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Všeobecné informácie 
 
Formuláre sú vytvorené tak, aby čo najviac odpovedí bolo možné vybrať z prednastavených 
možností. 
Informácie sa odosielajú kliknutím tlačidla „Odoslať“ na konci formulárov. 
Ak sa pokúsite odoslať nekorektne vypísaný formulár, systém Vás na to upozorní. 
Údaje si pred odoslaním skontrolujte, po odoslaní ich už nebudete môcť meniť. 
Po odoslaní počkajte na potvrdenie o zápise údajov do databázy. 
Po skončení práce s databázami sa nezabudnite zo systému odhlásiť. 
 
 
 
 

prihlásená skupina + odhlásenie zo systému  
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tlačidlo na odoslanie formulára 



Formulár na pridávanie lokalít 
 
Skladá sa z troch častí – Poloha lokality, Biotop a Fotografie. Vzhľadom na to, že vo formulári sa 
charakterizuje typ biotopu na lokalite, snažte sa lokality vyberať tak, aby ich tvoril jeden typ 
biotopu. Ak je v susedstve ďalší zaujímavý biotop, odporúčame vytvoriť na ňom druhú lokalitu. 
 
Poloha lokality: 

- pole Meno lokality: Vypisuje sa, zvoľte si podľa vlastného uváženia. Musí byť jedinečné, 
preto je možné použiť aj čísla (napr. Potok 1, Potok 2 atď.). 

- pole Okres: Výber z ponuky, uveďte podľa toho, do akého okresu patrí lokalita alebo jej 
prevažná časť. 

- pole Najbližšie mesto/obec: Vypisuje sa, uveďte podľa toho, ktorá obec alebo mesto je 
k lokalite najbližšie (vzdušnou čiarou). 

- polia súradníc (zemepisná dĺžka a šírka): Vypisujú sa, uprednostňovaný formát 
XX°XX´XX´´. Môžete aj odčítať z Google maps alebo Google Earth a použiť formát 
XX,XXXX°. 

 
Biotop: 

- pole Typ biotopu: Výber z ponuky, uveďte podľa toho, do akého biotopu patrí lokalita alebo 
jej prevažná časť. 

- pole Upresnenie biotopu: Povinné len v type biotopu „Iný“, slovne opíšte biotop, maximálne 
100 znakov. 

- pole Veľkosť: Výber z ponuky. Vyberte jednu z možností v rámci príslušného typu vôd 
(tečúce alebo stojaté), ktorá najlepšie zodpovedá podmienkam na lokalite. 

- pole Hĺbka: Výber z ponuky. Vyberte jednu z možností, ktorá najlepšie zodpovedá 
podmienkam na lokalite. Do úvahy berte nielen okamžitý stav, ale aj premenlivosť počas 
roka. 

- pole Breh a dno: Výber z ponuky. V časti A. (zarastenie) vyberte jednu z možností, v časti 
B. (materiál) je možné vybrať aj viac možností. Do úvahy berte nielen okamžitý stav, ale aj 
premenlivosť počas roka. Ak sú breh a dno tvorené viacerými druhmi materiálu, ich 
zastúpenie v percentách môžete uviesť v poli Doplňujúce informácie. 

- pole Oslnenie/zatienenie: Výber z ponuky. Vyberte jednu z možností, ktorá najlepšie 
zodpovedá podmienkam na lokalite. Do úvahy berte nielen okamžitý stav, ale aj 
premenlivosť počas roka. 

- pole Vegetácia: Vypisuje sa, uveďte prevládajúce rastliny na lokalite (stačí po slovensky a 
do rodu). Osobitne dreviny a byliny. Ak viete, môžete vyjadriť pokryvnosť v percentách. 
Maximálny počet znakov 200. 

- pole Okolie lokality: Vypisuje sa, uveďte, aká krajina je v susedstve lokality. Ak viete, 
môžete vyjadriť pokryvnosť v percentách. Maximálny počet znakov 200. 

- pole Doplňujúce informácie: Vypisuje sa, uveďte všetko, čo považujete za dôležité a vo 
formulári na to nie je kolónka. Môžete uviesť napr. premenlivosť hĺbky vody, šírky toku, 
zatienenia a pod. v priebehu roku. Maximálny počet znakov 200. 

 
Fotografie: 
Potrebné je pripojiť dva zábery na lokalitu, na ktorých bude jasne viditeľný typ biotopu. 
Odporúčaný formát JPG, rozlíšenie aspoň 1500x1125 pixelov, maximálna veľkosť súboru 2 Mb. 
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Formulár na pridávanie pozorovaní 
 
Skladá sa z dvoch častí – Pozorovanie a Fotografia. Pozorovanie charakterizuje výskyt jedného 
druhu na jednej lokalite v jednom dátume. 
 
Pozorovanie 

- pole Lokalita: Výber z ponuky lokalít zapísaných do Databázy lokalít. 
- polia Dátum (deň, mesiac, rok): Výber z ponuky, rok je prednastavený s možnosťou 

prepísať ho. Vypisuje sa dátum, v ktorom bol druh na lokalite pozorovaný. 
- pole Druh: Výber z ponuky. Na určenie použite náš online kľúč. Ak si nie ste určením istí, 

využite možnosť konzultácie. Ak ani tak nedokážete určiť druh, pozorovanie je možné 
zapísať aj len v rámci rodu alebo čeľade (napr. bližšie neurčené šidlo). 

- pole Štádium: Výber z ponuky podľa toho, ktorá možnosť najlepšie popisuje Vaše 
pozorovanie. 

- pole Početnosť: Vypisuje sa. Uveďte, koľko jedincov daného druhu ste na danej lokalite v 
uvedenom dátume pozorovali. 

- pole Doplňujúce informácie: Vypisuje sa, uveďte všetko, čo považujete za dôležité a vo 
formulári na to nie je kolónka. Môžete uviesť napr., že ste jednice pozorovali počas párenia, 
kladenia vajíčok, liahnutia, zaujímavé správanie druhu, jeho aktivitu a pod. Maximálny 
počet znakov 200. 

 
Fotografia: 
Potrebné je pripojiť záber na jedinca druhu z uvedenej lokality a dátumu, na ktorom budú jasne 
viditeľné charakteristické znaky druhu a bude tak možné overiť určenie. Odporúčaný formát JPG, 
rozlíšenie aspoň 2000x1500 pixelov, maximálna veľkosť súboru 2 Mb. 
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Formulár na pridávanie fotografií do fotosúťaže 
 
Obsahuje údaje o autorovi, lokalite a druhu vážky na fotografii. 
 

- polia Autor: Vypisuje sa, uveďte meno a priezvisko autora fotografie. 
- pole Vek: Vypisuje sa, uveďte vek autora fotografie. 
- pole Lokalita: Výber z ponuky lokalít zapísaných do Databázy lokalít. Ak lokalita zatiaľ vo 

výbere nie je, pridajte ju cez formulár Databázy lokalít. 
- polia Dátum (deň, mesiac, rok): Výber z ponuky, rok je prednastavený s možnosťou 

prepísania. Vypisuje sa dátum, v ktorom bol druh na lokalite fotograficky dokumentovaný. 
- pole Druh: Výber z ponuky. Pri určení postupujte rovnako ako pri pozorovaniach. Ak je na 

fotografii viac druhov, uveďte ten, ktorý je hlavným objektom fotografie. 
- Fotografia: Potrebné je pripojiť fotografiu navrhnutú do súťaže. Maximálna veľkosť súboru 

2 Mb, odporúčaný formát JGP. 
- zaškrtávacie políčko - možnosť zaradenia fotografie na stránku www.vazky.sk: Označte, ak 

máte záujem o pridanie fotografie do galérie. 
 

 

zaradenie fotografie do galérie 


