
ENVIRO-ANKETA 
 
1. Planéta Zem je náš spoločný domov, jej budúcnosť považujeme za:  

a. neistú, ohrozenú      3b 
b. krehkú, ale nie ohrozenú     2b   
c. bezrizikovú, stabilnú     1b 

2. Ovplyvniť ju môžu najmä:  
a. sily vesmíru, Stvoriteľ     1b 
b. prírodné živly a sily Zeme     2b 
c. človek, ľudstvo, civilizácia     3b 

3. "Skromnejší život - krajší svet" je heslo:  
a. podnetné pre každého     3b 
b. správne, no nie pre mňa     2b 
c. celkom neaktuálne     1b 

4. Moja predstava o práci ľudí zaoberajúcich sa čistotou životného prostredia je:  
a. celkom presná – viem, čo asi robia   3b 
b. nezaujíma ma to      1b 
c. mám hmlistú predstavu    2b 

5. Znečistením životného prostredia v okolí nášho mesta sa zaoberám:  
a. často a so záujmom     3b 
b. občas, ak je o tom reč     2b 
c. vôbec nie       1b 

6. Problémy životného prostredia vo svojom okolí si uvedomujem:  
a. chcem ich riešiť      2b 
b. uprednostním prevenciu     3b 
c. je to starosť iných, nie moja    1b 

7. O ochrane životného prostredia diskutujem:  
a. pomerne často     3b 
b. občas, keď niekto túto tému nahodí  2b 
c. táto téma pre mňa nie je zaujímavá  1b 
 
 

Vyhodnotenie ankety: 
počet respondentov: 100 
veková štruktúra: 13-15 rokov 
celkový počet bodov pred realizáciou projektu: 52%  
celkový počet bodov po realizácii projektu:  76% 

 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že nie všetci oslovení respondenti boli priamo účastní na 

projekte, je zrejmé, že došlo ku pozitívnemu posunu hodnôt aj u týchto žiakov. Je to 
spôsobené zvýšenou frekvenciou rozhovorov žiakov na danú tému. Deti sa o životné 
prostredie zaujímajú intenzívnejšie ako pred realizáciou ENVIROPROJEKTU2008. Pri 
osobných rozhovoroch so žiakmi došlo najavo, že deti najviac zaujímala práve práca 
s modernou technikou a samotné merania. Vďaka týmto aktivitám sa nám podarilo 
dosiahnuť ciele definované v projektovom zámere. 

 



Niektoré výsledky našich meraní: 
 
27.10.2008 – merania v Čutkovej doline (počasie - zamračené) 

 
Teplota vzduchu:    11,3°C 
Teplota vody v nádrži:     8,2°C 

Teplota na dne nádrže:     8,1°C 
Hodnota žiarenia UVa:   850mW/m2  
Hodnota žiarenia UVb:   23,8mW/m2 
Relatívna vlhkosť vzduchu:   43,90% 
Množstvo kyslíka vo vzduchu:  20,61% 

Množstvo oxidu uhličitého vo vzduchu: 29ppm 
Atmosférický tlak:    97,98kPa 
Hodnoty osvetlenia:    13 850lux 
Hluk tečúcej vody:     75,1dB 
Prítomnosť zlúčenín NH4 vo vode:      0,2mg/l 
Prítomnosť zlúčenín NO3 vo vode:  729,7mg/l 
Kyslosť vody pri hladine:   8,5pH 
Kyslosť vody na dne:    8,0pH 
Vodivosť vody pri hladine:   374µS/cm 
Vodivosť vody na dne:    393µS/cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merania uskutočnili: S. Šildeková, Z. Parigalová, S. Široň, A. Drobúl, J. Fliega, M. Kubíková, K. Štrbáňová, A. Oravec, K. Jandurová, A. Bednár, E. Slota, M. Urban, R. Macko, A. Sabaka, M. Pavelka 



 
 

10.11.2008 – práca v laboratóriu 
 
Porovnávanie parametrov pre rôzne typy vôd: 

 

Typ vody Kyslosť (pH) Prítomnosť NH4 Prítomnosť NO3 

Destilovaná voda 7,0 0,0 0,0 

Minerálka 3,6 0,5 775,8 

Voda z potoka 7,9 0,0 729,7 

Dažďová voda 6,9 0,6 312,3 

Voda z Váhu 7,2 0,1 815,6 

Voda zmiešaná so zemou 7,2 2017,8 23766,6 

Voda s hnojivom 4,0 0,0 4066,6 

Pozn.: Zem pre meranie znečistenia pôdy bola odobratá z poľa určeného na pestovanie poľnohospodárskych plodín. 
 

 

Merania uskutočnili: Z. Balážová, T. Duchoňová, M. Cvengroš, Š. Kmeť, M. Halajová, J. Šaradín, J. Kucko 


