODROBNÝM ZAMERANÍM NA MALÉ A BIELE KARPATY 

Peter Mihálik 
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  

 
Už ako malého chlapca ma zaujímal život v prírode, najmä život hmyzu. Zbieral som lienky, 

lúčne koníky a iný hmyz. V rokoch 2000 a 2001 sme boli na výstave hmyzu v Brezne nad Hronom. 
Tieto výstavy zvýšili môj záujem o zbieranie hmyzu. Na týchto výstavách sme zistili, že v Bratislave je 
možné zakúpiť rôzny entomologický materiál (špendlíky, škatule) a rôzne iné pomôcky potrebné pri 
zbere hmyzu. Spočiatku som zbieral všetky druhy hmyzu, no čoraz väčší záujem som mal o zbieranie 
fuzáčov.  

Cieľom mojej práce bolo skompletizovať zbierku fuzáčov celého Slovenska, čo nám trvalo až do 
roku 2011. Taktiež svojou zbierkou fuzáčov Slovenskej republiky som chcel dokázať, že aj amatérsky 
entomológ môže vybudovať originálnu zbierku hmyzu. Touto zbierkou som chcel upozorniť tiež na to, 
že zoznam chránených druhov žijúcich na Slovensku nie je dostatočný. Chýbajú v ňom tzv. menej 
atraktívne, ale veľmi vzácne druhy, ktoré sú na pokraji vyhynutia. Z mapy našej vlasti miznú závratnou 
rýchlosťou veľké plochy lesných porastov, čo vedie k zániku mnohých druhov hmyzu. Vplyvom týchto 
zmien v prírode aj najmenší motýlik alebo chrobák, dnes celkom obyčajný a hojný, bude možno v 
budúcej generácii cenným dokladom, keď ho už v prírode nebude možné objaviť. V mojej zbierke 
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fuzáčov sa nachádzajú druhy, ktoré už na Slovensku vyhynuli a moja zbierka bude v budúcnosti 
možno jedným z dôkazov ich existencie. 
 
 

POZOROVANIE DRUHOV CHROBÁKOV Z ČEĽADE MORDELLIDAE  
(COLEOPTERA: TENEBRIONIDEA) NA JUHOZÁPADE SLOVENSKA  

S POZNÁMKAMI K MORFOLÓGII A TAXONÓMII 
Dávid Selnekovič 

Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 
 

Počas prieskumu fauny chrobákov z čeľade Mordellidae, som na sledovanom území zistil 41 
druhov zo 7 rodov. Tento počet predstavuje 55 % všetkých druhov čeľade vyskytujúcich sa na území 
Slovenska. 4 zistené druhy sú pravdepodobne novými druhmi pre faunu Slovenska. Výskum odhalil 
nové živné rastliny pre dva druhy z rodu Mordellistena. Porovnávanie s materiálom z celého územia 
Slovenska, prinieslo nové fakty pre komparatívnu morfológiu druhov Mordellistena pumila (Gyll.), M. 
purpureonigrans Erm., Mordellistena brevicauda (Boh.) a M. pseudobrevicauda Erm. V tejto práci som 
sa tiež venoval rozdeleniu rodu Mordellistena do dvoch poddruhov na základe počtu terminálnych 
tŕňov na zadných holeniach. Pokračovanie vo výskume môže v budúcnosti priniesť dôležité zistenia o 
rozšírení a bionómii druhov sledovanej čeľade. 
 
 

ŠTÚDIUM DRUHOVEJ DIVERZITY RÝB A ICH PARAZITOV V RIEKE TOPĽA 
Andrej Tkáč 

Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12 ,085 70 Bardejov 
 

Negatívny vplyv ľudskej činnosti na vodné ekosystémy spôsobuje pokles diverzity existujúcich 
druhov rýb ako aj ich parazitov, ktoré v nich majú významnú ekologickú a evolučnú úlohu. Spoznanie 
druhovej diverzity parazitov si preto zasluhuje osobitnú pozornosť. Doterajšie poznatky týkajúce sa 
vplyvu znečistenia vodného prostredia na parazity sú zatiaľ len fragmentárne. Hlavnými cieľmi práce 
bolo: popísať skúmaný úsek rieky Topľa, zistiť druhovú diverzitu rýb, zistiť druhové spektrum parazitov 
a morfometricky detailnejšie analyzovať modelový druh parazita s biologickým resp. ekologickým 
významom. 

Výskum sme realizovali od júna 2010 do septembra 2011 na približne 10 km úseku od 
vodárenského splavu nad mestom Bardejov, cez intravilán mesta a mestskej časti Bardejovská Nová 
Ves po most vedúci do obce Komárov. Celkovo sme vykonali 56 návštev sledovaného úseku, z 
ktorých 4 reprezentatívne výlovy boli začlenené do spracovania tejto práce.  

Na úseku rieky Topľa dlhom 1 km sme ulovili 43 rýb z toho bolo 6 rýb dravých a 37 rýb 
nedravých. Ryby boli zaradené do 5 čeľadí (kaprovité, lososovité, slížovité, pĺžovité, ostriežovité). 
Ryby sme následne pitvali neúplnou parazitologickou pitvou. V ulovených rybách sa zistil výskyt 16 
druhov parazitov patriacich do 3 kmeňov, 3 tried, 4 radov. Keďže doposiaľ nebol na rieke Topľa 
vykonaný žiadny prieskum parazitofauny rýb, má táto práca veľký prínos k doplneniu údajov o 
parazitoch rýb Slovenska.  
 
 

NÁVRH INFORMAČNÝCH TABÚL  
V SPOJOVACEJ ČASTI NITRIANSKEHO MESTSKÉHO PARKU 

Andrea Tóthová  
Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra 

 
Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť tri informačné tabule v Spojovacej časti Nitrianskeho 

Mestského parku a určiť miesta, kde by mohli byť tabule umiestnené. Informačné tabule majú slúžiť 
návštevníkom Mestského parku, žiakom škôl pri odborných exkurziách. 

Veríme, že nami navrhnuté tabule využije Mestský úrad v Nitre a čím skôr ich umiestni do 
parku, aby mohli splniť svoj účel. Ku tvorbe tabúľ sme si vytvorili vlastnú fotodokumentáciu. Tú sme 
spracovali pomocou grafických programov Photoshop, Illustrator. Na vyrezanie úseku mapy sme 
použili projekčný program Autocad. Na označenie polohy drevín na mape sme použili program Adobe 
Professional 7. 
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KÁVA 
Ivana Útla 

Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava 
 

Ako tému na Biologickú olympiádu som si zvolila prácu s názvom „Káva“. V dnešnej dobe je 
káva veľmi populárny nápoj, avšak väčšina ľudí vlastne ani nevie, čo pije a ťažko si predstaví cestu 
kávového zrnka ku konečnému produktu – lahodnej káve.  

Cieľom mojej práce bolo oboznámiť sa s ontogenetickým vývinom rastliny kávovníka, zberom jej 
plodov, spracovaním, pražením, prípravou, ako aj jej účinkami a štatistickými meraniami spotreby kávy 
a účinkami kávy na krvný tlak.  

Môj otec vycestoval minulý rok do Kolumbie, za účelom navštívenia kávových plantáží, získania 
dokumentov a materiálov z oblasti pestovania, výroby a spracovania kávy. Priniesol aj cenné zrnká, z 
ktorých dnes už vypestoval veľa plánt. Niekoľko z nich mám doma posadených i ja. Spolu s ocinom 
som zelené kávové zrná pražila na požadovaný aktrón, následne pomlela a v Coffee Dripperi 
pripravila viacero odlišných nápojov, ktoré som degustovala. Zistila som, že chuť pripravenej kávy 
ovplyvňuje jej praženie, mletie, kvalita vody. 

V závere uvádzam, že podľa výskumov je káva najsilnejší antioxidant v prírode, a aj ďalšie 
pozitívne účinky kávy na ľudský organizmus. Vytvorila som tabuľku, v ktorej sú uvedené rôzne nápoje 
s obsahom látky kofeínu. Touto prácou som chcela priblížiť svoje poznatky o tejto zaujímavej rastline 
a jej produktoch. 
 
 
 
 
 

Kategória B 
 

NOVÉ LOKALITY MÄSOŽRAVEJ RASTLINY BUBLINATKY NEBÁDANEJ 
(UTRICULARIA AUSTRALIS) V OKOLÍ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Marek Andreánsky 
Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Radničné námestie 8, 052 01 Spišská Nová Ves 

 
Bublinatka nebádaná (Utricularia australis, R. BR) je mäsožravá rastlina, ktorá patrí k vzácnym 

a ohrozeným druhom na území Slovenskej republiky, ale aj Európy. Táto rastlina sa vyskytuje 
prevažne na južnom Slovensku v stojatých vodách zoskupená v hojnom počte na jednom mieste. 
Utricularia australis patrí medzi vodné mäsožravé rastliny. Cieľom našej práce bolo zmapovať a 
zmerať novú lokalitu, preskúmať okolitý terén, zistiť približný počet tejto mäsožravej rastliny, 
analyzovať vplyv vybraných činiteľov na jej výskyt a podieľať sa na ochrane tohto územia. 

Preskúmali sme rozšírenie druhu Utricularia australis na objavenom území bývalého hliniska 
Spišská Nová Ves a vplyv vybraných ekologických činiteľov pre jej rast. Naše terénne výskumy 
prebiehali na jeseň roku 2011. Zistili sme, že Utricularia australis sa vyskytovala na jedenástich 
miestach v hojnom počte. Taktiež sme mali možnosť vidieť aj jej kvitnutie. V blízkosti tejto lokality sme 
zaznamenali výstavbu rodinných domov a zvýšený počet komunálneho odpadu, čo môže mať priam 
katastrofálne následky pre rast tohto ohrozeného druhu na tomto území. Pre zachovanie tejto lokality 
s výskytom Utricularia australis je nevyhnutná ochrana celého biotopu, v ktorom bola lokalizovaná. 
Táto lokalita v blízkosti Spišskej Novej Vsi je pravdepodobne jedna z mála lokalít s výskytom 
Utricularia australis na Slovensku. 
 
 

VÝSKYT, EKOLÓGIA A ETOLÓGIA VYDRY RIEČNEJ (LUTRA LUTRA LINNÉ 1758)  
NA HORNOM TOKU RIEKY TOPĽA V A NAD MESTOM BARDEJOV 

Michaela Bujdová  
Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov 

 
Vydra riečna (Lutra lutra) patrí medzi mäsožravé cicavce (Carniovora – Mammalia), z čeľade 

Mustelidae a podčeľade Lutrinae. Jej výskyt možno najľahšie dokázať nálezom pobytových znakov 
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(stopy, trus, zvyšky koristi, vydrie kĺzačky a značkovacie kôpky). Hlavným cieľom tejto práce bolo 
zistiť, zhromaždiť a porovnať údaje o početnosti vydry riečnej v okolí Bardejova – v povodí horného 
toku rieky Topľa v rozmedzí rokov 1995-2011.  

Počas štyroch mesiacov (október 2011 – január 2012) sme zaznamenali prítomnosť vysokého 
počtu pobytových znakov vydry riečnej na skúmanom území povodia rieky Topľa v a nad mestom 
Bardejov a tieto zistenia sme porovnali s predchádzajúcimi prácami na skúmanom území. V danej 
lokalite boli nájdené odtlačky stôp, stopové dráhy, trusové značenia, generačné a prechodné úkryty, 
zvyšky potravy, kĺzačky a miesta váľania vydier. Z našich zistení je zrejmé, že na danom úseku je 
preukázateľná prítomnosť 7 vydier, čo predstavuje mierne zvýšenie populácie vydry riečnej na tomto 
území oproti predošlým mapovaniam. 

Druhým cieľom bolo určiť vplyv antropogénnych činiteľov ohrozujúcich jednotlivé jedince vydry 
riečnej (dopravné komunikácie, regulácie riečneho koryta, mostné konštrukcie, nelegálny lov, atď.) ako 
aj vplyv a možné formy znečisťovania vodných tokov ako činiteľov ohrozujúcich lokálnu populáciu 
vydry riečnej v hornom toku rieky Topľa.  

Súhrnom všetkých zistení môžeme zaradiť lokalitu Bardejov – Tarnov medzi priaznivo sa 
rozvíjajúce oblasti výskytu vydry riečnej. Budúcnosť tohto územia môže mať tendenciu ďalšieho rastu 
populácie vydry, ak sa životné prostredie bude udržiavať čisté a nenarušené a ak to trofické 
podmienky prostredia dovolia. 
 
 
 

POROVNÁVANIE SCHOPNOSTI UČIŤ SA U HLODAVCOV 
Alexandra Cingelová 

Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, 974 01 Banská Bystrica 
 

Každý živočích má vrodené určité správanie. Toto správanie sa môže zmeniť alebo doplniť 
správaním naučeným za špeciálnych podmienok, do ktorého môžu priamo zasahovať experimentátori. 
Mojím cieľom bolo porovnať schopnosť riešiť problematiku bludiska u dvoch druhov hlodavcov: 
laboratórna myš (albín) a škrečok džungársky.  

Mojou snahou bolo dokázať, že rozdielne druhy živočíchov majú rozdielne vnímanie okolia a 
rozdielne spracovávajú informácie, prípadne si inak zvykajú a prispôsobujú sa podmienkam. 

Prvý krok mojej výskumnej časti bol nasledovný. Z kartónových krabíc som vyrobila bludiská 
troch náročností a postupne som hlodavce vkladala do bludísk za účelom riešiť ich problematiku. Na 
konci labyrintu bola umiestnená potrava. Úlohou hlodavcov bolo nájsť v bludisku cestu k potrave a 
zapamätať si ju, čím by urýchlili ich prechod labyrintom a potravu by získali rýchlejšie. V prvom a 
treťom bludisku som ako prvého testovala džungárskeho škrečka a ako druhú laboratórnu myš. V 
druhom som postup vymenila, teda prvá riešila labyrint laboratórna myš. Na podnet toho boli rozdielne 
aj časy. Hlodavec, ktorý prechádzal bludisko ako druhý mal časy priemerne kratšie. Usudzujem teda, 
že sa orientoval aj podľa pachu predchádzajúceho hlodavca. Kvôli pachovej stope boli výsledky 
nepresné, preto som vyrobila ešte dva zhodné labyrinty, takže oba hlodavce mali rovnaké podmienky. 

Výsledkom môjho výskumu je, že laboratórna myš sa dokáže rýchlejšie naučiť riešiť bludisko 
ako škrečok džungársky. Postrehla som taktiež, že myš sa v akváriu naučila, že keď jej zaklopem na 
domček tak má vyjsť von, naopak škrečok z akvária často utekal. Zatiaľ čo laboratórna myš sa 
správala v labyrinte veľmi múdro a hneď vedela čo robiť, škrečok sa najskôr zdvihol na zadné a vetril 
potravu, potom sa pokúšal preliezť steny bludiska a snažil sa dostať priamo k potrave. Po určitom 
čase a mojich podnetoch sa však naučil, že má zostať medzi stenami bludiska. Z tohto vyplýva že 
džungársky škrečok nebol taký učenlivý ako laboratórna myš a správal sa viac pudovo. 

Prínosom môjho výskumu bolo potvrdenie tvrdení o inteligencií hlodavcov, ktorú veľa ľudí v 
dnešnej dobre podceňuje. Niektorí si vytvárajú predsudky o hlodavcoch len na základe toho, že sú to 
malé zvieratá, ktoré sú v určitej miere niekedy aj škodcami. 
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INVÁZNE VS. LIEČIVÉ RASTLINY NA LOKALITE LIDO PRI PIEŠŤANOCH 
Denis Depeš 

Spojená katolícka škola Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 949 01 Nitra 
 

V práci sme sa zamerali na určenie druhového zloženia inváznych a liečivých druhov rastlín na 
lokalite Lido nachádzajúcej sa v okolí mesta Piešťany.  

Lido patrí do teplej klimatickej oblasti charakterizované je teplou nížinnou klímou s dlhým teplým 
a suchým letom, krátkou, mierne teplou, suchou zimou s krátkym trvaním snehovej pokrývky. 
Priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje približne 9,2 °C, priemerná teplota vegetačného obdobia 
sa pohybuje v rozpätí 16-17 °C, posledné roky sú však teplejšie. Úhrnné ročné zrážky presahujú 600 
mm. Územie obklopuje Váh a umelý Biskupický kanál. Patrí medzi mladé nánosové brehy rieky Váh – 
ide o tzv. sihote tvorené recentnými naplaveninami pieskov a štrkov, alebo fluvizeme. Dá sa 
charakterizovať ako lužný les vŕbovo-topoľový. Územie je často zaplavované.  

Jedným z cieľov práce bolo poukázať na zanedbané územie v blízkosti mesta Piešťany. Sú tu v 
kontraste pôvodné a invázne rastliny, čo predstavuje prirodzený výsledok sukcesie. Lido je napriek 
tomu bohaté na liečivé a chránené druhy rastlín. V minulosti bolo územie obľúbené rekreačné miesto 
pre svoje vhodné podmienky na kúpanie, šport, turistiku a relax miestneho obyvateľstva. V dnešnej 
dobe ľudia berú Lido iba ako súčasť lužných lesov okolia a pôvodná rekreačná funkcia krajiny sa 
vytratila. Do ekosystému sa dostali mnohé invázne druhy rastlín, ktoré sú v kontraste s liečivými, či 
úžitkovými druhmi rastlín. V práci sme využívali metódy terénneho prieskumu. Na určenie populačnej 
hustoty sme využívali početnú metódu a na zachytenie stavu krajiny fotoaparát.  

Na sledovanej lokalite sme zaznamenali mnoho liečivých a úžitkových rastlinných druhov. 
Medzi najzastúpenejšie patria: hloh obyčajný (Crataegus laevigata Poir.), trnka obyčajná (Prunus 
spinosa L.), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica L.), divozel veľkokvetý (Verbascum densiflorum Bertol.), 
púpava lekárska (Taraxacum officinalis L.), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare L.), sedmokráska 
obyčajná (Bellis perennis L.), rebríček obyčajný (Achillea millefolium L.), čakanka obyčajná (Cichorium 
intybus L.), materina dúška vajcovitá (Thymus pulegioides L.), mäta dlholistá (Mentha longifolia L.), 
skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata L.). 

Vyskytovali sa tu aj druhy, ktoré sa za určitých okolností považujú za liečivé avšak spôsobujú v 
ekosystéme aj určité škody. Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.) je vďačnou inulínovou 
plodinou pestovanou aj v podmienkach Slovenska avšak v prirodzenom ekosystéme predstavuje 
obzvlášť nebezpečnú inváznu rastlinu. V sledovanej lokalite sme zisťovali populačnú hustotu na 1 m². 
Meranie sme opakovali 4-krát v lokalitách vzdialených od seba minimálne 20 m. Priemerná hustota 
porastu bola 159 rastlín na m². Hustota populácie závisela od veku porastu slnečnice hľuznatej. 
Porasty, ktoré sa na sledovaných stanovištiach vyskytovali už niekoľko rokov mali populačnú hustotu 
väčšiu ako porasty mladšie. 

Z inváznych druhov rastlín sme v sledovanej lokalite zaznamenali druhy: zlatobyľ obrovská 
(Solidago gigantea Ait.), sumach pálkový (Rhus typhina L.) a netýkavka malokvetá (Impatiens 
parviflora DC.). V porastoch krovín sme zaznamenali jedovatý rastlinný druh bršlen európsky 
(Euonymus europaeus L.). Tento je významný aj ako medzihostiteľ mnohých druhov vošiek. V lokalite 
Lido sme zistili 4 druhy inváznych rastlín a vybrali sme 12 najzastúpenejších druhov liečivých rastlín. 
Táto lokalita by sa mohla v blízkej budúcnosti opätovne využívať na rekreačné účely pre miestne 
obyvateľstvo. V práci neuvádzame kompletný fytocenologický prieskum, tým sa budeme zaoberať v 
ďalšom období. 
 
 

VÝSKYT BOBRA VODNÉHO NA KUSÍNSKOM RYBNÍKU A V ŠIRŠOM OKOLÍ 
Pavel Herman 

Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce 
 

Bobor vodný (Castor fiber Linnaeus, 1758) je naším najväčším autochtónnym hlodavcom, 
jediným zástupcom čeľade bobrovité (Castoridae) na Slovensku. Žije v jazerách, rybníkoch i väčších 
vodách. Charakteristickým znakom je plochý chvost, cca 30 cm dlhý a 12-15 cm široký. Na Slovensku 
bol vyhubený niekedy v prvej polovici 19. storočia, niektoré pramene kladú jeho zánik už na záver 18. 
storočia. V súčasnosti bobor vodný žije už dlhší čas na juhozápadnom Slovensku a na viacerých 
lokalitách na riekach Morava a Dunaj. 
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Po dlhšej prestávke, zapríčinenej záujmami človeka, sa po prvýkrát na severovýchodnom 
Slovensku objavil 31. mája 1981. Zdrojom prenikania bobrov na východné Slovensko je pohraničná 
oblasť susedného Poľska. Na rieke Laborec bola jeho prítomnosť hlásená už v roku 1999. 

Vo svojej práci som sa zameral na monitorovanie počtu borov v oblasti Kusínskeho rybníka, 
ktorý má plochu 175 000 m2 a je v katastrálnom území Kusín, okres Michalovce. V dobe od 15. 
decembra 2011 do 24. decembra 2011 som sledoval uvedenú oblasť a monitoroval úplné a neúplné 
ohryzy a pobytové znaky. Z môjho pozorovania som zistil, že v danej lokalite žije 2-5 bobrov a z 
pobytových znakov som zaznamenal 2 nory a úplné a neúplné ohryzy. Z drevín ohryzávali najmä vŕbu 
bielu (Salix alba) a jelšu lepkavú (Alnus glutinosa). Taktiež som sa snažil zistiť súčasný stav populácie 
bobra vodného v okrese Michalovce a Sobrance. Bobor je živočích s nočnou aktivitou a kvôli jeho 
plachosti je priame pozorovanie veľmi ťažké, preto som jeho výskyt na lokalite určoval len pomocou 
pobytových znakov. 

Bobor vodný je európsky významný druh, ktorý sa vyskytuje v 32 územiach európskeho 
významu. Bobor vodný sa postupne vracia na územia, z ktorých ho nekompromisne vytlačil egoizmus 
ľudí. Jeho návrat však sprevádza viacero komplikácií, od ktorých si človek počas jeho neprítomnosti 
odvykol. 
 
 

ROZDIEL A SPOLOČNÉ VLASTNOSTI ĽUDÍ A ŠIMPANZOV  
Martin Jajcay 

Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava  
 

Mojím hlavným cieľom bolo zistiť, v čom sa šimpanz odlišuje od človeka, alebo skôr človek od 
šimpanza v genetike, v správaní, denných návykoch a mnohých iných aspektoch. 

Ďalším cieľom bolo uskutočniť rôzne pokusy pre pochopenie zmýšľania šimpanzov. Mojím 
vedľajším cieľom bolo ľuďom, ktorí sa šimpanzmi nezaoberajú, alebo sa o nich zaujímajú ich život či 
už v zajatí alebo vo voľnej prírode priblížiť, čo bolo možné hlavne vďaka financiám od národného 
projektu KomPrax. 
 
 
 

RAKOVINA PĽÚC 
Bibiana Košová 

Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 9, 031 36 Liptovský Mikuláš 
 

Tému rakovina pľúc som si vybrala preto, lebo je to stále čoraz viac rozšírenejšia choroba, ktorá 
postihuje milióny ľudí na celom svete. Dosiaľ postihovala väčšinou len mužov a fajčiarov, no 
dozvedela som sa, že sa stále čoraz viac týka aj žien a ľudí čo nikdy v živote nefajčili. Preto som sa o 
nej chcela dozvedieť niečo viac. 

Cieľom mojej práce bolo dozvedieť sa čo najviac informácií o rakovine pľúc. Chcela som 
poukázať na nebezpečenstvo tejto choroby a na alarmujúce čísla, ktoré hovoria o počte ochorení a 
úmrtí na toto ochorenie ročne. 

Vypracovala som anketu s piatimi otázkami zameranými hlavne na tematiku fajčenia a jeho 
následkov, pretože fajčenie je hlavný faktor, ktorý rakovinu pľúc spôsobuje a chcela som zistiť, koľko z 
opýtaných holduje tejto neresti a aký na to majú názor. Oslovila som sedemdesiat respondentov vo 
veku 15-18 rokov. Výsledky ankety som spracovala vo forme grafov. Zistila som, že 30 % opýtaných 
fajčí pravidelne a ďalších 27 % občas. No napriek tomu až 90 % opýtaných si uvedomuje škodlivosť 
fajčenia. 60 % respondentov má aspoň základné informácie o rakovine pľúc.  

Pretože si myslím, že ľudia majú všeobecne o malígnych ochorenia málo informácií a dôležitou 
súčasťou prevencie sú protirakovinové kampane, zorganizovala som s mojimi spolužiačkami kampaň 
proti rakovine pľúc v Liptovskom Mikuláši. Okoloidúcim sme rozdávali letáky a pripínali stužky ako 
symbol boja proti rakovine pľúc. Snažila som sa ich upozorniť hlavne na príznaky a na prevenciu tejto 
choroby. Poster vystavím v priestoroch biologickej učebne, aby sa každý žiak na škole mohol pristaviť 
a oboznámiť sa s touto zákernou chorobou. 
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PREPARÁCIA RAKA MRAMOROVÉHO A KRABA ČERVENÉHO  
V DOMÁCOM PROSTREDÍ 

Miriam Ninisová 
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, 940 01 Nové Zámky 

 
Cieľom mojej práce bolo zdokumentovanie postupu mojej preparácie. 

Kraby a raky patria medzi kôrovce, čo znamená , že ich telo je pokryté tvrdým pancierom, ktorý 
musia počas života niekoľkokrát zvliekať, lebo im bráni v raste. Aby som mohla preparovať, musím 
získať pancier. Preto chovám doma niekoľko samíc raka mramorového (Procambarus sp. Marble), 
ktoré sa mi v pravidelných intervaloch zvliekajú. Minulý rok som sa rozhodla začať aj s preparáciou 
kraba, a preto už skoro rok doma chovám aj jednu samičku kraba červeného (Sesarma Mederi). Pred 
štyrmi rokmi, potom, čo sa môj rak zvliekol po prvýkrát, v hlave sa mi zrodil nápad skúsiť vypreparovať 
jeho pancier. Jemne som pootvorila hlavohruď a vložila som do nej vatu a lepidlo. Prilepila som mu oči 
(používam rôzne prírodné materiály napr.: semienka repky olejnej, mak), napravila končatiny a 
zalakovala som ho lakom na vlasy. A tak som vypreparovala svojho prvého raka. Postupom času som 
preparovala zvlečené panciere rakov čoraz častejšie, až sa z toho stal môj „koníček“. Vo svojej 
preparácii sa neustále zlepšujem a moje preparáty sú čoraz vernejšie. Rozhodla som sa porovnať 
preparáciu v múzeách s mojou, a v tom mi pomohli RNDr. Vladimír Janský zo SNM v Bratislave a 
preparátor Milan Kornajčík z Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Zistila som, že preparácia je aj o 
odoberaní vzoriek z preparovaných zvierat, na základe ktorých sa dozvedáme o ich živote a prostredí, 
v ktorom žijú. Čím sú ich životné podmienky lepšie, tým budú aj preparáty kvalitnejšie. A to platí aj o 
rakoch, ktorých pancier získa na kvalite. 

V súčasnosti sú moje preparáty využívané ako darčeky, ale aj ako pomôcky na vyučovaní. 
Môžem povedať že moje preparáty sú porovnateľné vo veľkej miere s exponátmi v múzeu, a okrem 
raka viem vypreparovať aj raka s vajíčkami, larvami alebo kraba. 
 
 

VPLYV CuCl2 NA RAST KOREŇA HORČICE BIELEJ (SINAPSIS ALBA) 
Lenka Poórová 

Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec 
  

Táto práca sa zaoberá skúškou inhibície rastu koreňa horčice bielej (Sinapis alba) v prostredí 
CuCl2. Je to pokus zo súboru STN 83 8303. Pokus som však trochu poupravila a jeho cieľom nie je 
len praktická časť, ale aj bližšie rozoberanie vplyvu medi na rastliny. Tiež sa snažím dokázať, že meď 
nespôsobuje vo všetkých prípadoch práve inhibíciu koreňa, ale ho aj stimuluje. Opisujem pracovné 
postupy pri takýchto pokusoch a snažím sa čo najjednoduchšie objasniť vplyv medi v 
poľnohospodárstve.  
 
 

KVALITA VODNÝCH ZDROJOV V OKOLÍ A JEJ VPLYV NA ZDRAVIE ČLOVEKA 

Matej Pribiš 
Gymnázium, Jablonská 5, 907 01 Myjava 

 
Väčšina z nás pije vodu každý deň, preto by nás prirodzene malo zaujímať, aká je jej kvalita a 

čo sa spolu s ňou dostáva do nášho organizmu. Žiaľ, stále väčšie množstvá ľudí pozerajú na vodu ako 
na samozrejmosť, a následne sa k nej aj tak správajú. Ako keby bol vody na Zemi nadbytok. Treba si 
však uvedomiť, že aj keď sa tak môže zdať, zásoby pitnej vody nie sú nevyčerpateľné. Táto ilúzia 
môže byť vyvolávaná množstvami vody, ktoré na našej planéte sú. Ide však o, z veľkej miery, vodu 
slanú, čiže prakticky nepitnú. Ďalšie množstvo vody je v ľadovcoch, a tú trochu, ktorá ľudstvu ešte 
zostáva, si ono samo svojim arogantným chovaním znečisťuje. Pričom tu nejde len o priamu 
kontamináciu vody. Človek svojou činnosťou uvoľňuje do prírody škodlivé látky, ktoré sa skôr či neskôr 
môžu dostať aj do vody. A na to, že: "Znečisťovanie vody spôsobuje škody človeku a ostatným živým 
organizmom závislým od vody" nehľadí. Znečistená voda totiž predstavuje zdravotné riziko. Niektoré 
látky pôsobia po relatívne krátkom čase, iné sa v tele kumulujú a ťažkosti spôsobujú postupne.  

Z tohto dôvodu treba dbať na kvalitu pitnej vody. Na Slovensku máme dobré normy, 
stanovujúce požadovanú kvalitu zdrojov tejto vody. Ciele mojej práce zahŕňajú oboznámenie sa s 
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vlastnosťami vody, látkami ktoré sa v nej môžu nachádzať a cestami, ktorými sa tieto látky môžu do 
vody dostať. Ďalej ide o poznanie noriem, určujúcich požadovanú kvalitu pitnej vody a vykonanie 
pokusov dokazujúcich prítomnosť niektorých ukazovateľov kvality vody z týchto noriem. Vo 
všeobecnosti sa dá konštatovať, že vzorky vody v mojom výskume spĺňali v sledovaných 
ukazovateľoch všetky normy stanovené Národnou radou Slovenskej republiky, čo svedčí o pomerne 
dobrej kvalite vody na Slovensku. Preto treba tieto vody chrániť a nevystavovať ich zbytočnému riziku 
znečistenia. 
 
 

INVÁZNE RASTLINY V MESTE BARDEJOV 
Ivana Sokolová 

Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov 
 

Invázne rastliny sa v posledných rokoch stávajú čoraz horším ekonomickým, ekologickým i 
hospodárnym problémom. Vďaka svojej dobrej rozmnožovacej schopnosti zaberajú čoraz väčšie 
plochy. Majú rýchlu adaptačnú schopnosť a dokážu prežiť aj nepriaznivé faktory prostredia; t. j. 
obdobie sucha a dažďa. 

Cieľom mojej práce bolo podať základné poznatky o týchto nebezpečných druhoch, oboznámiť 
ľudí o nebezpečenstve inváznych rastlín a graficky znázorniť ich výskyt.  

V období od júna do augusta 2011 som prechádzala mestom Bardejov, fotila vybrané invázne 
druhy a to pohánkovec japonský (Fallopia japonica), netýkavku drobnokvetú (Impatiens parviflora), 
agát biely (Robinia pseudoacacia), sumach pálkový (Rhus typhina) a pavinič päťlistý (Parthenocissus 
quinnquefolia). Do tabuľky som zaznačovala miesto výskytu, porast, výskyt a akú plochu zaberajú. 
Následne som tieto údaje zakreslila do mapy. Po zmapovaní celého územia som zistila, že invázne 
druhy zaberajú značnú plochu v Bardejove. V práci som taktiež použila aj dotazník, aby som dokázala, 
že ľudia sú málo oboznámení s nebezpečenstvami a problémami, ktoré môžu tieto druhy spôsobiť. 
Výsledok potvrdil, že ľudí treba upovedomiť o ich možných rizikách. Touto prácou som chcela 
dokázať, že treba zakročiť a zakázať pestovanie všetkých inváznych druhov na území Slovenska a 
zahrnúť do zákona všetky tieto invázne druhy.  
 
 

VOŇAJÚ ATRAKTÍVNI MUŽI SKUTOČNE LEPŠIE? 
Barbora Vašňáková 

Gymnázium F. V. Sasinka, Nám. slobody 3, 909 01 Skalica 
 

Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Vedci však potvrdzujú, že je to práve nos, čo nám vyberie 
partnera. Pachy zohrávajú v prírode mimoriadne dôležitú funkciu a rovnako dôležité sú i pri výbere 
partnera. Kedysi si ženy pred mužským pachom zapchávali nos, dnes dobre informované dámy podľa 
pachu „vyňuchávajú“ toho pravého. Je v nás azda zakódované koho si máme vybrať? Je niekto „ten 
pravý" pre nás? Tak ako majú ľudia rôzny vkus pri výbere voňaviek, majú ho aj pri prirodzenej vôni 
partnera. Vôňa druhého človeka je niečo, čo vnímame až v bezprostrednej blízkosti. Ak zistíme, že 
nám partner nevonia, môže to viesť k tomu, že sa ďalej "približovať" nebudeme. Avšak mužský pot 
môže byť i príjemný, ba čo viac – aj vzrušujúci – záleží od toho, kto sa potí. Každý muž sa totiž potí 
trošku odlišným pachom. A to je pre nás dobré. Prečo?  

Hypotéza: predpokladáme, že atraktívnejší muži voňajú lepšie. Ciele práce: vybrať vhodných 
kandidátov na náš pokus, zhodnotiť pach vybraných kandidátov, potvrdiť hypotézu či nami vybraní 
atraktívni kandidáti voňajú lepšie ako menej atraktívni.  

Pred začatím projektu sme si museli vybrať vhodných kandidátov, rozhodla som sa, že to bude 
5 najatraktívnejších študentov mužského pohlavia a 5 najmenej atraktívnych študentov, boli to všetko 
študenti nášho gymnázia. Ich výber prebiehal tak, že som ukázala fotografie študentov mužského 
pohlavia vyšších ročníkov (30 fotografií) skupine 80 dievčat našej školy a oni ohodnotili atraktívnosť 
vybraných študentov. Od vybraných študentov sme získali použité tričká z telesnej výchovy, 
neparfémované. Tieto trička mala tá istá skupina dievčat ohodnotiť podľa vône, pričom mali 
rozhodnúť, ktoré vonia lepšie a ktoré horšie. Na záver sme vyhodnotili získané výsledky a 
skonfrontovali sme ich s našou hypotézou.  

Na základe získaných výsledkov sme zistili, že sa naša hypotéza potvrdila, čiže pach je jedným 
z činiteľov, ktoré ovplyvňujú výber partnera. Zistené údaje: Atraktívni muži: muž č. 1 – 93,75 % dievčat 
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jeho pot voňal, muž č. 2 – 86,25 % dievčat jeho pot voňal, muž č. 3 – 93,75 % dievčat jeho pot voňal, 
muž č. 4 – 78,75 % dievčat jeho pot voňal, muž č. 5 – 51,25 % dievčat jeho pot voňal. Menej atraktívni 
muži: muž č. 1 – 71,25 % dievčat jeho pot nevoňal, muž č. 2 – 72,5 % dievčat jeho pot nevoňal, muž 
č. 3 – 93,75 % dievčat jeho pot nevoňal, muž č. 4 – 77,5 % dievčat jeho pot nevoňal, muž č. 5 – 75 % 
dievčat jeho pot nevoňal. 

Z nášho výskumu sme zistili, že atraktívnejší muži voňajú skutočne lepšie. 
 
 
 
 
 

Kategória C 
 

JABLONE A JABLKÁ V NAŠOM OVOCNOM SADE 
Bibiána Bábiková 

ZŠ, Mlynská 50, 903 01 Senec 
 

Jablko (latinský názov: Malus domestica, čelaď: ružovité) je jadrové ovocie jablone domácej 
(malvica). Strom je malý a listnatý, dosahuje 3 až 12 metrov. Každoročne sa vytvára veľké množstvo 
krátkych tŕňovitých výhonkov na starších i mladších konároch. Kvety sú biele s ružovým nádychom. 
Listy sú veľké, elipsovité, pomerne symetrické, matné až lesklé, s tupo pílkovanými okrajmi. Listové 
púčiky sú veľké, čiastočne plstnaté a odstávajú. Kvetné púčiky majú hnedočervené šupiny. Jablko 
patrí medzi najviac kultivované druhy. Dozrieva na jeseň. Existuje viac ako 7500 známych kultivarov 
jabĺk. Oblasť, odkiaľ pôvodne stromy jabĺk pochádzajú, sa nachádza niekde medzi Kaspickým a 
Čiernym morom. 

Jablká majú vysoký obsah vody, vitamínov, minerálnych a stopových látok. Hoci neobsahujú 
takmer žiadne bielkoviny a sodík, majú veľa vlákniny, draslíka a z vitamínov predovšetkým „céčko“. A 
čo je dôležité, neobsahujú žiadne tuky a majú len veľmi málo sacharidov. Dokážu znížiť hladinu 
cholesterolu a cukru v krvi. Sú vhodné na redukciu hmotnosti. Taktiež pomáhajú pri bolestiach hlavy, 
zápche alebo hnačke. Ako takmer každé ovocie a zelenina, aj jablko je najvhodnejšie konzumovať v 
surovej konzistencii. Keďže obsahuje veľa vitamínu C, ktorý sa varom ničí, veľa z jeho pozitívneho 
účinku sa tepelnou úpravou vytratí.  

Odrody: Golden Delicious, Elstar, Melodie, Šampion, Topaz, Jonagored, Jonagold, Fuji, Idared. 
Spracovanie jabĺk: sušené jablká, šťava, kompót, lekvár, čaj, koláče, výživa, šaláty, pálenka, ocot. 

Choroby a škodcovia jabloní: Chrastavitosť je najzávažnejšou chorobou jabloní, každoročne 
spôsobuje obrovské škody. Napáda listy aj plody. Ochorenie spôsobuje huba Venturia inaequalis, jej 
šírenie podporuje najmä daždivé počasie. Hlavným obdobím šírenia sú mesiace apríl až jún. 
Múčnatka jabloňová je popri chrastavitosti druhou hospodársky najvýznamnejšou chorobou jabloní. 
Na rozdiel od chrastavitosti však napáda predovšetkým listy a výhonky, na ktorých vytvára hustý 
múčnatý povlak. Infikované listy sa skrúcajú, usychajú a predčasne opadávajú. Šírenie múčnatky 
jabloňovej podporuje teplé a suché počasie v jarných mesiacoch, teda v čase intenzívneho rastu 
stromov. Obaľovač jablčný je najvýznamnejším škodcom jabloní spôsobujúci červavosť plodov. 

Strihanie jabloní: Neskracujeme jednoročné výhonky, ale ich ponecháme, a tým dosiahneme 
plodonostný obrast. Vytvoria sa kvetné púčiky a jabloň bude rodiť. 
 
 

NENIČ SVOJE MÚDRE TELO 
Dominika Dubovecká 

ZŠ, Komenského 23, 085 23 Bardejov 
 

Cieľom práce bolo na základe získaných výsledkov potvrdiť alebo vyvrátiť nasledovne hypotézy: 
H1 – deti a mládež raňajkujú, H2 – deti a mládež nekonzumujú, alebo len v malom množstve zeleninu 
a ovocie, H3 – dievčatá sa stravujú zdravšie ako chlapci, H4 – deti mladšieho školského veku sa 
stravujú zdravšie ako tínedžeri, H5 – mladšie deti budú mať lepší pitný režim ako tínedžeri, H6 – 
tínedžeri majú menej pohybu ako mladšie deti. Postup – metodika práce: 1. vypracovať dotazník pre 
tri vekové skupiny: žiaci 4. a 8. ročníka ZŠ a študenti 3. ročníka SŠ, 2. odovzdať vypracovaný dotazník 



17 

vybraným vekovým skupinám, 3. spracovať a zhodnotiť získané výsledky, 4. vypracovať prácu a 
poster. 

Z mojich zistení vyplynulo, že deti a mládež vedia, čo je to zdravá strava, aj sa snažia zdravo 
stravovať, hlavnú úlohu v získavaní návykov správneho stravovania má v prvom rade rodina a potom 
škola. Hypotéza H1 sa potvrdila. Deti a mládež raňajkujú (70,22 % chlapcov a 70,99 % dievčat 
raňajkuje). Hypotéza H2 sa potvrdila. Deti a mládež nekonzumujú, alebo len v malom množstve 
ovocie a zeleninu. Dievčatá konzumujú menej ovocia a zeleniny ako chlapci, ale viac mliečnych 
výrobkov, dievčatá držia diéty – chcú byť štíhle (51,04 % dievčat držalo diétu). Hypotéza H3, že 
dievčatá sa stravujú zdravšie ako chlapci sa nepotvrdila. Hypotéza H4, že deti mladšieho školského 
veku sa stravujú zdravšie ako tínedžeri sa potvrdila iba čiastočne. Majú síce pravidelný príjem stravy 
(raňajky, desiata, obed, olovrant a večera), ale taktiež konzumujú veľa sladkostí a málo ovocia a 
zeleniny (dievčatá 0,00 % a chlapci 5,26 % konzumuje ovocie a 21,05 % zeleninu). Deti mladšieho 
školského veku nedodržujú pitný režim, až 63,64 % chlapcov a 58,30 % dievčat, denne vypije len 0,5 
litra tekutín a konzumujú najviac sladených vôd – týmto sa moja hypotéza H5 nepotvrdila. Hypotéza 
H6, že tínedžeri majú menej pohybu ako mladšie deti sa nepotvrdila. Až 27,27 % chlapcov a 8,33 % 
dievčat vo veku 9-10 rokov cvičí iba na hodinách telesnej výchovy. Tento výsledok ovplyvnil fakt, že 
mladšie deti nepovažujú za pohyb hranie sa na školskom dvore, alebo na sídlisku, návštevu 
tanečných, či iných krúžkov. Výsledky získané z mojej práce som poskytla na spracovanie RÚVZ v 
Bardejove a urobila som propagáciu zdravej výživy na našej škole. 
 
 

OSTANÚ BOBRY NA LABORCI? 
Alexandra Haňová  

ZŠ, T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce  
 

Tento projekt sa zaoberá pozorovaním bobrov vodných (Castor fiber) na rieke Laborec, v meste 
Michalovce, počas rokov 2009/2010 a 2010/2011, kde závery boli prezentované formou Biologickej 
olympiády kat. D a C. 

Cieľom práce v BiO kat. D bolo zistiť, či sa bobor vodný nachádza v Michalovciach pri rieke 
Laborec. Na splnenie týchto cieľov som použila metódu pozorovania a fotografovania. Pozorovaním 
sa podarilo dokázať jeho prítomnosť prostredníctvom pobytových stôp. Medzi najvýznamnejšie 
pobytové stopy patrili ohlodané stromy, hrádza, trus a stopy, ktorých fotografie uvádzam v prílohe. 
Tieto pobytové stopy som si porovnala s odbornou literatúrou, ktorá len potvrdila moje predpoklady o 
prítomnosti bobrov vodných. Bobry sa na rieku Laborec dostali asi len pred 4 rokmi. Zistenie 
pôsobiska bobra bolo náhodné. Najprv som objavila len ohlodané stromy, ktorých každý týždeň 
pribúdalo a približne po mesiaci sa mi podarilo nájsť aj prvý príbytok bobrov. Taktiež sa mi podarilo 
nájsť aj druhý neúplný príbytok bobra vodného (Castor fiber). Fotografie uvádzam v prílohe. V tomto 
školskom roku som prostredníctvom BiO kat. C pokračovala v pozorovaní bobra vodného. Mojím 
cieľom bolo zistiť, či sa bobor vodný ešte stále nachádza na rieke Laborec (v pozorovanom priestore) 
a ak áno, či pribudli nové príbytky, nové ohlodané stromy alebo iné dôkazy o prítomnosti bobra 
vodného. Keď som sa vrátila na predtým pozorované miesta zistila som, že niekto násilnou formou 
zničil hrádze, ohlodané stromy boli spílené a dokonca od pracovníkov z odboru životného prostredia v 
Michalovciach, som sa dozvedela, že ochranári našli na týchto miestach, ktoré som pozorovala, 
zabitého bobra. Tento bobor bol dobitý na smrť človekom. V ďalšej časti mojej práce sa zaoberám 
pozorovaním bobrov mimo rieky Laborec, konkrétne v oblasti Zemplínskej Šíravy. Náleziská boli 
nájdené v okolí obce Zalužice a v okolí obce Klokočov v blízkosti Vojenskej zotavovne. 

Svojím pozorovaním som skutočne dokázala, že bobor vodný sa už nenachádza na rieke 
Laborec, v meste Michalovce. Myslím si, že sa z tejto oblasti bobry presťahovali do okolia Zemplínskej 
Šíravy. Príčina môže byť aj tá, že miesto pri Laborci je veľmi rušné z dôvodu častej návštevy 
psíčkarov, rybárov a obyvateľov blízkej rómskej osady. V posledných rokoch sa však zvýšila ochrana 
týchto živočíchov. Likvidujú sa túlavé psy, je zákaz nastavovať rybárske siete na noc a zvýšil sa počet 
ochranárskych hliadok proti pytliakom. 

Oboznámila som svojich spolužiakov so závermi svojho pozorovania na hodinách biológie a 
prírodovedy, uverejnila som článok o bobroch v školskom časopise Kanón, zhotovila som letáčiky na 
ochranu bobra ich prirodzeného prostredia a rozdala som ich žiakom našej školy a v apríli sa 
uskutoční beseda s pracovníkom odboru životného prostredia v Michalovciach o bobroch a iných 
chránených živočíchov v okolí Michaloviec. 
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POZOROVANIE VOLAVIEK POPOLAVÝCH (ARDEA CINEREA) V HNIEZDNOM  
A MIMOHNIEZDOM OBDOBÍ A MIGRÁCIA ICH PRÍBUZNÝCH DRUHOV  

V OKOLÍ OBCE KOMÁROV 
Katarína Hudačková 

ZŠ B. Krpelca, T. Ševčenka 3, 085 55 Bardejov 
 

Cieľom práce bolo opísať lokalitu výskytu volavky popolavej (Ardea cinerea) v okolí obce 
Komárov, zistiť a pozorovať ich v hniezdnom období v rokoch 2010 a 2011. Porovnať denzitu volaviek 
popolavých v mesiacov júl – august 2010 a 2011. Pozorovať správanie volaviek na hniezdisku, v páre 
a v skupine, obsadenosť a príprava hniezd, presný dátum liahnutia prvých mláďat. Zistiť počet 
zimujúcich volaviek popolavých v mesiacov október 2011 až január 2012 a výskyt iných druhov 
volaviek v tejto lokalite. Zhodnotiť stav pozorovanej lokality a navrhnúť opatrenia na jej zlepšenie, 
udržanie, prípadne zvýšenie počtu hniezdiacich a zimujúcich volaviek popolavých na rieke Topľa v 
okolí obce Komárov. 

Postup – metodika práce: 1. opísať a zmapovať lokalitu výskytu pozorovaného druhu, 2. opísať 
biologický druh volavka popolavá (Ardea cinerea) a pozorovať jeho správanie, 3. sumarizovať, 
vyhodnocovať poznatky a porovnávať údaje s odbornou literatúrou, 4. porovnávať vlastné zistenia so 
zisteniami z predošlých rokov, 5. spracovať návrhy na zlepšenie stavu lokality a zvýšenie počtu 
volaviek v hniezdom a mimohniezdom období na pozorovanej lokalite, 6. vypracovať správu a poster. 

V blízkosti rieky Topľa pri obci Komárov som uskutočnila v rokoch 2010 a 2011 40 pozorovaní. 
Spolu som v hniezdisku volavky popolavej napočítala 29 hniezd. V roku 2010 v letných mesiacoch júl 
a august spolu 23 pozorovaní, výsledky ktorých sú graficky spracované do grafov č. 2 a 3. Prvý 
spoločný nálet volaviek popolavých na hniezdisko bol 23. 3. 2010. V roku 2011 v mesiacoch júl a 
august som vykonala 17 pozorovaní. Moje údaje z roku 2010 sa zhodovali v dátume spoločného 
náletu na hniezdisko a to presne 23. marca. Volavky popolavé v pozorovanej lokalite každoročne 
prilietajú na hniezdisko v rovnakom čase. Najvyššia denzita za rok 2010 a rok 2011 bolo 30 dospelých 
volaviek popolavých. V roku 2011 odhadujem obsadených 18 hniezd, čo určuje 36 dospelých volaviek 
popolavých. Priemerné počty volaviek v júli 2010 a 2011 som spracovala graficky. Priemerný počet 
volaviek v roku 2011 bol menší ako v hniezdom období 2010. V priemere v mesiaci júl o 3,5 jedincov 
menej ako v roku 2010. Rovnako menší počet som zistila aj v auguste 2011, kedy bolo v priemere o 
2,31 jedincov menej ako v auguste 2010. Svojimi pozorovaniami som zistila mierny pokles početnosti 
volaviek popolavých v hniezdom období 2011 oproti hniezdnemu obdobiu v roku 2010. 
Pravdepodobné príčiny – klimatické vplyvy – časté búrky a časté stresory v prostred – hluk motorkárov 
v čase hniezdnenia v bezprostrednej blízkosti hniezdiska. Prínos: návrh lokality na chránené vtáčie 
územie. 
 
 

VÝSKYT OCHORENIA CHRBTICE SKOLIÓZY U ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY  
Lucia Kissová 

ZŠ, Turnianska 10, 851 07 Bratislava 
 

Chcela som poukázať na narastajúci výskyt ochorenia chrbtice skoliózy. Aj ja som prešla 
všetkými štádiami skoliózy aj operačným zákrokom, a preto som chcela v tejto práci zistiť, aký je 
zdravotný stav na našej škole. 

Po dohovore s pani učiteľkou telesnej výchovy som u žiakov 4.-9. ročníka zisťovala: ploché 
chodidlá, držanie tela, padnutie ramien, postavenie v predklone (posunutie lopatiek), zakrivenie 
chrbtice, kolená smerujúce do vnútra, pri výskume so súhlasom rodiča som chybné držanie tela 
zozadu odfotografovala, svoje pozorovanie som vyhodnotila v grafoch.  

Zisťovala som na našej škole stav žiakov. Zo 167 žiakov som zistila, že 56 % z nich je v 
poriadku zo zvyšných 44 %, 27 % tvoria dievčatá, ktoré majú nejakú poruchu chrbtice a ostatných 17 
% tvoria chlapci. Počet dievčat vo veku od 10-12 rokov som mala 49. Z toho 26 (53 %) bolo v 
poriadku, 14 (29 %) sa sťažovalo na bolesti, 6 (12 %) malo padnutie ramien a 3 (6 %) mali skoliózu. 
Počet chlapcov vo veku od 10-12 rokov som mala 48. Z toho 33 (69 %) bolo v poriadku 8 (17 %) sa 
sťažovalo na bolesti 4 (8 %) na padnutie ramien a 3 (6 %) mali skoliózu (ktorá je pod dohľadom 
lekára). Počet dievčat vo veku od 13-15 rokov som mala 34. Z toho 7 (21 %) bolo v poriadku, 16 (46 
%) sa sťažovalo na bolesti, 3 (9 %) na padnutie ramien a 8 (24 %) mali skoliózu. Počet chlapcov vo 
veku od 13-15 rokov som mala 36. Z toho 24 (66 %) bolo v poriadku, 8 (22 %) sa sťažovalo na bolesti, 
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2 (6 %) na padnutie ramien a 2 (6 %) mali skoliózu. Zisťovala som aj ploché chodidlá. Zo 184 žiakov 
som našla u 12 žiakov ploché chodidlá. Títo 12 žiaci nosia ortopedické vložky do topánok, ktoré im 
určil lekár. Vážila som tašky žiakov prvého a druhého stupňa. Priemerne každá taška žiaka na prvom 
stupni váži 4,5 kg. Priemerne každá taška žiaka na druhom stupni váži 3 kg. Pokrivenie chrbtice môže 
vznikať aj zásluhou plochých nôh. Ak má noha padnutú klenbu svaly na nohách sa jej prispôsobujú 
tým pádom aj panva sa prispôsobuje nohám a chrbtica je ťahaná do strán.  
 
 

ŠTÚDIUM POTRAVOVÉHO ZLOŽENIA MYŠIARKY UŠATEJ 
Jana Kokardová 

Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov, Jarmočná 96, 044 11 Ždaňa  
 

Cieľom projektu bolo: 1. zistiť výskyt myšiarky ušatej v mojom okolí, pozorovať počet jedincov a 
oboznámiť sa bližšie so spôsobom života tejto sovy, 2. zistiť zloženie potravy myšiarky ušatej z jej 
vývržkov a výskyt drobných cicavcov v jej lovnom areály.  

Štúdiom dostupnej literatúry som si zistila potrebné informácie o myšiarke ušatej. Pozorovanie 
myšiarky ušatej: Gyňov – 21. 11. 2011 (2 jedince), ZŠ Ždaňa – december 2011 (2 jedince), rodinný 
dom, Ždaňa – 21. 1. 2012 (2 jedince). Zber vývržkov: Gyňov – 21. 11. 2011; nazbierané vývržky sa 
spracujú v 4-5 % roztoku hydroxidu sodného NaOH. Asi po 1 hodine sa precedia cez sito pod tečúcou 
vodou. Vývržky som určovala podľa literatúry Anděra, M., Horáček, I. Poznáváme naše savce. Z 
vypreparovaných vývržkov som vybrala iba lebky, sánky a zuby. Na lebkách som si všímala zubný 
vzorec, tvar hrbolcov na stoličkách, počet a tvar alveol, počet koreňov u stoličiek.  

Z nazberaných vývržkov som zistila potravové zloženie myšiarky ušatej a zároveň výskyt 
drobných hlodavcov v jej lovnom areály. V jej jedálničku sa najviac vyskytuje hraboš poľný. Literatúra 
uvádza, že myšiarka sa z 90 % sa živí hrabošmi, moje štúdium to nepotvrdilo, bolo to iba 60,7 %. V 
odobraných vývržkoch sa nachádzalo 84 jedincov, z nich 51 jedincov hraboša poľného (Microtus 
arvalis), 11 jedincov ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius), 8 jedincov ryšavky malookej = 
myšovitej (A. microps), 3 jedince myši domovej (Mus musculus), 9 jedincov myšky drobnej (Micromys 
minutus), 1 jedinec vrabec poľný (Passer montanus), 1 jedinec sýkorka belasá (Parus caeruleus).  

Návrhy na zlepšenie: Zvýšiť povedomie spolužiakov a obyvateľov obce o myšiarke ušatej 
prezentovaním projektu na školskej, či obecnej nástenke. Hniezdenie myšiarky môžeme podporiť aj 
vyvešiavaním hniezdnych polobúdok, najmä na územiach s nedostatkom vhodných hniezdnych 
príležitostí.  
 
 

AVIFAUNA V MESTSKOM PARKU 
Katarína Kováčová 

ZŠ slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica 
 

Prostredie a v ňom zastúpené biotopy majú vplyv na to, aký druh vtáctva na danom území 
hniezdi a žije. Toto tvrdenie som chcela overiť v mojom projekte, v ktorom som si určila dva ciele. 
Cieľmi mojej práce bolo zmonitorovať druhy vtáctva v mestskom parku v Banskej Bystrici a porovnať 
moje výsledky sledovania s výsledkami od pána Salaja spred tridsiatich rokov.  

Na získanie výsledkov pre prvý cieľ som uskutočnila pravidelné pozorovania v mestskom parku 
v období hniezdenia od marca do mája v roku 2011. V sledovanej lokalite som zaznamenala 30 
druhov vtáctva. Jednotlivé druhy vtákov som zatriedila do skupín podľa hniezdenia a to s hniezdením 
v stromoch, kroch, stromoch a kroch a v trávnatom poraste. Potom som sledované vtáctvo zatriedila 
do skupín podľa potravy a to na všežravé (požierajú hmyz, mäso a semená), mäsožravé, 
semenožravé, hmyzožravé a semenožravé a hmyzožravé. Pri zatrieďovaní som využila odbornú 
literatúru. Moje sledovanie môžem zhrnúť do tvrdenia, že najväčšiu skupinu podľa potravy, až 60 % zo 
všetkých druhov, tvorili vtáky zo skupiny semenožravé a hmyzožravé, a podľa hniezdenia až 57 % 
vtáky hniezdiace v stromoch.  

Pri porovnaní môjho sledovania druhov vtáctva v súčasnosti so sledovaním od pána Salaja v 
období spred tridsiatich rokov som zistila, že iba 57 %, t. j. 17 druhov je rovnakých. Nízky počet 
spoločných druhov môže byť ovplyvnený rôznymi príčinami. Napríklad, že moje sledovanie bolo 
uskutočnené len v jednom roku a to len v období hniezdenia vtáctva. Ďalšou príčinou môže byť zmena 
prostredia v okolí mestského parku. V súčasnosti je tu vyšší hluk z motorových vozidiel a cez park 
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prechádza viac študentov z okolitých škôl, ako aj obyvateľov mesta. Niektoré druhy v mojom 
sledovaní chýbajú, ako vrabec domový a žltochvost domový, ale predpokladám, že sa v parku 
vyskytujú. Podľa výsledkov v cieľoch č. 1 a 2 by bolo vhodné v mestskom parku v Banskej Bystrici 
vysadiť chýbajúcu nižšiu okrasnú zeleň a kry, aby sa zvýšil počet druhov vtáctva v tejto lokalite a 
udržala by sa biologická rovnováha. Mestský park môže slúžiť ako učebná pomôcka pre výučbu 
biológie. 
 
 

BOCIAN BIELY 
Klaudia Kucharová 

ZŠ s MŠ K. Strmeňa, Komenského 8, 941 11 Palárikovo 
 

Bocian je typickým vtákom vidieckych sídiel, ľudia mu pre jeho majestátnosť, rozvážny pohyb, 
dôstojné sfarbenie a príkladnú rodičovskú starostlivosť pripisujú v poverách vlastnosti, ktorými si 
získava stály obdiv. Vzťah občana k bocianovi je meradlom kultúrnosti spoločnosti i záujmu štátu o 
ochranu prírody. Rok 2011 vyhlásila Štátna ochrana prírody SR za rok ochrany Bociana bieleho. 
Nástenný kalendár s mottom: CHRÁŇME BOCIANA BIELEHO, propagačný materiál s danou 
tematikou boli podkladom pre poster a teoretickú časť práce. Opísala som oblasti, kde sa bociany 
najčastejšie vyskytujú u nás i vo svete, podrobne som opísala charakteristiku, stavbu tela a 
rozmnožovanie bociana.  

Hlavným cieľom mojej práce bolo zistiť, či sa v tomto roku vrátia bociany do starého hniezda v 
našej obci – časť Kerestúr, sledovať ich hniezdenie, vyvedenie mláďat a odlet bocianov. Časovo 
spadá sledovanie do obdobia od 6. apríla 2011, kedy som zaznamenala prvýkrát bociany v našej obci, 
až do 28. augusta 2011, čo bol čas odletu na zimoviská. V práci som zaznamenala niekoľko 
pozorovacích dní – kedy som podrobne zapisovala aktivity bocianov pri úprave hniezda v minútach, 
evidovala som, kedy sú v hniezde oba jedince, čas a dobu odletu jedného bociana. Podrobným 
pozorovaním a zapisovaním počas kŕmenia som zistila, že až 27 % času z dňa venujú rodičia kŕmeniu 
mláďat, zaznamenala som aj prvé pokusy o lietanie mláďat, a neskôr dokonalé lietanie. V 
neposlednom rade mojou úlohou bolo spropagovať medzi spolužiakmi ochranu bociana bieleho, 
pričom som do každej triedy vyrobila propagačné plagáty.  
 
 

VÝŽIVA RASTLÍN 
Martina Martincová 

ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22, 927 01 Šaľa 
 

Rastliny potrebujú pre svoj rast a vývin 10 základných prvkov nevyhnutných pre život – 
biogénne prvky. Hlavným zdrojom živín je pôda. Ak chceme množstvo živín ľubovoľne meniť, môžeme 
rastliny pestovať hydroponicky – v živnom roztoku. 

Hlavným cieľom mojej práce bolo sledovať rast dvoch druhov rastlín – prýšteca a tučnolistu – pri 
rôznej koncentrácii živín v živnom roztoku. Najprv som si rozmnožila rastliny, prýštec generatívne, 
tučnolist vegetatívne stonkovými odrezkami. Po zakorenení som 6 rastlín z oboch druhov preniesla do 
hydroponických nádob označených číslami. Dve rastliny som polievala čistou vodou, ďalšie dve 
živným roztokom zriedeným vodou podľa návodu a dve živným roztokom s trojnásobnou 
koncentráciou. Pravidelne som rastliny merala a sledovala ich vývin. Zistené hodnoty som 
zaznamenávala do tabuľky a nakoniec urobila grafy ich rastu. 

Pokusmi som zistila, že množstvo pridávaných živín ovplyvňuje rast a vývin rastlín. Najviac 
narástli rastliny pestované v živnom roztoku zriedenom podľa návodu, o niečo menej rastliny 
polievané čistou vodou a rastliny pestované v roztoku s trojnásobnou koncentráciou zo začiatku 
pokusu narástli, no neskôr začali žltnúť, ochabovať a tučnolist úplne vyhynul. Podobný vplyv na 
rastliny, na životné prostredie a tiež na zdravie človeka má nadmerné používanie pesticídov a 
priemyselných hnojív v poľnohospodárstve. Časť sa ich dostane do ovzdušia, časť do pôdy a ďalej do 
spodných vôd, čím vzniká ekologický problém. 
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VPLYV MEDI NA RAST RASTLÍN 
Jakub Matula 

ZŠ, Hlavná 148, 925 08 Čierny Brod 
 

Použitie hnojív sa dostalo do popredia a vo vedomí záhradkárov sa zakorenilo heslo „Čím viac 
hnojím, tým väčšiu úrodu dosiahnem.“ Toto heslo bolo pravdivé len do určitej miery, ktorú dnes často 
z nevedomosti, často i svojvoľne prekračujeme bez toho, že by sme poznali dôsledky. 

Cieľom mojej práce bolo poukázať, ako vplýva meď na rast rastlín.  

Túto prácu som si vybral preto, lebo aj my pestujeme rôzne plodiny a na dosiahnutie vyššej 
úrodnosti používame rôzne priemyselné hnojivá a chemické prípravky. Pre moje pokusy som použil 
známu rastlinu – žeruchu siatu a skúmal som, ako vplýva meď na rast tejto rastliny. 

Meď je látka, ktorá má v živote rastlín významnú úlohu. Pôsobí toxicky, ak dostanú rastliny 
vyššie dávky, ale menšie dávky zmenšujú rast. Dôležitosť medi sa prejavuje v tom, že účinkuje v 
mladých vývinových štádiách. Meď má špecifický účinok na fotosyntézu. Zabraňuje rozkladu chlorofylu 
pri starnutí rastlín. Meď znižuje rozpad chlorofylu za tmy. Nedostatok medi v rastline sa prejavuje 
príznakmi fyziologického ochorenia. Pri strukovinách je charakteristický príznak zasychanie a 
skrúcanie špičiek listov, rastliny netvoria kvety, zastavuje sa vegetatívny rast a listové čepele 
zasychajú. Meď sa zúčastňuje aj mnohých životných procesov v rastline. Aktivizuje vitamíny skupiny 
B, vplýva na zvýšenie účinku rastových látok v rastline a pôsobí na stabilizáciu chlorofylu. 

Zistil som, že meď kladne vplýva na rast rastlín len v určitom množstve. Keď roztok obsahuje 
veľké množstvo medi, rast sa spomaľuje až sa zastaví. Takisto platí, že keď roztok obsahuje málo 
medi, rovnako sa spomalí rast. V mojom prípade bol rast rastliny žeruchy siatej výrazne zlepšený pri 
koncentrácii medi 12,5 mg Cu / 1000 cm3 roztoku. Okrem rastu som pozoroval, ako vplýva meď na 
farbu listov žeruchy siatej. Zistil som, že čím viac medi obsahuje daný roztok použitý na polievanie, 
tým je farba listov intenzívnejšia. So znížením obsahu medi je farba listov menej výrazná. 
 
 

POROVNANIE VÝSKYTU RÝB V REVÍROCH LIPTOVSKÁ MARA A VÁH 
Alexander Pavlov  

ZŠ s MŠ, Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok 
 

Cieľom mojej práce bolo porovnať 2 revíry a venovať pozornosť vybraným druhom rýb. V práci 
som uplatnil hlavne metódu pozorovania a porovnávania rýb a revírov. Postup: a. preštudovanie 
odbornej literatúry a časopisov, b. pozorovanie v prírode, c. fotografovanie.  

Vo svojej práci som predstavil ryby v našom okolí a to na Liptovskej Mare a v povodí rieky Váh. 
Opísal som výskyt revírov: celá Liptovská Mara i s priľahlými zátokami je pod jedným rybárskym 
označením. Celkový výskyt revírov na Váhu je 5. V ďalšej časti som opísal ryby, ktoré žijú v oboch 
revíroch, čím sa živia, spôsob ich života. Našiel som ryby, ktoré sa vyskytujú v obidvoch oblastiach a 
tým som venoval väčšiu pozornosť. Zistil som, že pre tieto revíry sú spoločné tieto druhy rýb: pstruh 
dúhový, pstruh potočný, pstruh jazerný. 
 
 

RENESANCIA PREPELIČIEHO MÄSA A VAJÍČKA V 21.STOROČÍ 
Rebeka Róza Píver  

ZŠ Á. Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova 2, 929 01 Dunajská Streda  
 

Témou môjho projektu je veľmi vzácne prepeličie mäso a vajíčko, na ktoré sa už skoro zabudlo 
v našom zrýchlenom každodennom živote. Cieľom môjho projektu bolo: 1. oboznámiť verejnosť so 
zložením prepeličieho mäsa a vajíčka, 2. zdôrazniť možnosti využitia tejto vzácnej potravy, 3. 
vlastnoručne vyprodukovať tento pokrm a propagovať to v mojom okolí. 

Pri mojej práci som využila nasledovné metódy: 1. pozorovanie, 2. porovnávanie, triedenie, 3. 
každodenná starostlivosť o prepeličky, 4. fotodokumentácia, 5. propagácia konzumácie vajíčok. 
Všetky moje skúsenosti som zhrnula v správe. 

Projekt som začala vyberaním a triedením 108 vajíčok. Obe strany som označila značkou + a - , 
aby som ich mohla s prehľadom otáčať. Po každodennej mojej starostlivosti 21. novembra 2011 začali 
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praskať prvé vajíčka. 22. novembra som mala prvého „návštevníka“, nasledujúce 2 dni sa vyliahlo 
ďalších 20 prepeličiek. Prvé vajíčko som našla 15. januára, na druhý deň boli 4 a 19. januára už 18 ks.  

V závere môjho projektu som zhrnula zázračné účinky prepeličieho vajíčka, zhrnula som moje 
skúsenosti s chovom prepeličiek, o ktoré sa dodnes každodenne starám. Najväčší prínos mojej práce 
je, že moje blízke okolie týždenne konzumuje tento vzácny pokrm a som na seba hrdá, že sa to 
podarilo vyprodukovať mne. 
 
 

RAKOVINA KÔRY GAŠTANA JEDLÉHO – CRYPHONECTRIA PARASITICA 
Štefan Račák 

ZŠ s MŠ, Lipové nám. 28, 992 01 Modrý Kameň 
  

Bývam v Modrom Kameni, v meste s dlhoročnou tradíciou pestovania gaštana jedlého. V 
poslednej dobe bol zaznamenaný hromadný úbytok týchto stromov. Keďže ma zaujímalo, čo je 
príčinou tohto úbytku v mojej práci sa sústredím na hubu Cryphonectria parasitica, ktorá je hlavnou 
príčinou hynutia stromov v našom regióne. Šíri sa veľkou rýchlosťou, najmä na úbočí Krákorovho 
vrchu v Modrom Kameni, kde je najväčší výskyt prevažne starých stromov gaštana jedlého (okolo 800 
ks). 

Cieľom mojej práce bolo priblížiť čitateľovi najrozšírenejšieho ranového parazita gaštana 
jedlého – Cryphonectria parasitica, a možnosti jeho ochrany cez žiaka až k jeho rodičom. K 
dosiahnutiu cieľa mojej práce boli vysadené v objekte ZŠ s MŠ Modrý Kameň tri mladé sadenice 
gaštana jedlého, bola vykonaná exkurzia do Gaštanice v Modrom Kameni, v ktorej som zahájil liečenie 
konkrétneho stromu. V záujme odovzdania informácií žiakom našej školy som napísal článok do 
školského časopisu Modrokamenský školáčik a zostavil som informačnú nástenku vo vestibule školy. 

Ak strom nie je správne liečený, choroba sa šíri ďalej. Mnohí pestovatelia gaštana jedlého ani 
nevedia ako sa napadnutie touto hubou prejavuje, samotné liečenie často podceňujú, napadnuté 
stromy naďalej nechávajú medzi zdravými, čím vytvárajú ideálne podmienky pre šírenie nákazy. 

Naučil som sa, ako správne identifikovať nakazenie gaštana jedlého hubou Cryphonectria 
parasitica a ako postupovať pri jeho liečení tak, aby bolo aj úspešné. 
 
 

HÚSENICE ŽIJÚCE NA PESTOVANÝCH KAPUSTOVITÝCH RASTLINÁCH 
Lucia Rovderová 

ZŠ s MŠ, Kudlov 781, 023 14 Skalité 
 

Pri pozorovaní kapusty na záhone v záhrade som zbadala zelené húsenice, ktoré ožierali stred 
kapusty. Okrem nich aj žltkastozelené húsenice s čiernymi rozlične veľkými škvrnami a pozdĺžnymi 
pásikmi na chrbte a bokoch, ktoré ožierali kapustu od povrchu rastliny smerom dovnútra. Chcela som 
zistiť, o aký druh motýľov ide, a koľko potravy spotrebujú v štádiu húsenice. 

Cieľom mojej dvojročnej práce bolo v roku 2010 porovnať vývin mory kapustovej, mlynárika 
repového a mlynárika kapustového. V roku 2011 som zisťovala, koľko potravy skonzumujú húsenice 
skúmaných motýľov za svoj život a početnosť húseníc v skúmanej lokalite. 

Úplnú premenu mory kapustovej, mlynárika repového a mlynárika kapustového som pozorovala 
v zhotovenom chovnom zariadení, ktoré pozostávalo zo sklenenej vaničky, ktorú som zakryla hustou 
textíliou. Do chovného zariadenia mory kapustovej som dala nádobu s navlhčenou pôdou. Dospelá 
húsenica mory kapustovej sa kuklí v pôde. Vyliahnuté húsenice motýľov som kŕmila listami 
kapustovitých rastlín. Výskyt húseníc motýľov som pozorovala na záhone v záhrade s rozmermi 3-krát 
4 metre s plodinami kapusty a kalerábu. Zistenia som vykonávala každý týždeň od 10. júla do 25. 
septembra 2011. Zistila som 29 húseníc mory kapustovej, 89 húseníc mlynárika repového a 587 
húseníc mlynárika kapustového v roku 2011. Pri zberoch húseníc mlynárika repového a mlynárika 
kapustového som si overila tvrdenie z literatúry, že jeho najväčším prirodzeným nepriateľom je 
parazitoid lumčík žltonohý. Zistila som, že miera napadnutia pozorovaných húseníc mlynárika 
repového bola 53 % a mlynárika kapustového 55 %. Pri zisťovaní spotrebovanej potravy skúmaných 
motýľov v štádiu húsenice som prišla k záveru, že najviac potravy spotrebovala húsenica mory 
kapustovej 20,4 cm2, húsenica mlynárika kapustového 16,5 cm2 a najmenej húsenica mlynárika 
repového 12 cm2. Pri premnožení teda najviac poškodia pestované kapustovité rastliny. 
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Pozorovaním som zistila, že niektoré zelené húsenice, ktoré ožierali stred kapusty sú mlynárika 
repového a druhé, ktoré boli najskôr zelené a neskôr mali spodnú časť zelenkastú a vrchnú časť 
sivočiernu, mory kapustovej. Žltkastozelené húsenice s čiernymi rozlične veľkými škvrnami a 
pozdĺžnymi pásikmi na chrbte a bokoch, ktoré ožierali kapustu od povrchu rastliny smerom dovnútra, 
boli mlynárika kapustového. Pestovaním kapustovitých rastlín na veľkých plochách človek napomáha 
rozšíreniu pozorovaných motýľov. 
 
 

ZBERATEĽSTVO MINERÁLOV – CESTA K SPOZNÁVANIU A OCHRANE PRÍRODY 
Peter Toth 

ZŠ, č. 145, 958 41 Veľké Uherce 
 

Minerály sú nielen krásne a užitočné v mnohých oblastiach života, ale majú aj poučnú hodnotu. 
Prebúdzajú záujem o poznávanie prírody. Mnohí nevedia, že aj v našom širšom okolí možno ešte aj 
dnes nájsť a zbierať zaujímavé minerály. Ja sa venujem zberateľstvu minerálov dva roky, a vybudoval 
som si zbierku, cez ktorú som milovníkom prírody priblížil svet minerálov. V mojej práci poukazujem aj 
na pozitívne a negatívne stránky zberateľstva minerálov. 

Počas dvoch rokov som opakovane navštevoval 14 lokalít a zaznamenal som na niektorých 
výrazné zmeny. Lokality postupne zanikali v dôsledku rekultivácie starých háld alebo aktívnej ťažby v 
lomoch. Minerály, ktoré som z týchto lokalít zozbieral, som zachránil pred zánikom. K týmto lokalitám 
patrí hrádza odkaliska v Banskej Hodruši, kde sa vyskytovali rudné aj nerudné minerály 
polymetalického zrudnenia doprevádzajúce zlato: galenit, sfalerit, chalkopyrit, pyrit a z nerudných 
kremeň, odroda ametyst, kalcit, sadrovec. V súčasnosti je hrádza ďalej spevňovaná, ale už iba 
jalovým andezitom a neskôr bude zrejme celkom zrekultivovaná. Tak ako boli zrekultivované haldy 
napr. na Novej šachte v Banskej Štiavnici. V činnom dolomitovom lome na lokalite Malé Kršteňany boli 
ešte pred dvoma rokmi pekné vzorky aragonitu v balvanoch na okraji tohto lomu. Dnes sú zavezené 
hlinou v dôsledku ďalšieho rozširovania ťažby. Ak sa aj nájdu v hlavnom lome, skončia v drvičoch. 
Zostali však v mojej aj školskej zbierke. Z činného andezitového lomu v Lehote pod Vtáčnikom sú 
mnou vyzbierané opály tiež dnes ozdobou mojej ale aj školskej zbierky, inak by skončili v štrku. 
Druhou skupinou sú lokality, ktoré sú ničené zberateľmi, príkladom je nálezisko kremeňa krištáľu vo 
Veľkom Klíži. Pod kladivami zberateľov tu zmizla takmer celá kremenná skalka a zostali po nej hlboké 
diery, podobne veľmi intenzívne je navštevovaný zberateľmi aj kremencový lom v Banskej Belej kvôli 
holubníkovým kremeňom. Ďalšie menej známe lokality boli nálezisko drevitých opálov v Hornej Vsi, 
Vyhne Vindišlajtňa s peknými drúzami krištáľu, Pukanec s ametystami v kryštálovom vývoji, s citrínom 
a ruženínom a niektoré ďalšie lokality. 

Cieľom zberateľstva nie je iba hromadenie minerálov do skríň a krabíc pre vlastné potešenie, 
ale má čo najväčší počet ľudí priviesť k poznávaniu prírody. Moju zbierku som preto predstavil svojim 
spolužiakom, ale aj širšej verejnosti v miestnom kultúrnom dome pri príležitosti tradičného premietania 
horských filmov, čo sa stretlo s nečakaným záujmom.  
 
 

VERMIKOMPOSTOVANIE 
Filip Žáčik 

Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom 
 

Cieľom práce bolo oboznámiť Vás so spôsobom vermikompostovania biologického materiálu, 
vytvoriť si vlastný vermikompost a prakticky dokázať pozitívny vplyv vermikompostu pri raste rastlín. 

Pri písaní práce sme sa postupne oboznamovali s problematikou likvidácie bioodpadu a 
vermikompostovania, vyhľadávali sme teoretické poznatky v odbornej literatúre a dopĺňali sme ich 
konzultáciami s učiteľmi biológie a odborníkmi v záhradkárskych obchodoch. Vychádzali sme aj z 
vlastných skúseností, nakoľko sme si vytvorili vlastný vermikompost a jeho kvalitu sme otestovali a 
porovnali na vzorkách pôdy. Spracovali sme prezentáciu, ktorú sme využívali pri našej osvete. 

Práca je rozdelená na tri časti – teoretickú, praktickú časť s výsledkami a návrhmi a záverečnú 
časť. V teoretickej časti sa venujeme základným pojmom – odpad, triedenie odpadov, bioodpad, 
recyklácia, vermikompostovanie. Vermikompost je kompost vyrábaný s pomocou dážďovky hnojnej 
(Eisenia fetida), pričom táto dážďovka požiera organický odpad spolu so zemou a pretvára ho na 
vermikompost. Vzhľadom na čoraz väčšie znečisťovanie životného prostredia dusíkatými hnojivami je 
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tento spôsob kompostovania lepší a šetrnejší k životnému prostrediu. 

V praktickej časti sa zameriavame na náš pokus a vlastné pozorovanie. Založili sme si vlastný 
vermikompost, ktorého tvorba trvala necelých 9 týždňov. Priaznivé účinky vermikompostu sme 
overovali pri pestovaní fazule. Mali sme štyri rôzne vzorky pôdy, do ktorých sme zasadili vyklíčené 
semená fazule. Pokus trval štyri týždne a boli dodržané rovnaké podmienky pre všetky štyri vzorky 
pôdy: izbová teplota, dostatok svetla, pravidelná zálievka. Po skončení pozorovania sme dospeli k 
záveru, že vermikompost nie je škodlivý k pôde, v ktorej sme rastliny pestovali, že rastliny sú 
podstatne silnejšie a väčšie, že majú viac listov a ich farba je sýtozelená. Na základe získaných 
teoretických i praktických vedomostí konštatujeme, že vermikompostovanie je vhodný spôsob 
likvidácie biologického odpadu, no myslíme si, že nie je dostatočne využívaný v našich 
domácnostiach.  

Preto navrhujeme: a) zvýšiť osvetu na tému likvidácie odpadu a bioodpadu medzi ľuďmi i na 
školách, b) zabezpečiť nádoby na triedenie odpadu, c) postupne zavádzať v domácnostiach 
kompostovanie alebo vermikompostovanie, d) zabezpečiť, aby mali obyvatelia vytvorené podmienky 
na oddelený zber bioodpadov (zberné dvory, mestské kompostoviská – už aj v Dubnici), e) upozorniť 
na výhody vermikompostovania (získame kvalitné hnojivo, ušetríme peniaze za odvoz smetí a nákup 
drahých hnojív, pomôžeme životnému prostrediu...). 

V záverečnej časti apelujeme na ochranu prírody. Konštatujeme, že vermikompostom môžeme 
úplne nahradiť rašelinu pri vysádzaní rastlín. Tým zamedzujeme ťažbu rašeliny a prispievame k 
záchrane mokradí. 
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