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Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 1 

 Väčšia časť koryta Čiližského potoka bola ešte donedávna suchá. 

 Celý potok má dĺžku takmer 20 km. 

 Ochranári čistili a prehlbovali koryto potoka. 

 Zhybky slúžia na prevod toku potoka popod kanál. 

 Približne 600 000 € poskytla projektu EÚ. 

 

Ukážka č. 1 

Ochranári vrátili vodu do vyschnutého koryta Čiližského potoka  

Milinovice 24. novembra (TASR) – Vďaka revitalizácii Čiližského potoka ochranári znovu vrátili vodu 

do jeho 33,5 kilometrov dlhého koryta, z ktorého takmer dve tretiny boli ešte donedávna úplne suché. 

Ochrancovia prírody zároveň obnovili 536 hektárov mokradí, 103 hektárov vlhkých kosných lúk a 155 

hektárov trstinových porastov. Obnovený potok si dnes priamo na mieste pozrel aj minister životného 

prostredia László Sólymos. 

Čiližský potok je pozostatkom bočného ramena Dunaja a jedným z posledných vodných tokov s 

prirodzeným charakterom v slovenskej časti Podunajskej nížiny. Kvôli zásahom človeka dochádzalo hlavne v 

minulom storočí k postupnému odvádzaniu jeho vôd až nakoniec viac ako 20 kilometrov jeho koryta zostalo 

úplne bez vody. 

Práce na jeho obnove začali ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) 

spolu s vodohospodármi v roku 2013. Prehĺbili zanesené úseky, rozšírili zúžené koryto, odstránili nefunkčný 

vodohospodársky objekt, čiernu skládku stavebného odpadu a taktiež vybudovali stavidlá na zadržanie vody v 

mokradiach. 

Najkomplikovanejšia časť obnovy potoka sa týkala miesta, kde bol prerušený dvoma odvodňovacími 

kanálmi. „Tu sme vybudovali dve zhybky, vodohospodárske objekty umožňujúce mimoúrovňové križovanie 

dvoch tokov, ktoré prevádzajú tok Čiližského potoka popod kanál a umožňujú tak zavodniť suché časti,“ 

uviedla manažérka projektu BROZ Katarína Tuhárska. 

Investície do obnovy potoka dosiahli výšku približne 800.000 eur, z toho 75 percent poskytla Európska 

komisia v rámci projektu zameraného na ochranu hraboša severského panónskeho. Ide o kriticky ohrozený 

druh, ktorý okrem mokradí Podunajska nežije nikde inde na svete. 

„Sme veľmi radi, že môžeme byť teraz tu a po 30 rokoch púšťať nový život do Čiližského potoka. Je to 

dôležité pre Žitný ostrov a je to dôležité pre životné prostredie a ochranu prírody,“ dodal Sólymos. 

(S povolením TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly) 

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 2 

 Aeromobil 4.0 sa osvedčil v letových skúškach. 

 Aeromobil 3.0 sa už vyrábal sériovo. 

 Aeromobil 3.0 mal v sebe zabudovaný padák. 

 Spotreba aeromobilu je 15 l na 100 km. 

 Autor aeromobilu Klein ho plánuje zalietavať v Nitre. 

 

Ukážka č.2 

Po Aeromobile 4.0 sa začne príprava sériovej výroby lietajúcich áut  

Nitra 24. novembra (TASR) – Vynálezca lietajúceho auta, dizajnér a konštruktér Štefan Klein pripravuje 

novú, zdokonalenú verziu svojho aeromobilu. V poradí štvrtý prototyp má byť už čoskoro pripravený na letové 

skúšky. Po ich absolvovaní chce už vývojový tím začať s prípravou sériovej výroby. 

„Je to rozvrhnuté aj podľa legislatívy, pretože musíme spĺňať platné predpisy a to je už zložitejšie. Nie 

je to taká jednoduchá situácia ako na začiatku, keď si človek povie, že idem si niečo skonštruovať v garáži a 

spraví si to. Tá garáž sa už teraz mení na podstatne profesionálnejšie prostredie,“ uviedol pre TASR Klein. 

Odhadnúť termín, kedy by mohla byť sériová výroba aeromobilu spustená je podľa jeho slov veľmi ťažké. Veľa 

bude záležať od kvality pripravovaného štvrtého prototypu a od výsledkov jeho testovania a záťažových 

skúšok. „Až potom môžeme odhadovať, ako ďaleko alebo blízko sme k sériovej výrobe. Záleží to od mnohých 

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly


faktorov. Treba si uvedomiť, že letectvo je nevyspytateľné. Lietanie je niečo, čo nám nie je vlastné, čo nebolo 

človeku prisúdené, takže to má aj svoje nástrahy,“ vysvetlil Klein. 

Nový prototyp s označením Aeromobil 4.0 má byť dokonalejšou verziou predchádzajúceho modelu. Pri 

jeho konštrukcii budú využité aj skúsenosti z nehody Aeromobilu 3.0, ku ktorej došlo vlani v máji, pri 

skúšobnom lete. Stroj pilotovaný Kleinom spadol z približne 300-metrovej výšky. Vďaka vysunutému padáku 

však pilot vyšiel zo svojho lietajúceho auta sám a bez vážnejších zranení. „Letectvo je nebezpečná činnosť a 

takéto udalosti sú jeho súčasťou. My sme vtedy robili skúšky niektorých krajných hodnôt. Aby bol stroj aj v 

takýchto situáciách bezpečný, bol do neho namontovaný padák, ktorý nakoniec dokázal, že aeromobil je 

bezpečnejší ako bežné lietadlo. Teraz, už aj na základe skúsenosti z prototypu 3.0, dokončujeme štvorku, ktorá 

bude ešte lepšia a verím, že ju budeme zasa zalietavať tu v Nitre a celý projekt sa posunie ďalej,“ povedal 

Klein. Ten na vývoji lietajúceho automobilu pracuje viac 25 rokov. Pohyb aeromobilu vo vzduchu zabezpečuje 

tlačná vrtuľa, vďaka ktorej dosahoval posledný prototyp cestovnú rýchlosť približne 200 kilometrov za hodinu 

a mal dolet 700 kilometrov. Spotreba na hodinu letu je 15 litrov paliva. Pri jazde na ceste dosahuje vozidlo 

maximálnu rýchlosť približne 160 kilometrov za hodinu, zmestí sa na bežné parkovacie miesto, jazdí na 

obyčajný benzín a dokáže sa pohybovať v normálnej cestnej premávke a na bežných komunikáciách. 

(S povolením TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly) 

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 3 

 Дунав je rumunský názov Dunaja. 

 V skutočnosti minerálny prameň Dunaja objavili starovekí Rimania. 

 V Bratislave je priemerný prietok Dunaja nižší ako v Budapešti. 

 V meste Donaueschingen sa stretávajú potoky Breg a Brigach. 

 Starí Rimania nazývali Dunaj Danubius. 

 

Ukážka č.3 

 
 

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj 
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