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Vážení priatelia 

Ako po iné roky, tak aj v tomto roku sa Vám dostáva do rúk zborník abstraktov zo Študentskej 
vedeckej konferencie (ŠVK) Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla 2019 v Pavilóne záhradnej 
architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre na Tulipánovej ul. č. 7, pod záštitou dekana FZKI prof. Ing. Dušana Igaza, PhD.  

Vedecká konferencia študentov (aj s možnosťou medzinárodnej účasti) sa koná tradične ako 
súčasť Univerzitných dní študentskej vedeckej činnosti na SPU v Nitre. V roku 2019 sa na nej 
zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov.  

Konferenciu otvoril dekan FZKI prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. a rovnako sa k študentom 
prihovoril aj prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť doc. Ing. Ján Horák, PhD. Prihlásení účastníci 
boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré 
zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI.  

Táto konferencia predstavuje významnú časť šírenia vedeckých poznatkov na fakultnom poli, 
prispieva k vyššej atraktivite štúdia, má veľký význam pre vedenie fakulty, garantov študijných 
programov, učiteľov a vedeckých pracovníkov pôsobiacich na fakulte. Prezentujúci aj pasívni účastníci 
nadobúdajú praktické skúsenosti pri formulovaní záverov a zovšeobecňovaní výsledkov výskumných 
prác, učia sa prezentovať dosiahnuté výsledky, a tiež seba ako osobnosť. ŠVK je možné vnímať aj 
ako propagáciu jednotlivých katedier. Študenti na základe prezentovaných prác, získavajú predstavu o 
výskumnej činnosti pracoviska, čo im je nápomocné pri rozhodovaní sa, ktorým smerom sa uberať 
ďalej. 

Cieľom konferencie bolo vytvoriť vhodné prostredie pre študentov na prezentáciu výsledkov 
svojej vedeckej činnosti. Zvýšiť jej úroveň a zvýrazniť a oceniť nadpriemerných študentov. Zlepšiť 
komunikáciu študent-študent a študent-učiteľ, vytvoriť tak skutočnú akademickú atmosféru na pôde 
fakulty. 

Jednotlivé prihlásené práce boli recenzované. Posudok recenzenta a jeho hodnotenie bolo 
komisiou zohľadnené pri celkovom posúdení účinkovania účastníka. Pri prezentácii boli členmi 
komisie hodnotené vystúpenia najmä z hľadiska aktuálnosti riešenej problematiky, splnenia 
vedeckého cieľa, dodržania zvolených metodických postupov, významu pre vedu a prax, dodržania 
a úrovne formálneho spracovania, úrovne verbálnej prezentácie a úrovne pripravenej prezentácie, 
úrovne argumentácie a reakcií študenta na otázky členov komisie, prípadne prítomných študentov v 
pléne.  

V každej sekcii bola komisiou zloženou z docentov a odborných asistentov vyhodnotená jedna 
najlepšia práca jednotlivo pre I., II. a III. stupeň  vysokoškolského štúdia. Študentom s najlepšou 
prácou bolo udelené mimoriadne štipendium vo výške 100 eur. Okrem toho každý aktívny účastník 
konferencie dostal diplom za účasť a USB kľúč.  

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

V Nitre, júl 2019 doc. Ing. Ján Horák, PhD. 
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MANUÁL OPENUNI - PRÍRUČKA K HODNOTENIU A KOMPLEXNEJ KONCEPCII 

UNIVERZITNÝCH AREÁLOV 

THE OPENUNI MANUAL - A GUIDE TO EVALUATION AND COMPLEX CONCEPTION OF 

UNIVERSITY CAMPUSES 

Miroslav ČIBIK, (SR) – Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ, (SR) 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra 

 

ABSTRAKT 

V súčasnosti sa problematikou kvality verejných priestranstiev zaoberá široké spektrum 

architektonickej obce, ktoré reagujú na podnety samospráv miest a obcí. V snahe o zlepšenie 

aktuálneho stavu a dôsledku aktuálnosti témy, ale aj chýbajúcich regulácií, nekoncepčných prístupov, 

nejednotnosti a neodbornosti, vznikajú rôzne príručky, manuály a iniciatívy ako tieto negatívne 

atribúty, ale aj iné aspekty “neviditeľnosti“ nedostatkov,  v rámci návrhového procesu, verejných, či 

polo-verejných priestorov eliminovať. Najmä vplyvom na spoločnosť vytváraním tém pre otvorenie 

oči nezainteresovaným. Verejný priestor je spolu s architektúrou, ktorá ho obklopuje, najviditeľnejším 

odrazom verejnosti. Nie je len výplňou medzi budovami, ale sieťou ktorá všetko prepája. Denne sa v 

tejto sieti pohybujeme a využívame ju na presun po meste, oddych, šport či iné aktivity. Verejné 

priestory tvoria tvár mesta alebo obce a výrazným spôsobom vplývajú aj na ľudské správanie. 

Neporiadok, zanedbaná zeleň, nevhodné povrchy, predimenzované parkoviská či nekoncepčné úpravy 

majú negatívny vplyv nielen na vnímanie priestoru, ale aj na jeho užívanie. Dlhodobým ignorovaním 

zhoršujúceho sa stavu verejných priestorov ľudia nie sú ďalej motivovaní ich aktívne využívať. 

Negatívnym spôsobom k tomu prispieva aj chýbajúca implementácia spoločenských zmien a 

podmienok po revolúcií, zmeny štruktúry obyvateľstva, technologické a priemyselné inovácie, a najmä 

zmeny individuálnych potrieb (Lukačovič et al., 2016). Mestá a obce si postupne začínajú 

uvedomovať, že bez stanovenia dopredu verejne prístupných pravidiel sa len ťažko bude v budúcnosti 

naprávať celkový vzhľad sídelných štruktúr. Univerzitný areál je súčasťou týchto štruktúr a svojou 

hierarchizáciou jednotlivých budov vytvára medzipavilónové priestory s verejným charakterom, ktoré 

vzhľadom, kvalitou a celkovou vizuálnou identitou výrazne zasahujú do okolitého prostredia. Areál 

kampusu zvyčajne tvoria aj univerzitné knižnice, prednáškové sály a auly, laboratóriá, posluchárne, 

študovne, internáty, parky, ihriská a zelené plochy, rekreačno-oddychové plochy a zóny, ďalej iné 

akademické i neakademické objekty. Na jeho okraji bývajú umiestnené taktiež stravovacie jednotky 

(reštaurácie, bufety), obchody (kníhkupectvá, papiernictva), služby (tlačiarne) a podobne (Glare, 

1982). Areál je funkčný, kompozičný a významový celok, ktorý v merítku lokality alebo mesta 

pracuje s kontextom širšieho územia, v rámci areálu však môže vytvárať kontext vlastný. Verejne 

prístupný areál má v meste opodstatnenie, pokiaľ kompozične a urbanisticky odpovedá štruktúre 

mesta a prispieva k jeho (kultúrnemu) obohateniu (Melková, 2014). Manuál OpenUni hodnotí, 

posudzuje a analyzuje kvalitu súčasného stavu univerzitných kampusov a definuje ich ideálnu podobu. 

Postupnému procesu obnovy každého verejného, polo-verejného, či súkromného priestoru, predchádza 

súbor podrobných analýz. Manuál v štádiu analyzovania uplatňuje hneď niekoľko procesov, ktorých 

skúmanie sprevádza polyvalentnosť. Jedným z procesov je subjektívna kritika na základe rozličných 

hodnotiacich kritérií, no do procesu hodnotenia vstupuje ďalší relevantný pohľad pamiatkovej 

starostlivosti, ktorá vníma architektonické diela ako dedičstvo minulosti, pričom sa zameriava na tie 

ich stránky, ktoré súvisia so spomínaním, respektíve pripomínaním (Moravčíková, 2013). Pri 

spracovaní tejto problematiky je nutné narábať s existujúcimi metódami, ale aj priniesť do procesu 

skúmania univerzitných areálov nové metódy. V rámci manuálu OpenUni sa v jeho prvej časti 

aplikuje metodika multikriteríálneho hodnotenia kvality univerzitných areálov. Metodika sa snaží 

poňať všetky statické a v čase relatívne nemenné prvky kvality univerzitných areálov (možnosť 

pohybu, pobytu, dostupnosť, bezpečnosť, vybavenosť, ľudské merítko a kvalitu vnímanú rôznymi 

zmyslami). Ťažiskom práce je správna forma, spracovanie a konceptuálne nastavenie verejných 

priestorov v podobe univerzitných areálov (Čibik, 2018). Koncepčné myslenie - je nevyhnutné nielen 

pre vypracovanie plánu konštruovaného prostredia, ale ešte viac pre pochopenie budúcich príležitostí a 

hrozieb. V tomto ohľade - možno viac ako v minulosti - proces tvorby sa stal procesom prieskumu, 

procesom skúmania nových priestorových možností a skúmaním nových metodologických prístupov 

(Rosemann, 2008). Metóda “Research by design“ na základe takéhoto koncepčného myslenia - 

myslenia dizajnom, sprostredkováva rôzne aspekty, pri ktorých dokážeme vyvodiť relevantný 
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výsledok predchádzajúci procesu návrhu, teda preukázaním - overením metodiky v praxi. Manuál nie 

je však len metodikou, ale predovšetkým nástrojom, prostredníctvom ktorého sa môže výrazne 

ovplyvniť budúca kvalita univerzitných areálov.  Časť manuálu preto graficky ilustruje a definuje ako 

by mal vyzerať jednotný mobiliár (dizajn-manuál mobiliáru), zeleň, povrchy, ale napríklad aj 

umelecké diela v exteriéri. Práca ma za cieľ priblížiť koncept širšej verejnosti, naučiť ľudí vnímať 

priestor okolo seba a edukovať spoločnosť v otázkach verejného priestoru a architektúry. 
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manuál OpenUni, univerzitný kampus, verejný priestor, dizajn, multikriteriálne hodnotenie 
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ZASOLENIE PÔDY 
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Marek HUS, (SR) – Viera PAGANOVÁ, (SR)  

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra 

 

ABSTRAKT 

Urbanizované prostredie, najmä mestské sídlo je klimaticky a edaficky extrémnou lokalitou. 

Medzi faktory ovplyvňujúce existenciu a rast drevín patrí zasolenie pôdy, ktoré vzniká kumuláciou 

solí v pôde. Zvýšený obsah soli v pôde a jej následný príjem koreňovým systémom drevín spôsobuje 

morfologické a fyziologické zmeny v nadzemných aj podzemných orgánoch (Kozlowski, 1997). 

Cieľom výskumu bolo zhodnotiť vplyv zasolenia pôdy na dreviny a identifikovať znaky, ktoré sú 

určujúce pri adaptácii drevín na zasolenie. Pre realizáciu výskumu sa využilo technické a prístrojové 

vybavenie Výskumného centra AgroBioTech. Použili sa dvojročné sadenice Pyrus pyraster a Tilia 

cordata generatívneho pôvodu. Boli rozdelené do dvoch variantov- kontrola (24 rastlín) a zasolenie 

(24 rastlín) z každého druhu. Vo variante kontrola sa rastliny pravidelne zavlažovali na 60% plného 

nasýtenia vodou. Vo variante zasolenie sa rovnaký režim saturácie substrátu udržiaval pravidelnou 

aplikáciou 100 mmol.l
-1

 roztoku NaCl. Sadenice rástli v rastových komorách PolEko KK 1450, 

v regulovaných podmienkach. Experiment prebiehal v mesiacoch apríl – jún 2018. Počas 

experimentálnej fázy sa meral vodný potenciál listových pletív. Preukazný vplyv zasolenia pôdy na 

vodný potenciál listových pletív bol zaznamenaný pri obidvoch druhoch. Pokles hodnôt vodného 

potenciálu listových pletív mohol byť spôsobený poklesom osmotického potenciálu pôdnej vody. 

Meranie vodného potenciálu na hruške prebiehalo v 53. a 68. deň experimentálnej fázy a na lipe v 35. 

a 48. deň experimentálnej fázy. Po ukončení experimentu, pri Pyrus pyraster po 82. dňoch s 

aplikáciou 420 ml roztoku NaCl, pri Tilia cordata po 95. dňoch s aplikáciou 224 ml roztoku NaCl, bol 

manuálne extrahovaný koreňový systém sadeníc, ktorý sa analyzoval softvérom WinRhizo, snímané 

boli parametre dĺžka koreňa, špecifická dĺžka koreňa (SRL), povrch koreňa, priemerná hrúbka koreňa, 

objem koreňa, počet rastových vrcholov, pomer jemných a hrubých koreňov (F/C), hmotnosť suchej 

hmoty koreňa, pomer suchej hmoty koreňa a nadzemných orgánov (R:S). Z nadzemných orgánov boli 

snímané parametre prírastok stonky a hmotnosť suchej hmoty stonky a listov. Z výsledkov vyplýva, že 

Pyrus pyraster v juvenilnej fáze rastu kumuluje hmotu predovšetkým v koreňovom systéme. Oproti 

lipe investuje preukazne menej do predlžovacieho rastu stonky a tvorby listového aparátu. Tilia 

cordata na rozdiel od P. pyraster tvorí väčší koreňový systém avšak distribuuje suchú hmotu najmä do 

nadzemných orgánov. Zasolenie substrátu malo preukazný vplyv na rast a kumuláciu hmoty v 

rastlinných orgánoch pri obidvoch skúmaných druhoch a reakcie druhov na zasolenie boli rozdielne. 

Pyrus pyraster pri zasolení preukazne redukovala objem (-46%) aj povrch koreňovej sústavy (-14%). 

Zasoleniu sa prispôsobuje formovaním tenších koreňov (priemer˂2,00 mm). Pri zasolení Pyrus 

pyraster kumulovala preukazne viac hmoty v koreňovom systéme (R:S=1,2), čo môžeme považovať 

za druhovo špecifickú reakciu v porovnaní s Tilia cordata (R:S=0,54). T. cordata na zasolenie 

reagovala redukciou dĺžky (-40%), povrchu (-54%) a objemu koreňovej sústavy (-72%). Obidve 

dreviny pri zasolení investovali do predlžovacieho rastu koreňa, čo dokumentuje vzostup parametra 

špecifická dĺžka koreňa (SRL). Výsledky experimentu so zasolením substrátu potvrdzujú, že dreviny 

sa zasoleniu prispôsobujú funkčnými zmenami podzemných aj nadzemných orgánov a tieto zmeny sú 

druhovo podmienené. 
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MAPOVANIE ZELENE SÍDLISKA PÁROVCE, NITRA METÓDOU TLS 

GREENERY MAPPING OF PÁROVCE DISTRICT, NITRA BY TLS METHOD 
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Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra 

 

ABSTRAKT 

Technológie sa vyvíjajú extrémnou rýchlosťou. Takéto napredovanie má pozitívny vplyv v oblasti 

digitálnej technológie, ktorá produkuje nové možnosti využitia a zjednodušuje prácu človeku. 

Môžeme hovoriť aj o implementovaní digitalizácie v oblasti dendrometrie. Ako uvádzajú Raček 

a Ďuránová (In Paganová et al., 2015), aktuálny stav drevín zisťujeme inventarizáciou, kedy 

vykonávame terénny prieskum a evidenciu drevín. Základom identifikácie dreviny je určenie jej 

polohy a označenie názvom. Údaje o dendrometrických parametroch drevín opisujú drevinu 

z hľadiska vyprodukovanej biomasy, ktorá je tvorená asimilačnými orgánmi, konármi, kmeňom, 

koreňmi, kôrou (Fabrika a Pretzsch, 2011, In Paganová et al., 2015), pričom medzi základné 

charakteristiky určujúce veľkosť a rozmery drevín patria obvod kmeňa vo výške 1,3 m, výška stromu, 

výška nasadenia koruny a šírka koruny stromu. Najčastejšie sa zisťujú priamym meraním pomocou 

meracích pomôcok a prístrojov alebo nepriamo výpočtom cez vzorce (Raček a Ďuránová, In Paganová 

et al., 2015). Trendom digitalizácie zelene je v súčasnosti využitie metódy fotogrametrie, ktorá 

poskytuje relatívne rýchlo dostupné výsledky, predovšetkým zamerané na mapovanie lesných 

porastov v krajinnom prostredí. Táto snímkovacia metóda však pracuje s vyššími odchýlkami meraní, 

zatiaľ čo TLS (terestrické laserové skenovanie) produkuje dáta s presnosťou niekoľko mm, v závislosti 

na použitej metóde registrovania mračien bodov. Vysokorýchlostné 3D laserové skenery dokážu 

merať až do 1 milióna bodov za sekundu v bežných horizontálnych a vertikálnych uhloch (Shan 

a Toth, 2008, In Moravčík, 2014), čo zvyšuje rozlíšenie výsledného mračna bodov a preto môže byť 

táto metóda použitá na meranie celej štruktúry stromu (Moravčík, 2014). Cieľom mapovania zelene na 

sídlisku Párovce v Nitre bola jej digitalizácia (archivácia dát pre porovnanie parametrov zelene 

v budúcnosti) a dendrometrická analýza – určenie základných veličín ako obvodu kmeňa v 1,3 m, 

výšky stromu, priemeru koruny a plochy koruny. Nadobudnuté údaje budú ďalej porovnávané 

v súvislosti s plochou zástavby v riešenom území. Metóda mapovania zelene využíva terestrický 

laserový skener Leica P20 ScanStation pracujúci na princípe vysielania laserového lúča do prostredia. 

Výsledkom merania je mračno bodov, ktoré digitálne reprezentuje skenované prostredie. Metódu 

možno použiť na akvizíciu jednej dreviny, tak aj väčšej plošnej výmery. Vybrané územie sídliska 

zaberá rozlohu 4 ha, je obklopené panelovými bytmi, kostolíkom, asfaltovými cestami s parkovacími 

plochami a chodníkmi. V terénnom prieskume sme do katastrálnej mapy zaznačili potenciálne miesta 

skenovania pre správne zamerania zelene. Nasledovné skenovanie prebiehalo na tri etapy s rozlíšením 

zaznamenávania nastaveným na 3 min 30 s. V sumáre sme zhotovili 28 skenov. Dáta zo skenera boli 

importované do programu Leica HDS Cyclone, kde prebehla registrácia mračien bodov do 

komplexného mračna. Už v terénnom prieskume sme sa rozhodli zvoliť variantu manuálnej 

registrácie, ktorú nám uľahčili zamerané komunikácie, línie a hrany budov, vďaka čomu sme vedeli 

tieto mračná pospájať, s výslednou odchýlkou 4 mm. Zhotovené mračno bodov je pripravené na 

analýzu dendrometrických údajov zelene. 
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SADOVNÍCKO ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE V AREÁLI ŠKÔLKY V OBCI PUKANEC 

LANDSCAPING ARCHITECTURAL DESIGN IN THE NURSERY AREA IN PUKANEC 

Bc. Terézia KŇAZOVIČOVÁ, (SK)- Gabriel KUCZMAN, (SK) 

 

 

ABSTRAKT  

 

Materská škola je zariadenie v ktorom sa deti učia rozvíjať schopnosti, zručnosti, morálnu, 

estetickú a sociálno-emocionálnu výchovu. Predškolské zariadenie pripravuje deti na život 

v spoločnosti a zabezpečuje deťom výchovu a vzdelávanie detí. Predškolský vek začína v období 

dovŕšenia troch rokov a končí do ukončenia šiesteho roku života. V tomto veku je už dieťa zdatnejšie, 

odolnejšie ako to bolo do troch rokov.  Pre toto obdobie je možné pokladať začiatky formovania 

osobnosti dieťaťa a zmeny vo vývine. Dôležitý je hlavne telesný a pohybový vývin dieťaťa. Výskumy 

ukázali že objavovanie a výhody výučby mimo učebne, poskytujú efektívnejšie učenie, zvýšenie 

fyzickej aktivity, zlepšenie koncentrácie, sociálne zručnosti a hlavne zníženie obezity. Je dôležité aby 

deti trávili čo najviac času vonku. 

Práca skúma psychológiu, vnímanie farieb a vplyv vonkajšieho prostredia na deti. Popisuje 

uplatnenie zelene v predškolských a školských areálov, detských ihrísk a vhodnosť materiálov do 

týchto priestorov. Porovnáva predškolské zariadenia u nás a v zahraničí. Predškolské zariadenia 

a centrá o starostlivosť o deti, majú silný vplyv na celkovú úroveň fyzickej aktivity. Predškoláci trávia 

až 89% času  s činnosťami, pri ktorých sedia. Malé deti kedysi trávili čas vonku hraním schovávačiek, 

lezením po stromoch, a v dnešnej dobe trávia dlhé hodiny pri sledovaní televízie, hraním hier na 

mobiloch a tabletoch. Zatiaľ to nie je žiadna diagnóza, ale postupne narastá množstvo detí 

s depresiami, obezitou a zvýšenou nepozornosťou. Práca skúma vzťahy a väzby riešeného priestoru, 

ktoré nám môžu pochopiť a ukázať potreby a nedostatky riešeného areálu predškolského zariadenia. 

Dôkladná priestorová analýza, spolu s komunikáciou so zástupcami škôlky  a rodičov detí 

navštevujúcich škôlku, nám poskytuje podrobné informácie o požiadavkách a problémoch, pre 

zapracovanie do návrhového riešenia. Získané poznatky vyúsťujú do sadovnícko-architektonického 

riešenia areálu škôlky v obci Pukanec. Vypracované návrhové riešenia ponúkajú revitalizáciu 

priestoru, v súlade s aktuálnymi požiadavkami a s novými trendami edukácie. 
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MODERNÉ TRENDY V TVORBE SÚKROMNEJ ZELENE 
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ABSTRAKT 

Práca sa dotýka problematiky odvodnenia krajiny a ponúka stručný prehľad možných spôsobov 

zapojenia ekosystémových služieb zelenej infraštruktúry. Do tejto sféry spadá ozeleňovanie strešných 

konštrukcií a zelené opláštenia stavieb. Práca pojednáva o ich výhodách a nevýhodách. Navrhuje  

konceptuálne riešenie selektovaných technológií na modelovom objekte v konkrétnych podmienkach. 

Výsledkom práce je návrh aplikácie technológie na stavbu a vyhotovenie  modelu, ktorý simuluje 

kolobeh životnosti vertikálnej záhrady s automatickou závlahou. Na modeli vertikálnej záhrady, sme 

pozorovali klíčenie a rast vysiatej trávnej zmesi s úspešným výsledkom. Tento princíp výsevu osiva 

tráv na konštrukčných paneloch, doplnený výsadbou kvitnúcich bylín tvorí časť opláštenia objektu 

rodinného domu ako jeden z príkladov moderných trendov v stavebníctve s ohľadom na nastúpenú 

klimatickú zmenu. Táto zmena prináša so sebou aj hrozbu akútneho nedostatku vody. Práve preto je 

perspektívou “prírodná tepelná stabilizácia budov“. 

To predstavuje súbor opatrení pre výstavbu 21. storočia a ten pozostáva z realizácie: 

1. Zelených striech, ktoré poskytujú širokú škálu najmä mestským budovám a aglomeráciám 

širokú škálu benefitov. Fungujú ako prírodná klimatizácia. Vďaka zelenej streche je možné pri 

svojom byte vytvoriť zelenú oázu v rozpálenom meste. Vegetačné súvrstvie chráni 

hydroizoláciu i konštrukciu strechy pred teplotnými výkyvmi, krupami a klimatickými 

vplyvmi. Výrazne tak predlžuje jej živostnosť. Dokáže zadržiavať vodu, ktorá sa v teplých 

dňoch postupne odparuje a tým ochladzuje budovu a jej okolie. Zrážky tak neodtekajú 

kanalizáciou preč a zostávajú zadržané v mieste dopadu. 

2. Zelených fasád, ktorých hlavými výhodami je ochladzovanie budovy, bránenie šírenia hluku, 

ochrana zateplenia, zníženie prašnosti zachytávaním častíc prachu v ovzduší, skrášlenie 

priestoru, tepelná izolácia (v zime hreje -v lete chladí), zadržiavanie vody, znižuje náklady na 

renováciu fasády. 

3. Fasádnych koreňových čističiek odpadných vôd, ktoré sú novým funkčným prvkom pre 

zužitkovanie vody, pretože tú je čím ďalej tým viac nevyhnutné zadržať priamo pri objekte. 

Takáto technológia dokáže spracovať odpadnú vodu produkovanú v objekte a pomocou 

koreňového systému ju premeniť späť na vodu úžitkovú vhodnú pre prevádzku alebo pre 

závlahový systém fasád, vegetačnej strechy, či areálu. 

4. Solárnych panelov a fotovoltaiky. 

5. Retencie vody. 

6. Dokonalej izolácie detailov. 

7. Inteligentného tienenia budov. 

8. Difúzne otvoreného opláštenia. 

 

Dnes už aj u nás a v blízkom okolí sú (aj keď iba sporadicky) špecializované firmy, ktorým nastúpená 

hrozba klimatickej zmeny nie je ľahostajná a do svojho výrobného programu zavádzajú nové moderné 

technológie na jej elimináciu. Takou je rodinná firma LIKO-S, a.s. v Slavkove pri Brne, ktorá bola 

motivujúcou inšpiráciou tejto práce. 
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KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE OBNOVY OPEVNENÉHO KLÁŠTORA 

V OBCI BZOVÍK 

THE LANDSCAPE ARCHITECTURAL SOLUTION FOR THE RESTORATION OF THE 

FORTIFIED MONASTERY IN THE VILLAGE BZOVIK 

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

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra 

 

ABSTRAKT 

Čas je prostriedkom premeny a tak schopnosť vedieť zachovať génia loci v napredujúcom čase je 

nevyhnutnou požiadavkou v historicky hodnotnom prostredí. Rešpektovanie génia loci neznamená 

kopírovanie starých vecí, poukazuje na snahu hľadať, v čom pramení identita daného miesta a 

následne ju sprístupniť novým spôsobom (Norberg – Schultz, 2010). 

Predkladaná práca rieši problematiku tvorby verejných priestorov v okolí kultúrnych a historických 

objektov, ich začlenenie a význam ako dominanty v okolitej krajine. Nosnou časťou práce je použitie 

vhodných nástrojov krajinnej architektúry na vytvorenie atraktívneho a fungujúceho verejného 

priestoru, kde ťažiskom a dominantou je samotný objekt opevneného kláštora. Práca poukazuje na 

dôležitosť a význam historických objektov, ktoré sú dnes často v dôsledku nezáujmu verejnosti 

odkázané na zánik, čím nedochádza k ich zachovaniu pre nasledujúce generácie. Taktiež analyzuje 

rôzne prístupy krajinnej architektúry k dotváraniu objektov kultúrneho a historického dedičstva. 

Podľa Kupka (2010) architektonické dominanty mali v krajine a majú významnú symbolickú a 

ideologickú úlohu. Dominanty pôsobia na miestnej, regionálnej, či nadregionálnej úrovni, v 

diaľkových, panoramatických pohľadoch, ale aj v jednotlivých obrazoch, ktoré sa otvárajú 

pozorovateľovi. 

Každý dobre navrhnutý verejný priestor musí mať vhodne zvolenú funkciu, úlohu a zmysel, ktorým sa 

stane atraktívnym pre návštevníkov. V tejto práci zohrala veľkú úlohu samotná dominanta kláštora, 

ktorej bol podriadený samotný návrh. Hlavnou myšlienkou bolo preto preniesť návštevníka späť v 

čase a zobrať ho na cestu históriou, ktorá pretvárala objekt opevneného kláštora. Vytvoril sa tak 

priestor, ktorý splýva s okolitou krajinou a nenarúša historickú identitu krajiny. Zatraktívnila sa 

priekopa okolo kláštora, ktorá bola doplnená o vyvýšený drevený chodník, mobiliár, výsadbu stromov 

a dotvorila ju lúčna bylinná úprava, ktorá priestoru dodáva prirodzený charakter. Vznikli nové 

parkovacie miesta s trvalkovým záhonom pri prístupovej komunikácií, ku ktorej bola navrhnutá lipová 

aleja. Vnútornému dvoru dominuje trávnatá plocha s pozostatkami bývalých stavieb, ktorá je doplnená 

mlatovým chodníkom, trvalkovými záhonmi, zbierkovým záhonom ruží a bylinkovým záhonom s 

posedením. 

Táto práca priniesla nový pohľad na objekt opevneného kláštora v obci Bzovík a ukázala možnosť 

jeho zatraktívnenia a pretvorenia na kvalitný verejný priestor. Priestor, ktorý prinavráti do kláštora 

opäť život v podobe turistov a návštevníkov tejto kultúrnej historickej stavby. 
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AREÁL SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE – ASPEKTY 

TVORBY A ZÁHRADNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO PRIESTORU 

AREA OF THE SLOVAK AGRICULTURAL UNIVERSITY IN NITRA - ASPECTS OF DESIGN 

AND GARDEN-ARCHITECTURAL SOLUTION OF SELECTED SPACE 

Richard BOHUŠ, (SR) – Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ, (SR) 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra 

 

ABSTRAKT 

Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len SPU) architektov V. Dedečka a R. 

Miňovského je významným priestorom z hľadiska urbanisticko-architektonického a je neoddeliteľnou 

súčasťou urbanistickej štruktúry mesta Nitra. Areál vytvára denne využívaný priestor pre rôzne 

skupiny užívateľov, ktorými sú v prvom rade študenti, zamestnanci a hostia univerzity, ale aj 

verejnosť, ktorá areál využíva na prechod alebo dennú rekreáciu. Diplomová práca pracuje 

s najfrekventovanejšou a reprezentatívnou nástupnou časťou areálu. Tu je nutné reagovať na 

požiadavky rôznych užívateľov, ktoré sú odlišné a je potrebné vytvoriť reprezentatívny, prehľadný 

a komfortný priestor, v ktorom si každý nájde svoje miesto.  V rámci literárneho prehľadu sú zhrnuté 

potrebné usmernenia a regulatívy pre tvorbu verejných priestorov, kritéria kvality verejných 

priestorov, potreby a nároky užívateľov verejných priestorov. Ďalej predstavuje a popisuje rôzne 

prevedenia univerzitných areálov zo sveta, ako príkladov prezentujúcich rôzne prístupy ku realizácii 

podobných priestorov. Kapitola materiálov predstavuje lokalizačné údaje o riešenom území, prírodné 

pomery v rámci širšieho kontaktného územia mesta a charakteristiku riešeného územia. Metodika 

práce vysvetľuje postup vypracovania diplomovej práce, normy použité pri vypracovaní návrhu 

a metodiky použité pri inventarizácii drevín. Výsledkom práce je návrh riešeného územia, ktorému 

predchádzali výkresy analýz vypracované po terénnom prieskume. Zaoberajú sa širšími vzťahmi, 

funkčno-priestorovým rozdelením priestoru, dopravnou infraštruktúrou, pozitívnymi a negatívnymi 

stránkami riešeného územia a inventarizáciou drevín. Riešené územie po návrhovej fáze dostáva novú 

tvár. Návrh prerozdelil funkcie nástupného priestoru, využíva nevyužitý potenciál voľných plôch 

a ponúka tak užívateľom a návštevníkom funkčný, nekonfliktný, estetický, zaujímavý a udržateľný 

priestor, ktorý je dôstojným nástupom ku objektom areálu SPU, ktoré sú národnou kultúrnou 

pamiatkou, dominantou mesta Nitra a Stavbou 20. storočia. 
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“REVERZIA“ TECHNICKÉHO DIELA DO KRAJINY 

RETURNING A TECHNICAL OBJECT TO THE LANDSCAPE 

Róbert ROTH, (SR) – Ľubica FERIANCOVÁ, (SR) 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra 

ABSTRAKT 

Diplomová práca, “Reverzia“ technického diela do krajiny, sa zaoberá myšlienkou návratnosti - 

oživenia nevyužívaných technických objektov a premenami zdevastovanej krajiny po ťažobnom 

priemysle na využiteľný krajinný – verejný priestor pre obyvateľov. Dôkladne vypracovaný súčasný 

stav problematiky opustených technických objektov a areálov definuje a charakterizuje ich konverzie 

a spôsoby využiteľnosti, zoskupuje informácie spôsobu financovania pre súkromné subjekty alebo pre 

územné samosprávne celky a ukazuje úspešne zrealizované príklady projektov na Slovensku 

a v Českej republike. Ťažiskom diplomovej práce je detailne vypracovaný krajinno- architektonický 

návrh banského odkaliska v obci Horná Ves a rekonštrukcia starej vodárne stojacej v extraviláne obce, 

jej konverzia a adekvátne priradená funkcia využiteľnosti. Kvalitnému vypracovaniu návrhov a pre 

odborné posúdenie vplývajúcich faktorov na územie predchádzali analýzy širšieho záberu okolitých 

vzťahov k riešenému územiu. Nemožno nespomenúť veľký vplyv osem poschodových panelových 

domov v obci, čo sa dá považovať za anomáliu v charakterizovaní vidieckeho (dedinského) prostredia. 

Napriek tomu, ich môžeme vnímať ako pozitívny jav pre navrhované priestory z hľadiska určenia 

stupňa potenciálu využiteľnosti obyvateľmi obce Horná Ves. Typologicky rovnaké, pre krajinu 

negatívne, priestory po ťažbe alebo výrobe nájdeme vo viacerých oblastiach Slovenska. Ak sú diela 

“recyklovateľné“, sú viditeľne schopné k pokračovaniu, riešením nie je ich asanácia ale ich 

znovuzrodenie. Možnosti akým spôsobom sa nevyužívané priestory dajú využívať, akým spôsobom 

ich môžeme oživiť, zakomponovať do krajinného prostredia a prepojiť s kultúrou je hlavnou 

myšlienkou záverečnej práce. 
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VÝSKUM PROCESOV TOKU MIAZGY AKO MOŽNÝ INDIKÁTOR RIADENIA ZÁVLAH 

RESEARCHING SAP FLOW PROCESSES AS A POSSIBLE INDICATOR OF IRRIGATION 

MANAGEMENT 

Vladimír KIŠŠ, (SR) – Viliam BÁREK, (SR) 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76 Nitra 

 

ABSTRAKT 

Vodný stres vzniká dôsledkom obmedzeného zásobovania rastlín vodou, alebo zvýšenou mierou 

transpirácie. Všetky aspekty vývoja rastlín sú ovplyvnené znížením obsahu vody v pôde, čo vedie 

k zmenám, ktoré následne ovplyvňujú fyziologické a biochemické procesy v rastlinách (da Silva et al., 

Klemm, 2015). Na meranie prietoku vody v rastlinách sa využíva mnoho metód používajúcich tepelnú 

bilanciu. Merania sa môžu používať na bylinách, stromoch a na ľubovoľných vodivých orgánoch 

rastlín. V závislosti od metódy, merania môžu prebiehať vo vnútri daného vodivého orgánu (invazívny 

spôsob). Opačnou metódou je neinvazívny spôsob, keď sú senzory umiestnené zvonka, v tesnom 

kontakte s rastlinou. (Fernández et al., 2013). Snímače prietoku Dynagage Sap sú najnovšou 

technológiou na meranie prietoku miazgy a tým aj spotrebu vody v rastlinách. Teplo pôsobí na celý 

obvod stonky pomocou ohybného termočlánku, ktorý sa prispôsobuje podľa priemeru stonky. Senzor 

je pokrytý penovou hmotou, aby sa minimalizovali rozdiely medzi vyhrievanou časťou a vonkajšou 

teplotou. 

Cieľom práce bolo vymedzenie stresových faktorov, aby bolo do budúcna možné na základe 

monitoringu dát pružne reagovať ich minimalizovaním. Výskum bol realizovaný v auguste 2018 

v orechovom sade v Nových Zámkoch. Na konáre bol upevnený termočlánok, ktorý sa zahrieval a po 

prechode miazgy rastlinou sa ochladzoval. Merania prebiehali každú hodinu a na základe vzorca sa 

spracovali, aby bolo možné zistiť množstvo pretečenej miazgy. Následne sa porovnával tok miazgy 

s teplotou vzduchu a so zrážkami. Z nameraných údajov je viditeľný nárast množstva toku miazgy po 

zrážkach na začiatku augusta na hodnoty 200, resp. 250 g/h. Pri porovnaní s teplotou tok miazgy je 

pozorovaný najmä počas dňa, kedy prebieha transpirácia a tým aj fyziologické procesy v rastline. 

Z výsledkov je možné pozorovať ako teplota a zrážky vplývajú na tok miazgy v rastline. Počas 

bezzrážkového obdobia je pozorovateľné zníženie množstva toku miazgy v porovnaní s hodnotami po 

zrážkach, keď rastlina doplňuje do buniek vodu. Meranie toku miazgy je jednou z možností ako zistiť 

potrebné množstvo vody pre rastliny a tým aj optimalizovať dodanie závlahovej vody počas suchých 

období, čo bude v dlhodobom horizonte potrebné pre časté obdobia bez zrážok a vysokými teplotami 

vzduchu. 
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ABSTRAKT 

Hydraulické simulačné modely sa často používajú na smerovanie prúdenia v otvorených kanáloch. 

V priebehu posledných pár rokov bolo vyvinutých niekoľko hydraulických simulačných modelov na 

štúdium správania sa prietoku v kanálových systémoch. Prietok v otvorenom kanále je opísaný ako 

neustálený, postupne sa meniaci s jednorozmernými tokovými rovnicami, ktoré sú všeobecne známe 

ako rovnice Saint – Venant. Program HEC – RAS pracuje s niekoľkými koeficientmi, ktoré 

vyhodnocujú energetickú stratu. Jeden z nich je Manningov koeficient drsnosti povrchu n, ktorý sa 

môže čas od času meniť. V prezentovanej analýze sme brali do úvahy 4 rôzne prípady zarastania 

brehov, ktoré sa môžu vyskytovať v prírodných podmienkach. Vybrali sme hodnoty Manningoveho 

koeficientu n = 0.02, čo predstavuje hlinené brehy pokryté malou trávou, n = 0.035, brehy sú pokryté 

štrkom a skalami a majú ľahkú vegetáciu, n = 0.045, brehy pokrývajú štrky a balvany so stromami, s 

krami nachádzajúcimi sa pozdĺž vrcholov, n = 0.060, kde sú breh pokryté balvanmi, malými stromami 

a krikmi, pričom sú silne lemované previsujúcimi brezovými stromami. Kanál Cibavka sa nachádza na 

Východoslovenskej nížine a zaúsťuje v 8,17 km do Čiernej vody. Má celkovú dĺžku 4,98 km, 

lichobežníkový profil má šírku v dne 5 m, sklon kanála je 0,2 ‰. Prietok v kanále sa pohybuje 

v rozmedzí 8,8-4,4 m
3
.s

-1
. V prvej časti sme zamerali štúdiu na ustálené prúdenie pri prietoku 8,8 m

3
.s

-

1
, so zreteľom na priebehy hladín a rýchlosť prúdenia pri rôznych drsnostiach brehov v skúmanom 

kanáli. Dolná okrajová podmienka bola stanovená na kritickú hĺbku. Za hornú okrajovú podmienku 

sme zvolili krivku s prietokmi prislúchajúcimi jednotlivým nadmorským výškam. S výsledných 

simulácií sa ukázalo, že iba pri najnižšej hodnote Mannigovho koeficientu (n=0.02) nenastalo 

pretekanie kanála, pričom pri zvýšených drsnostiach áno. Taktiež najvyššiu rýchlosť prúdenia sme 

dosiahli pri najnižšej drsnosti, čo je logické, pretože kanál mal ideálne, resp. navrhované brehové 

podmienky a nevznikali žiadne straty energie. Porovnaním rýchlosti prúdenia v poslednom bode 

kanála (1500m) sme zistili, že sa rýchlosť prúdenia znížila o viac ako polovicu (pri n = 0.02, kde v = 

1.19 m/s, pri n = 0.1, kde v = 0.52 m/s). V druhej časti sme študovali priebehy hladín a rýchlosť 

prúdenia pri neustálenom prúdení. Jednotlivé drsnosti brehov ostali nemenné, pričom sme uvažovali 

s normálnou hĺbkou pri dolnej okrajovej podmienke. Za hornú okrajovú podmienku sme stanovili 

prietok za simulovaný čas. Časový interval simulácie sme stanovili na hodnotu 20 s, pričom 

počiatočný pretok bol na hodnote 4,4 m
3
.s

-1
 so stúpajúcim charakterom, až na úroveň 8,8 m

3
.s

-1
. 
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ZARADENIE OKRESOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO KATEGÓRIÍ Z HĽADISKA 

ROZDROBENOSTI POZEMKOVÉHO VLASTNÍCTVA 

DISTRIBUTION OF DISTRICTS OF THE SLOVAK REPUBLIC TO CATEGORIES FROM THE 

ASPECT OF FRAGMENTATION IN LAND OWNERSHIP 
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ABSTRAKT 

Obrovská rozdrobenosť pozemkového vlastníctva na Slovensku je dôsledok historického vývoja. 

Uplatňovanie a dodržiavanie zásad Uhorského dedičského systému až do súčasnosti spôsobilo, že na 

Slovensku ku koncu roka 2018 evidujeme 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna vlastníkov 

pozemkov, 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov, priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 

11,93 a priemerný počet parciel na 1 vlastníka je 22,74. Je to fakt, ktorý čím ďalej tým viac vytvára 

problémy, ktoré v súčasnosti vyvolávajú aj nespokojnosť reflektovanú vo forme štrajkov. 

Poľnohospodári sa nevedia dostať k pôde, nákup pôdy je komplikovaný, trh s pôdou stagnuje, súčasný 

dotačný systém je označovaný za netransparentný, umožňuje špekulovať s pôdou, vlastníci pôdy nie 

vždy majú korektné nájomné zmluvy a rozvoj a ochrana krajiny je komplikovaná vzhľadom na 

náročný proces výkupu pozemkov. Cieľom štúdie je prezentovať postupy využitia viackriteriálneho 

hodnotenia územia metódami popisnej štatistiky vo výskume vlastníckych parametrov. Bolo 

hodnotených 79 okresom SR, ktoré sú podrobne charakterizované z hľadiska 12 parametrov: výmerou 

a počtom parciel, počtom vzťahov (podielov) na parcelu, výmeru malých podielov v kategóriách do 1, 

2 a 5 m
2
, maximálneho a priemerného počtu vlastníkov, počtu parciel s viac ako 20, 50 a 100 

vlastníkmi a priemernej výmery parcely. Výsledkom je rozdelenie okresov do 6 zhlukov, ktoré, 

vzhľadom na skúmané vlastnícke parametre, môžeme považovať za podobné a teda v nich môžeme 

aplikovať rovnaké rozhodovacie procesy z hľadiska vlastníckych vzťahov. 
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ABSTRAKT 

Cieľom príspevku je vytvorenie webovej stránky http://diplomovkarha.000webhostapp.com, ktorá 

obsahuje, okrem iného, digitálnu mapu zloženú z dvoch mapových vrstiev – podkladová open street 

mapa a aktuálna mapa hĺbky vody vo vodnej nádrži Jelenec ako open layer natiahnutý z Geoservera 

s príslušnými parametrami podľa súradnicového systému WGS 84 (EPSG:4326), atribútom hĺbky 

vody a štýlom zobrazenia zadefinovaným pomocou SLD kódu. Keďže je príspevok zameraný na 

publikáciu údajov pomocou nástrojov web GIS, boli nám poskytnuté základné parametre spracované v 

desktopovom ArcMape ako 3 súbory nameraných bodov, kde každý bod mal presnú GPS súradnicu 

podľa S-JTSK, nadmorskú výšku a vzdialenosť od sonara po dno nádrže. Následne prišlo 

k interpolácii bodov a vytvoreniu digitálneho modelu reliéfu, z ktorého sa odčítaním maximálnej 

a minimálnej kóty dna nádrže vytvorila mapa hĺbky vody vo vodnej nádrži pri prevádzkovej hladine, 

od ktorej sa následne odčítavali zmeny hladiny o ± 5 cm a vytvárali mapy hĺbok pri rôznych výškach 

hladiny vody. Nakoniec sa upravoval ich súradnicový systém na WGS 84, ktorý je kompatibilný pri 

webovom rozhraní zobrazenia formou open layer. Cez službu FTP pomocou aplikácie FileZilla sa 

nahrajú údaje na Geoserver, kde ich následne vieme pridávať ako formát GeoTIFF. Vytvoríme novú 

vrstvu mapy z tohto formátu a nastavíme vyššie spomínané parametre zobrazenia formou open layer. 

Zabezpečenie aktuálnej mapy hĺbky zobrazovanej na stránke je zabezpečené naprogramovanou 

doskou Arduino na ktorú je pripojený modul na meranie vzdialenosti pomocou ultrazvukového 

vodeodolného snímača a GSM/GPRS modul na bezdrôtový prenos nameraných dát do databázy na 

server webovej stránky. V back-ende prebieha proces vyhodnotenia poslednej nameranej hodnoty 

a priradenia korektnej aktuálnej mapy hĺbky, ktorá sa na front-ende zobrazí ako open layer mapa. 

Prepojenie nástrojov GIS s doskami Arduino/Raspberry a ich modulmi, pri využití programovacích 

a skriptovacích zručností v kódovacích jazykoch, smeruje k technologickému pokroku v oblasti 

mapovania na Slovensku. 
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ABSTRAKT 

Voda a pôda sú dominantnými a neodmysliteľnými základmi pre poľnohospodárstvo.  Je dôležité, aby 

boli tieto zdroje chránené, tak pre ľudské použitie, ako aj pre zdravie ekosystémov. 

Voda patrí medzi najrozšírenejšie látky na Zemi. Je podstatnou zložkou biosféry a spolu s pôdou majú 

prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva (Antal a kol., 2014). 

Cieľom našej práce bolo predstaviť rôzne možnosti určovania vlhkosti pôdy, kde sme sa primárne 

zameriavali na možnosti diaľkového prieskumu Zeme. Údaje o vlhkosti pôdy získané pomocou DPZ 

sme porovnávali s dátami z pozemného monitoringu. 

Práca sa zameriava na určovanie vlhkosti pôdy v povodí rieky Nitra v štyroch riešených lokalitách 

(Bojnice, Nitra, Pribeta, Palárikovo) za obdobie apríl 2015 – december 2018. Zamerali sme sa na 

určovanie pôdnej vlhkosti pomocou diaľkového prieskumu Zeme NASA, kde sme merali koreňovú 

a povrchovú zónu. Údaje DPZ sme porovnali s pozemnými meraniami a zistili sme, že hodnoty 

kopírujú vzájomnú dynamiku, kde priemerná odchýlka je 2,66 % obj. Pri porovnaní pozemných 

údajov s odchýlkou ± 20 % a DPZ s meranou odchýlkou sme zistili, že hodnoty sa najmenej zhodujú 

v období leta (51 %)  a jesene (62 %)  a najviac sa zhodujú za zimné (80 %) a jarné (72 %) obdobie. 

Pri porovnaní metód sme zistili, že najviac totožných meraní koreňovej zóny s pozemným meraním je 

na lokalitách Nitry, Pribety a Palárikova a to hlavne v zimnom, jarnom a letnom ročnom období. 

Najmenej totožných meraní bolo v Bojniciach, kde sa hodnoty zhodovali iba na jeseň. Najzhodnejšie 

merania povrchovej zóny v porovnaní s pozemným meraním boli vo všetkých riešených územiach v 

zimnom a jarnom období. 

V rámci diaľkového prieskumu Zeme si myslíme, že údaje v zimnom a jarnom období boli presnejšie 

v porovnaní s letným a jesenným obdobím, hlavne z dôvodu nepokrytia pôdy vegetáciou. Počas celého 

výskumu od roku 2015 až po 2018, DPZ kopíroval dynamiku pozemného merania, ktorý zahrňoval len 

malý počet odchýlok. 

K podobnému záveru dospel aj Western a kol. (2004), ktorý o diaľkovom prieskume Zeme hovorí, že 

táto metóda síce umožňuje zber dát veľkých oblastí, ale interpretácia získaného signálu je 

komplikovaná a to primárne v územiach s vegetačným krytom. 

Tak ako všetky nové metódy si však vyžaduje svoj čas a dostatočné overenie. Každým rokom 

pribudnú nové údaje, ktoré bude možné vyhodnocovať. Aj pracovníci SAV aktuálne vyhodnocujú 

údaje z roku 2018 čo svedčí o aktuálnosti témy a potrebe jej analýzy (Cigáňová, 2018). 

Metóda diaľkového prieskumu Zeme je moderný a perspektívny nástroj na získavanie údajov o 

vlhkosti pôdy, ktorým sa treba aj naďalej zaoberať, aby sme vedeli lepšie reagovať na už existujúce 

klimatické zmeny. 
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ABSTRAKT 

Hlavným cieľom bolo sledovanie kvality vody na vybraných štyroch lokalitách vodného toku Bocegaj 

s vybudovanou vodnou nádržou Kolíňany, ktorá je využívaná na rybochovné účely,  v katastrálnom 

území Kolíňany. Pri realizovaní merania sme sa oboznámili s problematikou kvality vody a jej 

monitorovania, s prístrojmi na meranie kvality vody. Vybrali sme vhodné odberné profily pre 

pravidelné meranie a sledované parametre na zhodnotenie, taktiež sme si stanovili režim meraní. 

Odobrané vzorky vody sme analyzovali v Laboratóriu kvality vody FZKI. Výsledky sme vyhodnotili 

a spracovali vo forme grafickej, slovnej a tabuľkovej. V teoretickej časti práce sme sa zamerali na 

kvalitu vody a jej hodnotenie, klasifikáciu povrchových vôd, na požiadavky pre dobrý stav vôd, 

limitné hodnoty pre povrchové vody a ukazovatele kvality vody, ktoré patria medzi kritéria čistoty 

kvality povrchových vôd. Popísali sme význam a vplyv eutrofizácie, saprobity, toxicity, acidifikácie, 

ktoré patria do biologického hodnotenia vody.  Ďalej sme bližšie charakterizovali fyzikálno-chemické 

faktory, ktoré sme merali a indikovali v praktickej časti na hodnotenie kvality vody. Sústredili sme sa 

na monitorovanie kvality vody, ktorého cieľom je zaistiť údaje o kvalite povrchových vôd. V 

praktickej časti práce sme sledovali kvalitu vody v štyroch profiloch (4 - pred vtokom do nádrže, na 3 

- začiatku a 2 - konci nádrže a pod nádržou - 1), kde sme využili prístroje na meranie vody v teréne. 

Merania sme sa snažili aplikovať v rôznych časových obdobiach, čo taktiež záviselo od 

meteorologických podmienok. Stanovili sme si sledované parametre, ktoré sme zhodnocovali v teréne 

pomocou PocketPro Multi2+ (teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustené látky a salinita). Ďalej 

sme odobrané vzorky vody analyzovali v Laboratóriu kvality vody FZKI, kde sme využili zariadenie 

na filtráciu, indikovali sme prítomnosť dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a amoniaku indikačnými 

papierikmi, a taktiež sme gravimetrickým stanovením zisťovali nerozpustené látky z prefiltrovaných 

vzoriek vody. Tabuľkovou formou sme vyhodnotili parametre ako teplota, nerozpustené látky a 

salinita. Slovne sme popísali najvyššie a najnižšie hodnoty a posúdili sme ako vplýva vodná nádrž na 

vodný tok Bocegaj. V prostredí MS Excel sme vytvorili grafy pre obdobie 2018/19, kde sme porovnali 

jednotlivé lokality v rôznych mesiacoch merania a následne sme ich porovnali s výsledkami merania z 

roku 2015, a taktiež sme posúdili vplyv vybudovanej vodnej nádrže Kolíňany na vodný tok Bocegaj. 

V období merania bola vodná nádrž Kolíňany vypustená od novembra 2018 do marca 2019. 

Výsledkom bolo, že limitné hodnoty rozpustených látok a pH podľa Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. 

z. v sledovanom období 2018/19 neboli prekročené až na teplotu vody, ktorá v letných mesiacoch 

dosiahla vyššiu hodnotu ako bol limit. Najväčší výskyt nerozpustených látok bol zistený vo vodnej 

nádrži. V roku 2015, v lokalite 3 a aj v roku 2018, v lokalite 1, boli prekročené limitné hodnoty 

rozpustených látok. Podľa grafických znázornení, môžeme usúdiť, že vodná nádrž prečisťuje 

povrchovú vodu, a tak vplýva na čistotu vodného toku Bocegaj. Elektrická vodivosť sa pohybovala od 

200 μS.cm
-1

 až cez 1000 μS.cm
-1

, čo presahovalo hranicu normy u povrchových vôd. Fosforečnany a 

dusičnany sme indikovali vo všetkých lokalitách v nízkych hodnotách, zatiaľ, čo amoniak sme 

indikovali hlavne pod čistiarňou odpadových vôd. Dusitany sme v žiadnej lokalite neindikovali. Zákal 

bol v roku 2015 najvyšší pod nápustom vodnej nádrže a v období 2018/19 bol zákal priemerne vyšší 

vo vodnej nádrži ako v ostatných lokalitách, čo nasvedčuje aj meranie priehľadnosti v júni, keď bola 

priehľadnosť nízka. 
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ABSTRAKT 

Základnou funkciou každého GPS zariadenia je určenie priestorovej polohy predmetu merania.  Pri 

voľbe správneho GPS zariadenia je potrebné zohľadniť účel na ktorý má byť prístroj určený, pretože 

práve ten podmieňuje presnosť zariadenia a v neposlednom rade aj jeho cenu. 

Cieľom bolo pokusom zistiť aký vplyv má na polohovú presnosť merania majú rôzne dĺžky 

observácií, vegetačné pomery a rôzne časové obdobia.  V praktickej časti porovnávame výsledky 

merania v jednotlivých časových obdobiach (apríl, august), ktoré prebiehali dvoma rozdielnymi 

prístrojmi, konkrétne prístrojom Trimble JUNO 3B (len GPS) a Leica VIVA GS 08plus (s využitím 

služby SK POS). 

Výsledkom sú vypočítané dĺžkové odchýlky od súradníc trigonometrických bodov, ktoré boli použité 

ako etalóny, ku ktorým sme porovnávali výsledky meraní. 

Všeobecne možno povedať, že v prípade merania prístrojom Trimble JUNO 3B dĺžka observácie 

nemala vplyv na dosiahnutú presnosť merania, pretože rozdiel polohovej odchýlky d, bol veľmi 

premenlivý a dosahoval hodnoty 0,473 – 10,480 m. 

Ako už z povahy a účelu prístroja Trimble JUNO 3B vyplýva, kde výrobca uvádza presnosť merania v 

reálnom čase 2 – 5 m, dosiahnutá presnosť bola v rádoch metrov. Minimálna presnosť merania, ktorá 

je uvedená výrobcom bola prekročená pri meraní na bode 6611-6.1, 09.04.2018, kedy priemerná 

polohová odchýlka dosiahla hodnotu 5,952 m. Presnosť deklarovaná výrobcom bola prekročená aj v 

niektorých ďalších prípadoch merania, avšak po vypočítaní priemeru, bola presnosť dodržaná. 

Pokiaľ ide o prístroj Leica VIVA GS08plus môžeme tvrdiť, že najväčšia polohová presnosť bola 

dosiahnutá pri piatich observáciách, kedy rozdiel vodorovnej dĺžky d, bol najnižší v rámci 

jednotlivých testovacích meraní. Pri väčšom počte observácií polohová odchýlky d sa premenlivo 

menila a dosahovala hodnoty 0,022 – 0,109 m. 

Na meranie a jeho presnosť malo vplyv niekoľko faktorov, ako napr. počet družíc, ich konfigurácia, 

prekážky, doba merania, presnosť efemeríd, stav ionosféry, mnohonásobný odraz (multipath) atď., ako 

aj poveternostné vplyvy. Výrobca uvádza pri použití RTK statického módu horizontálnu presnosť 

5mm + 0,5 ppm a pri RTK pohyblivom móde  10 mm + 1 ppm avšak dosiahnutá presnosť v poľných 

podmienkach sa výrazne líšila, keďže polohová odchýlka d sa premenlivo menila. Najmenej presné 

meranie prístrojom Leica VIVA GS08plus bolo dosiahnuté na bode 6611-6.1 dňa 06.08.2018, kedy 

polohová odchýlka d nadobudla hodnotu 0,109 m pri 160 observáciách, naopak najpresnejšie 

meranie bolo prístrojom Leica VIVA GS08plus dosiahnuté 09.04.2018 na bode 6611-6.1, kedy 

hodnota d dosiahla hodnotu 0,022 m pri 10 observáciách. 

Z výsledkov možno konštatovať, že vplyv dĺžok observácií je veľmi premenlivý v dôsledku 

systematických vplyvov na meranie ako aj vplyvu vegetácie a zároveň, že prístroj Trimble JUNO 3B, 

ktorý má v prípade merania v reálnom čase výrobcom deklarovanú presnosť 2 – 5 m, je vhodný na 

zber priestorových údajov pre geografický informačný systém ako aj lokalizáciu objektov, to zn., že 

má skôr navigačnú funkciu k predmetnému objektu ako pre samotné meranie polohy. Jeho presnosť 

nie je vhodná na presnejšie určenie polohy, ktoré je vyžadované napr. pri investičnej výstavbe, meraní 

pre potreby katastra a pod. 
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VNÍMANIE PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV VLASTNÍKMI 

PERCEPTION OF LAND CONSOLIDATION PROCESS BY OWNERS 
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Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76 Nitra 

 

ABSTRAKT 

Pozemkové úpravy (PÚ) sú téma, ktorá v poslednom čase intenzívne rezonuje medzi širokou 

verejnosťou. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo stratégiu, na základe 

ktorej predpokladá, že do 30 rokov budú dokončené PÚ na celom území Slovenska. Ich cieľom je po 

A) priestorové a funkčné usporiadanie územie z  dopravného, protierózneho, vodohospodárskeho, 

ekologického hľadiska a po B) vyriešenie obrovskej vlastníckej rozdrobenosti pozemkov (Hudecová 

a kol., 2019). Cieľom predkladanej práce je zhodnotiť ukončený, do katastra nehnuteľnosti zapísaný 

projekt PÚ, na základe názorov vlastníkov, ktorí boli priamymi účastníkmi celého procesu. 

Modelovým územím je katastrálne územie Podbrezová (okres Brezno, výmera k. ú. 1856 ha), 

v ktorom projekt PÚ prebiehal v rokoch 2003-2009. Na základe Evidenčnej karty projektu PÚ 

(http://www.pozemkovyurad.sk) bol priemerný počet spoluvlastníkov k parcele pred projektom PÚ 

bol 11,87  a po projekte PÚ sa znížil na 7,76. Priemerný počet parciel na jedného vlastníka pred 

projektom PÚ bol 11,54 a po projekte sa znížil na 0,62. Tieto čísla prezentujú významný sceľovací 

efekt vlastníckych vzťahov. Názory vlastníkov sme zisťovali na základe dotazníka, ktorý obsahoval 12 

základných otázok o PÚ a 3 otázky, ktoré klasifikovali respondentov podľa pohlavia (žena alebo muž), 

veku (evidentne junior: 18-30, stredný vek: 30-50 alebo evidentne senior: 50<) a vzdelania 

(vysokoškolské alebo stredné a nižšie vzdelanie). Otázky boli vytvorené tak, aby postačovali iba 

odpovede Áno/Nie. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že zo všetkých 60 opýtaných 

respondentov až 81,66% už pojem PÚ počulo, prípadne sa s nimi už niekedy stretli. Pri zásadnej 

otázke pozitívneho alebo negatívneho postoja k PÚ mala väčšina respondentov kladný postoj. 

V projekte PÚ je potrebné, aby vlastníci PÚ pristupovali k tvorbe projektu aktívne, oboznámili sa 

s jednotlivými etapami a pripomienkovali ich na základe znalosti miestnych podmienok. Na základe 

týchto pripomienok je taktiež možné odsúhlasiť požadované zmeny v k. ú. smerom k lepšiemu. 

Aktívnymi účastníkmi PÚ bolo 34 opýtaných, čo predstavuje 48,33 % z oslovených 60 respondentov. 

Na otázku, či boli respondentom dostatočne vysvetlené postupy projektu PÚ odpovedala viac ako 

polovica (52,94 %) kladne. Zo všetkých aktívnych účastníkov PÚ až 82,35% uvádza, že im PÚ 

pomohli. Jedným z hlavných dôvodov realizácie projektu PÚ je sprehľadnenie pozemkového 

vlastníctva. Viac ako polovica účastníkov PÚ (58,82 %) tvrdí, že získalo lepší prehľad o svojich 

pozemkoch a majetkoch, čo považujeme za veľký prínos. Zistili sme tiež, že obyvatelia obce majú 

prehľad o tom, kde ležia ich pozemky. Tomu zodpovedá fakt, že len 14,71 % respondentov uviedlo, že 

v priebehu pozemkových úprav sa dopátrali k pozemky, o ktorých nevedeli. Napriek všetkým plusom 

aj mínusom projektu PÚ, kladný vplyv PÚ na krajinu rozhodne prevažuje a sú prínosom pre riešené 

územie a jeho obyvateľov. Z výsledkov teda môžeme konštatovať, že PÚ v k. ú. Podbrezová účastníci 

prieskumu, v konečnom dôsledku, vnímajú pozitívne a využívajú výhody vyplývajúce z ukončeného 

projektu PÚ. Výsledky práce ponúkajú spätnú väzbu na proces, ktorý v území prebiehal pred 10 

rokmi. Ponúkajú dostatočne podrobný materiál na dodatočné zhodnotenie použitých postupov 

s cieľom poukázať na nedokonalosti, nejasnosti v procese, ktoré sa s odstupom času objavili. 

Zadefinovanie a poučenie sa z vyplynutých záverov môže vylepšiť novodobé metodické postupy 

a prístupy, ktoré sa pripravujú v súčasnom období. 
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VYBRANÉ BIOAKTÍVNE LÁTKY V RODE ALLIUM 

SELECTED BIOACTIVE SUBSTANCES IN ALLIUM GENUS 

Adriána MAŤOVÁ, (SR) – Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, (SR) – Judita BYSTRICKÁ, (SR) 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2,  949 76 Nitra 

ABSTRAKT 

Cibuľová zelenina v sebe zahŕňa tradičné, bežne pestované ale aj menej povšimnuté druhy. Už po 

stáročia si udržuje popredné miesta v pestovaní s pomedzi všetkých kultúrnych rastlín pre liečebné 

účely. Najznámejšími a dobre preskúmanými druhmi sú cibuľa kuchynská (Allium cepa L.), cesnak 

kuchynský (Allium sativum L.), pór záhradný (Allium porrum L.), cesnak pažítkový (Allium 

schoenoprasum L) a cesnak medvedí (Allium ursinum L). Všetky tieto druhy majú spoločné zaradenie 

do radu Allium – cesnakovité a vyznačujú sa obsahom zdraviu prospešných komponentov 

s významnými vplyvmi na ľudské zdravie (Choi et al. 2011; Hedges, 2007). Cibuľová zelenina je 

bohatá na minerály, vitamíny, polyfenolové zlúčeniny, z ktorých sú v najväčšej miere zastúpené 

flavonoidy (Issa et al., 2013). 

Pre tieto zložky boli potvrdené mnohé zdraviu prospešné účinky, ktoré svoje uplatnenie nachádzajú 

hlavne v liečiteľskej a potravinárskej oblasti. V predkladanej práci sme sa zaoberali dvoma 

vytýčenými cieľmi, pri čom sme pracovali s piatimi vybranými druhmi z rodu Allium - cibuľa 

kuchynská (Allium cepa L.), cesnak kuchynský (Allium sativum L.), pór záhradný (Allium porrum L.), 

cesnak pažítkový (Allium schoenoprasum L) a cesnak medvedí (Allium ursinum L). Zisťovali 

a porovnali sme obsah celkových polyfenolov a celkovú antioxidačnú aktivitu vo vybraných druhoch 

rodu Allium ako potravinových zdrojov s pozitívnymi účinkami na zdravie. Vzorky analyzovaných 

druhov sme získali z lokalít Dolné Obdokovce a Klasov. Celkový obsah polyfenolov vo vybraných 

druhoch z rodu Allium sme stanovili pomocou spektrofotometrickej metódy s použitím Folin-

Ciocalteuovho činidla. Celkovú antioxidačnú aktivitu sme stanovili spektrofotometricky s použitím 

DPPH (2,2-difenyl-1-pikryhydrazyl). V rámci sledovaných druhov z rodu Allium mal najvyšší celkový 

priemer polyfenolov cesnak pažítkový (Allium schoenoprasum L.) s priemernou výslednou hodnotou 

921,10 mg/kg. Z rôznych sledovaných odrôd cibule mala najvyšší obsah celkových polyfenolov 

červená cibuľa odrody Red Matté s hodnotou 757,9 mg/kg. Celková antioxidačná aktivita sa vo 

vybraných druhoch cibuľovej zeleniny pohybovala v intervale od 3,45 až 75,35 %, pričom najvyššiu 

hodnotu zo sledovaných druhov vykazoval cesnak pažítkový. Zdá sa, že je na mieste upriamiť 

pozornosť na málo povšimnutý druh cibuľovej zeleniny, akou je práve pažítka. Sústreďuje v sebe 

obrovskú schopnosť pôsobiť v ľudskom organizme antioxidačne. 
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VPLYV HUMÍNOVÝCH LÁTOK NA ÚRODU VYBRANÝCH ODRÔD CIBULE 

KUCHYNSKEJ A ĽUĽKU ZEMIAKOVÉHO 

THE INFLUENCE OF HUMIC SUBSTANCES ON THE YIELD OF SELECTED VARIETIES OF 

ONION AND POTATOES 

Samuel ADAMEC, (SR) – Alena ANDREJIOVÁ, (SR) 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2,  949 76 Nitra 

ABSTRAKT 

Cibuľa kuchynská je pre svoje chuťové, aromatické či liečivé účinky jedným z najdlhšie pestovaných 

druhov zeleniny na svete (Pareek et al., 2017, Uher et al., 2009). Zemiaky sú zároveň jeden 

z celosvetovo najvýznamnejších zdrojov potravy a živín (Millan, 2006). Avšak dnešné stále 

výraznejšie prejavy klimatickej zmeny môžu výrazne vplývať na stabilitu úrod týchto plodín. Canellas 

et al. (2015) uvádzajú, že produkty na báze humínových látkach dokážu vďaka podpore adaptácie 

rastlín na rôzne nové či nepriaznivé podmienky zlepšiť kvalitu aj produkčný potenciál pestovanej 

plodiny. Cieľom experimentu bolo sledovanie vplyvu aplikácie biostimulantu Agriful, ktorý obsahuje 

vyrovnanú zmes humínových a fulvo kyselín na úrodu jarnej cibule kuchynskej a ľuľku zemiakového 

v poľných podmienkach. Do pokusu bola zaradená jedna odroda cibule: ´Rockito´ a tri odrody 

zemiakov: ´Talentine´, ´Toscana´ a ´Krone´. Na základe mnohých vedeckých pozorovaní sme 

predpokladali, že humínové látky dokážu pri správnej aplikácii významne zvýšiť úrodu sledovaných 

plodín. Veľkoparcelový prevádzkový experiment bol realizovaný v katastri obce Kráľová pri Senci  

ako súčasť produkčného systému firmy Agromačaj s.r.o. v spolupráci s firmou Organix s.r.o. Pokus 

bol založený v koncom marca v roku 2018. U obidvoch plodín sme sledovali 2 varianty: kontrolný 

variant a variant Agriful, v rámci ktorého boli počas vegetácie v 4 termínoch aplikované kvapkovou 

závlahou humínové látky formou povoleného komerčného prípravku Agriful v dávke 50 ml.10 l
-1

 

vody. Cibuľa bola zberaná v druhej polovici augusta a zemiaky v tretej dekáde septembra, pričom zber 

sa realizoval ručne na jednotnej dĺžke 2 m v piatich opakovaniach v rámci každého variantu 

u všetkých sledovaných odrôd. Následne bol na zvyšnej časti parcely realizovaný kombajnový zber.

Ručne pozbieraná úroda bola zvážená a roztriedenú podľa platných noriem, pričom hlavným kritériom

bola veľkostná frakcia konzumnej časti. Na základe získaných a štatisticky vyhodnotených výsledkov

v programe Statgrafic Centurion XVII môžeme konštatovať, že aplikovaný prípravok Agriful mal

štatisticky významný vplyv na výšku úrody u obidvoch plodín. U cibule bol nárast v porovnaní

s kontrolným variantom v priemere o 15,90 % a u zemiakov o 10 %. Najvyššie zvýšenie úrody sme

zaznamenali u odrody zemiakov ´Toscana´. Sledovaný prípravok mal aj pozitívny vplyv na

vyrovnanosť konzumných hľúz zemiakov.
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MOŽNOSTI KULTIVÁCIE HUBY PLEUROTUS OSTREATUS NA SUBSTRÁTE 

S PRÍMESOU KOMPOSTU Z ELEKTRONICKÝCH KOMPOSTÉROV 

CULTIVATION POSSIBILITY OF PLEUROTUS OSTREATUS ON SUBSTRATE WITH  

A COMPOST SUPPLEMENTSS FROM ELECTRONIC COMPOSTERS 

Dávid CHMELÁR, (SR) – Marcel GOLIAN, (SR) 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2,  949 76 Nitra 

ABSTRAKT 

V predkladaná výskumná práca sumarizuje poznatky o problematike pestovania jedlej a liečivej huby 

hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus). Hliva patrí na Slovensku medzi najobľúbenejšie pestované 

jedlé huby, pričom hlivy sú dlhodobo považované za liečivú potravinu bez vedľajších účinkov 

(Valverde et al., 2015). Sledované boli možnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na komposte 

z elektrických kompostérov a možnosti výroby substrátu pomocou elektrického kompostéra. 

Elektrický kompostér je zariadenie určené pre spracovanie gastroodpadov za účinku mikroorganizmov 

ACIDULO,  ktoré dokážu biologický odpad rozložiť pri teplote 70°C do 24 hodín. V rámci pokusu 

sme použili na kultiváciu dva kmene hlivy ustricovitej a to KRYOS B a HK35. Vykonali sme 

optimalizáciu pestovateľského substrátu,  ktorý bol zložený zo slamených peliet, kompostu 

z elektrického kompostéra a vody. Následne sme v troch etapách kultivácie overovali možnosť 

prípravy substrátu a kultivácie v laboratórnom inkubátore, v elektrickom kompostéri, a v poslednej 

etape prebehla príprava substrátu v elektrickom kompostéri s vopred sterilizovaným kompostom. 

V dopestovaných plodniciach sme sledovali obsah celkových polyfenolov fotometrickou metódou 

podľa Lachmanna et al. (2003), s použitím Folin-Ciocalteuovho činidla, stanovovali sme celkovú 

antioxidačnú kapacitu fotometricky  roztoku zlúčeniny DPPH (2,2–difenyl-1-pikrylhydrazyl) a taktiež 

sme sledovali kumuláciu vybraných  ťažkých kovov pomocou ICP-OES analýzy zmesného štandardu  

prvkov Al, Ag, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu,  Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, 

Tl, V, Zn. Štatistické hodnotenie výsledkov sa realizovalo štandardnými metódami, za použitia 

štatistického softvéru Statgraphics Centurion XVII (StatPoint Inc. USA) - multifaktorová analýza 

rozptylu (MANOVA), LSD test. Pri vyhodnocovaní v každej vzorke, bolo použitých 8 opakovaní. Na 

základe výsledkov, môžeme konštatovať, že na výrobu substrátu fortifikovaného kompostom 

z elektrického kompostéra pre kultiváciu hlivy ustricovej je možné použiť elektrický kompostér. Na 

takto pripravenom substráte je hliva ustricovitá schopná fruktifikácie. Dopestované plodnice 

neobsahujú zistené nadlimitné hodnoty vybraných ťažkých kovov. Plodnice po fortifikácii substrátu 

kompostom z elektrického kompostéra obsahovali obsah celkových polyfenolov od 398,908 mg / kg 

až do 851,78 mg /kg čerstvej hmoty. Celková antioxidačná aktivita čerstvej hmoty bola detegovaná 

v hodnotách od 10,25% (TAC) do 70,025% (TAC).  Na základe výsledkov práce odporúčame v el. 

kompostéroch vyrábať substrát pre kultiváciu hlivy ustricovitej zložený zo slamy. Takto dopestované 

huby sú skvelým doplnkom stravy s obsahom polyfenolových látok a vysokou antioxidačnou 

aktivitou, čo blahodarne pôsobí na ľudský organizmus. 
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ABSTRAKT 

Cesnak kuchynský patrí k najstarším pestovaným zeleninám. Pestovali ho už starí Sumeri, ako aj 

obyvatelia Európy pred viac ako 6 000 rokmi (Vargová, 2003). Bol uctievaný Egypťanmi, ktorý ho 

používali na kuchárske aj medicínske účely (Welbaum, 2015). Najväčší svetový producent cesnaku je 

Čína (80% z celkovej svetovej produkcie) (Faostat, 2018). Na Slovensku sa pestuje predovšetkým na 

Záhorí a v okolí Trnavy a Nitry (Uher et al., 2009). Celková produkcia cesnaku na Slovensku kolíše, 

v roku 2017 predstavovala len 229 t (Meravá, 2018). Dôvodom sú agroekologické ako aj biotické 

faktory. Práca vznikla na základe požiadavky z praxe, v dôsledku vyššieho výskytu škodcov na 

porastoch cesnaku. Cieľom bolo zhodnotiť výskyt a početnosť háďatiek a roztočov na rastlinách 

cesnaku kuchynského. Na stanovenie roztočov boli použité dve metódy: senzorické stanovenie 

pomocou binokulárnej lupy, ktoré sa realizovalo na Slovensku vo firme ORGANIX s.r.o. a extrakciou 

roztočov metódou podľa De Lillo (2001) premývaním pomocou sady sít (180µm; 53µm). Tieto 

pozorovania boli realizované na Katedre entomológie a poľnohospodárskej zoológie 

Poľnohospodárskej fakulty Univerzity v Belehrade (Srbsko), pričom bolo stanovené druhové 

zastúpenie a početnosť roztočov. Do poloprevádzkového pokusu bolo zaradených 7 zimných odrôd 

cesnaku (Messidor, Garcua, Gardacho, Garpek, Spring Violet, Blanco, Morado). Pokus prebiehal 

v Kráľovej pri Senci v poľných podmienkach firmy AGROMÁČAJ a.s. v rokoch 2017 – 2018. 

Výsadba cesnaku bola realizovaná v termíne od 18.10.2017 do 7.11.2017 v jednotnom pestovateľskom 

spone 0,5 m x 0,1 m na dvoch lokalitách (Rolky, Guláška). Zber cesnaku sa realizoval v druhej 

polovici júna. Odber vzoriek pre pozorovanie metódou senzorického hodnotenia prebiehal v štyroch 

termínoch: počas vegetácie pred aplikáciou akaricídov (17.4.2018), po aplikácii akaricídov (21. – 

28.5.2018), po zbere 19.6. – 9.7.2018) a počas skladovania cesnaku (26.7.2018). Pre pozorovanie 

metódou De Lillo bol odber realizovaný v dvoch termínoch, a to: 10.5.218 a 12.10.2018. Naše 

výsledky boli spracované štatistickým programom Statgraphics XVII Centurion. Vplyv variantu a 

termínu pozorovania na početnosť roztočov a háďatiek na cesnaku bol sledovaný viacfaktorovou 

analýzou rozptylu (Anova). Hlavný faktor, ktorý mal vplyv na početnosť roztočov a háďatiek pri 

senzorickom pozorovaní bol termín pozorovania. Najvyššiu početnosť sme zistili pri prvom 

pozorovaní, pričom najväčší počet roztočov na jednej rastline bol zaznamenaný na lokalite Rolky na 

odrode Garpek (4,78 ± 7,70) a háďatiek na odrode Messidor (6,78 ± 5,39). Na základe porovnania 

použitých metód na stanovenie početnosti roztočov môže konštatovať, že extrakčná metóda 

premývaním je presnejšia, pričom na rastlinách cesnaku boli zistené dva druhy roztočov Rhizoglyphus 

robini a Tyrophagus putrescentiae. 
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ABSTRAKT 

Aromatické a koreninové rastliny obsahujú rôzne funkčné bioaktívne látky, ktoré majú široké využitie 

v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle (Christaki, 2012). Na výnos a kvalitu 

aromatických a koreninových rastlín vplýva mnoho faktorov ako podnebie, svetlo, teplo, zrážky 

a v neposlednom rade pôdne zloženie a živiny (Belko, 2005). Práca je experimentálneho charakteru 

a vznikla na podnet spoločnosti Stercorat, ktorá vyrába hnojivá na báze tiosíranu amónneho v kvalite 

vhodnej pre poľnohospodárstvo. Cieľom práce bolo vyhodnotiť vplyv prípravku Stercosul na 

kvalitatívne vlastnosti (chlorofyl a, b, karotenoidy, silice) vybraných aromatických a koreninových 

rastlín. Do pokusu boli vybrané druhy, ktoré sú v súčasnosti vo veľkej miere využívané na kulinárske 

účely: Mentha x piperita, Melissa officinalis, Origanum majorana. V rámci rodu Ocimum boli zvolený 

dvaja zástupcovia, rozšírená a bežne dostupná Ocimum basilicum 'Dark green' a menej známa Ocimum 

tenuiflorum. Všetky druhy boli pestované v dvoch variantoch, a to variant bez aplikácie prípravku 

Stercosul a variant s aplikáciou prípravku Stercosul. Maloplošný poľný pokus bol založený v areáli 

Botanickej záhrady, SPU v Nitre. Výsev jednoročných druhov, Ocimum basilicum 'Dark green', 

Ocimum tenuiflorum a Origanum majorana, bol realizovaný dňa 15. marca 2018 v skleníkoch 

Botanickej záhrady SPU. Dňa 4. apríla sa realizovalo presádzanie rastlín Ocimum basilicum ´Dark 

Green´ a Origanum majorana. Druh Ocimum tenuiflorum sa presádzal 12. apríla z dôvodu neskoršej 

klíčivosti. Rastliny Mentha x piperita a Melissa officinalis boli získané z firmy Lumigreen a delením 

trsov materských rastlín vo vzorkovnici Katedry zeleninárstva SPU. Všetky druhy boli na 

experimentálnu plochu vysadené dňa 10. mája 2018. Na základe pôdnych rozborov bol po výsadbe 2 x 

aplikovaný liadok amónny v dávke 0,4 kg/100 m
2
. 

 
Foliárna aplikácia prípravku Stercosul bola 

uskutočnená v dvoch opakovaniach, po prvý krát dňa 18. mája na rastliny Melissa officinalis a 28. 

mája na ostatné testované druhy v dávkach 25 ml/l. Po druhý krát sa prípravok aplikoval dňa 15. júna 

2018 na všetky testované druhy v dávkach 25 ml/l. Pokusná plocha bola napadnutá hrdzou a preto 

bola dňa 13. júla ošetrená prípravkom Kuprikol v dávke 4 kg / ha. Zber rastlín bol počas vegetácie 

realizovaný v dvoch termínoch: 9. júla 2018, 7. augusta 2018. Po oboch zberoch sa odobrali vzorky, 

ktoré boli následne použité na spracovanie a sušenie. Stanovenie kvalitatívnych znakov prebehlo v 

laboratórnych podmienkach v priestoroch Katedry zeleninárstva SPU a vo výskumnom centre 

AgroBioTech v Nitre. Z čerstvej fytomasy sa dňa 11.-12. júla 2018 spektromotometricky stanovil 

chlorofyl a, b a karotenoidy. Opakovanie prebehlo dňa 8. augusta. Silice boli stanovené destiláciou s 

vodnou parou zo sušenej rastlinnej drogy počas októbra. Vplyv variantu a termínu zberu na 

kvalitatívne ukazovatele bol sledovaný viacfaktorovou analýzou rozptylu (Anova). Vplyv variantu bol 

pre všetky sledované ukazovatele (chlorofyl a, b, karotenoidy, silice) vyhodnotený ako štatisticky 

nepreukazný. Vplyv termínu zberu bol preukazný pre chlorofyl a a karotenoidy. Na základe získaných 

výsledkov možno konštatovať že vplyv aplikácie prípravku Stercosul nebol štatisticky preukazný. 

Foliárnu aplikáciu prípravku Stercosul neodporúčame, nakoľko sa zvyšujú ekonomické náklady 

a prípravok je z hľadiska zvýšenia kvalitatívnych znakov neúčinný. 
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ABSTRAKT 

Tekvica mošusová (Cucurbitamoschata Duch.) patrí medzi jednoročné rastliny z čeľade 

Cucurbitaceae. Na Slovensku ju môžeme začleniť medzi menej populárne a zatiaľ veľmi  málo 

pestované zeleniny. Jej ročná produkcia nie je známa pretože sa udáva hromadne s ostatnými druhmi 

zeleniny v rámci rodu Cucurbita. Na Slovensku sa pestuje len veľmi výnimočne a to na južnom 

Slovensku a na veľmi malých výmerách (≤ 15ha). Plody tekvice mošusovej majú vysoké hladiny 

karotenoidov, najmä α-karoténu a β-karoténu, β-kryptoxantínu, luteínu a zeaxantínu. Tekvica 

mošusová sa skladá z mnohých životne dôležitých polyfenolových antioxidantov a vitamínov. Má 

veľmi nízku energetickú hodnotu (45 kcal.100 g
-1

). Neobsahuje nasýtené tuky ani cholesterol, je však 

bohatým zdrojom vlákniny a fytonutrientov. Napriek vysokému obsahu sacharidov tekvica mošusová 

pomáha stabilne uvoľňovať cukor vo vnútri tráviaceho traktu, a zníži  celkovú glykemickú reakciu na 

jedlo. Hlavným cieľom predkladanej práce bolo sledovanie vplyvu skladovania na zmenu obsahu 

celkových karotenoidov a vitamínu C v čerstvých plodoch šiestich genotypov tekvice mošusovej 

(Cucurbitamoschata Duch.). Poľný pokus bol založený v roku 2018 na pestovateľských plochách 

Botanickej záhrady a Katedry zeleninárstva FZKI Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V 

rámci experimentu bolo použitých 6 odrôd a to Liscia, UG 205 F1, Orange, Matilda F1, Waltham a 

Serpentine. V rámci jednej odrody bolo vysadených 9 rastlín (2,5 x 1,5 m). Obsah celkových 

karotenoidov sa stanovil spektrofotometricky (450 nm) na KZ FZKI SPU a v Agrobiotechu SPU, 

obsah vitamínu C metódou HPLC na KCH UJS v Komárne a sušina vážkovou metódou na KZ FZKI 

SPU po zbere, po 2 mesiacoch a 4 mesiacoch skladovania. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že 

skladovanie malo pozitívny vplyv na zvýšenie obsahu karotenoidov v čerstvých plodoch tekvice 

mošusovej. Obsah celkových karotenoidov sa po 2 mesiacoch skladovania zvýšil u všetkých odrôd 

v priemere o 1,07 mg. 100 g
-1

. Po 4 mesiacoch skladovania nárast celkových karotenoidov sme zistili 

u troch odrôd a to Liscia, Matilda F1 a Waltham. Skladovaním sa znížil obsah vitamínu C. Najvyšší 

obsah vitamínu C bol u odrody Matilda F1 po zbere 12 mg. 100 g
-1 

aj po 2 mesiacoch skladovania a po 

4 mesiacoch u odrody Orange 6,6 mg. 100 g
-1 

. Najnižší obsah vitamínu C po zbere bol u odrody 

Serpentine 5,5 mg. 100 g
-1 

aj po 2 mesiacoch skladovania a po 4 mesiacoch skladovania u odrody 

Liscia 4,5 mg. 100 g
-1 

. U odrôd Matilda F1 a Liscia po 4 mesiacoch skladovania obsah vitamínu C 

klesol na 50% pôvodného obsahu. Z výsledkov vyplýva, že skladovanie má pozitívny vplyv na 

zvýšenie obsahu celkových karotenoidov, obsah vitamínu C klesá, a zároveň sa potvrdili 

medziodrodové rozdiely. 
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ABSTRAKT 

Liečivé a koreninové rastliny sú také rastliny, ktorých čerstvá alebo usušená droga sa využíva 

v mnohých odvetviach, ako je napríklad kozmetický, potravinársky a farmaceutický priemysel. Rod 

Ocimum je druhovo veľmi rozmanitý, medzi najčastejšie pestované druhy patrí Ocimum basilicum 

a Ocimum tenuiflorum. Foliárna biofortifikácia je technologický proces, pri ktorom sa pomocou 

pridanej látky zlepšujú vlastnosti rastlinného druhu a tiež dodáva rastline mikroprvky, ktoré sa 

uplatňujú vo výžive. Selén je biogénny prvok, ktorý plní vo výžive človeka podstatnú úlohu. Má 

výrazné antioxidačné vlastnosti, znižuje oxidačný stres buniek a podporuje imunitu. Cieľom práce 

bolo zistiť potenciál zabudovania selénu do osív rôznych kultivarov bazalky (Ocimum tenuiflorum 

Tulsi a Ocimum basilicum ,,Dark Green“  a ,,Cinamonette“) po foliárnej biofortifikácií rastlín 

selénanom sodným (5 mg Se.m
-2

) a zistiť vplyv selénu na klíčenie dopestovaných osív. 

Experimentálny pokus bol uskutočnený v priestoroch Demonštračnej záhrady Katedry zeleninárstva 

v Nitre v roku 2018 na ploche s výmerou 40,8 m
2
 Výsledky analýz, ktoré sme získali z akreditovaných 

laboratórií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre sme hodnotili a zistili sme 

medziodrodové rozdiely v obsahu selénu. Najvyšší obsah selénu sme zistili v osive Ocimum basilicum 

,,Dark Green“. Táto odroda mala vo svojom osive až 4 krát (0,82 mg Se.kg
-1

) viac selénu ako 

kontrolný variant (0,19 mg Se.kg
-1

). Odroda Cinamonette obsahovala po foliárnej aplikácii 0,7 mg 

Se.kg
-1

 a odroda Tulsi najnižší obsah, a to 0,53 mg Se.kg
-1

. Na základe výsledkov rozdielneho príjmu 

selénu do osiva môžeme konštatovať rozdielny potenciál z hľadiska medzidruhového 

a medziodrodového príjmu selénu. Všetky tri sledované odrody možno odporučiť na zlepšenie kvality 

osiva rodu Ocimum. Z výsledkov hodnotenia  klíčivosti selenizovaných osív vyplýva, že odroda  Dark 

Green dosiahla až 95% klíčivosť. Odrody Cinamonette a Tulsi dosiahli takmer identickú klíčivosť 

(92%). Pomocou testu klíčenia sme zistili, že selén akumulovaný v osivách  odrôd Cinamonette 

a Dark Green mal mierny pozitívny vplyv na celkové percento klíčivosti.  Na záver podporujeme 

myšlienku, že osivo rodu Ocimum spp., ktoré bolo foliárne biofortifikované selénanom sodným by 

mohlo mať v budúcnosti široké využitie v oblasti výživy ľudí. V našich klimatických podmienkach sa 

udáva denná potrebná dávka selénu na 60 µg u žien a 75 µg u mužov. Z tohto porovnania teda 

môžeme predpokladať, že už približne 75-90 g biofortifikovaných osív bazalky by mohlo 

plnohodnotne pokryť a nahradiť dennú maximálnu potrebnú dávku selénu. 

Osivo bazalky so stanovenými obsahmi selénu vie pokryť dennú odporúčanú dávku a bude mať 

pozitívny vplyv na ľudské zdravie. 
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FYZIOLOGICKÉ A KVANTITATÍVNE PARAMETRE OSIVA BAZALKY 

DOPESTOVANÉHO V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PHYSIOLOGICAL AND QUANTITATIVE PARAMETERS OF BASIL SEED HARVESTED IN 

THE CONDITIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC 

Júlia BEDRICHOVÁ, (SR) – Ivana  MEZEYOVÁ, (SR) 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2,  949 76 Nitra 

ABSTRAKT 

Rod Ocimum spp. zaraďujeme do čeľade Lamiaceae. Do tohto rodu spadá približne 300 jednoročných 

a viacročných druhov bazaliek. K významným druhom patrí Ocimum basilicum L.  a Ocimum 

tenuiflorum L. známa tiež ako Tulsi. Ich pôvodné miesto výskytu sa mapuje v regiónoch Ázie, Afriky 

a Južnej Ameriky (Mahajan, 2015). Jednotlivé druhy sú charakterizované typickými morfologickými 

znakmi. Bazalka je v podmienkach Slovenskej republiky jednoročná kríčkovitá rastlina. Má 30 – 40 

cm vysoké štvorhranné byle. Listy sú vajcovito – kopijovitého tvaru, kvety sú sfarbené dobiela, 

červené poprípade žltobiele. Plodom sú čiernohnedé tvrdky (Thurzová, 1971). Predmetom zberu je nie 

len, celá vňať, ale aj plod v botanickej zrelosti, ktorá nachádzajú uplatnenie v gastronómii i prírodnom 

liečiteľstve. Cieľom našej práce bolo dopestovať menej rozšírený druh bazalky Tulsi, Ocimum 

tenuiflorum L. a vybraných odrôd druhu Ocimum basilicum L. -  'Dark Green' a 'Cinamonette' do 

fenofázy botanickej zrelosti semien a po zbere osiva dopestovaného v podmienkach Slovenskej 

republiky zhodnotiť jeho fyziologické (klíčivosť) a kvantitatívne parametre (výťažnosť a HTS). Prvou 

fázou experimentu bol výsev vybraných, vyššie spomenutých variet osiva, ktorý sme realizovali 

15.3.2018 v skleníkoch Botanickej záhrady pri SPU v Nitre. Pokusné pole s výmerou 20,83 m
-3 

bolo 

založené na pôde Demonštračnej záhrady Katedry zeleninárstva pri SPU v Nitre. Predpestované 

rastliny boli na vonkajšie stanovište vysadené dňa 10.5.2018. Porast mal zabezpečenú požadovanú 

starostlivosť: okopávanie, odburiňovanie, pravidelnú zálievku. 31.5.2018 bolo vykonané hnojenie 

LAD 27 v pomere 0,4 kg. 100m
-2

 v dvoch dávkach. Počas vegetácie sa na podporu rozkonárenia byle 

a vzniku viacerých súkvetí robil hlbší rez, a to v dňoch 19.6 a 6.7.2018. Zber bol realizovaný 

jednorázovo dňa 14.8.2018, potom sa biologický materiál sušil a 24.9.2018 čistil cez systém dvoch sít 

s následným dočistením osiva. Z vykonaných analýz uvádzame konkrétne hodnoty. Výsledky skúšky 

klíčivosti – priemerné hodnoty jednotlivých variet  - sú  vyššie ako klíčivosť bazalky uvádzaná 

autormi Naji-Tabasi a Razavi (2017), ktorej pripadá hodnota 80%. Ocimum tenuiflorum L., Tulsi, 

dosiahla najvyššiu klíčivosť 96, 67%, Ocimum basilicum L. ´DarkGreen´ 93,33% a ´Cinamonette´ 

88,67%. Z tejto skúšky vyvádzame záver, že osivo dopestované v podmienkach Slovenskej republiky 

vybraných variet má predpoklad pre zachovanie fyziologického parametra klíčivosti v očakávaných, 

ba dokonca vyšších hodnotových reláciach. Ďalším pozorovaným znakom bola HTS, čiže hmotnosť 

1000 semien. Vyššie spomenutí autori uvádzajú rozsah pre priemernú HTS bazalky od 1,2 g do 1,8 g. 

Na základe empirického posúdenia veľkosti osiva bolo zrejme, že Tulsi nadobudne najnižšiu hodnotu. 

Zistená klíčivosť bola 0,58 g. Varieta ´Cinamonette´ dosiahla úroveň hmotnosti 1,12 g a ´DarkGreen´ 

1,28 g. Z nameraných hodnôt môžeme skonštatovať, že iba Ocimum basilicum L. ´DarkGreen´ spadá 

do škály priemernej hmotnosti tisícich semien, čo je z pestovateľského hľadiska nie veľmi žiaduci 

faktor. Nesledujúcim pozorovaným znakom bola výťažnosť osiva. Závery sú takéto: Tulsi 0,06 t.ha
-1

, 

čo predstavuje v našom experimente najslabší výsledok, ´DarkGreen´0,30 t.ha
-1

 a varieta 

´Cinamonette´ 0,50 t.ha
-1

. Bazalka je  druhom, ktorého aktuálne postavenie v skupine koreninových 

aromatických rastlín nemusí byť konečné. Naše výsledky práce môžu byť vhodným prekurzorom 

ďalšieho skúmania tohto vysoko hodnoteného druhu nie len v prírodnom liečiteľstve, ale aj 

gastronómii, kozmetickom priemysle, či okrasnom záhradníctve. 
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