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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 (FZKI) Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá sa uskutočnila dňa 22. apríla 2021 pod záštitou dekana FZKI 
prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. V tomto roku sa však konala online a to z dôvodu pandemických opatrení 
súvisiacich s ochorením COVID-19. 

Vedecká konferencia študentov (aj s možnosťou medzinárodnej účasti) sa koná tradične ako 
súčasť Univerzitných dní študentskej vedeckej činnosti na SPU v Nitre. V roku 2021 sa na nej zúčastnili 
študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov.  

Konferenciu otvoril prodekan pre vedu a výskum FZKI 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 certifikát za účasť a malú pozornosť.  

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, jún 2021 doc. Ing. Ján Horák, PhD. 
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UNIVERZITNÝ AREÁL – UDRŽATEĽNÁ MULTIFUNKČNÁ SÚČASŤ 
URBANIZOVANÉHO PRIESTORU SÍDLA 

UNIVERSITY CAMPUS - SUSTAINABLE MULTI-FUNCTIONAL COMPONENT 
OF THE CITY URBANIZED AREA 

Miroslav ČIBIK, (SR) - Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ, (SR) 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra 

 
ABSTRAKT  
Univerzity a ich areály sú posledné stáročia dôležitou súčasťou ľudskej kultúry a výrazne ovplyvňujú 
fungovanie a rozvoj mestskej krajiny. Ich kvalita priamo súvisí s kvalitou okolitého prostredia. V 
mestách sú väčšinou koncipované na ich hraniciach, kde tvoria samostatný celok. Na okrajoch 
predstavujú jedinečný ekosystém a ich vplyv na fungovanie, udržateľnosť a celkovú vizuálnu identitu 
mesta je v tomto prípade menší v porovnaní s tými univerzitnými areálmi, ktoré sa nachádzajú v 
urbanizovaných štruktúrach sídla. Tam si plnia svoju úlohu výraznejšie a reprezentujú významné 
priestorové, sociálne, ekonomické a zdravotné funkcie mesta. Predkladaná publikácia sa tematicky 
zameriava na problematiku univerzitných areálov, ako aj na hľadanie ich prepojenia s mestskými 
urbanizovanými štruktúrami s cieľom zachovať myšlienku udržateľného multifunkčného komponentu. 
Literárny prehľad opisuje definície pojmov kampus a univerzitný areál ako aj dimenzie urbánnych 
priestorov. Zameriava sa hlavne na prístupy k tvorbe univerzitných areálov a ich typológii, členeniu na 
rôzne koncepcie a taktiež opisuje historický vývoj univerzitných komplexov v kontexte mestských 
štruktúr. Sleduje úlohu univerzitného areálu ako katalizátora sociálneho a ekonomického života v meste. 
Zaoberá sa tiež meraním kvality univerzitných areálov prostredníctvom rôznych metodických postupov 
a ich pôsobením na okolité prostredie. Predmetom práce je aj výskum rozličných foriem univerzitných 
areálov a interpretácia výsledkov z meraní rôznych typov prípadových štúdií prostredníctvom metodiky 
multikriteriálneho hodnotenia kvality verejných priestorov, ktorá bola doplnená o atribúty priamo 
týkajúcich sa problematiky univerzitných areálov. Následne predstavuje základné kontúry strategického 
postupu, ktorý je možné v oblasti koncepcie univerzitných areálov pozorovať na úrovni okolitých 
európskych krajín a bližšie sa zaoberá konkrétnymi príkladmi. Metodika multikritériálneho hodnotenia 
sa snaží poňať všetky statické a v čase relatívne nemenné prvky kvality univerzitných areálov. Až po 
dôkladnej analýze, uvedení nástrojov metodiky do praxe a podrobnom vyhodnotení, môžeme jednotlivé 
problémy areálu pomenovať a zvoliť najvhodnejšie riešenie na ich elimináciu a zabezpečiť tak 
posilnenie hodnôt sídla a krajiny. Výsledkom aplikovanej metodiky a meraní je súbor odporúčaní pre 
plánovaciu prax, ktorý predstavuje podklad pre manuál tvorby univerzitných areálov s dôrazom na trvalú 
udržateľnosť. Pri spracovaní tejto problematiky je nutné narábať s existujúcimi metódami, ale aj priniesť 
do procesu skúmania univerzitných areálov nové metódy. Jednou z nich je metóda “Research by 
Design“ a jej príbuzné metódy (Case Study Research, Research for Design), na základe ktorých môžeme 
vyvodiť relevantný výsledok na základe dizajnu. 
Základným dôvodom úspechu nového smeru vyššieho vzdelávania “the New Generation of Knowledge“ 
a jeho vplyvu na vývoj univerzitných areálov, bola prítomnosť prírodnej zložky, ktorá sa ako súčasť 
konceptuálnych riešení objavuje od roku 1820 až do začiatku americkej občianskej vojny [1861-1865]. 
Neskôr bol tento smer obohatený o myšlienky Fredricka Law Olmsteda, otca americkej krajinnej 
architektúry. Kvalita priestoru, ktorý v krajine vytvárame, je podmienená kombináciou pevných názorov 
a rozhodných činov. Je nutné premýšľať o priestore ako o súbore viacerých entít, ktoré sú miestami 
nejasné, nedopovedané a ťažko uchopiteľné. Môžu byť plné aj prázdne. Rovnako je dôležité vnímať 
citlivo čo sa s priestorom na úrovni mesta deje a následne aký vplyv má výsledok nekoncepčných 
rozhodnutí na krajinu, ako kultúrnu kolísku nášho národa. Priestor, ktorý na rôznych úrovniach 
obohacuje našu každodennosť, či už pre niektorých vedome alebo nevedome, je v súčasnosti vzácnejší 
než kedykoľvek predtým. Rastie na hodnote a “rýchlo sa míňa“. Miestami síce pretrváva, ale aj zaniká 
a vzniká. Začína byť nedostatkovým tovarom a predbiehame sa o to, kto si kúsok z neho uchmatne a 
privlastní. Našou úlohou je v prvom rade priestory vnímať a objavovať tie, ktoré nám boli doposiaľ 
cudzie. Až potom im adekvátne vieme prinavrátiť funkciu a vzhľad. 
Ľudia možno priestory univerzitného areálu vnímajú, no často majú zábrany v ňom tráviť čas. Myslia 
si, že kampus je súkromný, že nepatrí verejnosti a pred vstupom doň majú rešpekt. V rámci európskej 
koncepcie univerzitných areálov sa v 60. až 80. rokoch 20. storočia dizajnovali univerzitné areály blízko 
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mestských štruktúr a postupnou urbanizáciou sa ich bezprostredné okolie zahusťovalo. Dnes tvoria 
významné objekty v centrách miest a výrazne ovplyvňujú ich chod. Areály sú otvorené a prepojené s 
okolím, nie sú len špecifickými a doplnkovými typmi verejných priestranstiev, ale na rôznych úrovniach 
ponúkajú svoje územia, a to všetkým. V snahe o zlepšenie aktuálneho stavu a v dôsledku aktuálnosti 
témy, ako 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 poloverejných priestorov eliminovať 
(Lukačovič et al., 2016). Univerzitné areály svojou hierarchizáciou jednotlivých budov vytvárajú siete 
priestorov s verejným alebo poloverejným charakterom, ktoré svojou formou, kvalitou a celkovou 
vizuálnou identitou výrazne zasahujú do okolitého prostredia, no niektoré opatrenia a riešenia bez 
výraznejšieho konceptu, opakovane zlyhávajú. Verejne prístupný areál má v meste oveľa väčšie 
opodstatnenie pokiaľ kompozične a urbanisticky odpovedá štruktúre mesta a prispieva k jeho 
[kultúrnemu] obohateniu (Melková, 2014). Univerzitné areály sa väčšinou v priestore navrhovali ako 
satelity miest v blízkosti mestských štruktúr. Kapacity univerzít sa v priebehu ich existencie ukazovali 
ako nedostatočné a poloha na “zelených lúkach“ im umožňovala rozširovať svoje hranice. Ako uvádzajú 
Harloe a Perry vo svojej publikácii “Universities, localities and regional development“ (Harloe a Perry, 
2004), na vyššie vzdelávanie mala vplyv koncom 20. storočia najmä globalizácia vedomostnej 
spoločnosti a éra vedomostného kapitalizmu (Burton-Jones, 1999) spôsobila, že technológie a inovácie 
sa stali dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Požiadavky ľudí, predovšetkým mladej 
generácie, na vzdelanie sa stupňovalo, čo spôsobilo expanziu univerzít, čím sa menili fyzikálne 
vlastnosti ich areálov. Vlastnou urbanizáciou často podmienili urbanizáciu samotného mesta a spolu s 
novými budovami a infraštruktúrou, vytvorili priestor k výstavbe nových sídlisk pre rodiny s deťmi, 
parky, školy, škôlky a ďalšie služby či inštitúcie. V porovnaní s tradičnými univerzitnými areálmi, ktoré 
boli a stále sú izolované od mestského prostredia, sa dnes väčšina nachádza v meste alebo tesne na jeho 
hraniciach (Čibik a Štěpánková, 2020) a tvoria významné, viacvrstvové kultivované objekty (Tomaney 
a Wray, 2011) a výrazne ovplyvňujú ich chod, ale aj prírodné, priestorové, ekonomické, sociálne, 
zdravotné, fyzikálne, kultúrne, či vizuálne funkcie (Benneworth et al., 2010) (Čibik a Štěpánková, 
2019). Čo sa prírodného rozmeru týka, tak všetky typy univerzitných areálov majú vplyv na znečistenie 
ovzdušia, spotrebu energie, globálne otepľovanie a produkciu skleníkových plynov. Fyzicky zas 
ovplyvňujú hustotu zástavby, rozmanitosť architektúry, dopravnú situáciu a centralizáciu alebo 
decentralizáciu štvrtí, v ktorej sú lokalizované. Ovplyvňujú aj ekonomiku sídla, cenu nehnuteľností a 
zohrávajú významnú úlohu v spoločenskom živote mesta. Na základe všetkých uvedených skutočností 
je zrejmé, že integrované univerzity v rámci urbanistických štruktúr interferujú rozvoj sídla (Rashidi, 
2013). Napriek tomu sa kladie len zanedbateľný dôraz na tvorbu, strategický plán a manažment 
univerzitných areálov. Tieto zlyhania vo svete podnietili extenzívny a empirický výskum pokrývajúci 
široké spektrum oblastí bádania (Staněková, K, 2017). Vo výskume v štádiu analyzovania sa uplatňuje 
hneď niekoľko procesov, ktorých skúmanie sprevádza polyvalentnosť. Jedným z procesov je 
subjektívna kritika na základe rozličných hodnotiacich kritérií, no do procesu hodnotenia vstupujú aj 
ďalšie faktory (Moravčíková, H, 2013). Ťažiskom výskumu je správna forma, spracovanie a 
konceptuálne nastavenie univerzitných areálov. 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 sa proces tvorby stal procesom prieskumu, 
skúmania nových priestorových možností a skúmaním nových metodologických prístupov (Rosemann, 
2017). Metóda “Research by design“ a jej príbuzné metódy, na základe takéhoto koncepčného myslenia 
– myslenia dizajnom, sprostredkovávajú rôzne aspekty, ktorých výsledok predchádza procesu návrhu, 
teda overovaním metodiky v praxi. 
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HODNOTENIE DREVÍN V PREDPOLÍ ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV VO 
VYBRANÝCH VIDIECKYCH SÍDLACH 

EVALUATION OF WOODY PLANTS IN THE FOREGROUND OF ADMINISTRATIVE 
BUILDINGS IN SELECTED RURAL SETTLEMENTS  

Denis BECHERA, (SR)  – Gabriel KUCZMAN, (SR) 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra 
 

ABSTRAKT  
Príspevok sa zameriava na zásady tvorby zelene vo verejných priestoroch funkčných zón vidieckych 
sídiel s prihliadnutím na kultúrne, estetické a historické súvislosti za akceptácie stávajúcich ekologicko-
environmentálnych vplyvov spolu. Zohľadňuje súčasnú problematiku zásad uplatnenia skladby drevín 
v týchto špecifických verejných priestoroch. Verejné priestory tvoria výraznú zložku obcí. Ponúkajú 
príležitosť pre kultúrny a sociálny život obyvateľov obce. Zeleň v nich tvorí neodmysliteľnú súčasť, 
odzrkadľuje záujem a prístup samosprávy ako aj samotných občanov (Šarafín, 2017). Vidiecke priestory 
sú typické svojimi špecifickými vlastnosťami, odzrkadľujúce kultúrnohistorický vývoj obce ako aj 
súčasné formovania z pohľadu nárokov a využívania obyvateľov obce (Kuczman, Feriancová, 2013). 
Dedina resp. vidiecke sídlo disponuje so špecifickými lokálnymi či regionálnymi špecifikáciami, ktoré 
sa prejavujú predovšetkým vo verejných priestoroch (Mareček, 2005; Supuka, 2012). Predmetnou 
oblasťou výskumnej úlohy je skladba drevín vo vybraných modelových územiach v nížinnom type 
krajiny SR. Hodnotenie drevín sa zameriava na funkčno-priestorové atribúty vplyvov drevín na verejný 
priestor ako aj jej estetické a geograficko-kultúrne pôsobenie a vhodnosť druhovej skladby drevín. 
Predpolia administratívnych budov sú vysoko frekventovanými a využívanými funkčnými zónami 
každého sídla a ich reprezentatívna funkcia je v mnohých prípadoch kostrová. Špecifický typ 
mapovaných funkčných zón má za úlohu porovnať a vyhodnotiť vhodnosť drevinovej skladby v takto 
významných miestach sídla. Hodnotenie prebehlo v nížinnom type krajiny kde ako modelové územia 
boli vytypované tri vidiecke sídla v južnej časti západného a stredného Slovenska v poľnohospodársky 
využívanej krajine a vo viacerých regiónoch. Modelovými vidieckymi sídlami boli Dvory nad Žitavou, 
Tešedíkovo a Vinica. Výsledky vyplývajúce z vyhodnotenia poukazujú a odzrkadľujú súčasný stav 
skladby drevín ako aj jedincov v priestore z pohľadu kompozície, estetiky a funkčného pôsobenia. 
Druhová skladba drevín ako aj ich funkčnosť najlepšie korešpondovala s priestorom v obci Dvory nad 
Žitavou kde hodnotenie dosiahlo 37b z maximálneho počtu 42b. Vytvorené hmoty drevín vo forme 
bezpečnostnej bariéry od hlavnej komunikácie vytvárali bezpečnejší priestor pre verejnosť a zároveň 
esteticky dotvárali priestor. Na hodnotenej ploche v obci Tešedíkovo sa nachádzala vysoká diverzita 
druhov. Prirodzené formy korún vyzdvihovali autenticitu vidieckeho priestoru a hodnotenie dosiahlo 
34b zo 42b. Obec Vinica dosiahla nízke hodnotenie 22b zo 42b pre celkovo nevyhovujúci stav najmä 
z dôvodu použitia nevhodných druhov a taktiež pre nevhodné umiestnenie v priestore. Dve z troch 
hodnotených plôch (obce Dvory nad Žitavou a Tešedíkovo) predstavovali celkovo vyhovujúci stav. 
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REVITALIZÁCIA ZÁHRADY PRI KAŠTIELI RADVANSKÝCH 
REVITALIZATION OF THE GARDEN AT THE RADVANSKÝ MANOR HOUSE 

Lucia SRŠŇOVÁ, (SR) – Ľubica FERIANCOVÁ, (SR) 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra 

ABSTRAKT 
Diplomová práca sa venuje revitalizácii záhrady pri kaštieli Radvanských v Banskej Bystrici. Oblasť 
Horehronia je známa tým, že sa na jej území nachádza množstvo kaštieľov. Najlepšie obdobie, keď tieto 
objekty využívala uhorská šľachta, majú už však za sebou. V súčasnej dobe, kedy kaštiele stratili svoju 
prvotnú funkciu, slúžiť ako honosné sídla aristokratov, je potrebné nájsť pre nich nové využitie, čo je 
finančne veľmi náročné. Mnohé sú preto v zlom technickom stave. Kaštieľ Radvanských nie je 
výnimkou. Súčasný správca, Akadémia umení v Banskej Bystrici, realizuje jeho rekonštrukciu, čo 
vytvára možnosť pre návrh revitalizácie stávajúcej časti pôvodného parku. Nakoľko je zámerom školy, 
vytvoriť z kaštieľa a jeho exteriéru priestor pre rozvoj a prezentovanie umenia, ideová línia návrhu 
parku je tomu podriadená. Myšlienka návrhu vychádza jednak z požiadaviek tejto inštitúcie ako aj faktu, 
že dokumentácia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici uvádza pôvodný prírodne-
krajinársky charakter tejto záhrady, čo návrh plne rešpektuje. Nové stvárnenie priestoru má charakter 
prírodne-krajinárskeho parku s modernými prvkami mobiliáru a drobnej architektúry, pričom detaily 
niektorých prvkov zostávajú otvorené pre dopracovanie, v súlade s potrebami akadémie. Zároveň, 
nakoľko priestor je aj v zanedbanom stave navštevovaný obyvateľmi, po navrhnutej úprave má 
predpoklady stať sa kultúrnou plochou vyhradenej zelene s režimom otváracích hodín, ktoré budú 
upravované v závislosti od ročného obdobia, či dĺžky slnečného svitu. Vstup do areálu mimo 
prevádzkových hodín bude zabezpečovať plot, obkolesujúci celý areál. Súčasťou návrhu je obnovenie 
historického kamenného oplotenia v južnej a západnej časti parku. Nakoľko bude park využívaný aj 
verejnosťou, sú v návrhu zahrnuté atraktívne prvky ako fontána, jazierko, detské ihrisko, vyhliadkové 
mólo nad Malachovským potokom a amfiteáter, ktoré majú ambíciu dopomôcť k zvýšeniu jeho 
návštevnosti. Návrh zároveň rešpektuje potrebu akceptácie nastúpenej klimatickej zmeny: hospodárenie 
s dažďovou vodou, zakomponovanie vodných prvkov, priepustnosť povrchov spevnených plôch 
a chodníkov, uplatnenie dažďových záhonov. V súlade s týmito návrhovými riešeniami má diplomová 
práca ambíciu byť prínosná pre zlepšenie kvality vzduchu a mikroklímy, adaptáciu na zmenu klímy, 
ovplyvnenie hydrologického cyklu a odtokových pomerov, podporu biodiverzity, reguláciu pôdnej 
erózie, skvalitnenie sociálno – ekonomickej funkcie. Vytvára priestor pre kontakt, lepšie zdravie 
a blahobyt ľudí, mentálne a fyzické zdravie, podnecovanie fyzickej aktivity, podpora rekreácie, 
príťažlivejšie a zelenšie mestá, zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti (kaštieľa), štrukturálne a estetické 
funkcie: vytváranie ducha miesta, nositeľa identity a vizuálne obohatenie priestoru (Hudeková 2019). 
Významnú rolu v tomto ohľade zohráva voda a vodné prvky. Za veľmi výhodné sa považujú 
predovšetkým veľké vodné plochy, ktoré plnia funkciu zachytávania dažďovej vody. Takéto vodné 
plochy v návrhu predstavuje jazierko a odvodňovací kanál. Okrem zachytávania dažďovej vody, 
ochladzujú prostredie a vytvárajú príjemnú mikroklímu. Medzi veľmi zásadný prínos zelenej 
infraštruktúry patria dažďové záhony, ktoré radíme do kategórie bioretenčných systémov na 
zadržiavanie dažďovej vody. Ich použitie sa definuje v priestorovo obmedzených miestach (Hudeková 
a kol. 2018). Úloha trávnika spočíva vo vytváraní svetlejších plôch, chráni pôdy proti vodnej a veternej 
erózií, spomaľuje odtok vody. Tieni povrch pôdy a tým znižuje straty pôdnej vlahy výparom, znižuje 
prašnosť a produkuje kyslík (Svobodová, Cagaš 2013). Verím, že stanovené ciele a myšlienku návrhu 
sa nám podarilo dodržať a vytvoriť tak oddychový, vzdelávací, zábavný a umelecký priestor 
s modernými, čistými líniami. 
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KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE VEREJNÉHO PRIESTORU 
V NITRIANSKYCH HRNČIAROVCIACH 

LANDSCAPE-ARCHITECTURAL SOLUTION OF PUBLIC SPACE IN NITRIANSKE 
HRNČIAROVCE 

Jana Antónia LONGAUER, (SK) - Gabriel KUCZMAN, (SK) 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra  

 

ABSTRAKT 
Cieľom príspevku je skúmanie úrovne a rozsahu revitalizácie verejných priestranstiev v obci Nitrianske 
Hrnčiarovce. Hlavným dôvodom revitalizácie je uplatňovanie zelene, možnosti jej obnovy a rozvoja, 
prihliadajúc na  zachovanie tradičných hodnôt a znakov vidieka.  
Riešené územie je lokalizované na západnom Slovensku, konkrétne, v Nitrianskom kraji vo vidieckej 
krajine. Obec disponuje občianskou vybavenosťou na úrovni základnej a materskej školy, miestnou 
knižnicou, športovým areálom, zdravotným strediskom, kultúrnym domom, poštou, zariadením 
sociálnych služieb, veterinárnou klinikou a inými službami pre obyvateľstvo. Dominantou centra obce 
je fontána a rímskokatolícky kostol sv. Juraja, ktorý je zároveň sakrálnou pamiatkou. Obec Nitrianske 
Hrnčiarovce, od svojho vzniku, vynikala hlavne hrnčiarstvom, z čoho je odvodený názov Hrnčiarovce. 
V minulosti aj v súčasnosti sa obyvateľstvo zaoberalo vinohradníctvom. Kultúrne tradície a zvyky 
prezentuje ľudový súbor Rozmarín v riešenom území v centre obce formou rôznych kultúrnych podujatí. 
Každoročne v jeseni sa v obci odohráva ,,Deň ruží‘‘, kde sa stretnú obyvatelia a priatelia maďarských 
družobných miest, ktorí obohacujú existujúce odrody o nové korene ruží. Vychádzajúc z charakteristiky 
poľnohospodárskej krajiny nížinného typu, bude táto štúdia riešiť možnosti obnovy záujmového 
priestoru s prihliadnutím na zachovanie, tradícií, kultúry histórie. Zámerom je vylepšiť funkciu 
verejného priestranstva a na jej prepojenosť s vidieckou krajinou. Riešený priestor sa nachádza pri 
hlavnom obojstrannom komunikačnom ťahu II. triedy, ktorá vedie cez celé Nitrianske Hrnčiarovce. 
Doprava na území je celkovo dynamická. Na základe získavania informácií od predstaviteľov obce, bola 
požiadavka tento priestor revitalizovať, zjednotiť mobiliár a prvky detského ihriska. Hlavný dôraz sa 
kladie na architektonické prepojenie s daným priestorom a okolitou krajinou s rešpektom na kultúrno 
spoločenské požiadavky.  Táto vízia pojednáva o celospoločenskom význame využívania plôch pre 
všetky vekové kategórie na skvalitnenie spoločenského života na vidieku. 
Hlavnou myšlienkou je vytvoriť optimálne prostredie pre využívanie rôznorodých aktivít v riešenom 
území, ktorá by predstavovala históriu vinohradníckych tradícií pod Zoborom. Zámerom je preniesť do 
územia obce zeleň, ktorá by plnila účel vytvárania tieňa počas letných dní a zelených bariér popri ceste 
na odstránenie hluku a prachu. Zároveň bude dôležite farebné prepojenie jednotlivých prvkov. Tento 
zámer prináša originálny pohľad ako zatraktívniť územie Nitrianskych Hrnčiaroviec pre obyvateľov 
a návštevníkov. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
revitalizácia zelene, vidiecka krajina, vinohradnícke tradície, tradičné hodnoty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.15414/2021.9788055223445

15

https://doi.org/10.15414/2021.9788055223445


ZHODNOTENIE CHARAKTERISTICKÉHO OBRAZU VINOHRADNÍCKEJ 
KULTÚRNEJ KRAJINY NA PRÍKLADE OBCE POHRANICE 

ASSESSMENT OF CHARACTERISTIC IMAGE OF THE VINEYARD CULTURAL 
LANDSCAPE IN POHRANICE 

Lucia ŠURINOVÁ, (SR) Martina VEREŠOVÁ, (SR) 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra 

 
ABSTRAKT 
Zámerom práce je vyhodnotiť vinohradnícku kultúrnu krajinu na príklade obce Pohranice so zreteľom 
na jej prírodné, kultúrno-historické a vizuálno-estetické hodnoty a načrtnúť možné riešenia pre oživenie 
daného územia. Pojem kultúrna krajina slúži na označenie krajiny pretvorenej, kultivovanej 
a ovplyvňovanej človekom počas dlhých historických období. Môžeme povedať, že kultúrna krajina je 
ľudským artefaktom a súčasne prostredím, ktoré človeka vedie k určitému životnému štýlu. Práve 
poľnohospodárstvo zaraďujeme k najvýraznejším a dlhodobým faktorom, ktoré sa podieľali na premene 
prírodnej krajiny na kultúrnu (Svobodová, 2011). Obrábanie pôdy súvisí s pestovaním kultúrnych 
plodín, zeleniny a ovocných stromov, inak povedané kultúrnych rastlín. Ku kultúrnym rastlinám 
zaraďujeme i vinič hroznorodý (Vitis vinifera), ktorý zastáva hlavnú úlohu v rámci priestorových 
a štruktúrnych prvkov kultúrnej poľnohospodárskej krajiny – vinohradov. Z historicko-vývojového 
hľadiska zastupujú vinohrady dve kategórie kultúrnej krajiny, a to tradičné maloplošné a veľkoplošné 
moderné vinohrady. Maloplošné mozaikové vinohrady majú charakter historických krajinných štruktúr 
s extenzívnou formou obhospodarovania a zároveň majú nezameniteľné črty a charakteristický obraz 
(Verešová, Supuka; 2020). Vzhľadom na to, že sa vinohradnícka tradícia prenáša ako posolstvo 
z generácie na generáciu, tradičné vinohrady stvárňujú živú históriu ľudskej spoločnosti a predstavujú 
významné kultúrne a prírodné dedičstvo (Supuka, Štefunková; 2014). Z prírodného hľadiska i 
biodiverzita vo vinohradoch zastáva veľmi dôležitú úlohu. Okrem produkcie plodín poskytuje 
významné ekologické funkcie. Nelesná drevinová vegetácia, trávne porasty, bylinné pásy medziradov 
alebo živé ploty sú útočiskami mnohých užitočných živočíchov, ktoré majú podiel pri utváraní 
ekologickej stability vo vinohradoch. K ďalším funkciám vegetácie v rámci vinohradov zaraďujeme 
zlepšovanie pôdnej štruktúry a úrodnosti, ochranu proti erózií, znižovanie prašnosti, odolnosť voči 
suchu, zaburinenosti a v neposlednom rade predstavujú aj estetickú funkciu (Stefanucci et al. 2018). 
Vinohrady všeobecne označujeme ako prvky s indiferentným pôsobením, ktoré v krajine nepôsobia 
rušivo, práve naopak – vyvážene (Verešová, Supuka; 2009). Už v minulosti vinohradníci vo svojich 
viniciach nepestovali len vinič, ale aj ovocné stromy, ktoré sa stali významnými sprievodnými, 
priestorovými a vizuálnymi prvkami. Menia homogénnu štruktúru viničných plôch, dynamizujú, 
spestrujú krajinný obraz a vnímame ich ako dominanty územia. K tradičným ovocným stromom vo 
viniciach zaraďujeme Morus nigra L. (moruša čierna), Castanea sativa Mill. (gaštan jedlý), Sorbus 
domestica L. (jarabina oskorušová), Juglans regia L. (orech kráľovský) alebo regionálne odrody 
hrušiek, broskýň, marhúľ, jabloní atď. (Eliáš, 2009; Verešová, Supuka; 2009; 2020). Ďalším prvkom 
tradičnej vinohradníckej krajiny sú historické vinohradnícke stavby a pivnice, ktorých architektonické 
prevedenie je regionálne špecifické a sú prežívajúcim prejavom tradičnej ľudovej stavebnej kultúry 
(Kvasnicová, 2009). K architektúre vinohradov priraďujeme aj prvky sakrálnej a profánnej architektúry. 
Majú historický, symbolický, estetický význam a sú hmotným vyjadrením náboženskej a duchovnej 
roviny (Salašová, Štefunková; 2009; Verešová, Supuka; 2020). Existujú však aj faktory, ktoré 
charakteristický obraz vinohradníckej krajiny narúšajú. Mnohé pozemky viníc sú neobrábané, pustnú, 
zarastajú a tým strácajú svoju hodnotu. Tento úpadok bol ovplyvnený udalosťami a ich následkami v nie 
tak dávnej minulosti - kolektivizáciou poľnohospodárstva, modernizáciou a následnou finančnou 
náročnosťou. Ďalším dôležitým faktorom je taktiež zmena postoja človeka a jeho hodnotového rebríčka 
(Eliáš, 2009; Verešová, Supuka; 2012). Teoretická časť práce sa venuje spomenutým charakteristikám 
tradičnej vinohradníckej krajiny a taktiež rieši aktuálnu problematiku súvisiacu s opúšťaním viníc. Práca 
sa k tejto problematike vyjadruje i prostredníctvom zákonov, ktoré ukladajú sankcie majiteľom 
zanedbaných a spustnutých pozemkov viníc. V praktickej časti práce sú riešeným územím tradičné 
maloplošné vinohrady v obci Pohranice, neďaleko Nitry, v oblasti, z ktorej sa zachovali najstaršie 
historické dôkazy o zakladaní viníc na našom území. Celková výmera riešeného územia je 53,4 ha, 
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z čoho 27,8 ha pripadá vinohradom. Viniciam zodpovedá celkom 446 parciel, pričom minimálna 
rozloha parcely predstavuje 32 m2. Záujmové územie má charakteristický obraz vinohradníckej krajiny 
s prítomnosťou tradičných vinohradníckych stavieb – hajlochov. V rámci riešeného územia sa taktiež 
nachádzajú nevyužité, zanedbané a zarastené pozemky viníc, čím sa charakteristický obraz tejto krajiny 
čoraz viac narúša. Výsledky výskumu riešeného územia boli získané terénnym prieskumom, prácou s 
mapovými podkladmi a preštudovaním literatúry, ktorá pojednáva o vinohradníckej krajine. Následne 
boli spracované analýzy územia a hodnotenie charakteristického obrazu vinohradníckej krajiny na 
základe metodiky podľa Verešovej a Supuku (2012) s využitím nástroja ArcGIS Pro pre spracovanie 
mapových výstupov. Práca hľadá v jej závere riešenia pre znovuoživenie a zatraktívnenie daného 
územia, spôsoby vzbudenia opätovného záujmu o vinohrady a oslovenia komunít v obci. Všetky 
nadobudnuté výsledky práce budú zohľadnené a využité pri konkrétnom krajinno-architektonickom 
návrhu v diplomovej práci. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
kultúrna krajina, vinohradnícka krajina, biodiverzita vinohradov, vinohradnícke stavby, opustené 
vinohrady 
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HISTORICKÝ MESTSKÝ PARK VÁROSLIGET V URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRE 
BUDAPEŠTI  

THE HISTORICAL CITY PARK VÁROSLIGET IN THE URBAN STRUCTURE OF 
BUDAPEST  

Ibolya BÖDÖR, (SR) – Attila TÓTH, (SR) 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7, 949 76 Nitra 

 
ABSTRAKT 
Parky, ale aj okrasné záhrady je dôležité vnímať v kontexte času, v ktorom vznikli, lebo svojím 
charakterom odzrkadľujú štýl danej doby.  V 18. a 19. storočí okrem súkromných záhrad a parkov sa 
začínajú objavovať aj prvé verejné parky a promenády v mestách. Práve v tomto období vznikol prvý 
verejný park v Strednej Európe, Sad Janka Kráľa v Bratislave v roku 1775, pôvodne nazývaný ako 
Bruckau alebo Brückenau (teda lužný les/park pri moste). Zhruba o desať rokov neskôr  ho nasledoval 
prvý verejný park Városmajor v Budapešti, - a za prvý český mestský park sa považuje park Lužánky 
v Brne z roku 1786 (Reháčková, 2012). Mestský park je súčasťou zelenej infraštruktúry mesta, ktorá 
spĺňa viacero funkcií. Práca poukazuje na stav a dôležitosť zelenej infraštruktúry v meste Budapešť cez 
koncepty a strategické dokumenty ako je ZIFFA (Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási 
Akcióterv - Akčný plán rozvoja a údržby zelenej infraštruktúry), ktorá rieši zeleň na úrovni hlavného 
mesta. Riešený park môže byť príkladom pri obnove pre ostatné, dnes menej využívané mestské parky 
v Budapešti, ale aj u nás, na Slovensku. Cieľom práce je priblížiť historické mestské parky, s dôrazom 
na Városliget v Budapešti.  Práca priblíži pôvod a vývoj mestských parkov v Európe cez vybrané 
mestské parky z obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie. Nosnou časťou práce je vyhodnotenie založenia 
mestského parku, od začiatku premien močaristého územia na menší mestský lesík, cez návrh Nebbiena 
(1778- 1841), autora prvého veľkého verejného parku, až po súčasnosť. Cez historické mapy z čias 
vojenských mapovaní v  18. a 19. storočí dokážeme zreteľne identifikovať, ako sa vyvíjala štruktúra 
mesta. Városliget sa v tomto období nachádzal na urbánnej periférii Budapešti, ale mesto ho postupne 
obrástlo a z kedysi periférnej parkovo upravenej plochy je dnes významný park v centre mesta. Priestor 
Ligetu je sprístupnený pre každého návštevníka, je atraktívny a ponúka rôzne možnosti či už na aktívny 
alebo pasívny oddych, rekreáciu alebo vzdelávanie v oblasti kultúry, nakoľko na území parku sa 
nachádza viacero múzeí a galérií.  
Pri obnove parku v projekte LIGET sa kladie dôraz na udržateľnosť, preto všetky nové budovy majú 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) certifikát, čo je 
vlastne metóda pre územné plánovanie, infraštruktúru a stavby. V rámci projektu sa podľa pôvodných 
plánov obnovila malá botanická záhrada Mihálya Mőcsényiho, zakladateľa krajinnej architektúry 
v Maďarsku. Postupne sa realizujú výsadby drevín, neustále sa obnovujú a rozširujú časti plôch verejnej 
zelene, statickú dopravu v parku riešia formou podzemnej garáže.  
Zámerom predkladanej práce je obohatiť súčasnú slovenskú odbornú literatúru o poznatky ohľadom  
tohto významného mestského parku, ktorý vznikol v čase, kedy územie Slovenska a Maďarska bolo 
súčasťou jednej monarchie. Tento hlavný mestský park v maďarskej metropole je dôležitým 
a ťažiskovým verejným priestorom pre obyvateľov mesta, ale je zároveň vyhľadávaný aj zahraničnými 
turistami. Városliget je miestom, kde sa snúbi bohatá a zaujímavá história so súčasným využívaním 
a budúcimi víziami.  
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AREÁL AGROKOMPLEX A JEHO KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
EXHIBITION AREA AGROKOMPLEX AND ITS LANDSCAPE ARCHITECTURAL 
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Zuzana VINCZEOVÁ, (SR)  – Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ, (SR) 

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

ABSTRAKT  
Všetky verejné priestory by mali byť otvorené, voľne dostupné verejnosti, bez akýchkoľvek poplatkov 
a mali by umožňovať každodennú sociálnu interakciu so zameraním hlavne na použivateľa, a byť 
prístupné všetkým vrátane zdravotne postihnutým a starším osobám (Kaw, Wahba, 2020). Zmena však 
prichádza v momente, keď dôjde k stretu takýchto priestorov s politickou sférou, nesprávnym 
prístupom, s komerčnosťou alebo neodbornosťou v riešenej problematike. V takomto prípade môže 
prísť k strate identity, významu a kvality verejných priestorov a dospeje to až k znehodnoteniu ich 
potenciálu. Práca sa dotýka práve problematiky verejných priestorov a najmä ich kvality, ktorá úzko 
súvisí s univerzálnym dizajnom, s udržateľnosťou, ako aj s odolnosťou, či životaschopnosťou. Tieto 
vlastnosti rozdeľujeme na sociálne a fyziologické potreby uživateľa vo verejných priestoroch, ktoré 
ovplyvňujú ich pocity a určujú čas strávený v priestore (Carmona, 2021). Jedným z najdôležitejších 
prvkov podobných priestorov je aj samotná zeleň a jej pozitíva a negatíva, ktoré so sebou prináša do 
verejného priestoru. Ovplyvňuje a udržuje či už fyzickú alebo duševnú pohodu uživateľa, a je úzko 
spojená s rekreačnou a voľnočasovou funkciou (Tan, Jim, 2017), a preto je dôležitou zložkou 
v mestskom prostredí, najmä v dnešnej dobe, kedy vo väčšinne miest prevládajú šedé plochy nad 
zelenými. Zeleň v mestách, ale aj vodné plochy, ak sa na ne pozeráme z hľadiska zelenej infraštruktúry, 
by mali plniť aj reprezentatívnu funkciu, ale aj napriek tomu je veľa plôch, ktoré sú zanedbávané, 
neudržiavané a málo regulované. Výnimkou nieje ani výstavný areál Agrokomplex v meste Nitra, ktorý 
disponuje značnou plochou zelene aj vodnými plochami s vysokým rekreačným potenciálom. Využíva 
sa väčšinnou na komerčné účely v rámci výstav a takmer sa zabúda na prvotný zmysel a funkciu tohto 
podniku. Ťažiskom práce sú síce verejné priestory, ale paradoxne Agrokomplex nie je verejným 
priestorom ako je mylne zaraďovaný, a preto bakalárska práca sa zameriava na vytypovanie plôch, ktoré 
majú potenciál stať sa trvalo verejnými. Plochy, ktoré budú slúžiť na každodenné užívanie a vyrovnajú 
sa podobne vzniknutým areálom ako Expo 92 v Španielsku alebo Expo 98 v Portugalsku, ktoré mali 
vyššie ambície a zodpovednejší prístup k tvorbe multifunkčným verejným priestorom ako 
Agrokomplex, a pretvorili sa na vedecké či záhradnícke centrá. Preto ďaľšou dôležitou témou, ktorú 
bakalárska práca rozoberá sú výstavné areály a analýza ich historického vývoja a súčasného 
zmysluplného využívania, čo je inšpiráciou k pretvoreniu areálu Agrokomplex na plnohodnotný, 
multifunkčný a živý areál, udržateľný priestor využívajúci potenciál a obohacujúci urbanistické hodnoty 
mesta Nitra. 
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ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCII MESTA 
KYJEV  

GREEN INFRASTRUCTURE IN THE URBAN DEVELOPMENT MASTER PLAN OF KYIV  
Adelina BELINSKA, (SR)  – Attila TÓTH, (SR)  

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

ABSTRAKT 
Zelená infraštruktúra je konceptom plánovania a rozvoja zelene v meste. Jedným z hlavných nástrojov 
plánovania, implementacie a regulovania zelenej infraštruktúry je uzemný plán mesta. Práve pomocou 
územného plánu mestské úrady uskutočňujú dlhodobé plánovanie rozvoja zelených zón – ich založenie, 
rekonštrukciu alebo, v prípade potreby, aj výrub zelene. V meste Kyjev, hlavnom meste Ukrajny, sa 
koncept zelenej infraštruktúry zatiaľ neuplatňuje. Vývoj zelene v meste sa reguluje niekoľkými zakonmi 
a uzemným plánom. Prvý územný plán mesta vznikol ešte v roku 1750. Odvtedy bolo vytvorených 8 
územných plánov, pri analýze ktorých je vidieť, ako sa menili plochy zelene, ich charakter a štrúktúra 
(Stebletska, 2014). Mesto prešlo tromi etapmi, ktoré boli charakteristické zmenami funkcií mesta: 
nábožensky posvätné centrum so zameraním na bankovníctvo, priemyselné mesto a administratívne 
mesto s reprezentatívnou funkciou a umiestnením vládneho aparátu republiky (Markovskij, 2015). 
Súčasná etapa plánovania sa začína prijatím v poradí deviateho územného plánu mesta v roku 2002, 
ktorý je funkčný dodnes. Dôležitou úlohou plánu bolo vytvorenie mesta ako celku s priľahlými okresmi. 
V súčasnom období sú v meste Kyjev potrebné zmeny kvôli predpokladanému prudkému rastu 
obyvateľstva z 2,95 milióna na 5 miliónov obyvateľov. V súčasnosti je najhoršia dostupnosť do zelených 
zón hlavne v obytných štvrtiach – do najbližšieho parku je možné dostať sa iba autobusom. Preto bol 
vytvorený projekt nového územného plánu mesta, ktorý bude platný do roku 2040. Tento plán 
predpokladá vytvorenie 60 nových obytných štvrtí. Plochy zelených zón majú byť zväčšené hlavne 
pomocou pretvorenia priľahlých lesných plôch Kyjeva na tzv. buffer-parky (Ohorodnyk, 2020).  Taktiež 
bude vytvorená nová zóna plánovania – údolie Dnepra: ostrovy a zeleň pobrežných oblastí budú 
súčasťou hlavného ekologického koridoru a stanú sa hlavnou plánovacou osou mesta. Taktiež 
charakteristickou črtou súčasnej fázy plánovania je rozvoj Kyjeva výlučne spolu s jeho prímestským 
územím (aglomerácia Kyjev). Projekt nového územného plánu je ešte stále predmetom diskusií a bude 
prijatý hneď po skončení obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19. 
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KLASIFIKÁCIA OKRESOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ZÁKLADE VÝVOJA 
VYUŽITIA ÚZEMIA V ROKOCH 2010 A 2019 

CLASSIFICATION OF THE SLOVAK REPUBLIC DISTRICTS ON THE BASIS OF LAND USE 
IN 2010 AND 2019 
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ABSTRAKT  
Sumárne údaje o druhoch pozemkoch a spôsoboch ich využívania sa evidujú v katastri nehnuteľností 
(KN) na základe zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Kód druhu pozemku alebo kód spôsobu využitia pozemku je 
evidovaný na liste vlastníctva a rozdeľuje sa na poľnohospodársku a nepoľnohospodársku pôdu. 
Poľnohospodárska pôda je produkčne potenciálna pôda, ktorá je evidovaná v KN ako orná pôda, 
chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Nepoľnohospodársku pôdu evidovanú 
v KN tvorí lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a nádvoria a  ostatná plocha (Kročková, 
2020). Na Slovensku ku koncu roku 2019 evidujeme podľa údajov KN 2 272 166 ha poľnohospodárskej 
pôdy a nepoľnohospodárskych pozemkov na výmere 2 350 514 ha (z  toho lesné pozemky tvoria 2  026 
049 ha). Cieľom príspevku je zhodnotenie zastúpenia a vývoja druhov pozemkov na základe rokov 2010 
a 2019, tzn. v horizonte 9 rokov s využitím metód popisnej štatistiky. V štúdií bolo hodnotených 79 
okresov Slovenskej republiky, ktoré sú podrobne charakterizované z hľadiska plošného zastúpenia 
druhov pozemkov. Podkladom boli údaje poskytnuté Výskumným ústavom geodézie a  kartografie v 
Bratislave. Prvotná analytická práca spočívala v zhodnotení vývoja jednotlivých druhov pozemkov v 
časovom horizonte 9 rokov. Výsledky dokazujú, že od roku 2010 dochádza k poklesu výmery 
poľnohospodárskej pôdy o 0,7 % (32 238 ha) na súčasných 2 272 166 ha. Spomedzi všetkých druhov 
poľnohospodárskej pôdy nárast výmery sme zaznamenali len pri záhradách (o 204 ha). Najväčší pokles 
výmery sme zaznamenali na ornej pôde o 0,16 % (7 309 ha) a trvalých trávnatých porastoch o 0,53 % 
(24 513 ha). Naopak na nepoľnohospodárskej pôde bol na všetkých druhov pozemkov zaznamenaní 
percentuálny nárast, pričom najväčší rozdiel oproti roku 2010 nastal u ostatných plochách 0,29 % (13 
206 ha) a na lesných pozemkoch 0,42 % (19 172 ha). Získané výsledky poukazujú na celosvetový trend 
záberu poľnohospodárskej pôdy a jej transformácia na nepoľnohospodársku pôdu. Takýto jav má za 
následok znižovanie potravinovej sebestačnosti v krajine. Na základe zhlukovej analýzy – dendrogram 
Diana sme na podklade jednotlivých druhov pozemkov rozčlenili okresy na základe ich podobnosti. 
Výsledkom je rozdelenie okresov do 12 zhlukov. Podľa podobnosti vývoja druhov pozemkov je možné 
konštatovať, že v časovom horizonte 9 rokov sa vývojovo podobajú napr. nasledovné okresy: Senec, 
Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta a Hlohovec, ktoré sú typické 
prevládajúcim zastúpením ornej pôdy. Kategorizácia území na základe  zastúpenia druhov pozemkov 
môže byť nápomocná napr. pri prioritizácii výberu katastrálnych území pre projektovanie pozemkových 
úprav. Viackriteriálnym hodnotením je možné uprednostniť územia, ktoré zodpovedajú zadaným 
parametrom. 
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MERANIE FLUKTUÁCIE RADIÁLNYCH ZMIEN KONÁROV ORECHA KRÁĽOVSKÉHO 
(JUGLANS REGIA L.) V ZÁVISLOSTI OD HODNOTY ZÁSOBY PÔDNEJ VODY 

FLUCTUATION MEASUREMENTS IN BRANCH RADIAL CHANGES OF ROYAL WALNUT 
(JUGLANS REGIA L.) DEPENDING ON THE SOIL STORAGE 

Martina KOVÁČOVÁ, (SR)  – Viliam BÁREK, (SR) 
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ABSTRAKT  
V posledných troch dekádach sú zaznamenávané výrazné zmeny v Zemskej klíme, ktoré majú 
nezanedbateľný vplyv na biodiverzitu a krajinnú štruktúru. V strednej zemepisnej šírke sa tieto zmeny 
prejavujú zmenou v rozložení zrážok počas roka a nárastom priemerných ročných teplôt (MŽP, 2019). 
V horizonte nasledujúcich desaťročí vedci predpokladajú pribúdanie nových teplotných pásiem v 
strednej zemepisnej šírke s následkom predlžovania vegetačného obdobia poľnohospodárskych plodín 
(Čimo et al., 2020). Cieľom práce je skúmanie vplyvu klimatických podmienok na dendrologické zmeny 
orecha kráľovského (Juglans regia L. var. Chandler) v podmienkach mierneho pásma. Merania boli 
realizované od júla do novembra 2020 v lokalite orechového sadu v extraviláne mesta Nové Zámky. 
Priemerná ročná teplota v tejto lokalite dosahuje 9 až 10 °C s priemerným ročným úhrnom zrážok 500-
550 mm (Klimatický atlas SR, 2021). Radiálne zmeny konárov boli merané automatickými meracími 
zariadeniami Dendrometer diameter – Small (DD-S) s datalogerom DL-18. Svojou ľahkou konštrukciou 
zariadenia neovplyvňujú merania deformovaním vrchnej vrstvy kôry. Pri výskume boli skúmané dva 
závlahové varianty. V prvom variante bola časť pozorovaných stromov zavlažovaná doplnkovou 
závlahovou dávkou 30 mm v závislosti v období bez zrážok. V druhom variante bola časť stromov 
zavlažovaná len prirodzenými zrážkami. Pôdna vlhkosť bola meraná v hĺbke 20 cm senzorom Truebner 
SMT100. Meteorologické dáta boli získané o súkromnej meteorologickej stanice umiestnenej priamo v 
orechovom sade a boli doplnené dátami z SHMÚ. Výsledky meraní ukazujú, že s prihliadnutím na dennú 
fluktuáciu rastlinných pletív, ktorá je spôsobená transpiráciou, sa radiálny priemer konárov v 
zavlažovanom variante sa počas pozorovaného obdobia kontinuálne zväčšoval a na konci septembra bol 
priemerný nezvratný prírastok konárov 5.1 mm. Denný prírastok sa v období od októbra do novembra 
postupne znižoval. V nezavlažovanom variante bol priemerný nezvratný prírastok menej ako 0.5 mm 
do konca septembra. V októbri bol meraný minimálny rast s miernym výkyvom spôsobeným vyšším 
úhrnom zrážok. Zo získaných dát je zrejmé, že doplnkové závlahy majú významný vplyv na tvorbu 
rastlinných pletív počas vegetačného obdobia ako aj množstvo a veľkosť plodov. V 
poľnohospodárskych oblastiach najmä južného Slovenska je čoraz viac potrebné optimalizovať 
závlahové systémy, veľkosť závlahovej dávky a rozloženie závlahových dávok, pre dosiahnutie 
optimálnej poľnohospodárskej produkcie. 
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ABSTRAKT  
Pôda tvorí základňu pre život, poskytuje človeku a zvieratám potravu a súčasne plní celý rad globálnych 
a špecifických funkcií (Čurlík, Jurkovič, 2012). pH pôdy ovplyvňuje rastliny viacerými spôsobmi. 
Taktiež je dôležité pre život pôdnych baktérií a živočíchov, ako aj samotnú štruktúru pôdy. pH pôdy 
závisí najmä od pôdneho zloženia (íl, piesok, vápenec a iné) a od spôsobu hospodárenia s pôdou. Kyslosť 
pôdy sa postupom času zvyšuje používaním hnojív (najmä syntetických) alebo zeleným hnojením 
(zapracovávaním zelených rastlín alebo mulču do pôdy). Avšak novým inovatívnym riešením ako 
upraviť/zvýšiť pH pôd je aj aplikácia biouhlia do pôdy. Pre väčšinu plodín optimálne priemerné hodnoty 
pH sú v rozsahu od 5,5 do 7,5. Toxicita pH je evidentná iba pri pH < 3 a nad pH 10, ktorá spôsobuje 
patologickú zmenu štruktúry koreňového systému (Michalík, 2019). Biouhlie je materiál, ktorý je jeho 
aplikáciou do pôdy schopný okrem pH pôdy zlepšiť aj ostatné fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy. 
Podľa autorov Jatav et al. (2017) aplikácia biouhlia do pôdy významne zvýšuje pH pôdy a kapacitu 
výmenných katiónov. Hlavným cieľom tejto práce bolo preskúmať vplyv biouhlia päť rokov po jeho 
aplikácii na pH pôdy. Poľný experiment bol založený v roku 2014 na lokalite Malanta v regióne Nitra 
na Slovensku. Pôda tu je stredne ťažká a pôdnym typom je hnedozem kultizemná. Pred založením 
experimentu bol urobený odber vzorky pôdy na zistenie pH pôdy a iných vlastností pôdy. Po analýze 
priemerná hodnota pH pôdy bola 5,71. Samotné merania tejto štúdie boli uskutočnené počas roku 2019, 
teda už 5 rokov po založení poľného experimentu s biouhlím. Biouhlie bolo aplikované v marci v roku 
2014 v dávkach 0, 10 a 20 t.ha-1 v kombinácií s dusíkatými priemyselnými hnojivami v troch úrovniach 
(N0, N1 a N2). V roku 2019 úroveň hnojenia N1 predstavovala 108 kg N.ha-1 a v prípade N2 to bolo 
162 kg N.ha-1. V spomenutom roku na experimentálnej lokalite bola pestovaná kukurica siata (Zea mays 
L.). Biouhlie použité v tomto experimente bolo vyrobené z kalu papierovej vlákniny a obilných pliev 
procesom pyrolýzy pri teplote 550 °C. Odber vzoriek pôdy na zistenie pH pôdy sa robil jeden krát za 
mesiac a stanovovalo sa potenciometricky v suspenzii zeminy a roztoku KCl s použitím prístroja – pH 
metra. Výsledky štúdie potvrdili jednoznačne pozitívny vplyv všetkých variantov aplikácie biouhlia 
(aplikovaného v r. 2014) kombinovaného s N-hnojivom alebo bez N-hnojiva (N0, N1 a N2) na 
štatisticky významne zvýšenie (P < 0,05) pH pôdy počas skúmaného obdobia (2019) v porovnaní s 
jednotlivými kontrolami (B0N0, B0N1 a B0N2). pH pôdy sa zvyšovalo so zvyšujúcou sa dávkou 
biouhlia v nasledujúcom poradí: B0N0 < B10N0 < B20N0 pre variant bez hnojenia (N0), B0N2 < 
B10N2 < B20N2 pre variant N2. Pri hnojenom variante N1 hodnota pH stúpala s nižšou dávkou biouhlia 
(10 t.ha-1) v nasledujúcom poradí: B0N1 < B20N1 < B10N1. Biouhlie sa javí ako významný nástroj na 
zvýšenie pH pôdy aj päť rokov po jeho prvej aplikácie. Avšak dosiahnuté výsledky je potrebné potvrdiť 
aj na iných pôdach a iných agroekosystémoch.  
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ABSTRAKT 
Vo svete sa stále hľadajú nové možnosti ako zlepšovať vlastnosti pôdy. V oblasti 
poľnohospodárstva sa preto kladie veľký dôraz na rôzne pôdne úpravy. Biouhlie, ako ľahký materiál 
bohatý na uhlík, sa skúma ako prostriedok na zmiernenie globálneho otepľovania, taktiež môže byť 
použitý v súvislosti s úpravou pôdnych vlastností (Lehmann a Stephen, 2015; Shakley a kol., 2016). 
Problematika využívania biouhlia v poľných podmienkach je ale v odbornej literatúre len veľmi 
málo rozpracovaná, preto nie je úplne dostatočne preukázaný jeho pozitívny vplyv na úpravu 
pôdnych vlastností. Poľný experiment na lokalite Dolná Malanta (okres Nitra, Slovensko) bol 
založený v roku 2014. Biouhlie tu bolo aplikované v dávkach 0, 10 a 20 t.ha-1. V roku 2018 sa 
políčka s biouhlím rozdelili na polovicu a na jednu polovicu sa biouhlie reaplikovalo v rovnakých 
dávkach. Dusíkaté hnojivo bolo aplikované v troch úrovniach N0, N1 a N2. V predloženom 
príspevku sme hodnotili vplyv aplikácie a reaplikácie biouhlia na najdôležitejšiu hydrofyzikálnu 
vlastnosť pôdy, ktorou je pôdna vlhkosť. Hmotnostná vlhkosť pôdy bola stanovená z porušených 
pôdnych vzoriek gravimetrickou metódou. Odber pôdnych vzoriek sa uskutočňoval na 
experimentálnej lokalite v dvojtýždňových intervaloch počas vegetačných období v troch 
sledovaných rokoch – 2018, 2019 a 2020. Naše výsledky potvrdzujú, že pri vyššej dávke biouhlia 
sa vlhkosť pôdy v porovnaní s kontrolou (B0+N0) zvýšila vo viacerých termínoch merania počas 
vegetačného obdobia. Napríklad v roku 2018 bolo na variante s reaplikovaným biouhlím v dávke 
20 t.ha-1 s dusíkatým hnojivom v úrovni N2 (B20reap+N2) zaznamenaný pozitívny vplyv v 10-tich 
termínoch z celkového počtu 13 a to v rozsahu od 5 do 55%. Zaznamenali sme pozitívny účinok aj 
pri variante bez dusíkatého hnojiva (B20reap+N0) v rozsahu od 1 až do 72 % a to v   10-tich 
termínoch z celkového počtu 13 v roku 2019. Podľa Rasa a kol. (2018) aplikovanie biouhlia do 
pôdy môže zmeniť štruktúru pôdy a že tieto zmeny nepriamo súvisia s vlastnosťami pôdy, ktoré 
následne ovplyvňujú vlhkosť pôdy.  
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ABSTRAKT  
Práca sa zaoberá problematikou obalov z bioplastov a možnosťami ich ďalšieho spracovania. Bioplasty 
v súčasnosti predstavujú približne jedno percento z približne 368 miliónov ton plastu vyrobeného ročne 
a sú rozmanitá skupina materiálov s rôznymi vlastnosťami (European-bioplastics, 2019). Definujú sa 
ako biologicky rozložiteľné plasty a/ alebo plasty z obnoviteľných zdrojov. Táto definícia hovorí o tom, 
že pojem bioplasty zahŕňa aj plasty, ktoré nie sú biodegradovateľné, ale sú vyrábané z obnoviteľných 
zdrojov (Alexy, In Csefalvayová, 2019). Úlohou preto bolo zhodnotiť možnosti spracovania obalov z 
bioplastov kompostovaním ako aj posúdiť bioplasty z pohľadu legislatívy. Práca je rozdelená na 
teoretickú časť a praktickú časť. Teoretická časť spracúva dostupné informácie o pojmoch v 
problematike bioplastov ako aj o legislatíve a pripravovaných zmenách v nej. V tejto časti sú uvedené 
aj informácie o materiáloch a možnostiach využívania bioplastov, ale aj certifikácia a označovanie 
bioplastov. Praktická časť pojednáva a sleduje degradáciu vybraných 8 produktov z bioplastu od piatich 
výrobcov, ktoré boli na trh uvádzané ako 100% kompostovateľné v priemyselnej kompostárni. 
Dezintegrácia týchto produktov kompostovaním umiestnených/vložených do kompostovacej zakládky 
prebiehala počas 12 týždňov, pričom boli v pravidelných intervaloch vizuálne kontrolované a zároveň 
bola kontinuálne zaznamenávaná teplota a vlhkosť vo vnútri zakládky. Z každého produktu boli 
testované 3 vzorky a ako referenčné vzorky boli použité 3 ks filtračného papiera. V práci sa popisujú 
jednotlivé testované výrobky celý postup práce podľa certifikovanej metodiky. Táto „Metodika pre 
hodnotenie rozkladu rozložiteľných polymérnych materiálov v reálnych podmienkach kompostovania“ 
vypracovaná na Mendelovej univerzite v Brne (viď Vaverková et al., 2014) bola využitá v našom 
výskume a musela byť modifikovaná na dané podmienky v kompostárni mesta Nitra. Všetky výsledky 
sú zdokumentované fotograficky a spracované do tabuliek a grafov. Vedecké publikácie sa bežne 
zaoberajú sledovaním správania sa biologicky odbúrateľných polymérov v laboratórnych podmienkach 
simulujúcich proces kompostovania. Naproti tomu výskum vedený v reálnych podmienkach lokálneho 
spracovateľa biologického rozložiteľného komunálneho odpadu je (nie len na Slovensku) ešte stále 
ojedinelý. Laboratórne podmienky nedokážu nasimulovať všetky faktory vplývajúce na priebeh 
rozkladu, preto je takýto výskum nevyhnutný a pre komunálne odpadové hospodárstvo nenahraditeľný. 
Z výskumu vyplynulo, že za 12 týždňov degradácie bioplastov kompostovaním sa každý výrobok 
čiastočne, alebo úplne biodegradoval. Certifikované kompostovateľné materiály na priemyselné 
kompostovanie (EN13432) musia dosiahnuť min. 90% dezintegráciu v laboratórnych podmienkach pri    
58 ° C za 90 dní. To znamená, že max. 10% sušiny sa môže zadržať na site s okom max. 2 mm (Song 
et al., 2009). Minimálnu hranicu 90% biodegradovateľnosti, ktorú nám udáva certifikovaná metodika 
nesplnili len výrobky jedného výrobcu zo skúmaných piatich výrobcov.  
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ABSTRAKT 
Zmeny v priemernej dostupnosti vody vo väčšine európskych povodí sa odhadujú na najbližších 30 
rokov relatívne malé. Z dlhodobého hľadiska však väčšina scenárov zmeny podnebia predpokladá, že v 
severnej a východnej Európe dôjde k zvýšeniu priemerného ročného prietoku riek a dostupnosti vody. 
Na rozdiel od toho sa predpokladá pokles priemerného odtoku v juhoeurópskych riekach. Najmä 
niektoré povodia v oblasti Stredozemného mora, ktoré už čelia vodnému stresu, môžu zaznamenať 
výrazný pokles dostupnosti vody. (European Enviroment Agency, 2020) 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaraďuje bezpečnú pitnú vodu a jej dostatok medzi základné 
atribúty zdravého životného prostredia. Táto organizácia súčasne definuje práva na prístup k bezpečnej 
pitnej vode ako jedno zo základných práv človeka. Slovenská republika, i keď sú v súčasnosti 
preferované podzemné zdroje vody, využíva na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou aj povrchové 
zdroje vody – vodárenské nádrže. Voda z týchto nádrží sa následne upravuje v úpravniach vody. 
Väčšina týchto úpravní je prevádzkovaná len na princípe občasného dozoru, čím sa stávajú značne 
zraniteľnými zvlášť v prípadoch náhleho zhoršenia kvality upravovanej tzv. surovej vody, ktoré je 
spôsobené dopadmi klimatických zmien, ako napr. prívalové dažde, náhle topenie snehu, nedostatok 
vody v dôsledku sucha a pod. Napr., prívalové dažde v júli.2018 v oblasti Vysokých Tatier spôsobili 
výrazné zvýšenie zákalu vody, mikrobiologickej a biologickej kontaminácie vo vodárenských tokoch, 
ktoré sú využívané ako zdroj pitnej vody, čím spôsobili aj vážne problémy v zásobovaní obyvateľstva a 
priemyslu pitnou vodou. Niektoré z podtatranských osád boli bez dodávky pitnej vody temer dva týždne. 
V dnešnej dobe prebiehajúcich klimatických zmien, kedy sa predpokladá, že sa v tomto storočí zníži 
celkový objem využiteľných vodných zdrojov a teda zvýši sa početnosť, resp. dĺžka suchých období bez 
zrážok, pričom na druhej strane búrky a prívalové dažde by sa mali vyskytovať častejšie, tieto extrémne 
výkyvy počasia by mohli ohroziť povrchové zdroje pitnej vody. Zabezpečenie obyvateľstva pitnou 
vodou počas týchto zmien bude stále náročnejšie a vodárenské nádrže budú plniť významnú úlohu pri 
riešení tohto problému. V súčasnosti sa na územií Slovenskej republiky nachádza 8 vodárenských 
nádrží, ktoré slúžia na odber vody pre výrobu pitnej vody. Jednou z nich je aj vodárenská nádrž (VN) 
Turček, z ktorej sa zásobujú pitnou vodou okresy Žiar nad Hronom, Prievidza a Handlová. Nachádza sa 
na strednom Slovensku, v Žilinskom kraji, v okrese Turčianske Teplice nad obcou Turček na sútoku 
riek Turiec a Ružová.  
Stavebný projekt diela bol schválený v roku 1989 a stavebné povolenie vydali úrady v roku 1992. Po 
piatich rokoch výstavby vodohospodári uviedli 15. mája 1996 vodnú nádrž do prevádzky. Stavba 
zabezpečuje aj významnú protipovodňovú ochranu obce Turček a územia pod nádržou, predovšetkým 
horného toku Turca. Taktiež je dôležitým vodným zdrojom pre sanitárne prietoky v prípade 
ekologických havárií na toku Turiec a v jeho povodí. Sprievodným účelom stavby je i výroba elektrickej 
energie v 3 malých vodných elektrárňach o celkovom inštalovanom výkone 300 kW (MŽPSR, 2016). 
V tomto príspevku bude riešená analýza hydrometeorologických dát z VN Turček, ktoré boli poskytnuté 
od prevadzkovateľa tejto nádrže, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), odštepný závod 
Piešťany, ktorý spravuje povodie stredného Váhu. Tieto dáta obsahujú denné zápisy zamestnancov SVP, 
a obsahujú informácie o denných hodnotách zrážok, teploty vzduchu, výške hladiny, prítokoch 
a odtokoch. Analyzované bolo obdobie 2010-2012, najmä vývoj a trendy hydrometeorologických 
prvkov (prítoky, odtoky, zrážky, hladina, teplota vzduchu, výskyt daného typu počasia za toto obdobie), 
korelácia medzi jednotlivými prvkami ako napr. zrážky, prítok, teplota vzduchu. Výsledkom je 
pochopenie procesov, ktoré ovplyvňujú množstvo a kvalitu vody v tejto nádrži a ich naviazanie na 
prebiehajúcu klimatickú zmenu. 
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ABSTRAKT  
Na formovanie povrchového odtoku a jeho priamy dopad na krajinu alebo intravilán obcí vplýva 
kombinácia niekoľkých faktorov a to geomorfológia terénu, pedologické pomery, vegetačný kryt, 
manažment krajiny a potenciál výskytu zrážok extrémnych hodnôt. Kombináciou týchto faktorov vieme 
namodelovať a určiť polohou kritických profilov, ktoré sú význačné z hľadiska formovania dráh 
sústredeného odtoku (DSO), vodnej erózie a prívalových povodní. Cieľom práce je lokalizovanie 
kritických profilov (KP) v prostredí geografických informačných systémov (GIS) na modelovom povodí 
vodného toku Drevenica o výmere 117,27 km2. Metodika generovania KP vychádza z českého 
Metodického návodu pro idenfitikaci kritických bodů (VÚV T.G.M., v.v.i., 2009). Generovanie KP v 
podmienkach nášho modelového územia počíta s úpravou prahových hodnôt fyzicko-geografických 
vlastností čiastkových povodí. Ako vstupné dáta pre tvorbu KP boli využité hranice zastavaného územia 
obcí, katastrálnych území, hranice pôdnych celkov zo systému identifikácie poľnohospodárskych 
parciel (LPIS), ortofotomozaiku Slovenska a digitálny model reliéfu - DMR 5.0 (ZBGIS). Bol vytvorený 
tzv. hydrologicky korektný DMR opravený od interpolačných nedokonalosti a bezodtokových depresií 
reliéfu. Následným krokom bolo vytvorenie vrstvy smeru odtoku s využitím funkcie Flow Direction D8, 
kde algoritmus hľadá smer najstrmšieho spádu centrálnej bunky voči svojmu okoliu. Na základe 
vypočítaného smeru odtoku je možné, vygenerovať povrchovú akumuláciu odtoku pomocou 
hydrologickej funkcie Flow Accumulation. DSO v závislosti od prispievajúcej plochy boli získané 
zadefinovaním hraničnej výmery prispievajúcej plochy ≥0,3ha. Vymedzenie KP a ich počiatočný výber 
sa vykonal v miestach, kde vygenerované DSO pretínajú hranice zastavaných území obcí, čím vytvárajú 
potenciálne ohrozenie intravilánov obcí. Následne po určení kritických profilov boli vygenerované 
orografické rozvodnice zberných plôch, pre ktoré boli zonálnou štatistikou určené fyzicko-geografické 
vlastnosti a následne odfiltrované kritické profily, ktoré nespĺňali podmienky podľa metodického 
návodu a to veľkosť zbernej plochy od 0,3-10km2, priemerný sklon zbernej plochy ≥ 3,5 % a podiel 
ornej pôdy v povodí ≥ 40%. Pre splnenie čiastkového cieľu práce v rámci skúmania degradácie pôdy 
sme modifikovali hodnoty zbernej plochy na hodnotu ≥0,2km2. Na podklade kritérií podľa českého 
Metodického návodu sme vygenerovali 15 DSO pretínajúcich zastavané územia obce s prispievajúcou 
plochou pohybujúcou sa od 0,3-10,0 km2. 6 kritických profilov spĺňalo fyzicko-geografické kritéria k 
finálnemu vytýčeniu KP. Z pohľadu nami upravených kritérií pre lokalizovanie KP sme identifikovali 
23 profilov z pôvodných 27, nakoľko 4 KP neslnili kritéria sklonu zbernej plochy. Výstupom sú 
priestorovo zobrazené KP a ich zberné územia, ktoré z hľadiska povrchového odtoku môžu spôsobovať 
problémy, napr. aj s bahennými povodňami v intraviláne. Vymedzené KP môžu v praxi tvoriť dôležité 
vstupné dáta v rámci projektovania a rozhodovania sa v rámci územnoplánovacích ako aj 
vodohospodárskych činností.  
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná́ infraštruktúra pre 
projekt: „Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti 
adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie 
poľnohospodárskych pôd“ (kód ITMS2014+ 313011W580), spolufinancovaný́ zo zdrojov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.  
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OCENENIE NÁJMU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY: PROBLEMATIKA A SÚVISLOSTI 
VALUATION OF THE AGRICULTURAL LAND LEASE: ISSUES AND CONTEXTS 

Petra PIPÍŠKOVÁ, (SR) – Zlatica MUCHOVÁ, (SR)  
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 01 Nitra  

 
ABSTRAKT 
Na Slovensku sa uplatňuje užívanie poľnohospodárskej pôdy (PP) na nájomnom princípe. Väčšinu (viac 
ako 90 %) obrábanej pôdy si poľnohospodárske subjekty prenajímajú od jej vlastníkov. Evidujeme 12,5 
milióna pozemkov, priemerná veľkosť pozemku je 0,45 ha, s počtom 15 spoluvlastníkov (Urban, 2020). 
Cieľom práce je výpočet a porovnanie ceny nájmu PP podľa pôvodnej metodiky na základe 
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) a novej metodiky stanovenej na základe obvyklej 
výšky nájmu (OVN). Do roku 2018 sa na výpočet nájmu využívala bonitácia pôdy. Zmenu zaviedla 
novela zákona č. 504/2003 Z. z. od 1. mája 2018. Zmenila spôsob výpočtu nájmu poľnohospodárskej 
pôdy na OVN, ktorou sa rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha PP, ktorý každoročne k 30. júnu za 
predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie (k.ú.) z údajov, ktoré 
zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného ako priemernú výšku nájomného za užívanie 
PP pri prevádzkovaní podniku. V príspevku bolo navrhnuté zjednodušené modelové územie založené 
na reálnych súvislostiach z obce Sebedín-Bečov (okres Banská Bystrica). Areály produkčných LPIS 
blokov a hraníc užívania boli prekryté s vlastníckymi vzťahmi podľa C registra a E registra KN. Tvorili 
podklad na prezentáciu nájomných zmlúv a z nich vyplývajúcich problémov. Zadefinovali sme 3 
nájomcov, ktorí si prenajímajú pôdu od 5 vlastníkov. Výmera obhospodarovaných LPIS blokov je 52,13 
ha (z toho 45,37 ha ornej pôdy a 6,76 ha TTP). Rozlišovali sme verifikovanú a neverifikovanú výmeru 
pôdy. Verifikovaná pôda je definovaná hranicami LPIS blokov, ktoré sú obhospodarované užívateľmi 
a sú súčasťou integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS). Medzi neverifikovanú 
pôdu patrí ostatná PP, ktorá nemá známeho užívateľa alebo sa k nej užívateľ v systéme IACS neprihlásil. 
Pri výpočte ceny podľa BPEJ a stanovenia hodnoty ornej pôdy a TTP sa vychádza zo zákona č. 582/2004 
Z. z. Hodnota ornej pôdy v modelovom území je 42,18 €/ha a TTP je 3,75 €/ha. Pri stanovení ceny OVN 
sa vychádza z vyhlášky č. 172/2018 Z.z. OVN poľnohospodárskej pôdy za k. ú. sa každoročne upravuje 
a predstavuje podiel dohodnutého nájomného (€) a prenajatej výmery (ha). Hodnota OVN v modelovom 
území je 21,78 €/ha. Spracovali sme podrobnú bilanciu o spôsobe výpočtu nájmu PP v území. Z 
výsledkov vyplynulo, že pri výmere 38,64 ha ornej pôdy (OP) a 2,65 ha TTP je cena verifikovanej pôdy 
podľa BPEJ pre užívateľa 1- 1497 €. Zároveň pri výmere 4,86 ha OP a 2,62 ha TTP je cena pôdy podľa 
BPEJ pre užívateľa 2- 149 € a pre užívateľa 3, ktorý obhospodaruje ornú pôdu vo výmere 1,98 ha a TTP 
vo výmere 2,79 ha, je cena pôdy 92 €. V porovnaní s výpočtom OVN vyšla cena verifikovanej pôdy pre 
užívateľa 1 nižšia o 680 €, pre užívateľa 2 nižšia o 47 € a pre užívateľa 3 vyššia o 2,62 €. Na základe 
získaných údajov sme zistili, že v území je cena nájmu pôdy podľa BPEJ vyššia v porovnaní s cenou 
OVN, čo vyvrátilo naše prvotné predpoklady. V mnohých prípadoch OVN nevykazuje dôveryhodné 
čísla zodpovedajúce skutočnej trhovej výške nájmu PP v k.ú., čo potvrdzujú extrémne rozdiely, ktoré sa 
zaznamenali v mnohých prípadoch. Postup určovania nájomného ako jednoduchého priemeru zisteného 
z nahláseného nájomného v určitom k.ú., vytvára obrovský priestor pre vznik špekulácií, kedy budú 
poľnohospodári platiť za pôdu neprimerane vysoké alebo naopak aj neprimerane nízke nájomné. 
Predpokladáme, že aj v našom území nastali špekulácie zo strany užívateľov pri poskytovaní údajov o 
výške nájomného okresnému úradu. Nepochybne jedným s veľkých nedostatkov OVN je to, že údaje o 
OVN nie sú zverejnené v členení jednotlivých druhov pozemkov ako aj to, že nezohľadňujú jej bonitu. 
Takýto spôsob oceňovania pôdy môže ovplyvniť hospodárenie a konkurencieschopnosť jednotlivých 
poľnohospodárov. Osobne sa nám zdá výpočet ceny nájmu podľa BPEJ spravodlivejší. Avšak sme si 
vedomí, že BPEJ už neodzrkadľujú súčasný stav kvality pôdy. Ich aktualizáciou by sa hodnota BPEJ 
zreálnila a našiel by sa konsenzus medzi výškou nájmu podľa BPEJ a OVN. 
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OBNOVA POTENCIÁLU HYDROMELIORAČNÝCH KANÁLOV PRE POTREBU 
ZVÝŠENIA RETENČNEJ SCHOPNOSTI KRAJINY V OKRESE TREBIŠOV 

RENEWAL OF THE HYDROMELIORATION CHANNELS POTENTIAL FOR THE NEED 
TO INCREASE THE LANDSCAPE RETENTION CAPACITY IN THE DISTRICT OF TREBIŠOV 

Richard HANZLÍK, (SR) 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 01 Nitra  

 
ABSTRAKT 
Retenčná funkcia znamená zadržiavanie odtekajúcej povrchovej či infiltrovanej vody v krajine a jej 
využitie v danej lokalite. Cieľom práce je zistiť možnosti využitia retenčnej schopnosti súčasnej krajiny 
a vybudovaných vodohospodárskych diel na Východoslovenskej nížine pre potreby protipovodňovej 
ochrany a ochrany pred suchom. Riešené územie je vymedzené okresom Trebišov. Jedná sa o rovinatú 
oblasť, ktorej nadmorská výška nepresahuje 200 m n. m., je ovplyvnená množstvom prírodných 
faktorov, ktoré zasahujú do riešenia protipovodňovej ochrany. Po komplexnom zmapovaní lokálnych 
pomerov vo vzťahu k vodohospodárskym objektom riešime potrebu využiť maximálny akumulačný 
potenciál korýt vodných tokov a odvodňovacích kanálov pre retenciu v krajine. Od vybudovania 
drenážnej a odvodňovacej siete kanálov na Východoslovenskej nížine ubehlo niekoľko desiatok rokov, 
čo zapríčinilo značné poškodenie väčšej časti vodohospodárskych stavieb. Na základe dokumentácie od 
Hydromeliorácie, š.p. evidujeme na danom území okresu Trebišov celkovo 14 hydromelioračných 
kanálov o celkovej dĺžke približne 50 km s plochou plošného odvodnenia 4 250 ha. Podrobne sme 
preskúmali dokumentáciu najvýznamnejších kanálov v tejto oblasti, konkrétne kanál Hospodársky (ev. 
č. 5 412 057 001), kanál Sirník (ev. č. 5 412 075 001) a kanál 02 Bačkov (ev. č. 5 412 200 003). Pri ich 
nedostatočnej údržbe a nepravidelnej revízii dochádza k znehodnocovaniu a degradácii odvodňovacej 
funkcie kanálov. Po revitalizácii a rekonštrukcii značného množstva hydromelioračných kanálov v roku 
2015 došlo k zlepšeniu hydrologickej bilancie vody v okrese Trebišov a využívania ich retenčného 
potenciálu, čím sa zvýšila retenčná schopnosť krajiny v tejto oblasti. Významný je aj objem potenciálne 
zadržanej vody v priečnom profile kanálov na vytvorenie autochtónnych zásob vody v ich lokalitách. 
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POROVNANIE  BILANCIE FOSFORU NA VEĽKEJ A MALEJ ČISTIARNI 
ODPADOVÝCH VÔD 

COMPARISON OF PHOSPHORUS BALANCE IN LARGE AND SMALL WASTEWATER 
TREATMENT PLANT 

Peter LUKÁČ, (SR) - Ľuboš JURÍK, (SR) - Jozefína POKRÝVKOVÁ, (SR) - Richard HANZLÍK, 
(SR) 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 01 Nitra  
 
ABSTRAKT 
Fosfor (P) je základným stavebným prvkom života. Je nenahraditeľnou súčasťou moderného 
poľnohospodárstva, pretože neexistujú žiadne náhrady za jeho využívanie. K čoraz častejším diskusiám 
o fosfore prispieva nielen zvýšený dopyt po potravinách (vyše 90 % fosforu sa spotrebuje ako hnojivo 
a prídavok do krmív), ale aj nehospodárne nakladanie s fosforom a správy o zmenšujúcich sa zásobách 
fosforu v dostupných horninách (Kauwenbergh, 2010). Svetové zdroje P sú síce pomerne bohaté, ale 90 
%-ný dovoz do EU, neefektívne využívanie (50 % P straty; 20 % s odpadovými vodami, 20 % eróziou 
a 10 % v odpade), znečisťovanie vody. Úplné nahradiť P nie je nutné, ale viac recyklovať bude potrebné 
(Európska komisia, 2013). 
V dnešnej dobe existuje pomerne široká škála technologických riešení, z ktorých všetky majú nejaké 
klady a zápory, žiadna nevychádza ako jednoznačne najlepšie riešenie. Vo vyspelých krajinách sa 
technológie sústreďujú na recykláciu fosforu vo forme struvitu a spracovania čistiarenského kalu, zatiaľ 
čo pre rozvojové krajiny sa javí ako najvhodnejšia technológia založená na separácii moču alebo 
hnojovice z hospodárskych zvierat. 
Odpadové vody sa stávajú predmetom záujmu miest a vodárenských spoločností z dôvodu zmien kritérií 
pre kvalitu vypúšťaných vôd a aj poplatkov za zostávajúce znečistenie. Pre mestá i vodárenské 
spoločnosti je dôležitá nielen kvalita vyčistených vôd ale aj náklady na samotné procesy. Významným 
problémom je odstraňovanie fosforu. Práca rieši postup možnosti bilancie a analýzy fosforu na prítoku 
do malej a veľkej čistiarni odpadových vôd na hodnotenia bilancie tvorby organickej hmoty na čistiarni 
odpadových vôd. Výsledkom bilancie  je aj riešenie možnosti využitia fosforu a predikcia tvorby 
čistiarenského kalu. 
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HODNOTENIE VPLYVU RUČNÉHO A MECHANIZOVANÉHO ZBERU HROZNA  
NA OBSAH FENOLICKÝCH LÁTOK A REŽIM KYSLÍKA V BIELOM VÍNE  

Jakub MANKOVECKÝ, (SR) – Jakub ACHBERGER, (SR) – Štefan AILER, (SR) 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra  

 
ABSTRAKT 
Cieľom experimentu bolo porovnať vplyv spôsobu zberu hrozna a odkaľovania muštu na obsah 
celkových polyfenolov, rozpusteného kyslíka (O2), fyzikálno–chemické parametre, režim oxidu 
siričitého, a senzorické vlastnosti vína.  
Na realizáciu experimentov sme použili bielu muštovú odrodu viniča hroznorodého (Vitis vinifera) 
Rizling vlašský z pestovateľského ročníka 2020, z Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Použili sme ručný 
a mechanizovaný zber hrozna. Ručne sme oberali hrozno pomocou zberových nožníc do 
maloobjemových debničiek. Na mechanizovaný zber sme využili na to určený vysokovýkonný zberač, 
ktorý pozberané celé a čiastočne podrvené bobule prečerpával do zásobnej nádrže.  
Hrozno sme zberali dňa: 19.10.2020 v množstve 100 kg z každého variantu, aby bolo možné vytvoriť 
primerané množstvá vzoriek s 3 opakovaniami v každom variante, a to po 25 l. Cukornatosť pri zbere 
bola: 18,5 °NM (185 g/l)   obsah celkových kyselín: 7,4 g/l  a hodnota pH: 3,25. 
Mušt získaný z hrozna z ručného zberu sme odkaľovali staticky, použitím odkaľovacieho bentonitu v 
dávke 80 g/hl.  Mušt získaný z mechanizovaného zberu sme odkaľovali dynamicky, vzdušným kyslíkom 
a flotačnou želatínou, v dávke 10g/hl. Rozdielne metódy odkaľovania sme použili z toho dôvodu, že 
takto sa používajú aj vo výrobnej praxi. Dynamická metóda odkaľovania tzv. flotácia je fyzikálny dej, 
pri ktorom sú pevné častice suspendované a v kvapaline vynášané jemnými bublinkami vzduchu alebo 
ochranného plynu na hladinu. Odkalené mušty jednotlivých variantov fermentovali za identických 
podmienok, použitím zákvasu čistých kultúr kvasiniek pri teplote 15 °C. 
Obsah  kyslíka v muštoch a vínach sme stanovili metódou  luminiscencie. Fyzikálno-chemické 
parametre muštov a vín sme stanovili spektrometricky metódou FT-IR. Množstvo celkového oxidu 
siričitého sme stanovili metódou jodometrickej titrácie. Hodnotenie senzorických vlastností vín sme 
realizovali pomocou stobodového hodnotiaceho systému podľa Medzinárodnej Organizácie pre vinič a 
víno (OIV) a Medzinárodnej Únie enológov (UIOE). Senzoricky sme vyhodnotili aj špecifické 
deskriptory chute a vône vín. Hodnotenie vín prebiehalo za podmienok, ktoré upravuje norma STN EN 
ISO 8589:2010. Celkový obsah polyfenolov sme stanovili metódou spektrometrie pri vlnovej dĺžke 765 
nm. Na štatistické vyhodnotenie výsledkov sme použili metódu analýzy variancie v programe 
Statgraphics Centurion XVII (StatPoint Inc. USA). 
Nezistili sme žiadny vplyv metódy zberu a odkaľovania na fyzikálno-chemické parametre muštov a vín, 
ani na režim oxidu siričitého.  
Zistili sme štatisticky preukazné rozdiely v obsahu kyslíka v mušte vo vzťahu k spôsobu zberu. Merania 
sme realizovali ihneď po odkalení  muštu. Vo variante s využitím mechanizovaného zberu sme stanovili 
2,97 mg/l O2. V prípade variantu s využitím ručného zberu sme zistili 1,84 mg/l O2, čo je o 38 % menej. 
Za najdôležitejšie považujeme výsledky obsahu rozpusteného kyslíka vo mladých vínach, ktorý sme 
analyzovali dňa 2.12.2020. Vo víne z ručného zberu sme stanovili 0,68 mg/l O2 a z mechanizovaného 
zberu 0,72 mg/l. Považujeme to za veľmi priaznivý výsledok, keďže flotáciu sme robili vzdušným 
kyslíkom a nie ochranným plynom. Pokles obsahu O2 vo vínach oboch variantov takmer na totožnú 
hodnotu hodnotíme z technologického pohľadu veľmi pozitívne. Vysvetľujeme si ho redukčnými 
procesmi, ktoré prebiehajú počas alkoholovej fermentácie metabolizmom kvasiniek Saccharomyces 
cerevisiae. Kvasinky spotrebujú pri rozmnožovaní určitú časť kyslíka prítomného v mušte na tvorbu 
esterov a vyšších mastných kyselín, ktoré sú nevyhnutné pre ich rozvoj.  
V senzorickom hodnotení vín získal variant z mechanizovaného zberu 86,2 bodov a variant z ručne 
pozberaného hrozna 85,6 bodov. Tento štatisticky nepreukazný bodový rozdiel považujeme za pozitívny 
výsledok a dôkaz, že zberové stroje používané v súčasnosti nevplývajú negatívne na kvalitatívne 
parametre vína.  
Podiel hrozna zberaného mechanicky je u nás v súčasnosti vyšší ako 70 % a v dôsledku nedostatku a 
ceny pracovnej sily sa bude ďalej zvyšovať. Z jednoročných výsledkov vyplýva, že mechanizovaný zber 
s použitím dynamickej metódy odkaľovania a okamžitým spracovaním suroviny neovplyvňuje 
negatívnym spôsobom organoleptické, ani fyzikálno-chemické parametre vína. Mechanizovaný zber je 
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akčnou, operatívnou metódou a je vhodný hlavne pre veľkovýrobné účely. Benefit nižšej prácnosti a 
úspory času je v porovnaní s doteraz zaužívaným spôsobom ručného zberu a  statického odkaľovania 
muštu mimoriadne pozitívny.  
Pre získanie relevantných záverov o obsahu polyfenolov, kyslíka a senzorických parametroch vín z 
rôznych spôsobov zberu a spracovania hrozna budeme v predmetnom výskume pokračovať. Rovnako 
je potrebné sledovať archivačný potenciál vín vo vzťahu k obsahu polyfenolov. 
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ABSTRAKT  
Thymus serpyllum je aromatická kvitnúca rastlina s vysokým obsahom biologicky aktívnych a 
polyfenolových zlúčenín. Rastlinná silica T. serpyllum sa používa vo farmaceutickom a potravinárskom 
priemysle. Využíva sa v rôznych lekárenských prípravkoch. Okrem liečivých účinkov majú extrakty 
materinej dúšky aj antibakteriálne, antimikrobiálne, antifungicídne a insekticídne účinky (Verma 2016). 
Cieľom práce bolo zhodnotiť antioxidačnú, antimikrobiálnu aktivitu a účinok plynnej fázy rastlinnej 
silice Thymus serpyllum na potravinovom modeli. Pri hodnotení antioxidačnej aktivity rastlinnej silice 
bola požitá DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl) metóda. Zistila sa silná antioxidačná aktivita na úrovni 
85,68 %. Na antimikrobiálnu analýzu bola použitá disková difúzna metóda. Testovalo sa desať 
referenčných mikroorganizmov. Pri všetkých mikroorganizmoch bola zaznamenaná rozsiahla zóna 
inhibície od 6,33 mm pri Y. enterocolitiaca po 20,33 mm pri P. aeruginosa. Na analýzu účinku v plynnej 
fáze bola využitá metóda ex situ na mrkve, zemiaku a jablku. Ovocie a zelenina boli nakrájané na plátky 
a umyté destilovanou vodou. Plátky sa umiestnili do Petriho misiek (PM) s priemerom 60 mm, do 
ktorých bol naliaty Muller Hinton bujón (MHB) v tenkej vrstve aj do vrchnáku PM pre zamedzenie 
prístupu kyslíka. Pri analýze sa používali koncentrácie v rozmedzí 62,5 µl.L-1 až 500 µl.L-1 riedené v 
etylacetáte. Na vzorky ovocia a zeleniny bola aplikovaná vpichom 24 h kultúra mikroorganizmu S. 
maltophilia a B. subtilis. Do vrchnáku PM bol umiestnený filtračný papier, na ktorý sa aplikovalo 100 
µl príslušnej koncentrácie rastlinnej silice. Počas 1 minúty sa nechal odpariť zvyšný etylacetát a misky 
sa hermeticky uzavreli. Vzorky sa inkubovali po dobu 7 dní pri teplote 37 °C. Rast mikroorganizmov 
sa vyhodnotil pomocou stereologickej metódy a následne sa vypočítalo percento inhibície rastu. Na 
vzorke mrkvy bola zaznamenaná inhibícia rastu S. maltophilia pri všetkých testovaných koncentráciách 
pričom najvyššia miera inhibície 83,77 % bola pri koncentrácii 500 µl.L-1 a najnižšia 3,9 % pri 
koncentrácii 62,5 µl.L-1. B. subtilis bol inhibovaný rovnako pri všetkých koncentráciách. Najvyššia 
miera inhibície bola 72,46 % pri 500 µl.L-1 a najnižšia 41,67 % pri 125 µl.L-1. Pri vzorkách zemiaku 
bola zaznamenaná nižšia inhibícia v porovnaní so vzorkami mrkvy. S. maltophilia bol inhibovaný 
koncentráciou 500 µl.L-1 len o 22,85 %. B. subtilis bol inhibovaný iba pri koncentrácii 250 µl.L-1 o 3,46 
% pri ostatných koncentráciách nastala stimulácia rastu mikroorganizmu v porovnaní s kontrolou. Pri 
vzorkách jablka bola zaznamenaná stimulácia rastu mikroorganizmov v porovnaní s kontrolou pri 
všetkých testovaných koncentráciách. Z výsledkov vyplýva výrazný antioxidačný a antimikrobiálny 
účinok rastlinnej silice Thymus serpyllum. Do budúcna by mohol nájsť uplatnenie ako alternatívna 
syntetických antioxidantov a antimikrobiálnych látok. V plynnej fáze by sa mohol využívať pri 
skladovaní zeleniny s nižším obsahom sacharidov. Pri plodinách s vysokým obsahom škrobu by bolo 
vhodné otestovať vyššie koncentrácie rastlinnej silice. 
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ABSTRAKT  
Liečivé rastliny a koreniny sú známe svojimi antimikrobiálnymi vlastnosťami už od obdobia staroveku, 
kedy sa vo veľkom meradle využívali pri konzervácii potravín a v medicíne (Zaika 1998). V súčasnom 
období dochádza k obnoveniu záujmu o aplikáciu prírodných konzervačných látok v potravinárskom 
priemysle, a to najmä kvôli preferenciám spotrebiteľov orientujúcich sa na zdravý životný štýl, obavám 
o bezpečnosť potravín a narastajúcim problémom s mikrobiálnou rezistenciou. Jednou z alternatív 
prírodných konzervačných aditív môžu byť rastlinné silice, ktorých antimikrobiálne a antifungálne 
účinky boli preukázané vo viacerých vedeckých prácach (Aligiannis et al. 2001; Canillac a Mourey 
2001). Cieľom našej štúdie bolo preto preskúmať antifungálnu aktivitu mätovej silice (Mentha piperita) 
in vitro a overiť jej účinnosť proti vybraným kmeňom mikroskopických vláknitých húb rodu Penicillium 
(P. expansum, P. crustosum a P. citrinum) na pšeničnom chlebe (in situ). Antifungálna aktivita mätovej 
silice bola hodnotená pomocou plynnej diskovej metódy (in vitro) a inhibícia rastu mycélia húb na 
modelovej potravine bola stanovená použitím antifungálneho testu v plynnej fáze (in situ; Kačániová et 
al., 2020) a stereologických metód. Pre charakterizáciu chemického zloženia mätovej silice boli 
implementované chromatografické metódy (plynová chromatografia s hmotnostným spektrometrom – 
GC/MS; plynová chromatografia s plameňovým ionizačným detektorom – GC/FID) a jej antioxidačná 
aktivita bola determinovaná prostredníctvom DPPH (2,2-difenyl-1–pikrylhydrazyl) radikálu. Pšeničný 
chlieb, použitý ako modelová potravina v priebehu experimentálnych prác, bol vyrobený podľa metódy 
uvedenej v štúdii Kačániová et al. (2020) a následne boli stanovené jeho základné technologické 
parametre, vrátane vlhkosti a aktivity vody (aw). Výsledky našich analýz preukázali, že najviac 
zastúpenými chemickými látkami v mätovej silici boli mentol (40,1%), mentón (16,8%) a mentylacetát 
(9,1%). Pri determinácii antioxidačnej aktivity sme zistili, že mätová silica vykazovala stredne silnú 
antioxidačnú hodnotu 36,85 ± 0,49%. Vlhkosť chleba bola stanovená na 41,65 ± 0,55% a jeho aw 
vykazovala hodnotu 0,944 ± 0,001, predikujúc vhodné podmienky pre mikrobiálny rast. Antifungálna 
aktivita (in vitro) mätovej silice bola variabilná v rozmedzí od 3,33 ± 0,58 mm (P. crustosum) do 4,33 
± 0,58 mm (P. expansum), pričom neboli zaznamenané štatistický významné rozdiely v jej hodnotách. 
Inhibičné účinky mätovej silice na rast skúmaných druhov Penicillium na chlebe (in situ) vykazovali 
hodnoty v rozmedzí od 18,30% (250 µL/L; P. citrinum) do 90,19 % (500 µL/L; P. crustosum). Na záver 
môžeme konštatovať, že použitie mätovej silice v plynnej fáze proti rastu vybraných kmeňov 
Penicillium spp. sa javí ako sľubná alternatíva substitúcie chemických inhibítorov používaných za 
účelom predĺženia trvanlivosti pekárenských výrobkov vrátane chleba. 
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ABSTRAKT 
Ovocné vína sú svojim charakterom obdobou vína z hrozna, s tým rozdielom že základnou surovinou 
sú plody rôznych druhov ovocia. Pri výrobe ovocného vína sa často pridáva cukrov a upravuje sa podiel 
organických kyselín obsiahnutých v ovocí (STANGL, 2000). Rozdiel – v porovnaní s hroznom - je v 
ťažšej extrakcii cukrov a iných látok z ovocných plodov, a skutočnosť, že ovocné šťavy majú nižší obsah 
cukrov a vyšší obsah kyselín ako šťava z hrozna (KOSSEVA et al., 2017). Z toho vyplýva modifikácia 
úpravy muštov a následne úpravy vyrobeného ovocného vína. Legislatívne sú ovocné vína definované 
vo vyhláške č. 30/2014. Príloha tejto vyhlášky uvádza druhy vín, fyzikálne a chemické požiadavky. 
Základné druhy vín sú: suché, polosladké, dezertné, korenené a značkové. Množstvo cukru v suchom 
víne je najviac 20 g/l, v polosladkom 21-90 g/l, v dezertnom a korenenom 80-160 g/l, v značkovom 
najviac 90 g/l. Bezcukorný extrakt najmenej 13 g/l v suchom a polosladkom; najmenej 15 g/l v 
dezertnom a korenenom; najmenej 25 g/l v značkovom. Maximálny obsah prchavých kyselín v suchých, 
polosladkých a značkových vínach je 1,3 g/l; v dezertnom a korenenom 1,6 g/l. Obsah alkoholu 9,5-
13,4 obj.% v suchom a polosladkom; 10-16,5 obj.% v značkovom a 13,5-16,5 obj.% v dezertnom a 
korenenom víne.  
Metódou FT-IR (Alpha – wine analyzer) sme analyzovali ovocné vína z čiernych ríbezlí. Pre analýzu 
sme vybrali 5 vín z čiernych ríbezlí polosladkých: a) Ríbezľové víno JM Doľany (polosladké; 11,0 
obj,% alkoholu); b) Čierna Perla 2018 Vinkova (polosladké; 12,5 obj.%; zrelo v dubových sudoch); c) 
Víno z čiernych ríbezlí značkové – Pereg (11 obj.%); d) víno z čiernych ríbezlí Vinodol; e) čapované 
polosladké víno. Všetky analyzované vína spĺňali požiadavku na maximálny obsah prchavých kyselín, 
pričom najviac kyseliny octovej obsahovalo čapované víno (1,18 g/l), najmenej (0,58 g/l) víno JM 
Doľany; Pereg 0,66 g/l; Vinodol 0,80 g/l; Čierna Perla 0,85 g/l. Všetky vzorky vyhovovali z hľadiska 
obsahu alkoholu: Vinodol 10,7 obj.%; JM Doľany 10,9 obj.%; Čierna Perla 12,1 obj.%; Pereg 11,0 
obj.%; čapované víno 11,5 obj.%. Obsah sacharózy bol 46,7 g/l Vinodol; 1,6 g/l čapované; 1,1 g/l JM 
Doľany; 1,7 g/l Čierna Perla; 52,5 g/l Pereg. Celkový obsah cukrov bol 67,5 g/l Vinodol; 60,4 g/l 
čapované; 63,8 g/l JM Doľany; 87,6 g/l Čierna Perla; 65,1 g/l Pereg. Obsah extraktu bol 125,8 g/l v 
Čiernej Perle, 94,2 g/l v JM Doľany, 88,8 g/l v čapovanom víne, 79,5 g/l Vinodol a 75,1 Pereg. Obsah 
celkových kyselín a obsah kyseliny jablčnej bol 9,5 g/l, resp. 0,9 g/l v čapovanom víne; 12,1 g/l, resp. 
2,2 g/l Vinodol; 11,7 g/l, resp. 1,9 g/l JM Doľany; 14,2 g/l, resp. 3,5 g/l Čierna Perla; 11,1 g/l, resp. 1,6 
g/l Pereg. Kyselinu mliečnu sme zistili len v čapovanom víne (0,5 g/l). Najväčšiu hodnotu pH (2,2) sme 
zistili v čapovanom víne. 
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ovocné víno, čierne ríbezle, chemické zloženie, cukor, kyseliny, extrakt 
KEY WORDS: fruit wine, black currants, chemical composition, sugar, acids, extract 
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VYBRANÉ PARAMETRE VYBRANÝCH FORTIFIKOVANÝCH VÍN VYROBENÝCH  
NA SLOVENSKU 

SELECTED PARAMETERS OF SOME FORTIFIED WINES PRODUCED IN THE SLOVAKIA 
Erika FEDOROVÁ, (SR) – Eduard PINTÉR, (SR) 

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

ABSTRAKT 
Fortifikované alebo doliehované vína sú také, do ktorých je buď pred, počas, alebo po dokvasení 
pridávaný alkohol. Bežné tiché vína obsahujú 8,5 až 16 obj. % alkoholu, fortifikované 16 až 24 obj. % 
alkoholu. Na fortifikáciu sa používa vysokopercentný alkohol (70 až 80 %). Pridávaním destilátom je 
obyčajne vínovica – brandy, pripravená z miestnych vín, ktorá sa vyznačuje svojou neutrálnosťou a 
nevýraznou chuťou (Stávek, 2005). Príkladom fortifikovaných vín sú portské vína vyrábané v 
Portugalsku. Pod portským vínom sa tradične rozumie červené fortifikované víno, ale vyrábajú sa aj 
biele. Portské vína obsahujú zvyčajne 16-20 obj.% alkoholu. Fortifikované vína (typ madeira a korenené 
vína) sa v Československu začali vyrábať v 1. polovici 20. storočia. Vstupnou surovinou boli najmä 
lacnejšie vína z dovozu dosladené repným cukrom na hodnotu 100 g/l a doliehované na 19 obj.% 
alkoholu (HOLOVIC, 2014). Originálne červené portské sa delí na 2 základné kategórie (ruby a tawny), 
ktoré sa líšia senzorickými vlastnosťami, ktoré vyplývajú najmä zo spôsobu vinifikácie a zrenia vín. 
Podľa obsahu zvyškového cukru sa portské vína členia do 5 kategórií: extra dry („extra suché“) do 40 
g/l; dry („suché“) 40-65 g/l; semi dry („polosuché“) 65-85 g/l; sweet („sladké“) 85-130 g/l; very sweet 
(„veľmi sladké“) viac ako 130 g/l (Moreira – de Pinho, 2011). 
Metódou FT-IR (Alpha – wine analyzer) sme analyzovali 3 likérové vína portského typu: Portito Bianco 
(Víno Matyšák; likérové víno biele 4-ročné; obsah alkoholu 19,0 obj.%); Portito Rosso (Víno Matyšák; 
likérové víno červené 10-ročné; 19,0 obj.%) - obe boli vyrobené doalkoholizovaním rozkvaseného 
muštu vínnym destilátom a vína dlhodobo zreli v kvalitných drevených sudoch; Portis Tawny 2017 
(Bovinel; červené víno sladké; 17,0 obj.%; zrelo 12 mesiacov v dubovom sude). Vyhláška č. 350/2009 
Z.z. v prílohe č. 22 uvádza Požiadavky na fyzikálne a chemické vlastnosti vinárskych produktov. 
Likérové vína bez rozlíšenia farby vína musia mať skutočný objem alkoholu minimálne 15 obj.%, 
celkový obsah alkoholu najviac 22 obj.%, obsah bezcukorného extraktu najmenej 17 g/l; obsah 
prchavých kyselín v bielom a ružovom likérovom víne môže byť najviac 1,1 g/l a v červenom víne 
najviac 1,2 g/l. Všetky vína spĺňali požiadavky na likérové vína. Celkový obsah cukrov v Portito Bianco 
bol 75 g/l, Portito Rosso 69,8 g/l (obe semi dry); v Portis tawny 43,8 g/l (dry). Portito Bianco malo 
extrakt 105 g/, Rosso 110 g/l, Portis tawny 76,6 g/l. Celkový obsah kyselín v P. Bianco bol 4, 13 g/l, 
Rosso 3,47 g/l a Portis tawny 5 g/l. Vo všetkých vínach prevláda kyselina vínna nad kyselinou jablčnou. 
Kyselinu mliečnu sme zistili len v Portis Tawny (1,2 g/l). Obsah glycerolu v P. Bianco bol 8,7 g/l, Portis 
Tawny 8,4 g/l a v Rosso 10,2 g/l. Vo všetkých vínach obsah fruktózy bol väčší ako obsah glukózy; 
vzájomný pomer fruktózy a glukózy bol v P. Bianco 1,79, Rosso 1,76; ale v Portis tawny len 1,1. Obsah 
kyseliny octovej v P. bianco bol 0,7 g/l, P. Rosso 1 g/l a v Portis tawny 1,2 g/l. Uvedené parametre sa 
prejavili v senzorických vlastnostiach vín – najmä v chuti (sladkosť, plnosť); vysoký až hraničný obsah 
kyseliny octovej v P. Rosso, resp. Portis Tawny sa neprejavil negatívne (vo vôni prevládala vôňa dreva). 
 
KĽUČOVÉ SLOVÁ 
fortifikované víno, portský typ, chemické zloženie, cukor, kyseliny, extrakt 
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Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra  

 
ABSTRAKT 
Odroda Furmint je tradičnou odrodou pestovanou vo vinohradníckej oblasti Tokaj. V priaznivých 
ročníkoch tvorí cibéby, ale zároveň sa v bobuliach udržuje relatívne vyšší obsah kyselín (BERNÁTH, 
2017). Vinohradnícka oblasť Tokaj je špecifická výrobou špeciálnej kategórie tokajských vín. Okrem 
preslávenej tokajskej esencie a tokajských výberov sa vyrábajú odrodové vína. Pri výrobe odrodových 
vín sa postupuje spôsobom bežne uplatňovaným pri výrobe bielych vín. Podobne ako v iných krajinách 
sa aj tu začínajú vyrábať tzv. oranžové vína (AILER, 2016; AILER – PINTÉR, 2020). V zákone č. 
313/2009 Z.z. a vo vyhláške č. 350/2009 Z.z. je legislatívne vymedzená – definovaná Vinohradnícka 
oblasť Tokaj a tokajské vína. Okrem toho je spracovaná osobitne Špecifikácia produktov pre chránené 
označenie pôvodu vinohradnícka oblasť Tokaj. Vyhláška č. 350/2009 v prílohe č. 22 uvádza Požiadavky 
na fyzikálne a chemické vlastnosti tokajských vín. Tokajské odrodové vína (Tokajský Furmint, 
Tokajská Lipovina, Tokajský Muškát žltý) musia mať obsah alkoholu najmenej 9 obj.%, obsah 
titrovateľných kyselín najmenej 3,5 g/l a obsah prchavých kyselín najviac 1,1 g/l. Obsah zvyškového 
cukru (a obsah kyselín vyjadrených ako kyselina vínna) určuje kategóriu vína z hľadiska obsahu 
zvyškového cukru.  
Uvádzame dáta z analýz 3 odrodových vín Furmint ročníky 2017, 2018 a 2019, ktoré nám poskytla 
firma Ostrožovič, s.r.o. Analýzy boli vykonané v laboratóriu Štátneho veterinárneho a potravinového 
ústavu v Košiciach. Všetky vína splnili požiadavky na tokajské odrodové vína z hľadiska chemických 
a fyzikálnych vlastností. Obsah etanolu bol 10,8 až 12,9 obj.%. Celkový extrakt bol 27,1 až 31,8 g/l. 
Bezcukorný extrakt, ktorý musí byť minimálne 16 g/l bol 19,3 až 21,6 g/l. Obsah prchavých kyselín bol 
0,31 až 0,34 g/l, čo je hlboko pod maximálnym povoleným limitom 1,1 g/l. Obsah titrovateľných kyselín 
bol 6 až 8,3 g/l, pričom minimálna požadovaná hodnota je 3,5 g/l. Z hľadiska obsahu zvyškového cukru 
odrodové víno Furmint 2017 bolo polosuché (obsahovalo 11,5 g/l zvyškového cukru), ale tento vyšší 
obsah vyvažoval v chuti vyšší obsah titrovateľných kyselín (8,3 g/l). Odrodové vína ročníkov 2018 
a 2019 boli suché - obsahovali 7,8 g/l, resp. 8,6 g/l. 
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OVEROVANIE PRÍPRAVKU AGRIFUL PRI PESTOVANÍ MRKVY OBYČAJNEJ 
(DAUCUS CAROTA SUSP. SATIVUS (HOFFM.) ARCANG.) 

VERIFICATION OF AGFIFUL PREPARATION WHILE GROWING CARROTS 
Lenka BENZOVÁ, (SR) – Alena ANDREJIOVÁ, (SR) 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra  
 

ABSTRAKT 
Mrkva je  považovaná za významnú súčasť výživy, a to najmä pre jej pozitívny vplyv na zdravie človeka 
i pre významný obsah zdraviu prospešných látok. Najznámejšie sú β-karotén a vitamín C (Smoleń a 
Sady, 2009 in Chen et al., 2020). Mrkva celosvetovo zohráva dôležitú úlohu v agrárnom 
i potravinárskom sektore (FAOSTAT, 2019). Na Slovensku je najpestovanejšou koreňovou zelenín 
s ročnou produkciou 13 596 t (Meravá, 2020). Aplikácia prípravkov s biostimulačným účinkom na báze 
humínových látok má podľa viacerých vedeckých štúdií v poľnohospodárskej praxi uplatnenie z dôvodu 
ich pozitívneho vplyvu na fyzikálne parametre pôdy, podporujú klíčenie semien, sprístupňujú  živiny a 
stimulujú rast koreňového systému rastlín, zvyšujú kvalitu konzumnej časti pestovaných plodín 
(Canellas et al., 2015; Adamec et al., 2018; Parađiković et al., 2018).  
Cieľom poľného prevádzkového pokusu bolo overiť účinok prípravku Agriful pri pestovaní mrkvy 
obyčajnej. Experiment bol realizovaný v roku 2020 v spolupráci s firmami Organix s.r.o. a Agromačaj 
a. s. v katastri obce Kostolná pri Dunaji. Do pokusu bola zaradená hybridná odroda mrkvy ́ ROMANCE 
F1´ charakteristická homogénnym tvarom koreňa a krátkym vegetačným obdobím. Pokus bol založený 
v júli, pričom boli sledované 2 varianty: kontrolný variant (bez aplikácie prípravku) a variant Agriful, v 
rámci ktorého boli počas vegetácie v 2 termínoch aplikované závlahou formou postreku humínové látky 
v dávke 5 l Agrifulu/300 l vody/ha. Ručný zber mrkvy sa realizoval začiatkom novembra v piatich 
opakovaniach v rámci každého variantu, pričom plocha odberu vzorky bola pri 1 opakovaní 1,5 m2. 
Následne sme hodnotili kvantitatívne parametre (hmotnosť koreňa, celková dosiahnutá úroda) a kvalitu 
konzumnej časti mrkvy na základe triedenia koreňov do tried kvality podľa platnej normy pre uvádzanie 
mrkvy v čerstvom stave na trh (EHK/OSN FFV-10). 
Na základe nami získaných výsledkov môžeme konštatovať, že aplikácia overovaného prípravku mala 
pozitívny vplyv na priemernú hmotnosť koreňov mrkvy a mierne zvýšenie celkovej dosiahnutej 
priemernej úrody (65,27 t.ha-1) v porovnaní s kontrolných variantom (63,46 t.ha-1). Zároveň sa zvýšil vo 
variante Agriful podiel úrody koreňov v Extra triede kvality o 5,5 % v porovnaní s kontrolným 
variantom a znížil sa percentuálny podiel koreňov nespĺňajúcich normu kvality.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
humínové látky, Agriful, mrkva, úroda, kvalita 

 
LITERATÚRA 
ADAMEC, Samuel – ANDREJIOVÁ, Alena – HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta – HEGEDŰS, Ondrej. 2018. 
Application effect of selected plant biostimulants on the quantitative and qualitative parameters of sweet 
pepper (Capsicum annuum L.) in the organic farming system Scientific Conference of PhD. Students of 
FAFR and FBFS SUA in Nitra – Proceedings of Abstract. 6th November 2018. Nitra, Slovak Republic, 
p. 49 
CANELLAS, Luciano P. – OLIVARESA, Fábio L. – AQUIARA, Natália O. – JONESB, Davey L. – 
NEBBIOSOC, Antonio – MAZZEIC, Pierluigi – PICCOLO, Allesandro. 2015. Humic and fulvic acids 
as biostimulants in horticulture – Review. In Scientia Horticulturae. [online], vol. 196. Pp. 15–27. [cit. 
2021-04-13]. Dostupné na: DOI: 10.1016/j.scienta.2015.09.013 
FAOSTAT, 2019. Agricultural data [online] s.a. [cit. 2021-02-26].  
Dostupné na: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. 
CHEN, Chunyan - MA, Jie - MA, Jun - MA, Wei - YANG, Jiao. 2020. Analysis of main agronomic 
traits in different varieties of carrots. In Journal of Physics: Conference Series [online]. 1549 [cit. 2021-
02-18]. DOI: 10.1088/1742-6596/1549/3/032053. ISSN 1742-6588. Dostupné na: 
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1549/3/032053>  

https://doi.org/10.15414/2021.9788055223445

46

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1549/3/032053
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
https://doi.org/10.15414/2021.9788055223445


MERAVÁ, E. 2020. Ovocie a Zelenina. Ročník XXIV. VÚEPP Bratislava.  ISSN 1338-8002, 
[online]. [cit. 2021-03-08]. Dostupné na: 
<http://www.vuepp.sk/dokumenty/komodity/2020/Ovociezelenina07_2020.pdf> 
PARAĐIKOVIĆ, Nada – TEKLIĆ, Tihana – ZELJKOVIĆ, Svjetlana – LISJAK, Miroslav – 
ŠPOLLJAREVIĆ, Marija. 2018. Biostimulants research in some horticultural plant specie Review. In 
Food and Energy Security [online], vol. 8, no. 1, pp. 1-17 [cit. 2019-04-15]. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1002/fes3.162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.15414/2021.9788055223445

47

http://www.vuepp.sk/dokumenty/komodity/2020/Ovociezelenina07_2020.pdf
https://doi.org/10.1002/fes3.162
https://doi.org/10.15414/2021.9788055223445


ZMENA OBSAHU BIOAKTÍVNYCH LÁTOK V HLIVE 
USTRICOVITEJ V ZÁVISLOSTI OD PRODUKČNÉHO KMEŇA 

CHANGE IN THE CONTENT OF BIOACTIVE SUBSTANCES IN PLEUROTUS OSTREATUS 
DEPENDING ON THE PRODUCTION STRAIN 
Monika KRUŽLIAKOVÁ, (SR)- Marcel GOLIAN, (SR) 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

ABSTRAKT 
Výskumná práca je zameraná na stanovenie β-glukánov z 64 dopestovaných kmeňov hlivy ustricovitej, 
nakoľko je Pleurotus ostreatus bohatým zdrojom bioaktívnych látok, ktoré pomáhajú pri liečbe rôznych 
ochorení (Lepšová, 2001). Ďalšou súčasťou práce je uplatnenie fortifikovanej hlivovej múky 
s prídavkom selénu pre výrobu pečiva (sušienok) pričom sa stanovila antioxidačná aktivita. Hliva 
ustricovitá je veľmi užitočná a obľúbená huba. Štatisticky patrí k najpredávanejším druhom hríbov na 
svete, avšak verejnosti často unikajú jej zdraviu prospešné vlastnosti (Stamets, 2000). V prvej časti našej 
práce sme sa venovali kultivácii 64 kmeňov Pleurotus ostreatus. Na začiatok bolo potrebné oživiť 
kultúry prostredníctvom kultivácie na tuhom agarovom médiu (PDA agar) na Petriho miskách. Po 
naočkovaní na Petriho misky prebiehala inkubácia pri teplote 25° až do úplnej kolonizácie povrchu 
mycéliom. Ako inokulum na prípravu sadby sa použilo pšeničné zrno, ktoré sa 4 krát prepláchlo v čistej 
vode a varilo približne 30 minút, aby bolo dostatočne naboptnané (nasiaknuté) vodou. Po varení sa 
odstránila prebytočná voda, vlhkosť zrna dosahovala okolo 80% následne sme pridali 2% sadry 
(Adamovič et. al., 2017). Sadba sa navreckovala do autoklávovateľných obalov a sterilizovala  v parnom 
sterilizátore pri teplote 121°C počas doby 20 minút. Po pozvoľnom vychladnutí sa zrná očkovali 
v laminárnom boxe za sterilných podmienok aby nedošlo ku kontaminácii. Na približne 50g sadby sme 
použili jednu Petriho misku o priemere 9cm. Takto naočkovaná sadba sa nechala kultivovať 
v biologickom termostate pri teplote 25°C približne 14 dní. Ďalej sa pripravil substrát navažovaním 0,53 
kg peliet používaných ako podstielka a 1,47 dm-3 vody. Takto pripravený substrát sa inkuboval 60 hodín 
pri teplote 25°C a následne sa teplota zvýšila na 60°C po dobu 30 hodín. Pasterizácia sa vykonávala 
vo fytotróne Pol-Eko Aparatua 750D VC. Pozvoľne vychladnutý substrát sa následne inokuloval 
pripravenou obilnou sadbou vložením sadby do pripravených dier hlbokých približne 10cm, substrát 
mal objem 3800 ml na 20g sadby. Substráty boli vytvárané v jemne perforovaných transparentných 
plastových nádobách z potravinárskeho plastu, vedrá pripravené týmto spôsobom sa inkubovali v BZ-
SPU približne 14 dní pri teplote 25°C. Plodnice sa začali vytvárať po cca 10 dňoch, následne sa 
uskutočňoval odber a spracovanie plodníc Pleurotus ostreatus pričom sme ich odoberali  v optimálnej 
rastovej fáze  fruktifikácia trvala približne 60 dní (viacero rastových vĺn),  odobraté plodnice sa sušili 
pri teplote 45°C do úplného uschnutia. V rámci ďalšej  etapy bolo vykonané mletie vzoriek na jemný 
prášok. Tento proces sa vykonával vo vedecko-výskumnom centre Agrobiotech na mlyne Retsch SM 
100. Z takto dopestovaných plodníc sme stanovovali β-glukány prostredníctvom kitu Megazyme pričom
sme určili celkové glukány, následne α-glukány vzorky boli stanovené spektrofotometricky. Nakoniec
sme celkové glukány odpočítali od α-glukánov čím sme vypočítali obsah β-glukánov v kmeni Pleurotus
ostreatus (Golian, 2018). Druhou fázou nášho výskumu bolo uplatnenie o selén fortifikovanej hlivovej
múky v sušienkach, následné meranie ich antioxidačnej aktivity. Múka bola vytvorená
v predchádzajúcej výskumnej úlohe, kde sa do pestovateľského substrátu hlivy ustricovitej pridával
anorganický selénan sodný, plodnice sa následne sušili a mleli na múku. Stanovenie antioxidačnej
aktivity v sušienkach sa uskutočňovalo DPPH metódou pomocou fotometrického merania.β-glukány vo
vzorkách sme stanovovali v hlúbiku a klobúku. V práci vyberáme 5 vybraných kmeňov. Namerané
hodnoty v klobúku boli nasledovné: kmeň 2: 23,2370%, kmeň 5: 29,9617%, kmeň 1: 26,0481%, kmeň
28: 27,2636%, kmeň 19: 35,8357%. β-glukány v hlúbiku kmeň 2: 23,2370%, kmeň 1: 26,048%, kmeň
28: 27,2636%, kmeň 5: 29,9617%, kmeň 19: 35,8357%. Z nameraných hodnôt je teda možné usúdiť, že
najväčší obsah β-glukánov v hlúbiku je v kmeni číslo 1 a najväčší obsah v klobúku je v kmeni číslo 19.
Podobne zameraná štúdia potvrdila naše poznatky, obsah β-glukánov v rôznych kmeňoch Pleurotus
ostreatus sa môže líšiť (Vamanu, 2013). Antioxidačná aktivita v sušienkach celozrnných bez selénu
dosiahla 1,16 ± 0,02 [mg TEAC/g], sušienky celozrnné so selénom 1,27 ± 0,06 [mg TEAC/g], sušienky
pohánkové so selénom 1,41 ± 0,05 [mg TEAC/g], sušienky pohánkové bez selénu 1,49 ±0,02[mg
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TEAC/g], zatiaľ čo kontrolné sušienky celozrnné obsahovali 0,89 ±0,02 [mg TEAC/g] a kontrolné 
sušienky pohánkové 1,43 ± 0,03 [mg TEAC/g]. Sušienky dosiahli silnú antioxidačnú aktivitu pričom sa 
nám do sušienok podarilo zabudovať selén. Pre porovnanie výskum z roku 2019 robil taktiež analýzu 
sušienok upečených z múky z hlivy, zistilo, sa že pridaním hlivovej múky do sušienok sa zvýšil obsah 
minerálov ale aj antioxidačná aktivita (Chandra, 2019). 
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Pleurotus ostreatu, β-glukány, antioxidačná aktivita, hliva ustricovitá 
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VPLYV PÔDNEHO BIOSTIMULANTU AGRIFUL NA KVALITATÍVNE PARAMETRE 
MRKVY OBYČAJNEJ (DAUCUS CAROTA SUBSP. SATIVUS (HOFFM.) ARCANG.) 
INFLUENCE OF SOIL BIOSTIMULANT AGRIFUL ON QUALITATIVE PARAMETERS OF 

CARROT (DAUCUS CAROTA SUBSP. SATIVUS (HOFFM.) ARCANG.) 
Júlia BEDRICHOVÁ, (SR) – Miroslav ŠLOSÁR, (SR) 

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

ABSTRAKT 
Mrkva obyčajná (Daucus carota L.) je najvýznamnejším druhom koreňovej zeleniny z čeľade Apiaceae. 
Jedlou časťou je zásobný koreň, ktorý má široké využitie vďaka bohatému obsahu karotenoidov, 
antokyánov, antioxidantov, vlákniny, vitamínov a ďalších živín (Que et al., 2019). Biostimulanty sú 
látky, zmesi a mikroorganizmy organického pôvodu, ktoré nie sú ako také zdrojmi živín, napriek tomu 
však stimulujú rôzne prirodzené procesy výživy rastlín (EÚ, 2019). Testovaný prípravok Agriful, 
ktorého distribútorom v SR je firma ORGANIX, je biostimulant s obsahom rastlinného extraktu 
bohatého na fulvokyseliny, humínové kyseliny a ďalšie organické látky. Prípravok Agriful podporuje 
vývoj a rast koreňového systému, zvyšuje dostupnosť a transport živín, vyrovnáva hormonálnu 
rovnováhu rastlín, obnovuje a aktivuje mikrobiálnu flóru v pôde, a podporuje samotnú mineralizáciu 
pôdy. Diplomová práca bola zameraná na vplyv biostimulačného prípravku Agriful na vybrané 
kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota L. subsp. sativus ´Romance´ F1), konkrétne na 
obsah celkových karotenoidov, vitamínu C a refraktometrickej sušiny. Prevádzkový poľný pokus bol 
realizovaný v spolupráci s firmou AGROMAČAJ a.s. na pokusnej parcele s rozlohou 20 ha v katastri 
obce Kostolná pri Dunaji. Výsev osiva bol realizovaný 5. júla 2020, zber 9. novembra 2020. V rámci 
poľného pokusu bol 2-krát počas vegetačného obdobia použitý biologický prípravok Agriful v dávke 5l 
/300 l vody. Aplikácia Agrifulu bola súčasťou závlahovej dávky postrekom cez pivot. Po zbere boli na 
KZ pri SPU v Nitre robené laboratórne kvalitatívne analýzy (obsah celkových karotenoidov – 
spektrofotometricky pri 450 nm, obsah vitamínu C – titračná metóda 2,6-dichlórfenolindofenolom, 
refraktometrická sušina – refraktometrom). Na základe získaných výsledkov bol pri všetkých 
sledovaných parametroch pozorovaný pozitívny vplyv a zaznamenaný ich nárast v porovnaní 
s kontrolnými variantmi. Celkový obsah karotenoidov po aplikácii Agrifulu bol 124,06 mg.kg-1 (+8,7% 
oproti kontrole). Obsah vitamínu C po aplikácii prípravku Agriful bol 17,00 mg.kg-1 (+11,1%). Obsah 
refraktometrickej sušiny bol po aplikácii prípravku Agriful na úrovni 10,24°B (+ 4,1%). 
V najvýraznejšej miere bola ovplyvnená tvorba vitamínu C, naopak, najmenší dopad aplikácie Agrifulu 
bol zaznamenaný pri refraktometrickej sušine. Výsledky výskumu boli štatisticky testované 
viacfaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) a párovým T-testom, pri všetkých troch parametroch boli 
hodnotené ako štatisticky nepreukazné rozdiely. Biologický prípravok Agriful zodpovedal očakávaným 
výsledkom na zmene kvality vybraného druhu. Získané výsledky môžu byť základom pre ďalšie 
skúmanie vplyvu biostimulantov na kvalitu  mrkvy obyčajnej, ale i ďalších významných druhov 
zeleniny, čo môže viesť k zvýšeniu povedomia o nutričných a farmakologických vlastnostiach 
koreňovej zeleniny s dôrazom na  postavenie vo výžive ľudí. 
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VLPYV LISTOVÝCH STIMULANTOV NA VÝŠKU ÚROD A OBSAH SILÍC VO 
VYBRANÝCH ZÁSTUPCOCH KORENINOVÝCH RASTLÍN 

Tereza HOREČNÁ. (SR) – Ivana MEZEYOVÁ, (SR) 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 

ABSTRAKT 
Každá rastlina potrebuje pre svoj rast určité množstvo základných živín, ktoré je nutné dodať 
do pôdy v podobe hnojenia. Aplikácia výživných látok na listy je v praxi už viac ako 6 
desaťročí s cieľom poskytnúť požadované živiny najefektívnejšie a v niekoľkých prípadoch 
ekonomicky pre plodiny, ktoré majú väčšiu listovú plochu (Kannan, 2010). Listové 
stimulanty patria medzi hnojivá, ktoré podporujú rast koreňov a efektívne využívanie vody a 
živín rastlinou (Niewiadomska, 2020). Hlavným cieľom predkladanej bakalárskej práce bolo 
vyhodnotiť vplyv foliárnych hnojív Controlphyt ID a Tecamin Max na výšku úrod a obsah 
silíc u bazalky pravej – Ocimum basilicum ´Dark Green´ a petržlenu záhradného – 
Petroselinum crispum ´Gigante D´ Italia´. Rastlinný materiál bol dopestovaný v 
maloparcelkovom pokuse podľa vhodných agrotechnických postupov a testovaný v dvoch 
zberoch. Rastliny boli rozdelené na tri varianty, pričom na dva sa aplikovali stimulanty a 
kontrolný variant zostal bez aplikácie hnojiva. Listové hnojivá boli na báze humínových 
kyselín a L-aminokyselín a dusíka. Po získaní čerstvej fytomasy a následnom usušení do 
konštantnej hmotnosti sa destiláciou vodnej pary stanovil obsah silíc v rastlinnom materiáli. 
Zo spracovaných dát vyplynulo, že Controlphyt ID navýšil úrodu petržlenu aj bazalky v 
oboch zberoch a tiež mal pozitívny účinok na obsah silíc bazalky. Tecamin Max mal na výšku 
úrody petržlenu a bazalky negatívny vplyv a obsah silíc navýšil tiež len pri bazalke. V pokuse 
sa sledoval aj pomer zosušenia, pri ktorom sme nezaznamenali zásadný vplyv hnojív na 
využitie vody rastlinami. V závere sme odporučili preveriť prípravky za iných 
agroklimatických podmienok ďalšieho roka, prípadne pretestovať aplikáciu hnojív za 
regulovaných podmienok stresu, nakoľko sa tento typ prípravkov prejaví práve v 
nepriaznivých podmienkach zvyšovaním odolnosti rastlín tvorbou sekundárnych metabolitov. 
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VPLYV LISTOVÝCH STIMULANTOV NA BÁZE AMINOKYSELÍN NA VYBRANÉ 
KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE PARAMETRE VYBRANÝCH ODRD 
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Kristína SEČANSKÁ, (SR) – Ivana MEZEYOVÁ, (SR) 

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

ABSTRAKT 
Bazalka pravá (Ocimum basilicum) patrí do čeľade hluchavkovité (Lamiaceae), na celom svete je veľmi 
populárna a je radená medzi najobľúbenejšie kulinárske byliny (Mezeyová et. al., 2020). Biostimulanty 
zlepšujú metabolizmus rastlín, stabilizujú úrodu, zvyšujú toleranciu rastlín k abiotickým stresom ako sú 
sucho, extrémne teploty a nerovnováha vo výžive, zvyšujú príjem živín z hnojív a ich následnú 
translokáciu v rastlinách (Teklić et. al., 2020). Cieľom práce bolo na základe požiadavky z praxe 
otestovať vplyv vybraných listových stimulantov na kvantitatívne a kvalitatívne parametre.  Rastlinný 
materiál vybraných odrôd rodu Ocimum spp. bol dopestovaný vhodnými agrotechnickými postupmi. 
Následne boli stanovené úrodotvorné  parametre (biomasa – čerstvá a suchá hmota, pomer zosušenia) a 
významný kvalitatívny parameter – silice. Testované boli 2 listové stimulanty – Tecamin Max a 
Controlphyt ID. Listový stimulant Tecamin Max je biostimulantom s protistresovým a regeneračným 
účinkom, obsahuje aminokyseliny, voľné L-aminokyseliny, organické látky a dusík.. Listový stimulant 
Controlphyt ID je biostimulantom na zvýšenie obsahu alkaloidov v rastlinách, obsahuje voľné L-
aminokyseliny, dusík, fosfor, draslík a chitosan.  
Maloplošný pokus bol založený na záhrade v Bánovciach nad Bebravou v časti Horné Ozorovce v roku 
2020. Pestované boli 4 odrody bazalky - ´Genovese´, ´Letuce Leaf´, ´Pokemon´ a ´Bavires´. Boli 
zvolené 3 varianty pestovania a to bez aplikácie listového stimulantu (kontrola), s aplikáciou listového 
stimulantu Tecamin Max (4. dávky po 2,5 ml/l) a s aplikáciou listového stimulantu Controlphyt ID (4. 
dávky po 3 ml/l). Výsev bol realizovaný 2. apríla 2020 v miestnej lokalite do plastových debničiek, 
klíčenie začalo po 13 – 16 dňoch. Presádzanie sa uskutočnilo keď mali rastliny 4 pravé a 2 klíčne listy 
(26 – 27. apríl 2020). Výsadba do poľných podmienok bola realizovaná 27 – 28. júna 2020 podľa odrôd, 
plocha bola predtým upravená a odburinená. Spolu s výsadbou bol aplikovaný granulovaný Cererit v 
dávke 0,5 kg/m2. Z každej odrody boli vysadené 3 varianty po 15 ks rastlín na parcele v spone 0,35 x 
0,40 m. Listové stimulanty boli aplikované foliárne – na list. Realizované boli 2 zbery, oba v suchom 
počasí a v ranných hodinách. Zbery boli realizované 12 – 13. augusta a 23 – 24. septembra 2020. Hmota 
bola usušená, navážená a zabalená do papierových obálok.  
V rámci sledovaných parametrov bolo zistené, že čerstvej hmoty bolo najmenej pri odrode ´Bavires´ - 
Kontrola a najviac bolo pri odrode ´Genovese´- Tecamin max. Pri suchej hmote boli  najnižšie hodnoty 
pri odrode ´Letuce Leaf´- Controlphyt ID a najvyššie pri ´Genovese´ - Kontrola. Silice mali najnižšiu 
výťažnosť pri odrode ´Bavires´ - Controlphyt ID a najvyššiu pri odrode ´Pokemon´ - Tecamin Max. 
Prípravky preukazne (p ≤ 0,05) zvýšili obsah silíc.  
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VPLYV SUBSTRÁTU NA ÚRODU A VYBRANÉ KVANTITATÍVNE PARAMETRE 
MICROGREENS RASTLÍN 

Alžbeta POLÁČIKOVÁ, (SR) – Ivana MEZEYOVÁ, (SR) 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 

ABSTRAKT 
Zdravé a výživné potraviny sú v dnešnej dobe často vyhľadávané. Pestovatelia preto hľadajú 
efektívnejšie spôsoby ako reagovať na dopyt, a jednou z možností je práve pestovanie microgreens. 
Microgreens sú často definované ako jemná nezrelá zelenina vypestovaná zo semien zeleniny, bylín 
alebo zŕn (Xiao et al., 2012). Pestovanie microgreens rastlín sa javí celkom jednoduché, ale iba v malej 
miere na vlastnú spotrebu. Väčšinou sa robí kultivačnými metódami bez pôdy, ktorá sa zvykne 
nahrádzať substrátom alebo kvapalným kultivarom, v ktorom sa nachádza výživný roztok, obsahujúci 
všetky prvky potrebné na život rastliny (Gioia et al., 2015). Microgreens je tiež možné pestovať 
v rastových komorách (Xiao, et al., 2014). Cieľom práce bolo porovnať vplyv bežne dostupných 
pestovateľských substrátov na pestovanie microgreens rastlín – ako sú čadičová vata a kokosové vlákno 
- na hmotnosť čerstvej a suchej hmoty biomasy, dĺžku nadzemnej časti, podzemnej časti (koreňa) a
dĺžku celej rastliny. Pokus bol realizovaný v laboratóriu na Katedre zeleninárstva Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre v čase od 21.1.2021 do 3.2.2021. Skúmaných bolo päť druhov
rastlín (mizuna, rukola, žerucha, bazalka, reďkovka). Použitých bolo tridsať misiek s dvoma druhmi
substrátov (kokosové vlákno (substrát organického pôvodu) a čadičová vata, s obchodným názvom
grodan (substrát anorganického pôvodu)), do misiek boli vložené o hmotnosti päť gramov. Osivo bolo
navážené na 1,5 gramu do každej misky v troch opakovaniach na variant. Microgreens rastliny rástli
v rastovej komore  pri dennej teplote 24 °C a nočnej teplote 18 °C. V komore boli takisto nastavené
intenzita svetla (13 000 LUX) a relatívna vzdušná vlhkosť (60 % deň, 70% noc). Biomasa bola odvážená
okamžite po zbere ostrými nožnicami. Následne bola usušená a opäť odvážená pri konštantnej
hmotnosti. Dĺžka rastlín bola meraná v každom opakovaní a variante z 10 kusov rastlín. Z hľadiska úrod
ako najzaujímavejšieho parametra najvyššie výnosy dosiahla reďkovka 11,30 gramov na výsev 1,5
gramu. Najrýchlejší rast bol preukázaný u rukoly na obidvoch substrátoch, kedy dosiahla priemernú
hodnotu 6,27 centimetrov pri celej rastline na grodane a 7,83 centimetrov pri celej rastline na
kokosovom vlákne. Najdlhší rast v dňoch dosahovala bazalka v počte 11 dní na kokosovom vlákne
a v počte 12 dní na grodane. Žerucha a reďkovka mali rovnako dlhý rast v dňoch. Microgreens rastliny
mizuny sa v závislosti od substrátu líšili v jednodňovom odstupe podobne ako pri bazalke. Zo záverov
vyplýva, že rastliny je možné pestovať na obidvoch substrátoch, pretože grodan zvyšuje hmotnosť
rastlín a kokosové vlákno microgreens rastliny predlžuje. Do pozornosti by sme uviedli fakt, že
v domácnostiach, kedy sa microgreens rastliny pestujú v menšom meradle je s kokosovým vláknom
ťažšia manipulácia, tak pri jeho príprave pred výsevom, ako aj pri zbere rastlín.
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