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Som rád, že vás môžem privítať na stránkach Mladého vedca
aj v tomto roku. Síce trochu oneskorene, ale predsa, sa nám
podarilo vydať toto 7. číslo časopisu. Čoskoro, v druhej polovici júna, sa k vám dostane aj 8. číslo časopisu. Upútavky na
jeho obsah môžete nájsť na tretej strane obálky.
Oproti predchádzajúcim šiestim číslam, ktoré vychádzali
s prispením Európskeho sociálneho fondu, nastalo niekoľko
zmien. Hlavnou zmenou je zmena vydavateľa časopisu – nového vydavateľa, neziskovú organizáciu P-MAT, predstavujeme na štvrtej strane obálky. Vzhľadom na nižší počet objednávok sme museli pristúpiť k redukcii počtu strán časopisu
na 32. Dúfam však, že aj tak si v časopise nájdete množstvo
zaujímavých informácií. Ak máte možnosť propagovať časopis u svojich známych, prosím, urobte tak. Keď sa počet
odberateľov časopisu zvýši na 5 000, budeme môcť opäť náš
časopis vydávať v pôvodnom rozsahu na 40 stranách. Taktiež
ak máte možnosť získať sponzorský príspevok pre časopis,
budeme radi, na oplátku môžeme ponúknuť miesto na inzerciu v časopise.
Aj naďalej hľadáme nových autorov článkov a spolupracovníkov, takže ak si myslíte, že viete zaujímavo písať o témach z oblasti prírodných a technických vied, ozvite sa nám.
Možno sa práve z vás stane ďalší úspešný spisovateľ.
Vybavovanie objednávok časopisu bolo tento rok trochu
hektické. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k inému systému.
Na poslednej vnútornej strane časopisu (strana 32) nájdete
pokyny pre objednávanie časopisu na budúci školský rok.
Časopis si nemusíte objednávať len cez školu, ale môžete
ho odoberať aj individuálne. Hromadný odber má však svoje
výhody hlavne z finančnej stránky – ušetríte na poštovnom.
Na základe vašich objednávok, ktoré nám zašlete, vám vystavíme zálohovú faktúru, ktorú vám zašleme spolu s druhým tohtoročným číslom v júni alebo e-mailom (podľa toho,
akú formu si zvolíte). Po jej zaplatení dostanete zúčtovaciu
faktúru spolu s prvým objednaným číslom časopisu. Pre záujemcov je možnosť objednať si časopis počas celého roka
na našej e-mailovej adrese predplatne@mladyvedec.sk, takže
ani budúci prváci nebudú ukrátení o možnosť odoberať časopis. Predbežný harmonogram vydávania časopisu v budúcom
školskom roku je október, január a máj, aby sme vyhoveli aj
prvákom na stredných školách i maturantom.
Vzhľadom na narastajúcu popularitu sociálnych sietí som sa
rozhodol vytvoriť skupinu Mladý vedec na Facebooku. Presná adresa tejto skupiny je http://www.facebook.com/home.
php?ref=home#/group.php?gid=83755753396&ref=nf. Pripojte sa k nám a v rámci tejto skupiny môžete dávať návrhy
na zlepšenia, nové témy článkov a podobne. Na tejto stránke,
ako aj na našom webe, budete informovaní o novinkách v súvislosti s časopisom.
Prajem vám príjemné letné dni a teším sa na ďalšie číslo
časopisu, ktoré pre vás práve pripravujem.
Martin Hriňák
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ZAUJÍMAVÁ A ROZMANITÁ RÍŠA HÚB

Ohnivce

VÝZNAM HÚB
S hubami sa stretávame vo voľnej prírode i v prostredí ľudských sídlisk na každom kroku, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Všade majú svoje miesto a význam. Ich výtrusy,
ktoré sú nositeľmi genetickej informácie, sú pre nepatrné
mikroskopické rozmery nášmu zraku utajené. Pohybujú sa
ako všetky ostatné mikroskopické organizmy v ovzduší. Ľudia poznajú huby väčšinou iba v podobe plodníc, ktoré svojím zjavom, výrazne sa odlišujúcim od rastlín, vzbudzovali
a stále vzbudzujú záujem návštevníkov prírody. Pritom takéto plodnice utvára iba malá časť húb. Rozmery ostatných
húb sú také nepatrné, že ich voľným okom nemožno objaviť.
Pre človeka majú hlavný význam tie, ktoré sa prakticky využívajú v niektorých odvetviach potravinárskeho priemyslu.
Kvasný priemysel je založený na schopnosti kvasinkových
húb premieňať cukor na alkohol a oxid uhličitý. Tieto huby
sa využívajú nielen pri výrobe alkoholických nápojov, ale aj
v pekárenskom a mliekarenskom priemysle a zdravotníctve.
Významný bol objav antibioticky účinných látok, ktoré produkujú práve huby. Najznámejším antibiotikom je penicilín,
produkt jedného z kmeňov penicilu Flemingovho. V posledných desaťročiach vedci preskúmali veľa ďalších húb a z viacerých druhov húb sa im podarilo izolovať ďalšie účinné antibiotiká.
Najväčší význam húb je však v ich spoluúčasti na všetkých
rozkladných a iných chemických procesoch v prírode. Hnilobné procesy tvoria najdôležitejšiu zložku udržiavania prírodnej rovnováhy. Baktérie, ale najmä huby, premieňajú
nahromadené organické látky na anorganické, ktoré opäť využívajú zelené rastliny. Veľkú úlohu majú aj v pôde, kde ich
podhubie preniká cez humus. Známa je mykoríza, spolužitie
húb a vyšších rastlín, ktorá umožňuje rásť mnohým drevinám
na miestach, kde by inak nemohli existovať. Huby sú veľmi
staré organizmy a spolu so sinicami a riasami existujú už asi
2,7 miliardy rokov, pretože pravdepodobne vznikli v predkambriu.
Na základe doterajších poznatkov predpokladáme, že huby
sú po hmyze druhou druhovo najpočetnejšou skupinou ži2

vých organizmov. Celkový počet druhov sa odhaduje na
jeden a pol milióna. Doteraz bola z nich popísaná len malá
časť (približne 70 000 druhov), čo predstavuje necelých 5 %
z uvedeného predpokladaného počtu. Na porovnanie uveďme, že napr. z cievnatých rastlín poznáme viac ako 80 %
z predpokladaného počtu druhov, ale z vírusov poznáme len
4 % druhov. Vzhľadom na viaceré odlišnosti od sveta rastlín,
živočíchov a iných organizmov, huby zaraďujeme do samos
tatnej ríše Fungi. Sú to jednobunkové alebo mnohobunkové
organizmy, ktoré nie sú schopné fotosyntézy a vyživujú sa
heterotrofne (spôsob výživy organizmov pomocou získavania uhlíka na výrobu svojich organických látok rozkladom
organických látok (nedokážu si ich vytvoriť), ktoré prijali
z okolia pre svoj vývoj a rast). Preto z čisto odborného hľadiska nezbierame huby, ale iba ich časti – plodnice. Podhubie a ďalšie časti huby zostávajú v dreve, hrabanke, pôde či
inom substráte. Podobne nemusí byť pravdivé konštatovanie
„huby nerastú“. Presnejšie by bolo „huby netvoria plodnice“.
Plodnice niektorých húb (plávok, rýdzikov, hríbov atď.) sú
veľmi nápadné, a preto tieto huby označujeme makromycéty.
Iná skupina húb – mikromycéty – tvorí len mikroskopicky viditeľné plodnice.

MNOHOTVÁRNOSŤ HÚB
Tvary plodníc sú také rozmanité a niekedy aj podivné a ich
farebná škála je taká bohatá, že je často ťažké ich vôbec
opísať. Najväčšou rôznorodosťou tvarov prekvapujú huby
zo skupiny bruchatkovitých. Ich zvláštnosťou je, že výtrusy
dozrievajú vnútri plodníc pod ochranou silnej steny. Svojím
tvarom priťahujú pozornosť hviezdovky (Geastrum). Na začiatku vývoja plodníc majú tvar svetlo sfarbených guľatých
plodníc, podobných bežnej prášnici. Počas dozrievania vonkajšia zákrovka praská a vytvára pravidelné radiálne cípy, čím
huba nadobúda vzhľad hviezdy. Tieto nejedlé ale pekné huby
sa u nás vyskytujú v jeseni. Nezvyklé tvary a farby týchto aj
ďalších bruchatkovitých húb viedli nemeckých botanikov na
konci 19. storočia k tomu, že ich nazvali hubovými kvetmi.
V posledných rokoch sa množia doložené výskyty týchto,
pôvodne zväčša tropických húb, aj na Slovensku, napríklad

Hviezdovka
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nádhernej bruchatky kvetovec Archerov (Anturus archeri).
Táto nejedlá huba tvarom aj sfarbením pripomína červenú
morskú hviezdicu. Zaujímavé je jej putovanie. Pochádza
z Tasmánie, odkiaľ sa najprv rozšírila do Austrálie a na
Nový Zéland. V roku
1914 bola v Európe
prvýkrát nájdená vo
Francúzsku,
kam
bola pravdepodobne
zavlečená s bavlnou
z Austrálie. Ešte
v osemdesiatych rokoch bola na Slovensku veľkou vzácnosťou, rýchlo sa však
šíri a dnes najmä na
východnom Slovensku poznáme lokality, kde rastú stovky
Kvetovec Archerov
kvetovcov.
Častejšie môžeme v našich lesoch nájsť hadovku smradľavú (Phalus impudicus), ktorú niekedy volajú aj smradľavým smrčkom, pretože má podobne vlnito skladaný klobúk
a pritom nepríjemne zapácha. Zápach je veľmi premenlivý
v závislosti od vývinového štádia plodnice. Kým je plodnica
ešte v obale tvaru vajíčka, vonia ako surové zemiaky, dospelá
mŕtvolne zapácha a po zmiznutí gléby (výtrusorodá časť plodnice) je vôňa nepríjemne sladkastá. Pri dozrievaní sa táto horná časť plodnice mení na čiernozelený sliz obsahujúci výtrusy. Ostrý zápach má pre nich veľký biologický význam. Láka
zo širokého okolia hmyz, na jeho telo sa potom výtrusy prilepia, a tak ich prenáša na nové
miesto. Zápach a rozpadávajúce sa plodnice sú prejavom prispôsobenia huby podmienkam
rozmnožovania. V niektorých
oblastiach považujú túto hubu
za liečivú. Napríklad v Rusku
používajú na liečenie ako masť
slizovitý obal plodnice pod názvom „zemné maslo“. Hadovka nie je jedovatá a aj u nás ju
niektorí hubári zbierajú v štádiu vajíčka. Odporúčaný recept
je zvyčajne nakrájať očistenú
plodnicu na tenké plátky a vyHadovka smradľavá
pražiť na masle.
Aj ďalšie naše huby sa vyznačujú originálnymi tvarmi.
Na odumretom dreve rastie koralovec (Hericium). Jeho silne rozvetvené plodnice
pripomínajú
morské
koraly. Je biely, neskôr
získava krémovohnedý
odtieň. Početné konáriky tejto huby sú pokryté
1 až 2 cm dlhými zväzkovitými ostňami. Mladé plodnice tejto huby
sú jedlé.
Koralovec

Nezvyklý tvar majú huby z rodu kyjak (Clavariadelphus).
Sú kyjovité alebo trúbkovité, okrovo žlté alebo hrdzavé, niekedy majú tvar paličky. Zaujímavý je kyjak useknutý (Clavariadelphus truncatus), pomerne
veľká huba, na vrchole plocho uťatá a jemne zvlnená. Obvykle rastie
osamotene a stretneme sa s ním len
vzácne. Je to chránená huba. Pokuta
za jednu plodnicu
Kyjak useknutý
je 1 400 Sk.
V porovnaní s bežnými klobúkatými hubami
vyzerá nezvyčajne rôsolovka zlatožltá (Tremella
mesenterica), ktorá získala pomenovanie podľa
rôsolovitej konzistencie
plodnice. Táto nejedlá
huba rastie obyčajne na
hnijúcom dreve listnatých
stromov. Za čerstva príjemne vonia. V Severnej
Amerike ju nazývajú aj
čarodejnícke maslo. V suchom a horúcom počasí
rýchlo vyschýnajú, strácajú svoj tvar aj sfarbenie
Rôsolovka zlatožltá
a len ťažko ich rozlíšime
od dreva.
Jelenkovka pálčivá (Hydnellum peckii) rastie vzácne v ihličnatých lesoch. Je nápadná najmä tým, že plodnice v mladosti ronia červené kvapky na povrchu klobúka. Táto kvapa
lina obsahuje hubový pigment nazývaný atromentín, ktorý
znižuje zrážanlivosť krvi. Zaujímavé sú jej niektoré ľudové
mená: krvácajúca huba alebo smotana s jahodami. Je to nejedlá huba.

Jelenkovka pálčivá
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Pohárovček obyčajný (Crucibulum laeve) rastie v zhlukoch na rastlinných zvyškoch. Plodnice sú najprv takmer guľaté, neskôr valcovité a nakoniec majú tvar pohárika. Sú tuhé
a dlho vydržia, hoci sú maličké (výška asi 7 mm), sú zaujímavé
svojím vzhľadom, ktorý pripomína vtáčie hniezdo. V určitom
štádiu vývoja dokonca akoby aj s vajíčkami. Ide o tzv. peridioly, ktoré vyzerajú ako biele minilentilky. S pohárikom sú peridioly, v ktorých sú skryté
výtrusy, spojené tenkými vláknami
a pri daždi sú
vymršťované
z hubky von.
Vzhľadom
sú im veľmi podobné
čiaškovce.
Sú to nejedlé
Pohárovček obyčajný
druhy.
Plodnice uchovca bazového (Auricularia auricula-judae)
sú za čerstva pružné a mäkko mäsité, za sucha chrupkovité
a tvrdé. Najprv bývajú pohárikovité a napokon poprehýbané. Ľudové pomenovanie huby je Judášovo ucho. Za tento
svoj názov vďačí svojmu vzhľadu, ale aj povesti, že táto huba
bola nájdená na strome, na ktorom sa obesil biblický Judáš.
Rastie od jari do zimy,
najmä na živom i mŕtvom dreve bazy čiernej. Je to jedlá huba
podpriemernej kvality.
Nemá takmer žiadnu
chuť a používa sa len
na obohatenie pokrmu
vlákninami. V sušenom stave vydrží aj nie
koľko mesiacov. Naj
bohatšie uplatnenie má
v Číne, Japonsku a vo
Vietname. Tam sa použí
va príbuzný druh,
Uchovec bazový
ktorý je takmer nerozoznateľný od európskeho. V Ázii dávajú miestni kuchári
sušené plodnice pod názvom čierna huba do mnohých mäsových pokrmov, hydiny, do polievok, šalátov a iných jedál. Má
chrumkavú a pevnú konzistenciu.
Podobnou hubou, ktorá tiež pripomína ucho, je rôsolovec
červený. Jeho plodnica je lopatkovitá alebo jazykovitá, zvyčajne kornútikovito stočená, pružná, rôsolovitá.
Obidve strany plodnice
sú za mladi priesvitne
červenooranžové alebo
mäsovoružové s karmínovým odtieňom, v dospelosti zvyčajne hnedasté. Je to jedlá huba
vhodná na nakladanie
Rôsolovec červený
4

do octu a na prípravu šalátov. Nakladá sa aj do cukru na spôsob kandizovaného ovocia.
Vatovec obrovský (Langermannia gigantea) je jedlá huba
guľového tvaru bielej farby. Táto huba sa považuje za najplodnejší organizmus na Zemi. Plodnica priemerom 10 – 50 cm
dosahuje hmotnosť až
4 kilogramy a obsahuje asi 2 bilióny výtrusov. Koža je hladká
a na dotyk kožovitá.
Farba plodnice je jasne
biela za mlada, neskôr
sa zmení na sivú až
tmavohnedú. Vnútorná hmota je spočiatku
Vatovec obrovský
rovnako biela a počas
dozrievania sa mení na olivovohnedú a získava práškovitú
konzistenciu. Charakteristické miesta výskytu sú mladé borovicové lesné čistinky, kde sa vatovce vyskytujú v skupinách
v kruhovom priestore s priemerom asi 10 m. Plodnice sa objavujú zvyčajne po dlhotrvajúcich dažďoch Mladé plodnice
majú výbornú chuť, hodia sa na vyprážanie ako rezne.
Zaujímavé tvarom a pestrými farbami sú drobné hubky
žezlovky (Cordycepsy). S troškou nadsádzky ich nazývajú hmyzožravé huby. Ide o parazitov hmyzu, pavúkovcov
a húb. Ak chrobák šliapne na výtrus tejto huby, ten sa naň
prilepí, prerastie mu do tela, a keď chrobák umrie, vyrastie
mu z tela plodnica žezlovky. Tieto huby skúmajú už aj farmaceuti a zistili, že žezlovka hmyzia, ktorá rastie na motýľoch
a húseniciach, obsahuje protirakovinové
látky. Príbuzný druh
– žezlovku čínsku –
nazývajú v Ázii aj
hubový ženšen, ktorý
v Číne draho predávajú. Niektoré žezlovky
sa špecializujú na konkrétny druh hmyzu,
napr. osy, mravce, bystrušky. Najbežnejšou
z našich žezloviek je
žezlovka srnková parazitujúca na srnkách
(Elaphomyces). VyskyŽezlovka srnková
tuje sa často vo veľkom
množstve. Je to nejedlá huba. Srnky sú tiež huby vytvárajúce
guľovité podzemné plodnice. Vyskytujú sa v humuse, najmä
v piesočnatých borovicových lesoch. Na povrch sa dostáva
zvyčajne tak, že ju vyhrabáva zver, ktorá ju požiera.
Ján Gmiterko
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MOLEKULÁRNE HODINY
MUTÁCIE VŠADE OKOLO NÁS
Viete si predstaviť, že ste kúskom tikajúcich hodín? Že
i v kúsku kože je informácia o tom, kedy sa náš praprapredok rozišiel s praprapredkom šimpanza? Že podľa vlasových
cibuliek dokážeme zrekonštruovať osídľovanie tejto planéty
ľudstvom?
Najdôležitejším zdrojom informácii v celom našom tele sú
naše gény. DNA molekula, ktorá sa zmestí do mikroskopickej
bunky, vie nielen to, ako máme vyzerať, akú farbu vlasov
nám má vytvoriť a do akej veľkosti narastieme, ale i to, aká
je naša ľudská história.

NIEČO O MUTÁCIÁCH
Každý človek (a aj takmer všetky ostatné živočíchy) má dve
sady chromozómov, ktoré kódujú kompletný organizmus –
jednu od otca, druhú od matky. Môže sa zdať, že je to plytvanie mať hneď dve kópie. No práve to nás často chráni pred
rôznymi chorobami – ak nemáme funkčný gén od otca, tak
možno je dobrý aspoň ten od matky. Alebo naopak. DNA molekula je totiž neustále vystavovaná rôznym škodlivým vplyvom, napríklad pôsobeniu UV žiarenia, voľným radikálom,
alebo rádioaktívnemu žiareniu, ktoré spôsobuje mutácie. Nie
vždy je schopná sa sama opraviť, a tak mutácie skutočne
vznikajú a vôbec nie tak zriedkavo. Dokonca i pri samotnej
replikácii, ktorá nevyhnutne prebieha po celý život človeka,
vzniká veľa chýb – mutácií.
Ak v jednej molekule DNA vznikne mutácia, táto mutácia
sa v replikácii prenesie i na dcérske molekuly. Ak sa náhodou
stane, že mutácia vznikne v pohlavných bunkách, tak sa táto
mutácia prenesie i na potomstvo. Len takýto dedičný prenos
má v evolúcii význam. Ak by sa mutácia nepreniesla na potomstvo, zanikla by spolu so smrťou nositeľa.
Mutácie však nemusia byť vždy len zlé. Tak, ako mutácia môže niektorý gén poškodiť, a vy potom budete trebárs
plešatý, môže z nefunkčnej DNA vytvoriť i niečo pozitívne.
Predstavte si, že by ste zrazu nejakou mutáciou získali schopnosť vidieť ultrafialové svetlo – to je celkom pozitívna vlastnosť, no nie?
Mutácie sú dôležitým zdrojom
premenlivosti, ktorá spôsobuje
nielen to, že na tomto svete nebehá 6 miliárd identických človiečikov, ale i to, že z pôvodných jednobunkových organizmov, ktoré
vznikli v pradávnych moriach,
sa vyvinuli všetky živé formy na
tejto planéte – od vodných rias
cez mäkkýše, dážďovky, ruže,
kukuricu, tulene, hrochy, slony,
žirafy i my, ľudia (samozrejme,
nie takto za sebou a v tomto poTáto sučka Wendy má muradí!).
táciu v oboch alelách génu
Niektoré mutácie môžu mať pre myostatín – gén, ktorý
obrovský efekt. Stačí, že sa vyzabezpečuje rast svalov
mení alebo pridá jedna báza, a už

môže byť zmysel celého génu úplne iný. Z modrých očí sú
zelené. Z normálnych krviniek sú kosáčikovité. Z génu pre
funkčný inzulín je poškodený. A je z toho diabetes. Alebo sa
jednoducho nič nestane, čo je najčastejší prípad. Nie všetky
časti DNA sú rovnako dôležité, niektoré máme len tak, do
zásoby. Skutočne dôležité sú len asi 3 %, len taký malý kúsok
tvoria funkčné gény. Mutácie, ktoré nám nepomáhajú, ale ani
neškodia, nazývame neutrálne mutácie. Neutrálnymi mutáciami sa okolo roku 1965 zaoberal M. Kimura, ktorý položil
i základ takzvanej Neutrálnej evolúcie a teórie molekulových
hodín.

I jediná mutácia v dôležitom géne môže viesť k veľkej zmene

MOLEKULÁRNE HODINY
Mutácie vznikajú v molekulách náhodne. Neriadia sa žiadnymi pravidlami a ich vznik nedokážeme predpovedať. Dokážeme však štatisticky zistiť, ako rýchlo sa v akých génoch
vytvárajú. Štatistika je mocná zbraň, ktorá sa pri veľkých
číslach dobre používa, a keďže pri molekulách DNA máme
vždy veľké čísla (tisíce génov v genóme, milióny bázových
párov v molekule, miliardy buniek na experimenty), môžeme
sa na ňu pokojne spoliehať.
Teória molekulárnych hodín je založená na predpoklade,
že neutrálne mutácie v rovnakom géne alebo v rovnakom
úseku DNA vznikajú s rovnakou pravdepodobnosťou, a teda
približne rovnako často, i u rôznych druhov organizmov. Ak
sa v ľudskom géne pre hemoglobín za 25 miliónov rokov nazbieralo 10 mutácií, tak v myšacom géne pre hemoglobín sa
ich nazbieralo pravdepodobne rovnako veľa. Samozrejme,
nie rovnakých. Rozdiel medzi sekvenciami homologických
úsekov DNA u dvoch druhov organizmov bude potom úmerný času, kedy sa tieto dva druhy od seba oddelili, teda od ich
posledného spoločného predka. Z takýchto informácií vieme
približne určiť, ako sa jednotlivé druhy vyvíjali a v akom poradí sa odčleňovali. Informácie o takomto štiepení fylogenetických línií sa znázorňujú do grafov nazývaných kladogramy (klado – vetva, gram – graf, obrázok).
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Kladogram znázorňujúci fylogenetickú príbuznosť veľkých primátov. Najbližším
príbuzným človeka je šimpanz, potom gorila, orangutan a na koniec gibon.

Nemusíme sa obmedzovať len na príbuzné druhy. Kladogram znázorňujúci príbuznosť druhov môžeme vytvoriť zo
všetkých organizmov. Takýto strom nazývame aj Stromom
života.
Ak by sme vedeli i to, ako rýchlo sa mutácie hromadia, vedeli by sme zistiť i čas, kedy sa takýto spoločný predok dvoch
odlišných druhov preháňal po našej planéte. Keďže naše životy sú veľmi krátke v porovnaní s rýchlosťou mutácií, slúžia
nám na kalibráciu rýchlosti fosílne nálezy, z ktorých niekedy
vieme získať DNA a zistiť tak rozdiely medzi fosílnymi a súčasnými druhmi. Pri väčšine fosílnych druhov vieme pomocou rádionuklidových metód zistiť, kedy skamenený organizmus ešte žil, a tak vieme určiť približnú rýchlosť, s akou sa
mutácie hromadia. Hodnoty pravdepodobnosti vzniku mutácie sa pohybujú rádovo v počte niekoľko mutácií v danom
bázovom páre za miliardu rokov. Treba znova zdôrazniť, že
rýchlosť vzniku mutácií nie je doslovne konštantná, ale hovorí len o štatistickej pravdepodobnosti vzniku mutácie na
konkrétnom mieste.
Hoci predpokladáme, že rýchlosť mutácií v homologických úsekoch DNA u rozličných druhov je približne rovnaká,
neplatí to pre rôzne úseky DNA i v tom istom druhu. Úseky
DNA, ktoré sú pre život nevyhnutné, napríklad gény kódujú-

Strom života

ce históny, hormóny, alebo iné esenciálne bielkoviny, sa menia len minimálne. Ak by sa totiž takýto gén výrazne zmenil,
strata jeho funkcie by viedla k zániku organizmu ešte pred
rozmnožením, a tak by mutácia zanikla spolu s konkrétnym
jedincom. Naopak, úseky, ktoré nie sú také dôležité, napríklad nekódujú žiadnu bielkovinu (ako sme spomínali, je to
približne 97 % DNA), sa menia pomerne rýchlo. Patria sem
napríklad bývalé gény, ktoré už stratili svoju funkciu – pseudogény. Zmena v takýchto úsekoch organizmus vôbec nepoškodí a je prenesená do všetkých nasledujúcich generácií.
I niektoré bielkoviny, ktorých funkcia nie je až taká závislá
od presného a správneho poradia aminokyselín, sa menia pomerne rýchlo. Medzi takéto bielkoviny patria napríklad fibrinopeptidy, ktoré sú potrebné na zrážanie krvi.
Ak napríklad v nejakom géne vzniká priemerne jedna mutácia v jednom bázovom páre raz za 10 miliárd rokov, a dĺžka
celého génu je 10 000 bázových párov, vieme, že v celom
géne by mala vzniknúť jedna mutácia za milión rokov. Rozdiel medzi génom človeka a ekvivalentným génom psa je
v 200 bázach. Predpokladáme, že polovica mutácií vznikla
v psovi a polovica v človeku. Spoločného predka človeka
a psa na tejto Zemi tak očakávame približne pred 100 miliónmi rokmi.
Pretože molekulárne hodiny sú založené na porovnávaní
sekvencií DNA, najčastejšie nejakých génov, nazývame ich
niekedy aj génové hodiny. Môžete sa stretnúť i s pomenovaním evolučné hodiny, pretože nám hovoria o evolúcii organizmov. Niekedy nie je potrebné skúmať priamo DNA, ale
stačí porovnanie aminokyselín v bielkovine, čo je trochu jednoduchšia úloha. Platí pritom rovnaký predpoklad: rýchlosť
zmien v bielkovine je u rozličných druhov rovnaká.

ZAUJÍMAVÉ MUTÁCIE
Z potomkov pôvodného predka sa vyvinuli dva príbuzné druhy, oba
nesúce kópie génu. Za určitý čas sa v každom z nich nazhromaždilo
približne rovnako veľa, i keď rozdielnych, mutácií.
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Mutovať môže všetko živé: rastliny, živočíchy, ale i baktérie či vírusy. Zatiaľ čo mutácie vírusov a baktérií sú pre nás
veľmi nebezpečné, mutácie v živočíchoch a rastlinách využívame na získavanie rôznych variácií kvetov (rôzne druhy
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tulipánov, ruží, narcisov), plodín (rôzne druhy viniča) či domácich zvieratiek (plemená psov a mačiek). Z rôznych mutantov vyberáme tie, ktoré sa nám najviac páčia, a tie potom
šľachtíme ďalej. Niekedy však táto naša snaha môže viesť
k negatívnym výsledkom.
Neprestajným vyberaním zaujímavých jedincov a ich šľachtením sa
podarilo získať až takéto
škaredé zviera. Tomuto
psovi chýba kúsok DNA
na chromozóme 17, kde
sa nachádza gén zodpovedný za tvorbu zubov
a chlpov.
Niekedy
vyvoláme
mutácie zámerne, a využívame ich na štúdium
rôznych chorôb. Napríklad myši sú vhodným modelovým objektom na štúdium
obezity. Obézna myš sa od normálnej líši v jedinom géne –
chýba jej receptor pre leptín, hormón sýtosti. Táto myš nevie,
kedy má dosť, a neprestajne žerie.

Ovocné mušky Drosophila melanogaster – vľavo normálna
a vpravo zmutovaná

Zmutované tulipány. No nie sú nádherné?

Niektoré mutácie sú jednoducho zaujímavé. Toto jahniatko
sa narodilo na Novom Zélande. Má sedem nôh, dokáže však
normálne chodiť. Používa na to dve predné a všetky tri zadné
nohy. Zvyšné predné dve vlečie len tak za sebou.

Mutácie v ovocných muškách Drosophila melanogaster sú
veľmi časté, preto ich genetici obľubujú. Normálna muška
má len dve krídla. Takáto zmutovaná nie je schopná lietať. Na
obrázku vľavo je normálna a vpravo zmutovaná Drosophila
melanogaster. A niektoré mutácie sú dokonca krásne.

ZÁVER, ALEBO ČO Z TOHO
Načo je to celé dobré? Keby na svete neboli mutácie, vlastne
by sme neboli ani my. Vďaka náhodným zmenám v genóme
a selekcii najpodarenejších kúskov prebieha evolúcia, ktorá
umožnila prechod obyčajných jednobunkových baktérií na
niečo také komplikované, ako je človek. Vďaka zmenám
v DNA máme na svete tekvice, orchidey, komáre, lastovičky
i slony. Ako inak by toto všetko mohlo vzniknúť, keby bola
replikácia DNA dokonalá a nikdy by sa nič nezmenilo?
Mutácie a odlišnosti v DNA človeka hrajú podstatnú rolu
i pri určovaní rodičovstva a kriminalistike. Pomocou molekulárnych hodín zas vieme zistiť príbuznosť druhov, vieme
nájsť spoločného predka, kedy žil a aký asi bol. Na základe
podobnosti sekvencií DNA vieme zrekonštruovať putovanie
človeka od miesta jeho vzniku až po osídlenie najodľahlejších končín sveta. Vieme, kedy človek opustil Afriku a kam
šiel. Vieme zistiť, ako sa darilo dinosaurom a ako sa z nich
vyvinuli vtáky.
Dobré na tom je to, že tieto informácie nosíme stále pri
sebe. Každý má svoju históriu napísanú v každej bunke svojho tela, vo svojej DNA. A táto história sa nezabúda.
Barbora Trubenová
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Zaujímavosti zo živočíšnej ríše
Ak chceme pozorovať svet prírody a stať sa svedkami
nevídaných udalostí a zázrakov, nemusíme vyhľadávať
ďaleké hory či lesy, ani sa potápať do vôd najhlbších jazier
na svete. Mnoho zázrakov sa deje v našej blízkosti, v malých
oázach, ktoré spríjemňujú náš svet, a veľa šťastlivcov sa
s nimi stretáva na každom kroku.
L. J. Gonzales – autor španielskeho seriálu Živá záhrada
Bohaté možnosti pozorovania predstaviteľov živočíšnej ríše
poskytuje i podtatranská príroda. Niekoľko zaujímavých momentov z nej sa nám podarilo zachytiť i objektívom fotoaparátu vo Svite a v jeho najbližšom okolí – v lesoparku Baba.

Kačica divá – vták nápadný farbou i veľkosťou
Vďačným objektom pre pozorovateľov vďaka svojej veľkosti (približne 50 – 56 cm), sfarbeniu a pohybu vo vode
i nad ňou je počas celého roka kačica divá (Anas platyrhynchos). V období reprodukcie je samec nápadný najmä lesklou
tmavozelenou hlavou, za ktorou nasleduje biely prúžok – tzv.
obojok. Chrbát a krídla má hnedé, prsia a brucho belavé. Zrkadlo – pestro sfarbená škvrna na letkách – je modré s bielou obrubou. Zobák má zelenožltý s čiernym nechtom, nohy
oranžovočervené. Samica je zvrchu hnedočierna, tvár a hornú časť krku má svetlejšiu, spodnú časť tela na sivožltom
podklade má riedko škvrnitú. V období mimo reprodukcie je
sfarbenie oboch pohlaví veľmi podobné – obe pohlavia sú
hnedé, škvrnité, s belším spodkom.
Kačice divé žijú v monogamnom zväzku. Páry sa vytvárajú
už na jeseň, ale k samotnému páreniu dochádza až na jar.
Potravu si tento operenec zbiera na súši i vo vode. Z rastlín
konzumujú od rias až po trávy všetky dostupné druhy – stonky, listy, semená i plody. Na poliach konzumujú kukuricu,
obilniny i oziminy. Vo vodnom prostredí žerú vodný hmyz,
kôrovce, mäkkýše, pijavice i larvy obojživelníkov. Do vody
ponárajú iba hlavu a zobák, zadnú časť tela nechávajú nad
hladinou.
Plávacie blany medzi prstami nôh umožňujú nielen dokonalý pohyb vo vodnom prostredí, ale i zaujímavý pristávací
manéver v závere letu – pri dosadaní na hladinu pripomínajú
vodné lyže.

Kačica divá – samec

Kačica divá – samica

Kačica divá – po pristátí

Vodnár potočný – nenápadný „vodný škorec“

Kačica divá – vľavo samec, vpravo samica
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Vodnár potočný (Cinclus cinclus), v niektorej literatúre nazývaný aj vodnár obyčajný, ľudovo nazývaný vodný škorec,
patrí k tým operencom, ktoré nie
sú nápadné ani veľkosťou (približne 17 – 18 cm), ani farbou (biela
hruď a hnedočierny alebo sivočierny zvyšok tela). Vyzerá ako
striebrolesklá sklenená guľa, pretože vzduch medzi jemným perím
odráža svetelné lúče, čo spôsobuje
sklovitý výzor celého operenca.
Ako jediný zo spevavých vtákov
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si potravu zaobstaráva potápaním, hoci nemá na nohách plávacie blany. Vynikajúco pod vodou pláva, pričom sa poháňa
krídlami. Vchádza na dno vôd a tam si zbiera obživu, ktorú
tvorí hmyz, príležitostne i mlaď pstruhov. Dokáže sa kŕmiť
i v zime, neodlieta. Stavbou je výborne prispôsobený nielen
na potápanie, ale i behanie pod vodou. Nosové i ušné otvory
si môže zavrieť. Perie má veľmi husté, nepremokavé. Na rozdiel od väčšiny vtákov v kostiach nemá vzduch.
Patrí k zákonom chráneným druhom národného významu.
Spoločenská hodnota jedného jedinca je 332 € (10 000 Sk).

Ďateľ trojprstý – samec

Vodnár potočný – pohľad zboku

Ďateľ trojprstý – výnimka medzi ďatľami
Takmer všetky druhy stredoeurópskych ďatľov sú charakteristické štvoricou prstov s typickým smerovaním (dva dopredu, dva dozadu), čo im umožňuje pohyb po zvislých kmeňoch
stromov. Jedinou výnimkou je ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), v niektorej literatúre nazývaný i ďubník trojprstý.
Má iba tri prsty – chýba mu palec.

Často sa kŕmi pomerne nízko na strome, kde vyberá hmyz
spod jeho kôry. Slúži mu na to ostrý dlátovitý zobák. Oporu
tela mu poskytuje chvost s tuhými perami.
Často ho návštevník lesa môže viac počuť ako vidieť. Ozýva sa tichým hlbokým „pik“ alebo rapkavým „pik-ik-ik-ikik“. Hniezdi v dutinách stromov, najmä v oblastiach, kde žijú
i lykožrúty. Je zákonom chránený, patrí k silne ohrozeným
druhom európskeho významu. Jeho spoločenská hodnota dosahuje 1 659,70 € (50 000 Sk).

Krivonos smrekový – zobák ako kliešte
Zaujímavým zobákom i spôsobom získavania potravy milovníkov prírody dokáže upútať malý operenec (približne
16,5 cm) krivonos smrekový (Loxia curvirostra). Tvar jeho
zobáka patrí k najpodivnejším zo všetkých vtákov. Je krivý,
s prekríženými hákovitými čeľusťami. Dokáže nimi vyťahovať semená z hĺbky šišiek smrekov, ktorými sa živí, preto
sa nedostatku potravy nemusí obávať ani v zime. Zaradený
je medzi chránené druhy národného významu, spoločenská
hodnota jedného jedinca je 165,97 € (5 000 Sk).
Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Ďateľ trojprstý – samica

Krivonos smrekový – samec
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Chémia
Prírodné zbrane
Človek je najpočetnejší veľký cicavec našej planéty. Keby
sa ale ostatné organizmy proti nám „spikli“, rýchlo by sme
sa stali vyhynutým druhom. Veľmi pravdepodobnou príčinou
smrti mnohých jedincov by bola otrava jedom. Viaceré druhy
– od baktérií, cez huby a rastliny až po mnohobunkové živočíchy – totiž disponujú schopnosťami na výrobu „biologických zbraní“, ktoré by im závidel nejeden terorista. Týmito
zbraňami sú jedy, odborne nazývané toxíny. Vytvárajú ich vo
svojich telách a slúžia im na útok s cieľom získať potravu
alebo na obranu proti nepriateľom, aby sa sami nestali potravou. Sú často veľmi účinné a zasiahnu na „citlivom“ mieste –
narušia fungovanie buniek na molekulárnej úrovni, napríklad
vyradia z funkcie významný membránový proteín. To má za
následok zmenu v nejakom fyziologickom procese, ktorý je
pre život bunky aj celého organizmu nevyhnutý, a preto otrávený umiera.

ŽRALOČÍ MUŽ A JEHO JED
Na havajskom ostrove Maui neďaleko prístavu Hana je malá
dedinka. Už oddávna sa jej obyvatelia živili rybolovom. Legenda hovorí, že rybári každé ráno vyšli na more, večer ich
však zakaždým bolo o jedného menej. Obvinili z toho čudáckeho hrbáča žijúceho na kraji dediny. Zúrivo sa naňho vrhli
a na mieste jeho hrbu objavili žraločiu tlamu s ostrými zubami. Teraz im už bolo jasné, že smrť ich priateľov má na svedomí on, žraločí muž. Zabili ho, spálili a popol vysypali do
neďalekého prílivového jazierka. V jazierku začali zanedlho
rásť červenohnedé organizmy, ktoré keď otreli o hrot oštepu
či kopije, zasiahnutého neminula smrť. Organizmy preto nazvali Limu Make o Hana, v preklade Chaluhy smrti z Hany,
a jazierko sa stalo Jazerom smrti. V 60-tych rokoch 20. storočia sa vedci začali zaujímať o tento smrtiaci jed havajských
domorodcov. Zistili, že organizmus, z ktorého jed pochádza,
je koral, a dali mu meno Palythoa toxica (zatiaľ nemá slovenský názov). Jed pomenovali palytoxín.
Palytoxín je jedným z najúčinnejších toxínov na svete,
údajne je to druhá najjedovatejšia nebielkovinová látka, aká
bola kedy objavená. Jeho zložitú a komplexnú štruktúru, ktorá sa ukrýva pod vzorcom C129 H 223 N 3O54 , môžete vidieť na
obrázku. Človeku sa stanú osudnými už 4 mikrogramy tejto
látky. Pre lepšiu predstavu – 1 gram by mohol teoreticky zabiť

Molekula palytoxínu
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250 000 ľudí. Tieto čísla boli stanovené na základe hodnoty
LD50 u iných cicavcov, napríklad myší a psov. LD je skratka
anglického výrazu lethal dose, v preklade smrteľná dávka,
a hodnota LD50 vyjadruje množstvo skúmanej látky, ktoré
usmrtí polovicu jedincov v sledovanej populácii. Udáva sa
zvyčajne v nanogramoch alebo mikrogramoch na 1 kilogram
telesnej hmotnosti jedinca daného druhu.
Palytoxín je pre organizmy nebezpečný, pokiaľ ho zjedia
alebo sa im dostane priamo do krvi, pri styku s pokožkou „len“
vyvoláva pľuzgiere. U myší nastáva smrť do niekoľkých minút. Medzi typické príznaky otravy patrí bolesť v hrudníku,
problémy s dýchaním pripomínajúce astmu, zmeny tlaku krvi
a srdcovej činnosti. Nasleduje hemolýza (rozklad červených
krviniek) a súčasne zlyháva činnosť srdca. Telu obete kvôli
nedostatku červených krviniek chýba kyslík a keď poslušnosť vypovie aj srdcový sval, je s otráveným koniec.
Hoci je molekula palytoxínu spomedzi molekúl toxínov
jedna z najväčších, je ťažké predstaviť si, že niečo také malé
môže zabiť zdravého mnohobunkového živočícha. Tajomstvo spočíva v tom, že palytoxín útočí na to, bez čoho sa
nezaobíde žiadna živočíšna bunka – na Na + / K + ATPázu,
nazývanú aj sodno-draselná pumpa. Pod týmto názvom sa
ukrýva bielkovinový komplex zabudovaný do plazmatickej
membrány. Jeho úloha sa dá vyčítať z názvu – slúži ako pumpa na prenos sodných a draselných iónov cez membránu za
spotreby ATP (rozklad molekuly ATP dodáva celému procesu
potrebnú energiu). Pre fungovanie živočíšnej bunky je dôležité, aby v okolí bunky bola niekoľkonásobne vyššia koncentrácia sodných katiónov a niekoľkonásobne nižšia koncentrácia draselných katiónov ako vo vnútri bunky. Tie ale
prirodzene podľa zákonov fyziky a chémie prúdia z miesta
svojej vyššej koncentrácie do miesta nižšej koncentrácie, čiže
práve naopak, ako by to „chcela“ bunka. Preto bunka musí
investovať energiu do presunu sodných katiónov von z bunky
a draselných katiónov do bunky, aby si, obrazne povedané,
draselné katióny ustrážila vo vnútri a sodné držala vonku.
Jedným z nástrojov na takéto presúvanie je práve spomínaná
sodno-draselná pumpa, ktorá za spotreby energie prenáša tri
sodné katióny von z bunky a súčasne dva draselné katióny do
bunky. Mechanizmus prenosu je znázornený na obrázku.
Pumpa s naviazanou molekulou ATP na seba naviaže tri
sodné katióny (číslo 1 na obrázku), rozštiepenie ATP spôsobí
fosforyláciu (2) a s tým spojenú konformačnú zmenu proteínového komplexu (bielkoviny zmenia svoj tvar) a katióny
sa uvoľnia do okolia bunky (3). Pumpa potom naviaže dva
draselné katióny (4), čo ju defosforyluje, teda sa zbaví naviazaného fosfátu (5), nastane konformačná zmena a draselné
katióny sú uvoľnené do bunky (6). Na proteínový komplex sa
naviaže ďalšia molekula ATP a cyklus začína odznova.
Bunka toto všetko nerobí len tak „z nudy“. Udržanie správnej koncentrácie sodných a draselných katiónov je potrebné
na zabezpečenie pokojového potenciálu, na transport iných
molekúl do bunky, na udržanie stáleho objemu bunky a na
signalizáciu niektorých dejov. Pokojový potenciál je nevyhnutý na to, aby sa mohol preniesť vzruch (keď sa pokojový
potenciál zmení na akčný potenciál), a preto výrazne ovplyvňuje fungovanie svalových a nervových buniek. Pasívny
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Fungovanie sodno-draselnej pumpy

transport sodných iónov späť do bunky po svojom koncentračnom spáde je využitý na „zvezenie sa“ iných molekúl,
ktoré je potrebné dostať do bunky a samovoľne do nej prúdiť nechcú. Všetko funguje tak, ako má, až kým sa neobjaví
votrelec – palytoxín. Naviaže sa na sodno-draselnú pumpu
a stane sa z nej obyčajný otvorený kanál, ktorým si ióny prúdia ako chcú, v smere svojho koncentračného spádu – sodné
katióny do bunky a draselné z bunky. Svaly a nervy prestávajú správne fungovať, najrýchlejšie sa to prejaví na činnosti
srdcového svalu a ciev, ktoré sa stiahnu. Záchrana je možná
iba vtedy, keď sa otrávenému urýchlene do srdca dodajú vazodilatátory („rozširovače“ ciev).
Hoci havajskí domorodci o mechanizme pôsobenia palytoxínu nikdy nevedeli, videli, že zabíja pomerne rýchlo a účinne, a preto ho využívali na lov zveri. Je možné, že jed nie je
produkovaný koralom, ale baktériami, ktoré v ňom žijú. Tiež
sa zistilo, že tento druh koralu nie špecifický pre daný havajský ostrov, ale že sa nachádza na viacerých miestach v južnej
polovici Tichého oceánu.

AKO LOVIA HADY
Hady nikdy neboli ľuďom obzvlášť sympatické. Niektoré
z nich, najmä tie tropické, sú pre svoje okolie mimoriadne
nebezpečné. Ako úspešné predátory sú často na vrchole alebo
tesne pod vrcholom potravinového reťazca. Stratégiou väčšiny z nich je zahryznúť, otráviť a pochutnať si na paralyzovanej obeti. Hadí jed sa tvorí v špecializovaných žľazách, ktoré
vznikli modifikáciou príušných slinných žliaz stavovcov. Jedom sú sliny so špecifickými vlastnosťami. Obsahujú zmes
rôznych enzýmov, ktoré pomáhajú natráviť telo obete, aby
bolo pre hada ľahšie stráviteľné, a toxínov, ktoré majú
obeť omámiť, prípadne usmrtiť. Dva
asi
najznámejšie
toxíny sú najatoxín
kobry a bungarotoxín bungara, príbuzného pytónov.
Kobra indická

Sú to tzv. neurotoxíny a majú rovnaký
cieľ – v bunkách obete zablokovať acetylcholínový receptor nikotínového ty
pu (na obrázku nižšie). To je receptor
v membránach buniek nervov a svalov
reagujúci na acetylcholín (a aj nikotín,
preto je to receptor nikotínového typu).
Acetylcholín je mediátorová molekula, ktorá prenáša vzruch v synapsii –
nielen z nervu na nerv, ale aj z nervu na
výkonný orgán, čiže sval alebo žľazu.
Synaptické spojenie sa nachádza medzi
dvomi nervami alebo medzi nervom
a svalovou bunkou (v svale alebo žľaze). Na jednej strane synapsie (na tzv.
presynaptickej membráne) sú vylúčené
molekuly acetylcholínu do „voľného
priestoru“ a na druhej strane synapsie
(na tzv. postsynaptickej membráne) sú tieto molekuly zachytávané acetylcholínovými receptormi. V tomto prípade
sú receptory nikotínového typu akési kanály pre rôzne ióny,
ktoré sa otvoria po naviazaní acetylcholínu a ióny nimi môžu
prúdiť, pričom sa prenáša vzruch.
Najatoxín a bungarotoxín sa nevratne
viažu na acetylcholínový receptor a zabraňujú tak tomu, aby sa tam naviazal acetylcholín. Vzruch sa preto nemôže šíriť a svalové bunky nedostávajú signály, čo majú
robiť. Postihnuté sú nielen priečne pruhované svaly ovládané vedomím, ale aj hladké svaly ovládané autonómne – jedným
z nich je aj bránica, hlavný dýchací sval.
Tá je pomerne rýchlo paralyzovaná a obeť
umiera na udusenie. Smrť nastáva zvyčajne
6 až 12 hodín po uhryznutí. Pomôcť môžu
umelo dodané protilátky proti hadiemu
jedu. Získavajú sa vstreknutím jedu do krvi
zajaca, koňa, ovce alebo kozy, pričom tieto zvieratá si vytvoria voči jedu protilátky
a ľudia ich potom izolujú z ich krvi. Do krvného obehu obete
ale musia byť dodané čím skôr po uhryznutí, pretože sa naviažu na voľné molekuly jedu a zneškodnia ich, ale škodu,
ktorá už bola napáchaná, nedokážu napraviť.
Na prvý pohľad sa zdá samozrejmé, že hady sú voči svojmu jedu imúnne. Majú však rovnaký mechanizmus prenosu
vzruchu ako svoje obete, a preto by im jed mal škodiť rovnako. Niektoré druhy, napríklad štrkáč, majú vo svojej krvi protilátky zneškodňujúce toxíny. Kobry však nič také nemajú,
a predsa im ich vlastný jed neškodí. Ich dômyselný spôsob
ochrany spočíva v tom, že miesto, kam sa na receptor viaže
toxín, majú zakryté sacharidovým reťazcom. Cukor nebráni väzbe acetylcholínu, ale bráni naviazaniu toxínu. Tvorbu
sacharidového reťazca majú zakódovanú vo svojom genóme
a keď sa tento gén umelo prenesie do myši, aj ona sa stáva
imúnnou voči jedu kobry. Rovnaký mechanizmus využívajú
aj niektoré iné živočíchy živiace sa jedovatými hadmi, napríklad čeľaď cicavcov mungovité. Vďaka prítomnosti sacharidových reťazcov na acetylcholínových receptoroch si môžu
bezpečne pochutnať na jedovatej kobre.
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LEN PRE GURMÁNOV
Predstavte si, že ste v Japonsku v luxusnej reštaurácii a rozhodnete sa vyskúšať tú „najjaponskejšiu“ špecialitu – rybu
fugu. Je síce bez chuti, ale hovoríte si, že ani halušky nechutia každému. Asi po 20 minútach vám znecitlivejú pery
a jazyk, potom cítite mravčenie v rukách, nohách aj na tvári, po chvíli máte už necitlivé celé telo, nedá sa vám sedieť,
máte problémy s dýchaním a ani srdce nepracuje úplne tak,
ako by malo. Na prvý pohľad vyzeráte mŕtvi, ale mozog vám
pracuje takmer bezchybne. Napoja vás na prístroje a keď prežijete 24 hodín, ste zachránení, hoci v stave podobnom kóme
môžete zotrvať aj niekoľko dní. Ak máte smolu, približne po
štyroch hodinách umierate na otravu tetrodotoxínom.
Tetrodotoxín je jed nachádzajúci sa vo viacerých morských, ale aj niekoľkých suchozemských organizmoch. Na
útok či obranu ho využívajú väčšinou tropické ryby z čeľade
štvorzubcovité (Tetraodontidae), dvoj
zubcovité (Diodontidae), papagájovce
a niekoľko ďalších
druhov – chobotnica
krúžkovaná (údajne
najjedovatejšia cho
botnica pre človeka),
mlok kalifornský,
ropuchy rodu AteRyba z čeľade štvorzubcovité
lopus, hviezdovky
(tzv. morské hviezdice), morské ploskavce a málo známe
morské bezstavovce, ako napríklad štetinatoústky a pásnice.
Nedávno vedci zistili, že tieto organizmy si tetrodotoxín samy
netvoria – produkujú ho baktérie, ktoré žijú v ich telách. Je
to obojstranne výhodné spolužitie, pretože mnohobunkový
organizmus poskytuje baktérii potravu a priestor pre pokojný život a rozmnožovanie a baktéria na oplátku produkuje
toxín, ktorý je pre ostatných značne jedovatý. Tetrodotoxín
je po maitotoxíne (najjedovatejšia látka) a palytoxíne tretia
najjedovatejšia nebielkovinová látka. Pre dospelého človeka
je pri požití smrteľne nebezpečných približne 25 mg, ale ak
by bol dodaný priamo do krvi, na usmrtenie by stačilo len
niečo vyše pol miligramu. Jed obsiahnutý v jednej rybe by
teoreticky mohol zabiť 30 dospelých ľudí.
Tetrodotoxín rovnako ako najatoxín a bungarotoxín pôsobí na prenos vzruchu – narúša funkciu rýchlych sodíkových
kanálov v membránach svalových buniek. Keď sa na takúto
membránu dostane vzruch informujúci o tom, že sa má sval
stiahnuť, rýchle sodíkové kanály sa otvoria. Do svalovej bunky prúdia sodíkové katióny (v smere svojho koncentračného
spádu), ktoré signalizujú, že sval má vykonať prácu. Molekuly
tetrodotoxínu sa naviažu na takýto kanál, čím ho „zapchajú“ –
sodíkové katióny ním už nemôžu prúdiť a nemôže sa preniesť
signál o tom, že sa má svalová bunka stiahnuť. Svaly prestávajú pracovať, čo človek pociťuje ako postupné znecitlivovanie celého tela. Tetrodotoxín sa nevie dostať cez bariéru, ktorá
zabraňuje rôznym látkam prechod do mozgu, a preto nijak neovplyvňuje jeho fungovanie. Kým otrávení dýchajú a bije im
srdce, všetko vnímajú, hoci navonok vyzerajú takmer mŕtvi.
Príčinou smrti je väčšinou paralýza bránice a obeť sa zadusí.
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Srdce až také ohrozené nie je,
pretože na svoje fungovanie
využíva pomalé sodíkové kanály, na ktoré tetrodotoxín pôsobí oveľa menej. Živočíchy,
v ktorých telách žijú baktérie
produkujúce
tetrodotoxín,
sú voči nemu imúnne vďaka
mutácii v proteíne tvoriacom
sodíkový kanál. Tetrodoxín sa
naň nemôže naviazať a zablo- Trojrozmerný model tetrodoxínu
kovať ho.
Človek sa s týmto jedom stretáva takmer výlučne pri konzumácii japonskej špeciality – ryby fugu. Pod týmto názvom
sa ukrýva viacero druhov rýb z čeľadí štvorzubcovité a dvojzubcovité obsahujúcich tetrodotoxín, ktorý je koncentrovaný
najmä vo vnútorných orgánoch a koži, najviac je ho v pečeni
a vaječníkoch. Pripravovať ho môžu len certifikovaní kuchári,
ktorí musia okrem iného starostlivo odstrániť časti obsahujúce tetrodotoxín. Nikto však nie je neomylný a veľa ľudí tento
pokrm vyhľadáva práve preto, že jeho konzumácia je spojená s adrenalínovým zážitkom (najmä keď malé množstvo
jedu spôsobí očakávané dočasné znecitlivenie pier a jazyka).
Otravy sa však najčastejšie objavujú medzi rybármi, ktorí si
rybu fugu pripravujú sami doma. Proti tetrodotoxínu zatiaľ
neexistuje žiadny protijed a liečba po otrave je založená na
udržaní základných životných funkcií, najmä dýchania. Na
Slovensku sa k takejto rybe nedostanete, pretože jej predaj je
zakázaný vo všetkých štátoch Európskej únie. V USA sa podáva v menej ako 20 špecializovaných reštauráciách. Časom
však možno zavíta aj do našich obchodov, pretože sa vedcom
darí chovať tieto ryby s nulovým obsahom tetrodotoxínu – od
narodenia ich kŕmia stravou neobsahujúcou žiadnu z baktérií
produkujúcich toxín a neobsahuje ich ani voda, v ktorej žijú.
Otázne je, či takúto rybu s mdlou chuťou bude niekto jesť,
keď pre adrenalínových nadšencov stratí svoje čaro.
Lenka Veselovská
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Osobnosti
Michael Faraday – počúval hlas prírody
Ovplyvnil vedecké poznanie
Urobil základné objavy o elektrine, magnetizme, ale aj v chémii. Ním odhalená elektromagnetická indukcia, zákony elektrolýzy, poznanie benzénu, skúsenosti s výrobou optických
skiel a oceľových zliatin ovplyvnili vtedajšiu teóriu i prax.
Poznatky tohto muža zmenili obraz sveta. Veda začala prispievať k uľahčeniu ľudských technických starostí.
Michael Faraday (22. 9. 1791 – 25. 8. 1867) sa vyučil za
kníhviazača a predavača. S neskrývanou zvedavosťou nav
števoval po večeroch populárnovedecké prednášky z fyziky i astronómie. Zriadil si domáce chemické laboratórium.
Známy chemik Davy ho zobral
za pomocníka. Neskôr s ním pripravoval pokusy k prednáškam
v Kráľovskej spoločnosti. Dopracoval sa až k samostatným
prednáškam a nesmrteľným objavom. Faraday sa vypracoval
na samostatného technika, vedca
i pedagóga. Systematickou experimentálnou prácou a nevšednou intuíciou obohatil prírodnú
vedu a položil základy rozvoja
elektrotechniky.
Zaoberal sa skvapalňovaním plynov. Zaviedol pojmy ako
elektrolýza, anóda, katóda, ión. Spoznal zákony súvisiace
s chemickým účinkom elektrického prúdu. Vysvetlil vznik
elektromotorického napätia v galvanickom článku. Pochopil
elektrické i magnetické pole ako prostredie so silovými účinkami popísané siločiarami. Vytušil možnosti premeny jednej
formy energie na druhú. Odmietol pôsobenie elektromagnetických síl na diaľku. Objavil elektromagnetickú indukciu,
keď pri zmene (zapojení a vypnutí) prúdu v primárnej cievke
vznikol indukovaný prúd v sekundárnej cievke. Objavil aj
princíp dynama a elektromotora. Získal elektrinu z magnetizmu.

Neobyčajne jednoduchý a skromný
Geniálny anglický fyzik Faraday je príkladom šľachetnosti
i užitočnosti moderného vedca. Prírodné vedy nás učia, aby
sme nezanedbávali nič, nepohŕdali malými začiatkami, pretože tie nutne predchádzajú všetky veľké veci pri poznávaní
vedy čistej i aplikovanej... Vedec nech ochotne počúva všetky
návrhy, ale nech usudzuje sám. Nesmie mať obľúbené hypotézy, školy, majstrov. Nerešpektuje osoby, ale veci. Ide za jediným cieľom, za pravdou. On sám bol neobyčajne skromný
a nenáročný, húževnatý, usilovný, snaživý, túžiaci poznať čo
najviac, svedomitý, trpezlivý a pritom dôkladný v metódach
výskumu, s neuveriteľne zvedavou pozornosťou. Uznával, že
veľké veci uskutoční ten, kto sa pokúša aj o nepravdepodobné. Skutočná pravda sa vždy nakoniec prejaví, a ak je opačná strana v nepráve, ľahšie sa presvedčí, keď sa jej odpovie
zhovievavo, ako keď sa úplne zotrie. Uznal, že sme určení na
poznávanie pravdy uplatňovaním rozumu. Jeho oči vyžarovali nadšenie nad účelnou prírodou i vieru vo vyšší zmysel jej

zákonov. Vedu chápal nielen ako zdroj intelektuálnych podnetov, ale aj ochoty na spoluprácu. Vnímal harmóniu prírody
i božieho slova. Prežil jednoduchý, nedramatický život plný
vedeckých objavov s trvalými následkami. Nevyužíval svoje
vynálezy na obchod ani slávu. Neprijal spoločenskú funkciu
prezidenta Kráľovskej spoločnosti, ani šľachtický titul. Bol
som vždy človekom s veľmi živou fantáziou, schopný rovnako uveriť Rozprávkam tisíc a jednej noci ako encyklopédii.
Zostane prvým a posledným romantikom fyziky, ktorý neraz
povedal: Vo fyzike nie je absurdno nikdy vylúčené.

Hlboké užitočné zásady
Mal aj zaujímavé pedagogické postrehy. Takmer každý človek posudzuje sám seba podľa toho, čo si myslí, že by mohol
dokázať, druhí ho ale posudzujú len podľa toho, čo skutočne
dokázal. Uznával, že je potrebné cvičiť úsudok (pozornosť
i logiku) a pozorované fakty spájať zdôvodnenou ideou do
pevnej štruktúry. Nevyhýbal sa ani zmenám názoru: Prírodoveda nás učí starostlivo odvodzovať princípy, pevne sa ich
držať alebo celú úvahu zmeniť... Človek, ktorý si je istý tým,
že má pravdu, sa skoro určite mýli. Všetky naše teórie sú založené na neurčitých údajoch a všetky vyžadujú zmeny a ďalšie dôkazy. Optimisticky vnímal aj starosti: Mnoho vecí, ktoré
sa zdajú ako ťažkosti, sa iba tak zdajú z nášho pohľadu, lebo
aj tak sa zmenia na požehnanie. Vysoko si vážil ľudskú spoluprácu a priateľstvo: Považujem pravé priateľstvo za jeden
z najväčších citov, ktorých je ľudská myseľ schopná, vyžaduje
úmysel skoro nekonečnej sily a súčasne úplné poznanie samého seba. Vedel, že je lepšie byť slepý k zaujatosti a čulý pri
postrehnutí dobrej vôle.

Spoločne s prírodou
I keď v jeho prácach nenájdeme
matematickú rovnicu, je zrejmé,
že Faraday intuitívne pochopil
skoro všetky súvislosti v oblasti elektrických a magnetických
javov. Experimentoval vlastnými rukami a pritom premýšľal.
Zbieral i produkoval. Hypotézy
preveroval logicky a experimentom. Chápal iba kvalitatívne,
načrtol plán toho, čo videl pred
sebou. Vyjadril to prirodzenou
rečou. Syntézu v matematickom jazyku urobil James Clerk
Maxwell, ktorý vysoko ocenil obrovské, odborné i ľudské,
zásluhy M. Faradaya: „Na Faradaya hľadíme najmä ako na
najužitočnejší a súčasne najušľachtilejší typ vedca... Faraday
je a navždy zostane tvorcom všeobecného učenia o elektromagnetizme.“ Po objavoch týchto dvoch velikánov využitie
poznatkov o elektrine podstatne zmenilo život ľudstva.
Dušan Jedinák
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Technologické míľniky v oblasti
informácií a komunikácie
Vývoj elektroniky, chémie a strojárskeho priemyslu od konca
devätnásteho storočia po dnešok nám umožnil byť v okamžitom kontakte so zvyškom sveta. Spôsob života ľudí sa za
posledné storočie prudko zmenil z vidieckeho na mestský, zo
vzdelania pre elitu sa stalo masové vzdelávanie pre všetkých,
poľnohospodárstvo nahradzoval výskum. Následný tok informácií, nových nápadov, ľudí a materiálov priniesol výrazné sociálne zmeny. Nespočetné objavy prispeli k vývoju
mnohých komunikačných prostriedkov, ktoré potrebujeme na
zachytenie, úschovu a prenos informácií. Bezdrôtová komunikácia a optické vlákna slúžia našej modernej internetovej
spoločnosti. Kremíková chémia a vysokovýkonné polyméry
umožnili vznik dnešných počítačových mikroprocesorov.
Film, televízia a fotografia zachytávajú naše spomienky. To
všetko sú výsledky technologického pokroku. Dosiahnuté vedecké objavy prispievajú k udržaniu kontaktov medzi vzdialenými členmi rodiny a priateľmi.

Pokroky v telekomunikácii
Odkedy Bell vynašiel telefón v roku
1876, stal sa tento základným kameňom nášho moderného života ponúkajúc takmer okamžité spojenia po
celom svete.
Prvá hlasová konverzácia bola prenesená naprieč Atlantikom v roku
1926 a v roku 1927 bola zriadená
vysielačková telefónna služba medzi New Yorkom a Londýnom. Firma AT&T spustila medzinárodnú telefónnu službu v roku
1935. Medzikontinentálna telefónna služba bola nakoniec
spustená pomocou podmorských
káblov v roku 1956 a od roku 1962
pomocou satelitov. Dnešní inžinieri
nás posunuli od medených káblov
k optickým, od spojovacích centrál
k satelitom a od spoločných telefónnych prípojok k internetu.
Mobilné telefóny a pagery závisia od tlačených integrovaných obvodov, pokrokových materiálov a miniaturizačných technológií. Laboratóriá AT&T
vyvinuli mobilné telefóny do auta už
v 40-tych rokoch minulého storočia,
ale verejnosť nezaujali kvôli nedostatku komunikačných kanálov. 80-te
roky boli veľkým zlomom, keď bola
bezdrôtová komunikácia rozdelená
na skupiny buniek, ktoré automaticky
prepínali pohybujúcich sa telefonujúcich a každá bunka tak mohla byť
použitá viackrát. Mobilné telefóny sa
rýchlo stali žiadanými.
Napriek tomu, že nemecký vynálezca Arthur Korn elektronicky preniesol prvé obrázky už v roku 1902, prvý funkčný
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fax debutoval až v roku 1924. Využíval upravené telefonické obvody na prenos obrazu pomocou telefotografie: Svetlé
a tmavé miesta fotografie boli premenené na elektrické signály, ktoré reprezentovali odtiene na fotografii. Tieto signály
boli telefonicky prenesené na prijímací filmový negatív a potom vyvolané v tmavej komore. V roku 1949 bola predstavená
prvá xerografická kopírka, ktorá umožňovala presnú replikáciu obrazu. Prínos chémie do vývoja faxu znamenal nové tonery a atramenty, modernú papierovú technológiu a nakoniec
technológiu organických fotoreceptorov v 70-tych rokoch.
Optické vlákna dnes poskytujú infraštruktúru na prenos
informácií pomocou laserového svetla, čo predstavuje revolučný technický pokrok. Vedeckí výskumníci vynašli prvé
optické vlákno v roku 1970. Odvtedy boli tieto vlákna produkované a používané ako integrované súčasti. Prvý svetelný
systém na prenos hlasu, dát a videa cez sieť bol inštalovaný
v roku 1977. Dnes dokáže jeden optický kábel preniesť milióny telefónnych hovorov, dátových súborov a videozáznamov.
Do 60-tych rokov minulého storočia bola hlasová komunikácia medzi Severnou Amerikou a ostatnými kontinentmi
veľmi drahá. V roku 1962 bol na orbitu vypustený prvý aktívny komunikačný satelit Telstar.

Vývoj týchto satelitov nebol jednoduchý, vyžadoval si vyvinúť štruktúrne materiály (kovové zliatiny, plasty a ďalšie
moderné materiály), počítačové a elektronické súčasti a palivovú technológiu nutnú na ich vypustenie. Komunikačné
satelity hrali hlavnú úlohu v rozširovaní možností medzinárodných aj domácich hovorov na veľké vzdialenosti až do
90-tych rokov. Dnes sa komunikačné satelity využívajú pri
televíznych prenosoch vrátane priamych prenosov na domáce
satelitné prijímače s digitálnou televíziou. Využívajú sa tiež
na navigáciu prostredníctvom GPS, presné určovanie polohy
a snímkovanie zemského povrchu.

Výpočtová technika
Inžinierstvo poháňalo výpočtovú revolúciu a stále pomáha pri vytváraní rýchlejších, výkonnejších a lacnejších počítačov. V roku 1939 bol zhotovený prvý
elektronický počítač na Iowskej štátnej
univerzite. V 40-tych rokoch sa začali
objavovať programovateľné kalkulačky
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s binárnou sústavou a booleovskou logikou. V roku 1946 bol
spustený prvý elektronický digitálny počítač ENIAC.
Prvý minipočítač uzrel svetlo sveta v roku 1962. V roku
1971 spoločnosť Intel predstavila 4-bitový mikroprocesor
4004 a trh s osobnými počítačmi (PC) odštartoval. Dnes vývoj pokračuje s tranzistormi, kremíkovými čipmi, integrovanými prvkami, zariadeniami na úschovu dát a rôznymi modernými materiálmi.
Veda umožnila vytvorenie polovodičov z kremíka a germánia na poháňanie dnešných počítačov, spotrebičov a komunikačných prostriedkov. Oproti kovom u polovodičov so
zvyšujúcou teplotou ich vodivosť stúpa. Umožňujú, aby boli
elektronické prvky menšie, rýchlejšie a energeticky úspornejšie. Výskumníci v polovodičovom priemysle poskytujú
kontrolu kvality komponentov, optimalizáciu výrobných procesov, odstraňovanie nedostatkov a inováciu v mikroelektronických zariadeniach.
V roku 1947 John Bardeen, William Shockley a Walter
Brattain ukázali, že tok elektriny cez kremík môže byť ľahko kontrolovaný. Potom boli vytvorené prvé kremíkové čipy,
integrované obvody a mikroprocesory umožňujúce vznik
dnešných výkonných počítačov. Kremíkové čipy (1961) sa
skladajú z tranzistorov, rezistorov, kondenzátorov a pamäťových čipov, ktoré sú zabudované do vrstiev kremíka a prechádzajú zložitým chemickým procesom. V roku 1967 bola vyrobená prvá prenosná kalkulačka s integrovaným obvodom.
V 80-tych rokoch boli integrované obvody použité v počítačoch. Na obrázkoch je prvý integrovaný obvod a jeho súčasná
podoba.

V posledných rokoch došlo k výraznému zlepšeniu v počítačových zobrazovacích zariadeniach. Farebné grafické
obrazovky s vysokým rozlíšením sú založené najmä na technológii katódovej trubice (CRT). V roku 1969 boli vynájdené
obrazovky s technológiou tekutých kryštálov (LCD) založené na organických zlúčeninách. Súčasný ďalší vývoj predsta-

vuje obrazovky s tenkofilmovými tranzistorovými tekutými
kryštálmi, kde je každý bod obrazu ovládaný vlastným tranzistorom. LCD panely veľmi rýchlo vytláčajú staršie katódové obrazovky.
Údaje musia byť zaznamenávané, aby mohli byť neskôr
opakovane použiteľné. Inžiniersky pokrok zaistil, že médiá pre toto nahrávanie sú veľmi kvalitné, ľahko použiteľné
a lacné. Rýchly vývoj možností zaznamenávania (vyššie rozlíšenie, väčšia rýchlosť, farba), fotografických filmov, magnetických audio-pások a digitálnych obrázkov spôsobil
tiež nutnosť vývoja dátových zariadení. V roku 1955
americký vynálezca a počítačový priekopník Reynold
Johnson vyvinul prvý pevný
disk na úschovu digitalizovaných dát.
V súčasnosti sú stále populárnejšie tzv. flash pamäte založené na elektronických obvodoch bez pohyblivých súčastí,
čo z nich robí oveľa odolnejšie médiá.

Vývoj zábavného priemyslu
Fotografia a filmová technika nám umožňuje zachytiť najdôležitejšie zážitky a ľu
dí v našom živote.
V roku 1927 vznikol prvý celovečerný film so synchronizovanou hudbou
a dialógmi, The Jazz Singer. V neskorých 30‑tych rokoch boli vďaka vývoju
spoločnosti Technicolor uvedené prvé
farebné filmy, čo znamenalo obrovský kinematografický pokrok. Chémia filmu si
vyžadovala niekoľko objavov v oblasti základných materiálov, rôznych chemických roztokov a svetelnej expozície.
Škótsky vynálezca John Logie Baird prvýkrát verejne predstavil televízor v Londýne v roku 1926. Na prenos obrazu
používal Nipkowov kotúč patentovaný v roku 1883.

V roku 1927 Philo T. Farnsworth
odvysielal prvý televízny obraz
s použitím katódovej trubice, ktorá
bola vynájdená v roku 1897.
Ďalších 20 rokov v elektronike
vládla éra vákuových elektrónok.
V 50-tych rokoch bolo uskutočnených mnoho vylepšení vrátane integrovaných obvodov v roku 1958.
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Ďalšie desaťročia priniesli nové zob
razovacie zariadenia, miniaturizačný
pokrok a iné zdokonalenia elektroniky. Moderné televízory sú založené
na technológii tekutých kryštálov
alebo plazmovej obrazovke.
Vývoj batérií rovnako prispel k popularizácii fotoaparátov, napríklad,
od 50-tych rokov boli veľmi populárne mangánové alkalické
baterky pre malé fotoaparáty so zabudovaným bleskom. Dnes
sú to skôr dobíjateľné nikel-metalhydridové (NiMH) alebo
lítium-iónové (Li-Ion) batérie. Úprava filmových materiálov,
elektroniky a batérií vyústila v roku 1963 do predstavenia
kompaktného fotoaparátu Instamatic od
firmy Eastman Kodak, ktorého sa počas
60-tych a 70-tych ro
kov predalo 50 miliónov kusov.
Dnes sú čoraz populárnejšie digitálne fotoaparáty a na vyvolávanie filmov sa postupne zabúda. Digitálna technológia
postupne preniká aj do oblasti kinematografie, zatiaľ ale nepredstihla kvalitou klasický film.

Rozvoj elektroniky
Spotrebná elektronika, mobilné telefóny a osobné počítače
vyžadujú pevné a odolné plasty, ktoré chránia citlivé elektronické obvody. Plasty sú vďaka ich nevodivým vlastnostiam
v elektronických aplikáciách nenahraditeľné. Tok elektrónov
vytvárajúci elektrický prúd nemôže preniknúť cez ich molekulovú štruktúru. Úpravou štruktúry molekúl a syntézou

nových zlúčenín môžu chemickí inžinieri vytvárať nové materiály, ktoré sú zároveň pevné aj ohybné. Takéto materiály
výrazne zlepšili odolnosť spotrebičov proti nárazu, znížili ich
celkovú hmotnosť a znížili aj ich výrobné náklady.
V roku 1947 John Bardeen, Walter Brattain a William
Shockley vynašli tranzistor, ktorý postupne nahradil nespratné a krehké elektrónky, ktoré boli dovtedy používané na
zosilnenie a prepínanie signálov. Maličký a spoľahlivý elektronický prvok zvaný tranzistor umožnil spojenie počítačov
a komunikácie viac než ktorýkoľvek iný objav.

V roku 1954 bolo predstavené prvé a okamžite populárne
tranzistorové rádio a v roku 1958 americký elektrický inžinier Seymour Cray zostrojil prvý tranzistorový počítač.
Elektronické materiály a mikroelektronické obvody sú srdcom obrovského množstva moderných produktov, ako sú CD
a DVD prehrávače, televízory, počítače a bezdrôtové zariadenia. Elektronickí inžinieri pomohli vyvinúť menšiu, výkonnejšiu, úspornejšiu a lacnejšiu elektroniku. Nové materiály,
postupy výroby vysokočistých a polovodičových materiálov
vyústili do elektronických prvkov, ako sú tranzistory a integrované obvody, ktoré môžu byť spájané to komplexných obvodových sústav a prinášajú tak nové možnosti do širokého
okruhu elektronických spotrebičov.
Lukáš F. Pašteka

50. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie D
1. Meranie zrýchlenia
Na neznámej planéte s veľmi riedkou atmosférou pristála výskumná robotická sonda, ktorá mala odmerať zrýchlenie voľného pádu na povrchu tejto planéty. Sonda vystrelila z povrchu planéty smerom nahor skúšobné teleso a zaznamenávala
jeho polohu a okamžitú rýchlosť. Meracie prístroje zaznamenali, že vo výške h1 = 2, 0 m sa skúšobné teleso pohybovalo
rýchlosťou v1 = 6, 0 m.s-1 a vo výške h2 = 4, 0 m rýchlosťou
v2 = 4, 0 m.s-1 .
a) Akú hodnotu g 0 zrýchlenia voľného pádu na povrchu neznámej planéty určila sonda na základe nameraných údajov?
b) Určte rýchlosť v0 , ktorou bolo skúšobné teleso vystrelené
smerom nahor.
c) Do akej maximálnej výšky hmax nad povrchom planéty sa
skúšobné teleso dostalo?
Úlohu riešte všeobecne a potom pre dané hodnoty. Odpor atmosféry pri pohybe sondy neuvažujte.
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Riešenie: a) Pre vrh nahor platí rovnica
1
h = v0 t − g 0 t 2 ,
2
v = v0 − gt.
v2 − v2
Po vylúčení času dostaneme h = 0
. Pre získané na2 g0
merané hodnoty je
2 g 0 h1 = v02 − v12 ,

2 g 0 h2 = v02 − v22 ,
odkiaľ 2 g 0 (h2 − h1 ) = v12 − v22 , a teda
v 2 − v22
≈ 5, 0 m.s-2 .
g0 = 1
2 (h2 − h1 )
b) Rýchlosť vrhu je v0 =

v12 h2 − v22 h1
≈ 7,5 m.s-1 .
h2 − h1

c) Maximálna výška je daná podmienkou v = 0 , z ktorej dostaneme
v2
1 v12 h2 − v22 h1
≈ 5,6 m.
hmax = 0 =
⋅
2 g0 2 g0
h2 − h1
Poznámka: Pri riešení možno s výhodou použiť aj zákon zachovania mechanickej energie.

Fyzika
2. Hustota kvapaliny
Na meranie hustoty kvapaliny sme vymysleli nasledujúcu
metódu. Na konce ľahkej pevnej tyčky sme upevnili rovnaké hliníkové guľôčky. Každú guľôčku sme celú ponorili do
inej nádoby (pozri obrázok). Ľavá nádoba je naplnená vodou,
v pravej je neznáma kvapalina. Tyčku posúvame po závese
tak, aby zaujala vodorovnú polohu. Hmotnosť tyčky je veľmi
malá a jej vplyv na výsledok merania považujte za zanedbateľný.
a) V okamihu, keď zaujala tyčka vodorovnú polohu, bol pomer dĺžok na jednotlivých stranách od bodu závesu x : y =
= 2 : 3. Vypočítajte hustotu ρ 2 neznámej kvapaliny, ak vie3
te, že hustota hliníka ρ 0 = 2 700 kg/m a hustota vody
3
ρ 1 = 1 000 kg/m .
b) Aký bude pomer dĺžok x1 : y1 , ak druhú nádobu naplníme
petrolejom s hustotou ρ3 = 800 kg/m3? Výsledok uveďte
v tvare zlomku v základnom tvare.

Riešenie: a) Na koncoch páky pôsobia sily rovnajúce sa výslednici tiažovej sily pôsobiacej na guľu a sily vztlakovej:
F1 = ρ0Vg − ρ 1Vg = ( ρ0 − ρ 1 )Vg ,

F2 = ρ0Vg − ρ 2Vg = ( ρ0 − ρ 2 )Vg.
V stave rovnováhy sú momenty obidvoch síl vzhľadom na
bod zavesenia tyčky rovnaké F1 ⋅ x = F2 ⋅ y a po dosadení dostaneme ( ρ0 − ρ 1 ) x = ( ρ0 − ρ 2 )y .
Hustota neznámej kvapaliny je
x
ρ 2 = ρ0 − (ρ0 − ρ 1 ) ⋅ ≈ 1 567 kg.m -3 .
y
x ρ − ρ3 19
b) Pre petrolej je 1 = 0
≈
.
y1 ρ 0 − ρ1 17
3. Pohyb v žľabe
Počas laboratórneho cvičenia púšťali žiaci malé teliesko s hmotnosťou m = 10 g
z naklonenej roviny, ktorá
dolu súvisle prechádzala do
valcovej plochy s polomerom
R = 35 cm . Po naklonenej rovine sa teliesko šmýkalo prakticky bez trenia s nulovou počiatočnou rýchlosťou. Žiaci experimentálne zisťovali, z akej
minimálnej výšky musia teliesko pustiť, aby vykonalo vo
valcovej ploche celú obrátku.
a) Z akej minimálnej výšky h1 treba teliesko pustiť, aby vykonalo vo valcovej ploche celú obrátku?
b) Andrej pustil teliesko z výšky h2 = 120 cm . Akou veľkou
tlakovou silou F1 pôsobilo jeho teliesko na valcovú plo-

chu v jej najnižšom bode a akou veľkou tlakovou silou F2
v jej najvyššom bode?
c) Soňa pustila teliesko z výšky h3 = 60 cm . Jej pokus bol
však neúspešný a teliesko sa od valcovej plochy oddelilo
skôr, ako stihlo vykonať celú obrátku. V akej výške nad
podložkou sa teliesko oddelilo od valcovej plochy?
Úlohu riešte najprv všeobecne a potom pre dané hodnoty.
Tiažové zrýchlenie g = 9,8 m.s-1.
Riešenie: Teliesko sa pohybuje v tiažovom poli, pričom platí
zákon zachovania mechanickej energie
1
mgh = mgy + mv 2 ,
2
kde y je výška telieska v žľabe a v rýchlosť pohybu v tejto
výške.
Teliesko sa pohybuje po kruhovej trajektórii v žľabe, ak je
prítlaková sila F ≥ 0 . Prítlačná
sila daná rozdielom odstredivej
sily a kolmej zložky tiažovej
sily
mv 2
F=
− mg cos α .
R
a) Ak má prejsť teliesko horným bodom B, musí platiť podmienka
mv 2
≥ mg .
R
Zo ZZME pre y = 2 R je
1
mgh1 = mg 2 R + mv 2 .
2
Spojením obidvoch výrazov dostaneme
5R
≈ 87,5 cm.
h1 ≥
2
b) Pri výške h2 je tlaková sila v polohách A a B
mv 2
1
FA =
+ mg , kde mgh2 = mv 2 ,
R
2
mv 2
1
FB =
− mg , kde mgh2 = 2mgR + mv 2 .
R
2
Po dosadení dostaneme výsledky
 2h

FA = mg  2 + 1 ≈ 0,77 N,
 R

 2h

FB = mg  2 − 5  ≈ 0,18 N.
 R

c) Pre h3 < h1 teliesko nevykoná celú otáčku a opustí žľab
v bode C danom uhlom α m, pre ktorý platí
1
mv 2
, pričom mgh3 = mgR (1 + cos αm ) + mv 2.
mg cosα m =
2
R
Odtiaľ dostaneme
2 h

cos αm = ⋅  3 − 1 ≈ 0,48, α m ≈ 62°,
3 R

a odtiaľ
yC = R ⋅ (1 + cos αm ) ≈ 52 cm.
4.  Lode na rieke
Z mesta A do mesta B sa dá prepraviť po rieke parníkom alebo člnom. Ak sa parník a čln plavia po prúde rieky, prekoná
parník vzdialenosť z mesta A do mesta B za 1,5‑krát kratší
čas ako čln (označíme k1 = 1,5 ), pričom čln zaostane za par17
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níkom každú hodinu o vzdialenosť s = 8, 0 km. Ak sa lode
plavia proti prúdu, dostane sa parník z mesta B do mesta A za
čas 2,0‑krát kratší ako čln (označíme k2 = 2, 0).
a) Akými rýchlosťami v p a vc sa pohybujú parník a čln
vzhľadom na vodu?
b) Akou rýchlosťou vv prúdi voda v rieke?
c) Aká je vzdialenosť D medzi miestami A a B, ak ju parník
prekoná v smere po prúde za čas t p = 2,5 hodiny?
Riešenie: Označme d vzdialenosť miest A, B. Túto vzdiad
lenosť prekonajú lode po prúde rieky za čas t1 p =
v
+
vp
v
d
a t1c =
. Pre pomer týchto časov platí
vv + vc
vp + vv
t1c
.
= k1 =
t1p
vc + vv
Pre pohyb proti prúdu rieky platí podobne
vp − vv
t2c
.
= k2 =
t2p
vc − vv
V zadaní vidíme ďalšiu informáciu, podľa ktorej sa rozdiel
dráh lodí za čas th = 1 h rovná s, čo možno zapísať vzťahom
s = (v p − vc ) th . Z týchto troch vzťahov dostaneme po úprave
k2 + k1 − 2
s
⋅
a) vc =
≈ 12 km/h
k1k2 − k1 − k2 + 1 2th
vp =

2k1k2 − k1 − k2
s
⋅
≈ 20 km/h
k1k2 − k1 − k2 + 1 2th

b) vv =

k2 − k1
s
⋅
≈ 4,0 km/h
k1k2 − k1 − k2 + 1 2th

c) Ak sa plaví parník po prúde, platí pre vzdialenosť miest
k1k2 − k1
s
D = (vv + v p ) t p =
⋅ tp ≈ 60 km.
k1k2 − k1 − k2 + 1 th

Krajské kolo kategórie E
1. Dievčatá a pes
Zuzka a Katka sa majú stretnúť. Dievčatá kráčajú po priamej
ceste oproti sebe rýchlosťami vZ = 1, 0 m/s , resp. vK = 1, 2 m/s.
Medzi nimi behá ich kamarát pes Mates konštantnou rýchlosťou v = 3, 0 m/s tak, že keď dobehne k jednej z nich, otočí sa
a uteká nazad k druhej. Na začiatku sa pes nachádza vedľa
Zuzky a vzdialenosť medzi Zuzkou a Katkou je d = 800 m.
Akú celkovú dráhu prebehne pes Mates, kým sa dievčatá
stretnú?
Riešenie: Dievčatá sa k sebe približujú rýchlosťou vZ + vK,
takže sa stretnú za čas
d
.
t=
vZ + vK
Po celý tento čas t pes behá medzi dievčatami rýchlosťou
v a prebehne teda dráhu s = vt. Pre dráhu prebehnutú psom
potom platí
v
s=
d = 1,1 km.
vZ + vK
Vzhľadom na presnosť zadaných hodnôt je výsledok zaokrúhlený na dve platné číslice.
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2. Strelný prach
Strýko Fedor je vášnivý poľovník. Nedávno vysvetľoval
svojmu vnukovi princíp činnosti pušky. Strela, ktorá sa používa do jeho poľovníckej pušky, je vložená do nábojnice spolu so strelným prachom. Po dopade úderníka na zadnú stenu
nábojnice sa strelný prach zapáli a rozpínajúce sa plyny, ktoré vzniknú jeho horením, udelia strele kinetickú (pohybovú)
energiu a vymrštia ju z hlavne pušky.
a) Pri výstrele z pušky získala strela s hmotnosťou m = 12 g
rýchlosť v = 600 m/s . Akú kinetickú energiu Ek mala
strela v okamihu, keď opúšťala hlaveň pušky?
b) Určte hmotnosť m0 strelného prachu v nábojnici, ak vieme, že výhrevnosť strelného prachu je H = 3, 45 MJ/kg
a účinnosť zbrane je η = 35 %.
c) Akú rýchlosť v0 by získala strela pri opustení hlavne v prípade, keby bola účinnosť zbrane pri výstrele η 0 = 100 %?
Poznámky:
● Kinetickú energiu telesa s hmotnosťou m a rýchlosťou v
určíme zo vzťahu Ek = mv 2 / 2.
● Výhrevnosť látky udáva množstvo tepla, ktoré sa uvoľní
spálením 1 kg danej látky.
Riešenie: a) Kinetická energia strely pri opustení hlavne je
1
Ek = mv 2 ≈ 2, 2 kJ (zaokrúhlenie výsledku 2 160 J).
2
b) Časť energie, ktorá sa uvoľní horením strelného prachu,
sa premení na kinetickú energiu strely. Uvoľnená energia je
daná množstvom uvoľneného tepla Q = m0 H . Pre účinnosť
pušky potom platí
E
mv 2 ,
η= k =
Q 2m0 H
odkiaľ hľadaná hmotnosť strelného prachu
mv 2
m0 =
≈ 0, 0018 kg = 1,8 g.
2η H
c) Pri stopercentnej účinnosti pušky by sa všetko uvoľnené
teplo premenilo na kinetickú energiu strely. Ak by strela získala rýchlosť v0 , platila by rovnosť
1 2
mv0 = m0 H ,
2
odkiaľ
2m0 H
v0 =
≈ 1, 0 km/s (zaokrúhlenie výsledku 1 017 m/s).
m
3. Lavička
Na záhradnú oslavu postavil Majkin otec provizórne lavičky
tvorené dvomi podpernými klátikmi a doskou na sedenie, ktorá bola na klátikoch položená symetricky. Vzdialenosť medzi
klátikmi je l = 150 cm , dĺžka dosky d = 200 cm. Doska je
homogénna a má hmotnosť M = 25 kg.
a) Aké veľké sily tlačia na klátiky, ak sa na lavičku posadí
Veronika s hmotnosťou m1 = 55 kg vo vzdialenosti
s = 600 mm od jedného konca lavičky?
b) Počas oslavy si k Veronike prisadol Jožko s hmotnosťou
m2 = 80 kg. Posadil sa na vzdialenejší koniec lavičky. Aké
veľké sily tlačia na klátiky v tomto prípade?
c) Popíšte, čo sa stane, keď Veronika prudko vstane z lavičky.
d) Akú maximálnu hmotnosť m3 by mohol mať Jožko, aby
sa neopakovala príhoda z predchádzajúcej časti úlohy?

Biológia
Riešenie: a) Označme sily, ktoré tlačia na ľavý a pravý klátik,
postupne F1 a F2 . Ak sa na lavičku posadí Veronika s hmotnosťou m1 vo vzdialenosti s od ľavého konca lavičky, platí
pre momenty pôsobiacich síl vzhľadom na os prechádzajúcu
horným koncom ľavého klátika podmienka
m1 gx + Mgl / 2 = F2 l ,
kde x = 35 cm je vzdialenosť Veroniky od ľavého klátika.
Odtiaľ potom
 x M
F2 =  m1 +  g = 253 N.
2 
 l
Pre momenty pôsobiacich síl vzhľadom na os prechádzajúcu horným koncom pravého klátika platí podmienka
F1l = m1 g (l − x ) + Mgl / 2 ,
odkiaľ
 l−x M 
F1 =  m1
+  g = 547 N.
l
2 

b) Ak sa na vzdialenejší koniec lavičky posadí Jožko s hmotnosťou m2 = 80 kg, budú mať podmienky rovnováhy tvar
l
d +l
,
m1 gx + Mg = F2′ l − m2 g
2
2
l
d −l
.
F1′l = m1 g (l − x ) + Mg − m2 g
2
2
Sily tlačiace na jednotlivé klátiky budú v tomto prípade
d +l
 x M
F2′ =  m1 +
+ m2
 g = 1187 N,
2
2l 
 l
d −l 
 l−x M
F1′ =  m1
+
− m2
 g = 413 N.
2
2l 
l

c) Ak Veronika prudko vstane z lavičky, pôsobí na dosku iba
tiaž lavičky a tiaž Jožka. Momenty týchto síl vzhľadom na
horný koniec pravého klátika sú opačne orientované a majú
veľkosti
l
d −l
M 1 = Mg = 188 N.m, M 2 = m2 g
= 200 N.m.
2
2
Jožkov moment je väčší ako moment dosky ( M 2 > M 1 ), to
znamená, že začne dosku otáčať okolo pravého klátika a Jožko pravdepodobne spadne na zem.
d) Aby Jožko udržal rovnováhu, musia byť spomínané momenty síl rovnako veľké. Ak by mal Jožko hmotnosť m3 , táto
podmienka by mala tvar
l
d −l
Mg = m3 g
,
2
2
odkiaľ
l
m3 = M
= 75 kg.
d −l
4. Elektrický obvod
V elektrickom obvode sú k jednosmernému zdroju s napätím
U = 12 V pripojené rezistory s odpormi R1 = 20 Ω, R2 = 40 Ω
a R3 = 96 Ω. Schéma zapojenia je na obrázku.
a) Vypočítajte celkový odpor RAB medzi bodmi A a B. Výsledok uveďte v ohmoch (Ω) s presnosťou na jedno desatinné
miesto.
b) Určte celkový prúd I prechádzajúci obvodom. Výsledok
uveďte v miliampéroch (mA).
c) Určte veľkosti prúdov I1 , I 2 a I 3 , ktoré prechádzajú jednotlivými časťami obvodu. Výsledky uveďte v miliampéroch.

Fyzika
d) Určte napätia na jednotlivých rezistoroch.
e) Zistite, na ktorom rezistore je výkon prechádzajúceho prúdu najväčší. Jednotlivé výkony vypočítajte.

Riešenie: a) V obvode sú tri paralelné časti s rezistormi. Pre
výsledný odpor RAB medzi bodmi A a B platí
1
1
1
1
=
+
+
,
RAB R1 + R2 R3 R1 + R2
odkiaľ
(R1 + R2 ) R3
= 22,9 Ω.
RAB =
R1 + R2 + 2 R3
b) Celkový prúd prechádzajúci obvodom je
R + R2 + 2 R3
U
I=
U = 0,525 A = 525 mA.
= 1
RAB
(R1 + R2 ) R3
c) Pre prúdy v jednotlivých častiach obvodu platí
U
I1 = I 2 =
= 0, 2 A = 200 mA,
R1 + R2
U
= 0,125 A = 125 mA.
R3
d) Napätia na jednotlivých rezistoroch sú
R1
U1 = R1 I1 =
U = 4 V,
R1 + R2
I3 =

U 2 = R2 I 2 =

R2
U = 8 V,
R1 + R2

U 3 = R3 I 3 = U = 12 V.
e) Výkony dosahujú hodnoty
U2
R1
P1 = 1 =
U 2 = 0,8 W,
2
R1 (R1 + R2 )
P2 =

U 22
R2
U 2 = 1, 6 W,
=
R2 (R1 + R2 )2

U 32 U 2
=
= 1,5 W.
R3
R3
Najväčší výkon je na rezistoroch s odpormi R2 .
P3 =
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Osobnosti
Jozef MURGAŠ – nadaný vynálezca
i húževnatý kňaz
Medzi priekopníkmi
V Rusku vysielal prvý rádio
gram A. S. Popov (1859 –
1905) v roku 1896. Talian
Marconi (1874 – 1937) získal
prvý patent na bezdrôtový telegraf v roku 1897. Slovák Jozef
Murgaš (17. 2. 1864 – 11. 5.
1929) získal v USA roku 1904
patent na Tón-systém, pretože
skonštruoval prijímacie a vysielacie zariadenie, v ktorom
sa signály líšili nie dĺžkou, ale
rôznym tónom (kmitočtom).
Vo vysielacej stanici použil
dva rôzne prerušovače, čím získal tóny rôznych frekvencií
a prepínačom páčky zapájal raz jeden prerušovač, ktorého
signál zodpovedal bodke, potom druhý, ktorého signál zodpovedal čiarke.
Za ďalších sedem rokov Murgašovi uznali ešte jedenásť
patentov (napr. zariadenie na výrobu elektromagnetických
vĺn, detektor magnetických vĺn, prístroj na výrobu elektrických oscilácií) s originálnymi zlepšeniami v odbore bezdrôtovej telegrafie. V zborníku Tovaryšstvo (z roku 1900) bol
uverejnený jeho jediný článok na Slovensku: Telegrafovanie
bez drôtu.

V rodnom kraji i v Amerike
Rodiskom Jozefa Murgaša bola
horská dolina Farbenô pri osade Jabríková neďaleko Tajova.
V základnej škole bol bystrým
žiakom, na gymnáziu v Banskej Bystrici vynikal v prírodných vedách a ukázal sa aj jeho
talent v kreslení. Navštevoval
aj ateliér, v ktorom pracoval
J. B. Klemens (1817 – 1883).
Neskôr študoval v bratislavskom seminári (1880 – 1882)
a potom v Ostrihome (1882
– 1884). Bohoslovecké štúdia
ukončil v Banskej Bystrici (1888) a bol vysvätený za kňaza.
Ako kaplán začal pôsobiť v Dubovej a potom ho prekladali aj do Chrenovca, Slovenskej Ľupče a Lopeja. Na podnet
maliara Dominika Skuteckého (1849 – 1921) odišiel Murgaš
študovať maliarstvo do Budapešti (1889 – 1890) a potom do
Mníchova (1890 – 1893). Neskôr namaľoval nielen veľa obrazov pre kostoly v banskobystrickej diecéze a v americkom
pôsobisku, ale aj portréty priateľov a zákutia slovenských dedín. Možno aj pre ťažkosti po označení za pansláva odišiel
slúžiť krajanom za more. Na jar roku 1896 nastúpil v Rotterdame na parník, 18 dní sa plavil do New Yorku.
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Usadil sa v malej baníckej osade Wilkes-Barre v Pensylvánii, kde žilo asi 70 slovenských rodín. Zriadil tu nielen faru,
kostolík a cintorín, ale aj školu, knižnicu, ihrisko. Mal aj
možnosť vybudovať si malé elektrotechnické laboratórium.
Prvú patentovú prihlášku podal v októbri 1903. S finančnou
a technickou pomocou podnikateľskej spoločnosti postavil
pomerne vysokú (60 metrov) skúšobnú prijímaciu i vysielaciu anténu
a uskutočnil prenos telegrafickej správy do vzdialenosti asi 30 kilometrov.
Traduje sa, že 25. júla 1905 bola vyslaná a zachytená telegrafická správa
s textom: Chváľte Boha, od ktorého
všetko požehnanie prichádza! Vtedy
sa hovorilo, že správa bola zachytená
aj vo vzdialenosti 200 km. Víchrica
koncom roka 1905 zničila stožiare,
ďalšie financie na jej prevádzku už
neboli. Murgašove patenty študovali
a zdokonalili aj Marconi a Fessenden.

Aj iné záujmy
Reverend Murgaš bol zakladajúcim členom Slovenskej ligy
v Amerike, jedným zo signatárov Pittsburskej dohody (1918)
a organizačne i finančne prispel aj do zbierky na základný
valutový fond budúcej Československej republiky. V roku
1920 sa vrátil do vlasti a chcel vyučovať elektrotechniku, ale
nespĺňal podmienky na požadované vzdelanie. Možno dosť
znechutený sa vrátil za „veľkú vodu“. Usilovný Jozef Murgaš sa venoval aj pestovaniu kvetov, zbieraniu húb, nerastov
a rastlín. Zanechal bohatú zbierku motýľov (asi 9 000 exemplárov).

Natrvalo zapísaný
Jozef Murgaš bol veľmi známou
osobnosťou, mal mimoriadne zásluhy o bezdrôtovú telegrafiu.
Postavil vo Wilkes Barre iskrovú stanicu ešte skôr ako Marconi
a úplne prepracoval svoj vynález.
Murgaš potom predal svoje patenty a prispel tak k zdokonaleniu
metód Marconiho. Toto bola správa americkej tlačovej agentúry
United Press o Murgašovej smrti,
ktorú uverejnil aj Slovenský denník 15. mája 1929. Nezvyčajne šľachetný Jozef Murgaš, kňaz
i technik, prírodovedec i národovec, kresliar i vynálezca, nepochybne patrí medzi významné osobnosti našej histórie. Natrvalo zostane zapísaný medzi priekopníkov rádiotelegrafie
i podporovateľov slovenskej národnej komunity.
Dušan Jedinák

Biológia
Skvosty v rastlinnej ríši
Zemepisná poloha Slovenska umožňuje bohatú druhovú rôznorodosť flóry. Čísla odborníkov hovoria o výskyte 3 352
druhov kvitnúcich rastlín a papradí. Z nich je do Červenej
knihy ohrozených druhov zapísaných 1 270, teda asi tretina.
Niektoré z nich sú nenápadné, iné naopak – pozorovateľom
poskytujú pastvu pre oči.
Zoznam chránených rastlín, prioritných druhov a ich spoločenská hodnota je uvedená vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 24/2003 Z. z.
Určitú skupinu chránených druhov ste už mali možnosť
spoznať v rámci seriálu o jedovatých rastlinách. V tomto
a v nasledujúcich číslach časopisu by sme vám chceli predstaviť niekoľko ďalších, ktoré sa nám podarilo zachytiť fotoobjektívom v podtatranskej a tatranskej oblasti.

Soldanelka karpatská
Ako jedna z prvých drobných (cca 5 – 10 cm vysokých) jarných bylín kvitne soldanelka karpatská (Soldanella carpatica), ktorá dokáže preraziť i tenkú vrstvu snehu. Jej jemná
korunka kvetu má modrofialovú farbu zvonkovitého tvaru
s jemnými zárezmi do polovice. Tento endemit Západných
Karpát rastie na zamokrených lokalitách v horských bučinách
i smrečinách, niekedy aj na hornej hranici kosodreviny. Vidieť
by ste ju mohli v alpínskom stupni pohorí v Nízkych, Vysokých, Západných i Belanských Tatrách, vo Veľkej i v Malej
Fatre. Vo vysokých horách ako prvá ohlasuje jar. Kvitne až
do vrcholu leta.
Rodové meno Soldanela je odvodené z latinského slova
soldo – minca, resp. solitus – zlatá minca. Ľudovo sa nazýva i ľadový zvonček alebo čertov zvonček. Listy má na
spodnej strane zafarbené antokyánom, ktorý sa vo väčšom
množstve nachádza v kvetoch vysokohorských rastlín. Spoločenská hodnota jedného jedinca bola stanovená na 16,60 €
(500 Sk).

Soldanelka karpatská (na zemi listy kopytníka európskeho)

Prvosienka holá
K jarným skvostom patrí
i „blízka príbuzná“ soldanelky (obe z čeľade prvosienkovité) prvosienka
holá (Primula auricula).
Od hojne rastúcich druhov
prvosienok vyššej a jarnej
sa odlišuje mäsitými hrubými listami. Tie jej spolu s jemnými žliazkami
vytvárajúcimi ochranný
múčny povlak a umožňujú jej prispôsobiť sa aj
extrémnemu suchu. Rozšírená je na vápencových
bralách, v skalných štrbinách a na sutinách, preto
Prvosienka holá v ťažko
si jej pozorovanie a najmä
prístupnom teréne
zachytenie fotoobjektívom
vyžaduje dobrú horolezeckú zdatnosť a odvahu. U nás ju
môžu záujemcovia vidieť vo všetkých vápencových pohoriach až do nadmorskej výšky 2 000 m.
Rodový latinský názov Primula je zdrobneninou od slova primus – prvý, čo vyjadruje skorý výskyt i kvitnutie – od
apríla do júna. Zimuje v púčiku obalenom listami. Druhové meno auricula znamená v preklade ušný lalôčik. V Holandsku, Taliansku a Anglicku je zaužívaný názov auricula
ursi – medvedie uško. Spoločenská hodnota jedného jedinca
bola stanovená na 16,60 € (500 Sk).
Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Prvosienka holá s kožovitými listami v prízemnej ružici
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Technika
Vtipné vynálezy
Knižnica so schodmi
Pre nižších ľudí, ktorí nedosiahnu na najvyššie poličky
v skrinkách, je určená práve táto knižnica. Tri najnižšie poličky totiž slúžia aj ako schody, ktoré si môžete vytiahnuť
a vyjsť po nich nahor a dostať sa tak k najvyšším poličkám.

Zdroje: http://gadgets.zive.cz/index.php?q=node/3873
http://www.dannykuo.com/

Elektrický dvanásťsten
Zaujímavým riešením potreby veľkého množstva elektrických zásuviek je tento dvanásťsten E-Ball. Ide o predlžovaciu šnúru s 12 zásuvkami, ktoré pri položení na stole síce
nevyužijete všetky, ale po zavesení na pripravenom očku na
privádzacom kábli už áno. Tento veľmi zaujímavo spracovaný výrobok však u nás zatiaľ v obchodoch nedostanete.

s maximálnym rozlíšením 1 280 × 1 024. Na pripojenie k počítaču používa 802.11b/g wi‑fi pripojenie.
Ovládanie robota je prostredníctvom konzoly naprogramovanej
v Jave (na obrázku). Programový balík obsahuje webový server,
pomocou ktorého môžete ovládať
robota z ľubovoľného miesta na
svete prostredníctvom webového
prehliadača, ale aj priamo z počítača. Robota môžete naprogramovať podľa vlastnej fantázie
v jazyku C, pretože zdrojový kód
je voľne šíriteľný pod GPL a máte
k nemu plný prístup a môžete si
ho ľubovoľne upravovať. Pre menej zdatných užívateľov sú
k dispozícii sú aj programy od iných firiem.
Dosah wi-fi je v budove
100 metrov a na voľnom
priestranstve dokonca až
1 000 metrov. Robot sa
dokáže pohybovať rýchlosťou 20 až 40 centimetrov za sekundu a na
jedno nabitie sa vydrží
pohybovať a snímať okolie až štyri hodiny. Tento
robot má veľa pozitívnych stránok, negatívom
je však jeho cena – je to
približne 350 eur.
Zdroje: http://gadgets.zive.cz/?q=node/4295
http://www.thinkgeek.com/geektoys/rc/8698/

Zaujímavá kapucňa

Zdroj: http://gadgets.zive.cz/index.php?q=node/3695

Robot prieskumník
Chcete skúmať na diaľku neprístupný terén alebo chcete mať prehľad,
čo sa deje doma, keď
tam práve nie ste? Chcete zistiť, čo máte pod
posteľou alebo za skriňou a nechce sa vám ich
presúvať? Možno práve
tento malý robot – prieskumník splní vaše požiadavky. Jeho
rozmery sú 12 × 10 × 8 cm a obsahuje 1 000 MIPS 500MHz
Blackfin BF537 procesor a 1,3 megapixlovú videokameru
22

Ak často cestujete, určite oceníte túto kapucňu, ktorú si môžete nafúknuť a získať tak pohodlný vankúš. Navyše obsahuje aj praktickú pásku na oči, takže vám počas spánku nebude
vadiť ani denné svetlo. Tento koncept je záverečnou prácou
Rahel Ritchie v Karlsruhe. Zatiaľ sa síce nevyrába, avšak domáci majstri si ju môžu vyrobiť sami doma.

Zdroje: http://gadgets.zive.cz/?q=node/4196
http://www.rahelritchie.com/index.php?/projects/
never-stop-a-rolling-stone-product/

Technika
Sledovacie auto

Chcete mať pocit, že sedíte
v kabíne vášho autíčka na
diaľkové ovládanie? Robot
prieskumník z predchádzajúceho článku toho dokázal
veľa, toto autíčko však dokáže ešte viac. Umožní vám
sledovať okolie presne tak,
ako keby ste sedeli priamo v ňom. Obsahuje totiž
VGA kameru, ktorá sníma
okolie a získaný obraz prenáša do špeciálnych okuliarov, ktoré
vám navodia skutočne reálny zážitok z jazdy. Kamera v aute je s nimi
obojsmerne prepojená a môže sa
otáčať, takže reaguje na pohyby vašej hlavy – ak otočíte hlavou doľava, aj kamera sa otočí v tomto smere
a získate nový pohľad z auta. Navy
še získate aj stereo zvuk. Všetko má
aj svoju cenu – toto autíčko stojí približne 740 eur, avšak za túto cenu ho
aspoň dostanete v peknom kufríku.

Zdroje: http://gadgets.zive.cz/index.php?q=node/3713
http://www.red5.co.uk/VTS-Camera-Car-VGAResolution-pr-536.html

Rovio wi-fi robot
Tretím robotom, ktorý si v tejto
rubrike ukážeme, je Rovio wi-fi
robot. Poskytuje možnosť vzdialeného prístupu cez internet a domácu wi-fi sieť. Okrem prenosu
obrazu umožňuje nielen vytváranie fotografií, ale aj prenos zvuku
oboma smermi, pretože má zabudovaný mikrofón aj reproduktor. Kamera môže byť nastavená v troch polohách – v najnižšej (na obrázku hore), zvýšenej
(na obrázku na konci článku) a šikmej pod uhlom 40°. Tieto
možnosti slúžia na nasmerovanie tam, kam potrebujete. Negatívom tejto kamery je však jej nízka svetelnosť.
Na pohyb po dome, byte či voľnom priestranstve využíva
tento robot systém NorthStar, ktorý funguje ako malý domáci
GPS systém. Ten umožňuje presne zadefinovať dôležité miesta, popísať trasu, kadiaľ sa má robot automaticky pohybovať,
kde má urobiť fotografiu a podobne. Ak odchádzate z domu,
môžete si naprogramovať jeho pohyb, pravidelné monitorovanie najdôležitejších častí domu a robot vám v určených časoch bude zasielať žiadané snímky.
Robot je dodávaný s dokovacou
stanicou, v ktorej sa dobíja a ktorá
obsahuje aj navigačný systém. Stačí jednoduché kliknutie na tlačidlo
jeho ovládania a robot ju sám nájde
pomocou systému NorthStar a zač
ne dobíjať batérie. Na jedno nabitie
vydrží pracovať približne dve hodiny, takže robot po naprogramovaní
bez problémov zvládne aj vašu dlhodobú neprítomnosť.
Na pohyb mu slúžia tri všesmerové kolesá, pričom každé
z nich má svoj vlastný motor. Robot sa tak dokáže nielen
pohybovať ľubovoľným smerom, ale dokáže sa napríklad aj
točiť na jednom mieste, takže máte k dispozícii 360-stupňový
rozhľad.
Aby ste naň v noci náhodou nešliapli, jeho obrysy sú zvýraznené modrými LED diódami. Jeho cena je najnižšia spomedzi spomínaných robotov – je to približne 285 eur. Vzhľadom
na svoju výbavu a schopnosti je tak najlepšou kombináciou
z uvedených možností.

Zdroje: http://gadgets.zive.cz/index.php?q=node/3070
http://www.robotsrule.com/html/rovio.php
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PUPOČNÍKOVOU KRVOU K DLHOVEKOSTI?
Predstavte si inštitúciu, ktorá by dokázala zabezpečiť rodičom práve narodeného dieťaťa, že ich potomok bude celý
život zdravý. Znie to ako hudba budúcnosti? Pozor, možno
bližšej, než by sa zdalo...

Pupočníková krv – poistka na celý život?
S pupočníkom sa po pôrode donedávna nakladalo ako s biologickým
odpadom. Z tejto zdanlivo neužitočnej a tak trochu nechutne vyzerajúcej
krvavej šnúry sa však vykľul biologický materiál Priemerná pupočná šnúra je dlhá
s obrovským potenciá- 55 cm a hrubá asi 2 cm. Na obrázku
pupočná šnúra s placentou.
lom v podobe krvotvorných kmeňových buniek. Životnosť väčšiny buniek v našom
tele je obmedzená (neuróny sú v tomto smere veľkou výnimkou) na určitý, zvyčajne krátky čas. Na to, aby bunky z nášho
tela neubúdali, ale aj pribúdali, slúžia práve kmeňové bunky.
Kmeňové bunky majú obrovský diferenciačný potenciál, tzn.
môžu sa premeniť prakticky na akúkoľvek bunku. Niektoré
kmeňové bunky sa vyskytujú len počas embryonálneho štádia vývinu človeka a po splnení svojej úlohy zanikajú. Iné
nás v obmedzenom množstve sprevádzajú počas celého života. Takýmito kmeňovými bunkami sú aj krvotvorné kmeňové
bunky, ktoré sústavne obnovujú červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky.

krvinky či doštičky. Za určitých okolností dokáže krvotvorná kmeňová bunka prekročiť bariéru svojho určenia a stať sa
zárodkom buniek iných tkanív. Tieto potom podľa potreby
môžu poslúžiť ako zdroj „náhradných dielov“ aj pre poškodené orgány ako napr. srdce, cievy, pečeň či obličky. V laboratórnych podmienkach sa z nich podarilo vypestovať dokonca i nervové bunky. Napriek tomuto takmer „sci-fi“ poznatku
sa z pupočníkovej krvi používajú iba krvotvorné kmeňové
bunky výhradne na výrobu krvotvorných buniek. Je potrebné podotknúť, že kmeňové bunky sú prítomné aj v periférnej
(cirkulujúcej) krvi (a to je naozaj objavom iba posledných
rokov) a v takmer každom orgáne, akurát je oveľa väčší problém s ich izoláciou.

Výskyt kmeňových buniek
U dospelých je výhradným miestom krvotvorby
kostná dreň. U jedinca vyvíjajúceho sa v maternici
je to však inak – krvinky
sa mu tvoria v slezine,
pečeni a takmer všetkých
kostiach (v dospelosti sa
proces krvotvorby redukuje iba na pár z nich).
V období pred pôrodom
začínajú migrovať krvo Hlavica stehennej kosti obsahuje pod
tvrdým obalom kostnú dreň
tvorné kmeňové bunky
zo sleziny a pečene do spomínaných kostí. Sťahujú sa tam
pomocou krvného obehu, ktorého súčasťou sú i žily a cievy
v pupočníku. No a to je tým dôvodom, prečo je práve krv
z pupočníka dobrým zdrojom kmeňových buniek.

Metabolizmus uskladnenej krvi

Kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi

Kmeňové bunky sa líšia svojou zrelosťou. Nezrelá kmeňová bunka sa môže premeniť na viacero typov buniek. Zrelšie
kmeňové bunky sú schopné premeny len na určitý typ buniek
(napr. kmeňové bunky kože sú schopné diferencovať sa iba
na kožné bunky, krvotvorné kmeňové bunky zas nepretržite obnovujú populáciu červených krviniek, bielych krviniek
a krvných doštičiek). Tento poznatok je a bol využívaný
desiatky rokov pri transplantácii kostnej drene. Krvotvorné
bunky odobraté dospelému darcovi však už môžu byť poškodené, napr. chemoterapiou alebo ionizačným žiarením. Bunky pochádzajúce z pupočníka však nie sú zaťažené procesom
starnutia ani vplyvmi prostredia.
Postupne sa však začína ukazovať, že ani samotná krvotvorná kmeňová bunka nie je úzkoprso predurčená na život
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Pupočníková krv sa zmrazí a uschováva pri teplote takmer
–196 °C. Táto nízka teplota prakticky zastavuje starnutie buniek tým, že brzdí ich metabolizmus. Metabolizmus buniek –
to nie je nič iné ako nepretržité biochemické reakcie buniek,
ktoré do seba ustavične narážajú (a väčšinou sa nechávajú riadiť inými molekulami bielkovinových látok zvaných enzýmy
– aby z toho chaosu niečo vzniklo). Na tento pohyb je potrebné
vhodné prostredie. Je ním voda, ktorá u väčšiny buniek tvorí viac než polovicu ich hmotnosti. Čím
rýchlejší metabolizmus, tým rýchlejšie
starnutie. Keď zamrazíme vodu v bunke,
zrazíme metabolizmus skoro k nule. Ale
iba skoro – niektoré zložité molekuly sa
totiž naďalej pohybujú, čo môže viesť až
k ich rozpadu. Už pri teplote –200 °C je
pravdepodobnosť rozkladu buniek veľmi
nízka. Život v bunke sa sťaby zastavuje.
Čas, ktorý môže byť pupočníková krv
takto uchovávaná, nie je pevne vymedzený. Podľa odhadov však určite prekračuje dĺžku ľudského života. V snahe nájsť
Tekutý dusík
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odpoveď na túto otázku sa robia výskumy, ktoré porovnávajú
zamrazenú krv starú niekoľko mesiacov a niekoľko rokov.
Rozdiely v kvalite medzi nimi nebadať, no vzhľadom na to,
že prvé vzorky zamrazenej pupočníkovej krvi pochádzajú zo
začiatku deväťdesiatych rokov, nemožno s istotu tvrdiť, že
tieto vzorky sú „nesmrteľné“. Na Slovensku už máme deväťročné vzorky bez akýchkoľvek známok zníženia kvality, vo
svete existuje mnoho biologického materiálu, ktorého vek sa
pohybuje okolo 40-tich rokov, takisto bez funkčných zmien.
Avšak aj metóda zamrazovania pupočníkovej krvi má svoje
nedostatky a tým je práve samotný proces zmrazovania, pri
ktorom vznikajú najväčšie straty buniek. Je potrebné urobiť
ho čo najrýchlejšie a čo najmenejkrát. Opakované rozmrazovanie a zmrazovanie krvi neprichádza do úvahy.
Samotné uskladňovanie krvi je bezpečný proces. Transplantáty uložené v biologických kontajneroch sú permanentne ochladzované parami tekutého dusíka, ktoré ich udržujú
na požadovanej teplote. Tento systém je veľmi úzkostlivo
monitorovaný a navyše napojený na náhradný zdroj elektrickej energie. Pravdepodobnejšie než výpadok ochladzovacích
systémov sa javí poškodenie vandalmi, a tak sú tieto sklady
lokalizované v miestach so štatisticky najnižším výskytom
vandalizmu. Aby sa však riziko zničenia vzorky ešte obmedzilo, rozdeľuje sa krv po odobratí na dve časti, ktoré poputujú na odlišné miesta. A tak, ak bola predtým pravdepodobnosť zničenia vzorky 1 : 20 000, po tomto opatrení klesne na
1 : 400 000 000.

Hranice použiteľnosti pupočníkovej krvi
Avšak i používanie krvi s takým veľkým potenciálom, ako
je krv z pupočníka, má svoje hranice. Dokonca nemôže byť
použitá ani na bežnú transplantáciu, pretože hemoglobín,
bielkovina tvoriaca zodpovedná za červenú farbu červených
krviniek i za prenos kyslíka, je odlišný od hemoglobínu dospelých. Odlišnosť v jednom reťazci molekuly hemoglobínu u plodu spôsobuje, že sa naň kyslík dychtivejšie viaže.
Táto zvýšená afinita kyslíka k fetálnemu hemoglobínu nie je
ničím iným ako rafinovaným spôsobom, ktorým si plod zabezpečuje kyslík zo spoločného obehu. Počas pôrodu sa dieťa dostáva do prostredia s podstatne vyšším tlakom kyslíka,
než má k dispozícii počas vnútromaternicového vývoja. Do
neho sa tento typ hemoglobínu nehodí, a tak krvinky s týmto
typom hemoglobínu odumierajú a sú nahradzované krvinkami s bežným krvným hemoglobínom. Tento masívny rozpad
erytrocytov je sprevádzaný novorodeneckou žltačkou, ktorá
je zapríčinená krvným farbivom bilirubínom, ktorý vzniká pri
rozpade červených krviniek. Kým pri narodení tvorí fetálny
hemoglobín 99 % všetkého hemoglobínu, po dvoch mesiacoch sa tento pomer radikálne mení a do konca prvého roka
života je situácia presne opačná.
Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi nás však nezachránia
ani v prípade geneticky podmienených ochorení krvotvorby
či metabolizmu. Pri týchto chorobách sa nachádza chybný
gén už v krvotvorných kmeňových bunkách. Za takýchto
okolností nám ostáva podstatne konzervatívnejšia terapia –
transplantácia kostnej drene od vhodného darcu.
Nájsť človeka, ktorého imunitný systém bude kompatibilný s tým naším, nie je jednoduchou záležitosťou. V prvom

rade sa darca hľadá v rodine, v prípade súrodenca je až 25%
šanca, že jeho dreň bude použiteľná. Samotná transplantácia
prebieha tak, že lekári ponoria darcu do celkovej narkózy, do
sedacej kosti (alternatívou je hrudná kosť) mu vyvŕtajú dierku, ktorou naberú krv obsahujúcu aj kostnú dreň.

Odber kostnej drene

Zatiaľ čo sa darca bude jeden až dva dni zotavovať po tejto
nenáročnej operácii, pichnú lekári odobranú krv príjemcovi
do obehu. Zaujímavé je, že krvotvorné bunky samy pocestujú
do kostnej drene príjemcu, kde sa usadia a začnú produkciu
nových, zdravých krviniek. Tento proces výroby a diferenciácie je ohromne rýchly, za mesiac sa vyprodukuje približne
pol kila nových červených krviniek.
Napriek tomu, že súkromné kliniky uschovávajúce krv každého občana tejto spoločnosti sa zdajú byť na prvý pohľad
ideálnym riešením, väčšina pediatrov a pôrodníkov zaujíma
k tejto problematike skeptický postoj. Zaujímavým a na prvý
pohľad nie tak viditeľným dôvodom je skutočnosť, že pri odbere prichádza novorodenec o isté množstvo krvi, ktoré sa za
normálnych okolností necháva vliať do tela dieťaťa.

Novorodenec s pupočnou šnúrou

Rovnako ako v prípade iných preventívnych opatrení či liečebných postupov, i táto metóda má svoje pozitívne i negatívne aspekty. Je iba otázkou času a skúseností, ktoré z nich
prevážia.
Katarína Molnárová
25

Medicína
Zázračné vlastnosti ciev
Cieva – to je omnoho zaujímavejšia štruktúra než iba akási
trubica pasívne vedúca krv. Tepny, žily i najmenšie kapiláry
disponujú širokou škálou autoregulačných vlastností, ktoré
sú dôležité pre prúdenie krvi naším telom.

CIEVY V PRIEBEHU ŽIVOTA
Na to, aby bunky organizmu mohli prežívať a plniť svoje funkcie, potrebujú neustále vymieňať látky a energiu s okolím. Na
počiatku nášho vnútromaternicového vývoja je postačujúca
difúzia, avšak už na konci tretieho týždňa sa telíčko embrya
zväčší natoľko, že potrebuje efektívnejší systém na transport
a dodávku živín. A tak sa začína formovať srdce a cievy. Deje
sa tak splývaním krvných buniek v krvné ostrovčeky. Tento
proces si môžeme zjednodušene predstaviť tak, že krvné elementy umiestnené v strede vytvárajúcej sa masy dajú základ
neskorším doštičkám a krvinkám, teda vytvoria prúdiacu
zložku, zatiaľ čo z tých zvyšných, na obvode sa nachádzajúcich buniek, sa vytvorí cievna stena. Ďalšie a ďalšie cievy
pribúdajú štiepením už vytvorených ciev. Tento spôsob pribúdania nových ciev a cievok je preferovaný predovšetkým
v embryonálnom období. Drvivá väčšina ciev sa však vytvára odlišným spôsobom – pučaním, teda tvorbou „výhonkov“
z už existujúcich ciev. Je potrebné uvedomiť si, že rast ciev,
hoci sa spomalí, sa nezastaví ani po narodení – veď je potrebný už aj pri takom častom deji, akým je menštruácia ženy.
Počas každého cyklu žene
narastú v povrchovej časti maternice nové cievy.
Tieto cievy na konci cyklu
zdegenerujú, výstelka maternice už nemá byť čím
vyživovaná, odlúpne sa
a nastúpi pravidelné mesačné krvácanie. Rast nových ciev však nediskriminuje ani mužov – ako
sa im športom zväčšujú
svaly, pribúda im prislúchajúce cievne zásobeSvalová bunka v srdci. Oranžovo sú nie. Je to logické – keď
zvýraznené kapiláry, zelenou farbou sa zvýši spotreba kyslíka,
bunky zodpovedné za automatickú
musí sa primerane zväčšiť
činnosť srdca.
aj jeho dodávka.
Funguje to aj naopak, akonáhle majú tkanivá nadbytok kyslíka, strácajú motiváciu, aby si nechali narásť nové kapiláry.
K tomuto poznatku sa veda dopracovala pomerne smutnou
cestou – predčasne narodení novorodenci ležali v inkubátoroch, kde bola vyššia koncentrácia kyslíka. Bola taká vysoká,
že kyslík im dodifundoval až k sietnici. Sietnica týchto detí
spohodlnela a prestali sa na nej vytvárať nové cievy. Prinútiť
cievy sietnice, aby sa vyvíjali inokedy ako v určitej krátkej
perióde v živote plodu, bohužiaľ nejde. A tak daň za lenivosť
bola privysoká – inak štrukturálne úplne normálne oči stratili
šancu vidieť.
V tele sa občas vyvinú aj cievy, bez ktorých by sme sa
všetci ochotne zaobišli. Ide o cievy vyživujúce nádor. Zavše
26

sa stane, že nádor rastie tak rýchlo, že vyvíjajúce cievy s ním
nestíhajú držať krok. Výsledkom je, že takýto nádor prepadá
nekróze, zničí sám seba. Tento prirodzene zriedkavo sa vyskytujúci priebeh nádorového ochorenia vnukol vedcom novú
myšlienku, ako bojovať s nádorovými ochoreniami. Avšak na
to, aby dokázali zastaviť rast ciev v nádore, je potrebné do
hĺbky poznať štruktúru cievnej steny a látky ňou produkované. Poďme sa zblízka prizrieť na náš obehový systém aj my.

Dorastajúce krvné cievy vyživujúce nádor (čierna oblasť)

TEPNY, ŽILY, KAPILÁRY
Obehový systém sa skladá zo srdca (ktoré nie je ničím iným
ako veľmi zhrubnutou cievou s prídavkom špecifických buniek, ktoré zabezpečujú jeho automatickú činnosť) a ciev.
Rozoznávame tri typy funkčne odlišných ciev: žily, kapiláry
a tepny, ktoré sa vetvením stále zmenšujú a prepravujú krv
bohatú na kyslík i iné živiny. Tepny prechádzajú v drobné
kapiláry, ktoré vytvárajú bohatú sieť vnútri našich orgánov.
Dĺžka všetkých kapilár v ľudskom tele sa odhaduje na 96 000
kilometrov, čo je viac než dvojnásobok dĺžky rovníka. Toto
ohromné číslo je dané ich ohromnou dôležitosťou pre náš organizmus. Práve na úrovni kapilár (na ploche asi 6 000 m2)
totiž prebieha výmena metabolitov medzi krvou a tkanivami.
Kapiláry vytvorené vetvením tepny postupne začínajú prechádzať do odvodných
kapilár, ktorých zlučovaním
sa tvoria žily. Žily odvádzajú produkty metabolizmu
ako napr. oxid uhličitý smerom k srdcu. Navyše majú
úlohu zásobárne krvi, vo
svojom riečisku môžu obsahovať až 70 % z jej celkového objemu.
Rozličným funkciám jednotlivých typov ciev zodpovedá aj rozdielna kvanCievne zásobenie obličky
titatívna stavba ich stien.
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Kvalitatívna stavba je u všetkých ciev rovnaká, všetky sa
totiž skladajú z troch rôznych zložiek.
Najvrchnejšia zložka je tvorená bunkami a kolagénnymi
a elastickými vláknami, ktoré na povrchu prechádzajú do väziva orgánu, ktorým cieva prechádza. Ako bunky, tak i vlákna sú usporiadané súbežne s priebehom cievy.
Môžeme povedať, že táto vrstva cievu chráni, zosilňuje jej
stenu a zakotvuje ju do okolitých tkanív. Pozoruhodné je, že
najväčšie tepny a žily majú v tejto vrstve drobnučké cievy,
tzv. „cievy ciev“. Je to spôsobené hrúbkou ich steny, ktorá je
už priveľká na to, aby na výživu buniek tvoriacich túto vrstvu
stačila jednoduchá difúzia živín z krvi prúdiacej vnútri. U žíl
je tento fenomén ešte zvýraznený, pretože v nich prúdi krv
pod nižším tlakom, takže kyslík dodifunduje do ešte menšej
vzdialenosti.
Difúziou sú vyživované bunky dvoch nasledujúcich vnútornejších vrstiev. Stredná vrstva steny je tvorená bunkami
hladkej svaloviny usporiadanými kolmo na predchádzajúco
vrstvu (cirkulárne). To má obrovský význam z hľadiska regulácie hrúbky cievy, pretože sťahom hladkej svaloviny dochádza k zúženiu cievy. Zmeny polomeru ciev sú rozhodujúcim
mechanizmom, ktorý určuje prietok krvi, ako i odpor kladený prúdiacej krvi a aj tlak. Hladké svaly tejto vrstvy sú pod
regulačným dohľadom vegetatívneho nervového systému,
ktorý dohliada na to, aby bola krv v tých orgánových sústavách, kde je aktuálne najviac potrebná. Po výdatnom obede
sa nám krv nahrnie do tráviaceho traktu a svaly sú prekrvené poslabšie, zato pri športe sa nám rozšíria cievy v svaloch
a zúžia cievy napr. v obličkách a koži, ktoré v danej chvíli
pre organizmus nie sú zaujímavé. Tepny majú strednú, svalovú, vrstvu vyvinutejšiu než žily, pretože v nich krv prúdi pod
väčším tlakom.
Množstvo nervových zakončení roztrúsených medzi hladkou svalovinou strednej vrstvy nie je jediným faktorom
rozhodujúcim o priemere ciev. Nemenej dôležitú rolu pri
rozširovaní/zužovaní ciev tu zohrávajú molekuly vytvárané
endotelom. Cievny endotel je výstelka najvnútornejšej vrstvy
ciev, ktorá prichádza priamo do kontaktu s prúdiacou krvou.
Na svojom povrchu obsahuje mnoho receptorov pre signálne
molekuly či hormóny a pomocou nich určuje stupeň kontrakcie hladkej svaloviny. Najsilnejším „rozťahovačom“ ciev je
oxid dusnatý. Jeho malá nepolárna
molekula z neho robí ideálny regulačný prvok. Práve jemu vďačíme
za najznámejší liek, používaný pri
poruchách erekcie – Viagru. Na jej
dopad na sexuálne funkcie muža
sa prišlo čisto náhodne – boli ňou
experimentálne liečení ľudia po
prekonanom srdcovom infarkte. Po
skončení štúdie sa späť k experimentátorom vrátilo zarážajúco málo
liekov. Napokon niekto priznal príčinu (skúšaná látka účinne rozširovala aj iné cievy než len
tie na srdci) – a na svete sa objavila malá modrá pilulka proti
impotencii.
Endotel sa však podieľa aj na zrážaní krvi. Predpokladom
pre plynulý tok krvi je práve neporušená výstelka jej steny
– keď sa z nej časť odtrhne, odhalia sa vlákna kolagénu a na-

sleduje celá kaskáda dejov,
ktorých výsledkom je, že sa
aktivuje v krvi bežne rozpustená bielkovina fibrinogén a vytvorí nerozpustnú
fibrínovú sieť. Do tejto siete
sa potom zachytávajú červené krvinky a krvné doštičky, ktorých nahromadením
vzniká krvná zrazenina. Je
to proces, s ktorým sa stretol hádam každý z nás, pretože nastáva pri každom, i tom
najmenšom krvácaní.

Krvnú zrazeninu vytvárajú erytrocyty zachytávané do fibrínovej siete

Poškodenie endotelu však môže nastať aj zvnútra, dokonca existuje hneď viacero ciest: bakteriálnou či vírusovou infekciou, pôsobením škodlivých látok – oxidom uhoľnatým,
voľnými radikálmi obsiahnutými v cigaretovom dyme či vysokým krvným tlakom. Ako najpravdepodobnejšia príčina sa
však udáva nadmerné ukladanie cholesterolu do stien ciev.
Obmedziť cholesterol prijímaný potravou nestačí – väčšina
ľudského cholesterolu sa totiž v tele sama vytvára. Cholesterol obsiahnutý vo forme LDL (Low Density Lipoproteins) sa
stáva nebezpečným až po tom, ako sa ho neúspešne snažia
z cievnej steny dostať bunky imunitného systému zvané makrofágy. Tie ho dokážu „prehltnúť“, ale nie zneškodniť. A tak
sa z nich stávajú obrovské bunky obsahujúce tuky vyvolávajúce zápalové procesy v cievach, ktorými bývajú takmer
výhradne tepny.

Poškodenie cievnej výstelky ukladaním cholesterolu do cievnej steny
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Lipidové škvrny na tepnách sú prvým štádiom kôrnatenia
tepien, tzv. aterosklerózy. Bežne sa môžu objavovať u ľudí po
dvadsiatom roku života. Zápalové procesy na cieve však pokračujú a prehlbujú sa, do postihnutého miesta migrujú bunky hladkej svaloviny z hlbších vrstiev steny a bunky väziva.
Tieto bunky sú poškodzované prebiehajúcim zápalom a zanikajú, čím vytvárajú plát zužujúci priesvit cievy. Na dôvažok sa do celej tej masy ukladá vápnik a obaľuje sa väzivom.
Akonáhle dôjde k rozpadu tohto väzivového obalu, obnažený
odumretý materiál podnecuje masívne zrážanie krvi vo vnútri
cievy vedúce k vzniku zrazeniny, trombu.

CITLIVEJŠIE MUŽSKÉ CIEVY
Muži sú trápení srdcovo-cievnymi ochoreniami asi štvornásobne častejšie ako ženy. Avšak keď opustia reprodukčný
vek, začínajú sa rozdiely stierať. Po osemdesiatke dokonca
ženy vedú. Pomalšie starnutie ženských ciev bolo vysvetľované ochranným účinkom estrogénov, ktorých vysoká hladina začína po menopauze klesať. Pozoruhodný a doteraz nevysvetlený jav je fakt, prečo telom tvorené estrogény cievam
pomáhajú, zato hormóny obsiahnuté v antikoncepcii sú rovnako silným rizikovým faktorom ako fajčenie.
Druhé vysvetlenie sexuálnych rozdielov v rozvoji aterosklerózy by mohlo byť v rozdielnych zásobách železa v krvi.
To je u žien v reprodukčnom veku znížené z dôvodu menštruačného krvácania. Voľné dvojmocné atómy železa zvyšujú
totiž tvorbu kyslíkových radikálov, ktoré sú veľmi reaktívne
a poškodzujú cievny endotel. Avšak, proti týmto názorom
hovorí fakt, že ľudia trpiaci na dedične zvýšené množstvo
železa v tele majú množstvo problémov, no zvýšený výskyt
aterosklerotických zmien u nich pozorovaný nebol.

ČO TO PRE NÁS ZNAMENÁ?

Problémy sa začínajú objavovať, až keď je zúžených
viac než 70 % priesvitu cievy

BLUDNÝ KRUH MENOM VYSOKÝ KRVNÝ
TLAK
Vo vyspelých krajinách umiera viac ľudí na srdcovo-cievne
ochorenia než na všetky ostatné choroby dohromady. Príčiny
– vysoký krvný tlak a kôrnatenie tepien sú tak úzko späté, až
je takmer nemožné rozlíšiť príčinu a následok. Vysoký krvný
tlak mechanicky poškodzuje endotel a urýchľuje aterosklerotické procesy. Kôrnatenie tepien znamená zúženie cievy
a povrch, ktorý už nie je viac hladký. Nerovnosti endotelu
menia laminárne prúdenie na turbulentné, ktoré mechanicky
poškodzuje cievnu stenu. Potom sa zvyšuje odpor kladený
prúdiacej krvi. Zvýšený odpor znamená ešte väčšmi zvýšený
krvný tlak... a bludný kruh sa uzatvára.

Vysoký krvný tlak a s ním spojené postupné vytváranie trombov a upchávanie ciev sú zákerné v tom, že nebolia. Prvé
problémy sa začínajú objavovať, až keď je upchatých viac
než 70 % priesvitu tepny. Pacienti znášajú ťažko fyzickú záťaž, napr. ako im postupne narastajú tromby v dolných končatinách, skracuje sa vzdialenosť, ktorú dokážu prejsť. Najväčšie riziko však spočíva v odtrhnutí trombu. Ten je unášaný
prúdom krvi do čoraz menších a menších tepien, až jednu
z nich upchá. Takto vzniká smutne slávny infarkt (druhou
možnosťou je prasknutie cievnej steny oslabenej aterosklerotickými procesmi napr. pri námahe). Ak je miestom diania
mozog, ľudovo sa zvykne nazývať mŕtvica alebo cievna mozgová príhoda či porážka. Jeho závažnosť samozrejme závisí
od toho, akú veľkú cievu upchal. A samozrejme aj na jej lokalizácii – ak nám takto praskne tepna na zátylku, vyradí sa
zrakové centrum a prestávame vidieť, hoci oči máme v úplnom poriadku. Možno ste sa stretli s prípadom, keď človek
po infarkte prestal rozprávať – môže za to strata funkčnosti
cievy v oblasti rečového centra. V prípade ochrnutia ide o poškodenie cievy vyživujúcej motorickú oblasť mozgu.

KEĎ BOLÍ SRDIEČKO
Ešte častejšie než mozog
postihujú cievne zmeny srd
ce. S pokročilým procesom
kôrnatenia sa bolesti z nedos
tatočného prekrvenia srd
ca objavujú čoraz častejšie
a častejšie. Keď sa cieva
uzavrie úplne, takýto človek
musí byť čo najrýchlejšie dopravený do špecializovaného
centra, kde sa mu pomocou
kontrastnej látky zvýraznia
cievy na srdci (na obrázku).
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Tým sa chirurgovi objasní, ktorá cieva je upchatá, a môže
začať pracovať: cez tepnu na stehne sa posúva (proti prúdu
krvi) tenučký drôtik, ktorý slúži ako koľajnička pre balónik,
ktorého úlohou je cievu roztiahnuť, a kovový drôtik zvaný
stent, ktorý bráni opätovnému zúženiu cievy.
Obávanou komplikáciou je prasknutie tepny, ktorá vedie
k úmrtiu pacienta, ale to sa deje asi v 1 % týchto operácií. Pacientovi so srdcovým infarktom sa ešte zvykne podávať látka
na spriechodnenie zapchatej cievy, najčastejšie ide o enzým
streptokinázu získanú z baktérií, ktorá znižuje zrážanlivosť
krvi a rozpúšťa vzniknuté tromby.

KEĎ V HRUDI TLČIE CUDZIE SRDCE

Stent používaný v kardiochirurgii

V snahe vyhnúť sa zaťažujúcej celkovej anestézii sa táto
operácia robí iba pri miestnom umŕtvení oblasti, kde sa vstupuje do stehennej tepny a tak pacienti môžu sledovať zákrok
na vlastnom srdci v priamom prenose! Je to veľmi rýchla
a elegantná operácia, avšak v polovici prípadov v priebehu
prvého roka dochádza k opätovnému zúženiu spôsobenému
rastom buniek poškodeného endotelu.
Ak je však koronárna tepna (tepna vyživujúca srdce) postihnutá na viacerých miestach, potom prichádza čas na koronárny by-pass. Počas tejto operácie je použitá časť inej cievy,
ktorá je po odobratí zo svojho pôvodného miesta našitá do
steny srdca. Toto premostenie potom spája aortu s nepoškodenou časťou koronárnej tepny (za miestom poškodenia).
Ako premosťujúce cievy sa najčastejšie používajú povrchové
žily dolných končatín, bez ktorých sa dá spokojne zaobísť.

Operácia by-pass využíva žily najčastejšie z dolnej končatiny

Je smutnou skutočnosťou, že zavše nepomáha ani by-pass,
ani spriechodnenie cievy, ani umelé chlopne či kardiostimulátor. Ako posledná voľba prichádza na rad transplantácia
srdca. Avšak ani tí čakatelia, ktorí sa dočkajú vhodného darcu, nemajú vyhrané – kým jedného roka po operácii sa dožíva
90 % pacientov, po piatich rokoch tento počet klesá na 70 %
a po desiatich je prežívanie skôr zriedkavé. Rekord v tejto
oblasti drží muž, ktorému srdce transplantovali ako dvadsaťročnému. V súčasnosti mu už tridsať rokov v hrudnom koši
tlčie cudzie srdce. Nemenej pozoruhodná je skutočnosť, že
existujú ľudia, ktorí dvadsať rokov po transplantácii dokážu
liezť na najvyššie hory sveta či vyhrať v triatlone.
Oproti prvej ľudskej transplantácii srdca v roku 1964 toto
odvetvie medicíny zaznamenalo obrovský pokrok, pacienti
však naďalej musia brať silné lieky na potlačenie imunity,
aby telo neodmietlo cudzí orgán.
Pravdou zostáva, že starnutiu cievnej steny a istému stupňu aterosklerózy sa nevyhne asi nikto z nás. Dobrou správou
zostáva, že keďže sú srdcovo-cievne problémy v súčasnosti
najväčšou metlou ľudstva, investujú sa do výskumov v tejto
oblasti neuveriteľné peniaze.
Ešte lepšou správou je, že existujú aj lacnejšie prostriedky,
ako tieto procesy spomaliť. Potrava bohatá na antioxidanty
(teda ovocie a zelenina) bráni oxidácii LDL častíc usadených
v cievnej stene. Šport zasa zvyšuje počet LDL receptorov
v pečeni, ktoré tieto častice vychytávajú a z cholesterolu
v nich obsiahnutom vyrábajú pre telo pohlavné hormóny.
Katarína Molnárová

LDL častica. Modré častice sú proteíny,
vnútri je ukrytý cholesterol.
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Katedra matematiky FPV UMB v Banskej Bystrici

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa členovia Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UMB
orientujú na výskum v rôznych oblastiach matematiky (dynamické systémy, informačno-teoretické
metódy v matematickej štatistike, kombinatorika a teória grafov, teória fuzzy množín, teória pravdepodobnosti, algebra, teória vyučovania matematiky a iné). Výskum má medzinárodnú úroveň, vďaka čomu sú
naši pracovníci pozývaní na pracovné pobyty a na zahraničné vedecké konferencie. Vďaka intenzívnej
vedeckej spolupráci so zahraničnými matematickými vysokoškolskými pracoviskami a matematickými ústavmi môžu najlepší študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia absolvovať študijný
pobyt v rámci programu Erasmus na Univerzite v Murcii (Španielsko) alebo na Karlovej univerzite v Prahe.
Od roku 1993 katedra vydáva časopis Acta Universitatis M. Belii, Series Mathematics. Stručné referáty
o článkoch v ňom uverejnených možno nájsť v referátových časopisoch Math. Reviews a Zentralblatt Math.
Katedra má dobre vybavenú knižnicu, iba v posledných 4 rokoch do nej pribudlo viac ako tisíc titulov. Vyučovanie predmetov využívajúcich informačno-komunikačné technológie prebieha v počítačovom
laboratóriu, do ktorého majú študenti prístup aj v mimovyučovacom čase. Z prostriedkov získaných prostredníctvom medzinárodných projektov sa zakúpil matematický softvér MAPLE, štatistický program SPSS, okrem
neho je využívaný program R, programovacie jazyky Java, C a C++, TeX a ďalšie základné programy.

Ak

sa chcete stať odborníkom v moderných
smeroch matematiky alebo chcete získať kvaliﬁkáciu na vyučovanie matematiky v ročníkoch 5. – 12.,
je pre vás správnou voľbou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, v meste mladých. Univerzita Mateja Bela je
treťou najväčšou na Slovensku, s počtom viac ako 16 tisíc
študentov študujúcich na jej šiestich fakultách. Štúdium
učiteľstva matematiky má v Banskej Bystrici viac ako
päťdesiatročnú tradíciu. Už desať rokov pripravuje Fakulta
prírodných vied UMB aj odborníkov vo vednom odbore
Matematika. Po absolvovaní bakalárskeho študijného
programu „Matematika“ môžu absolventi pokračovať
v niektorom z dvoch magisterských študijných programov
„Matematická štatistika a ﬁnančná matematika“ a „Informatická matematika“. Na ne nadväzujú doktorandské
študijné programy „Pravdepodobnosť a matematická
štatistika“ a „Matematická analýza“.
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Katedra
Matematiky
Fakulta prírodných vied

Univerzita Mateja Bela

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4467233
e-mail: matematika@fpv.umb.sk
http://matematika.fpv.umb.sk
Podrobnejšie informácie o aktivitách katedry,
štúdiu a forme prijímacej skúšky z matematiky
(vrátane ukážky testu prijímacej skúšky) môžu
záujemcovia získať na webovej stránke katedry.
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Možnosti štúdia matematiky na FPV UMB
M

Učiteľstvo matematiky
v kombinácii predmetov

Matematika

Matematická štatistika
a ﬁnančná matematika

Informatická
matematika

Pravdepodobnosť
a matematická štatistika

*
**

Učiteľstvo matematiky
v kombinácii predmetov

Bc
Bc.
PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Mgr
Mgr.

Matematická analýza
PhD.
Ph
PhD
D.

študuje sa v kombinácii s učiteľstvom niektorého z predmetov
biológia•fyzika•geografia•chémia•informatika•technická výchova•anglický jazyk a literatúra
francúzsky jazyk a literatúra•nemecký jazyk a literatúra•slovenský jazyk a literatúra alebo telesná výchova
študijný program je v súčastnosti v procese reakreditácie z dôvodu zmeny garanta študijného programu

sú len z matematiky, v rozsahu
gymnaziálneho učiva, pre učiteľský
smer štúdia aj z druhého aprobačného
predmetu (ak príslušná katedra
nerozhodla inak

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

z matematiky budú prijatí študenti, ktorí
boli úspešnými riešiteľmi krajského
kola matematickej olympiády v niektorej z kategórií A, B, C, alebo sú absolventi gymnázia a na vysvedčeniach
boli z matematiky hodnotení len
známkami 1 alebo 2.

Ciele
C
iele štúdia a uplatnenie absolventov
Študijné programy študijného odboru MATEMATIKA
Matematika (Bc.)
Študenti si osvoja základné poznatky z matematiky, štatistiky a informatiky. Popri štandardnej vysokoškolskej matematike (matematická analýza,
algebra, diskrétna matematika, numerické metódy a iné) sa kladie dôraz na teoretické poznatky využívané pri aplikáciách v iných odboroch a v praxi.
Naučia sa používať poznatky zo štatistiky na riešenie čiastkových úloh zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch. Zoznámia sa so
základmi programovania a využívania matematických algoritmov a získajú aj základné poznatky z ﬁnančnej a poistnej matematiky. Po ukončení budú
pripravení na absolvovanie magisterského stupňa štúdia v matematike a príbuzných disciplínach a na uplatnenie v rôznych oblastiach praxe, kde sa
požaduje absolvovanie bakalárskeho stupňa.

Matematická štatistika a ﬁnančná matematika (Mgr.)
Absolvent je odborníkom schopným využívať v praxi moderné metódy ﬁnančnej a poistnej matematiky, štatistiky, ekonometrie, numerickej
matematiky, optimalizačné metódy a pod. Keďže má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky a štatistiky, je schopný dopĺňať
si vzdelanie samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Každý absolvent bude poznať základné matematicko-štatistické metódy
a možnosti ich aplikácií v praxi. Osvojí si tiež využívanie IKT a bude poznať možnosti softvéru využívaného na štatisticky orientovaných pracoviskách a v oblasti ﬁnančníctva. Uplatnenie môžu nájsť v rôznych oblastiach praxe (štatistické pracoviská, ﬁnančné inštitúcie, podnikateľská sféra
a pod.), na vedecko-výskumých pracoviskách a ako vysokoškolskí učitelia odboru matematika, štatistika a príbuzných odborov. U najlepších
študentov sa predpokladá pokračovanie v doktorandskom štúdiu.

Informatická matematika (Mgr.)
Študenti si rozšíria a prehĺbia poznatky z informatiky a matematiky (algoritmy a ich implementácia, architektúra systémov, kódovanie a kryptograﬁa, optimalizácia a pod.). Absolvent nájde uplatnenie vo vedecko-výskumných ústavoch a v rôznych oblastiach praxe ako návrhár a tvorca
algoritmicky zložitých komponentov informačných systémov, vývojár informačných systémov, odborník na aplikovanú matematiku s rozšírenými
vedomosťami vo vybraných partiách teoretickej informatiky a pod. Bude mať predpoklady pre doktorandské štúdium v uvedených oblastiach
a môže sa tiež uchádzať o miesto vysokoškolského učiteľa odboru matematiky alebo príbuzných odborov.

Študijné programy študijného odboru UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV
Učiteľstvo matematiky v kombinácii predmetov (Bc.)
Počas bakalárskeho stupňa štúdia absolvujú študenti nosné predmety odboru matematika (matematická analýza, algebra, geometria). Osvoja si aj
základné poznatky teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky a oboznámia sa s informačnými technológiami, čo im umožní uplatnenie
aj mimo rezortu školstva. Absolventi sa uplatnia v inštitúciách pre organizáciu voľného času detí a mládeže. Budú tiež pripravení na absolvovanie
magisterského stupňa učiteľstva matematiky.

Učiteľstvo matematiky v kombinácii predmetov (Mgr.)
Popri rozšírení a prehĺbení poznatkov z vysokoškolskej matematiky sa bude klásť dôraz na didaktiku vyučovania matematiky a na poznatky
z elementárnej matematiky. Absolventi budú oprávnení vyučovať predmet matematika na základných a stredných školách všetkých typov. Budú
mať predpoklady pre postgraduálne štúdium najmä teórie vyučovania matematiky. Môžu sa tiež uchádzať o miesto vysokoškolského učiteľa
didaktiky matematiky.

DOKTORANTSKÉ študijné programy
Pravdepodobnosť a matematická štatistika (PhD.)

/ Matematická analýza (PhD.)

Hlavným cieľom štúdia je získanie hlbokých poznatkov a nadhľadu vo zvolenej špecializácii štúdiom vedeckých monograﬁí a vedeckých
článkov v časopisoch, účasťou na vedeckých konferenciách a seminároch. Podmienkou úspešného ukončenie štúdia je (okrem vykonania
niekoľkých skúšok) napísanie a obhájenie dizertačnej práce, obsahujúcej nové vedecké poznatky. Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako
vedecko-pedagogickí pracovníci na univerzitách a ako vedeckí pracovníci vo výskumných ústavoch.
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Objednávka časopisu
Objednávka časopisu na školský
rok 2009/2010
V budúcom školskom roku 2009/2010 vyjdú tri čísla časopisu Mladý vedec – 9. číslo v októbri 2009, 10. číslo v januári
2010 a 11. číslo v máji 2010.
Cena časopisu pozostáva z dvoch položiek: ceny za samotný časopis a poštovného a balného. Cena za každé číslo je
1 euro, teda ročné predplatné je vo výške 3 eurá. V prípade,
že chcete odoberať rôzne počty kusov z jednotlivých čísel
časopisu, vyznačte to v objednávke. Výšku poštovného a balného uvádzame v tabuľke. Pri väčších objednávkach bude
výška poštovného a balného určená individuálne.
Tento spôsob zvýhodňuje veľké objednávky pred menšími,
preto odporúčame objednávať časopis spoločne prostredníctvom školy alebo rodičovského združenia.
Spôsob úhrady predplatného bude trochu odlišný oproti
tomuto školskému roku. Po zaslaní objednávky vám spolu
s druhým tohtoročným číslom časopisu (číslo 8) zašleme zálohovú faktúru. Po jej uhradení vám spolu s prvým budúcoročným číslom (číslo 9) časopisu príde zúčtovacia faktúra.
Ďalšou možnosťou, ktorú vám na základe vašich žiadostí
ponúkame, je vystavenie dvoch faktúr na jednu adresu. Máte
tak možnosť objednať časopis pre žiakov a školu, pričom
platby budú oddelené. Krížikom v príslušnom políčku vyznačte, ku ktorej faktúre máme pripočítať poštovné a balné.
Počet kusov časopisu
1–4
5–8
9 – 16
17 – 24
25 – 40
41 – 80
81 – 120

Objednávky nám prednostne zasielajte e-mailom na
našu e-mailovú adresu predplatne@mladyvedec.sk.
Môžete ich však zaslať aj poštou na adresu

P-MAT, n. o.
Mladý vedec – objednávka
P. O. BOX 2
814 99 Bratislava 1
Termín odoslania objednávok:
E-mailom: do 13. 6. 2009
Poštou: do 10. 6. 2009
Po tomto termíne je naďalej možné objednať časopis. Jediným rozdielom je to, že faktúru vám bezplatne zašleme
v elektronickej podobe na vašu e-mailovú adresu. Spolu s októbrovým číslom (číslo 9) vám zašleme tlačenú faktúru.
V prípade, že potrebujete tlačenú faktúru vopred, za jej
zaslanie vám budeme účtovať poštovné a balné vo výške
0,73 €.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na
adrese predplatne@mladyvedec.sk.

Poštovné a balné za jedno číslo
0,73 € (21,99 Sk)
1,34 € (40,37 Sk)
2,25 € (67,78 Sk)
2,77 € (83,45 Sk)
2,93 € (88,27 Sk)
3,33 € (100,32 Sk)
4,39 € (132,25 Sk)

Poštovné a balné spolu
2,19 € (65,98 Sk)
4,02 € (121,11 Sk)
6,75 € (203,35 Sk)
8,31 € (250,35 Sk)
8,79 € (264,81 Sk)
9,99 € (300,96 Sk)
13,17 € (396,76 Sk)

Objednávka časopisu Mladý vedec
Názov školy: ..................................................................................... IČO: ..........................................
Meno odberateľa (kontaktná osoba): . .................................................................................................
Adresa: Ulica a číslo: . ........................................................................................................................
PSČ a miesto: .......................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................. Telefón: .....................................

1. faktúra
2. faktúra

Počet objednávaných kusov
9. číslo
10. číslo
11. číslo

Poštovné a balné

Žiadame zaslať tlačenú faktúru vopred (pri doručení objednávky po termíne za poplatok 0,73 €).
Podpis a pečiatka: ..................................................................................................................................
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V ďalšom čísle nájdete

Vyspelá civilizácia mravcov

Črievičník papučkový – kráľ našich orchideí

Kvantový počítač

Herbár rastlín svojpomocne
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M. R. Štefánik – ovplyvnil
svet vedy i politiky

O jednom nekonečnom rade

Predstavujeme

Regionálne akcie
Niektoré akcie sú organizované pre deti z Bratislavy
a blízkeho okolia. Tradične ide o súťaže v prírode spájajúce vedu a šport (Pikopretek) a tímovú súťaž v matematike
pre bratislavské školy (Jesenný matboj Pikomatu a Riešok) a iné.

P-MAT je nezisková organizácia so sídlom v Bratislave.
Realizuje neštandardné formy práce s nadanými deťmi,
učiteľmi a s dospelými, ktoré umožňujú podchytiť a pracovať s nimi aj v regiónoch s obmedzenými možnosťami
vzdelávania a vyplnenia voľného času.
Hlavné oblasti činnosti organizácie:
● aktivity pre talentovanú mládež,
● ekonomické vzdelávanie Investland,
● aktivity pre učiteľov a vzdelávanie dospelých.

Práca s nadanými deťmi
Korešpondenčné semináre Pikomat a Pikofyz
Korešpondenčné semináre z matematiky a fyziky sú celoslovenskými seminármi najnáročnejšími svojho druhu.
Sú určené žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl. Pikomat vznikol v roku 1983 a má každoročne okolo 500 riešiteľov, Pikofyz v roku 1998 a rieši ho ročne približne
170 žiakov základných škôl. Organizačné poriadky oboch
seminárov sú schválené Ministerstvom školstva SR a semináre sú bezplatné.
Pri riešení úloh sa využíva a rozvíja logické myslenie,
kreativita a intuícia detí. Pre najlepších riešiteľov sú organizované týždňové sústredenia. Hlavnými organizátormi
sú dobrovoľníci z radov bývalých riešiteľov, teraz už študenti stredných a vysokých škôl. Realizácia seminárov je
podporená z projektu APVV.

Ekonomické vzdelávanie
– Investland
Investland je projekt virtuálnej simulácie ekonomiky určený pre žiakov základných škôl a študentov stredných
škôl. Môžu si tu vyskúšať, ako sa žije vo svete financií,
ako sa obchoduje s akciami na burze alebo ako sa zakladá
a riadi podnik. Simulácia je urobená príťažlivou formou
internetovej hry, čo je veľmi príjemná príprava na budúci
dospelácky život. Súčasťou Investlandu je aj e-learningový kurz Virtuálny manažér.

Aktivity pre učiteľov
a vzdelávanie dospelých
Moderný učiteľ
P-MAT, n. o., spolupracuje so spoločnosťou Microsoft na
celosvetovom programe Partners in Learning. Organizuje
učiteľský portál www.modernyucitel.net ako aj ďalšie aktivity projektu Moderný učiteľ:
● víkendové stretnutia aktívnych spolupracovníkov portálu,
● akreditované školenia pre učiteľov,
● roadshow,
● súťaže portálu,
● Letnú školu moderných učiteľov
40UP – užívajme počítač po štyridsiatke

Korešpondenčný seminár FyzIQ
FyzIQ je celoslovenský fyzikálny seminár, no na rozdiel
od Pikofyzu svojou náročnosťou zodpovedá učebným osnovám pre konkrétny vek riešiteľa. Vďaka tomu si môžu
vo FyzIQ porovnať svoje vedomosti žiaci rôznych škôl.
Zapojení žiaci alebo dvojice žiakov, ktorí zaplatili účastnícky poplatok, dostávajú v priebehu školského roka niekoľko sérií zaujímavých úloh. Súťaž je možné riešiť cez
internet.

Od roku 2007 P-MAT realizuje kurzy zamerané na získanie a rozvoj počítačovej gramotnosti pre občanov SR
v strednom a vyššom veku. Pri organizovaní kurzov využívame kapacity niekoľkých desiatok škôl na celom území
Slovenska. Tento projekt je realizovaný v rámci iniciatívy
Microsoft UNLIMITED POTENTIAL a jedným z jeho
cieľov je aj zmeniť vnímanie škôl ako inštitúcií celoživotného vzdelávania.
Kontakt na organizáciu:
P-MAT, n. o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
tel.: 02 / 5564 5733
fax: 02 / 5564 5731
e-mail: p-mat@p-mat.sk
web: http://www.p-mat.sk

