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Milí	čitatelia!

Po letnej prestávke sa opäť stretávame na stránkach nášho 
časopisu. Máme síce drobné oneskorenie oproti plánované-
mu októbru, za čo sa vám ospravedlňujeme, avšak máme pre 
vás aj dobrú správu – vďaka podpore z Agentúry na podporu 
výskumu a vývoja bude najbližšie tri roky časopis Mladý ve-
dec zdarma distribuovaný na všetky základné a stredné ško-
ly na Slovensku, ktoré o časopis prejavia záujem. Prvé číslo 
zasielame na všetky školy v dvoch exemplároch, ďalšie čísla 
však už budeme zasielať len na tie školy, ktoré oň prejavia zá-
ujem, v počte jeden exemplár na školu zdarma. Ak máte záu-
jem o ich odoberanie, je potrebné zaregistrovať sa na stránke 
www.mladyvedec.sk/objednavky. Ak máte záujem o odobe-
ranie viacerých časopisov (okrem jedného bezplatného), mô-
žete si ich objednať v cene 1 euro za jedno číslo na uvedenej 
stránke. Podrobnosti o spôsobe objednávania časopisu nájde-
te na poslednej strane časopisu. 

Počas prázdnin sme zrealizovali výlet na Devínsku Koby-
lu. Počasie nám vyšlo, výhľad bol tiež výborný a všetkým 
zúčastneným sa výlet páčil. Ak máte vo svojom okolí neja-
kú zaujímavosť, napíšte nám do redakcie a možno ďalší výlet 
uskutočníme práve tam. Do fotografickej súťaže sme dostali 
54 súťažných prác. Z nich sme sa rozhodli oceniť 6, ktoré aj 
zverejňujeme na 4. strane obálky. 

Toto číslo začíname biologicky – článkami o zvieratách 
z vodného prostredia – rakoch a žabách. Z botaniky sa venu-
jeme skvostom v rastlinnej ríši, ale aj rastlinám, ktoré vída-
me bežne okolo seba a častokrát ani netušíme, ako sa nazýva-
jú a čo sa v nich skrýva. Z geografie sa v tomto čísle venuje-
me vzdialenej Malte a jej špecifikám. Z informatiky sa venu-
jeme vyhľadávacím algoritmom, ktoré, ak nefungujú správ-
ne, môžu dobre precvičiť všetky vaše svaly, ktorým sa venu-
jeme v samostatnom článku. Osobnosťou tohto čísla sa stal 
Jur Hronec, ktorý zomrel pred päťdesiatimi rokmi.

Nový seriál článkov, s ktorým sa budete stretať niekoľko 
najbližších čísel časopisu, sa bude venovať slovenským jas-
kyniam. V tomto čísle začíname najzápadnejšími – Harma-
neckou jaskyňou a jaskyňou Driny. 

V tomto čísle predstavujeme aj jednu zaujímavú kartovú 
hru – bridž, v ktorej náhoda nehrá žiadnu rolu. Po krátkom 
predstavení tejto hry chceme v ďalších číslach pokračovať 
v článkoch, ktorými budete postupne rozvíjať svoje bridžo-
vé myslenie.

V týchto dňoch sa začína aj veľa rôznych súťaží. Jednou 
z nich je aj korešpondenčná súťaž nášho časopisu. Dúfame, 
že sa do nej vo veľkom zapojíte a zmeriate si sily s ostatný-
mi čitateľmi. Okrem tejto súťaže vám prinášame aj zadania 
Fyzikálnej olympiády, Prírodovedného seminára, informácie 
o Medzinárodnej olympiáde v informatike a aktivitách Slo-
venskej agentúry životného prostredia. Predstavujeme vám aj 
matematický časopis MATMIX, do ktorého korešpondenčnej 
súťaže sa môžete tiež práve v týchto dňoch zapojiť.

S prianím príjemného prežitia blížiacich sa Vianoc a očaká-
vaním jubilejného desiateho číslo časopisu, ktoré vyjde kon-
com februára, sa s vami lúči

Martin Hriňák
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Asi každý, kto sa prejde zákutiami slovenskej prírody, potvr-
dí, že naša krajina naozaj prekypuje životom. Pri potulkách 
obdivujeme množstvo známych druhov rastlín a živočíchov. 
Občas narazíme aj na organizmus, ktorý je v našich zeme-
pisných šírkach skôr raritou. Na Slovensku však žijú aj také 
druhy, ktoré zostávajú pred zrakom bežného človeka ukryté 
a poznáme ich skôr z učebníc a kníh. V tomto článku si povie-
me pár slov o kôrovcovi nezanedbateľných rozmerov.  

Už po letmom zhliadnutí fotografií raka riavového (Austro-
potamobius torrentium) badať vcelku netradičný zjav tohto 
kôrovca pôsobiaceho možno až prehistorickým dojmom. Nie 
veľmi prívetivý vzhľad rakovi riavovému zapožičiava mo-
hutný tvrdý pancier tvorený polysacharidom chitínom, ktorý 
je prestúpený uhličitanom vápenatým. Táto vonkajšia kostra 
pokrýva celý povrch inak mäkkého tela raka a zabezpečuje 
dokonalú ochranu. Vysoký obsah uhličitanu vápenatého však 
napovedá o jednej nevýhode tohto „račieho brnenia“ – ne-
schopnosti rásť. Asi sa teraz pýtate, ako je možné, že rak, kto-
rý sa vyliahne z vajíčka s priemerom dva milimetre, dorastie 
až na dĺžku desiatich centimetrov. Príroda vyriešila tento 
problém podobne ako u väčšiny plazov a niektorých zástup-
cov hmyzu. Rak si svoj pancier niekoľkokrát do roka zvlie-
ka, pričom rastie v období tesne po zbavení sa starého pan-
ciera a spevnení novej pružnej kutikuly anorganickými lát-
kami. V tomto niekoľkodňovom období je veľmi zraniteľný 
a vyhľadáva úkryt. 

Rak riavový dosahuje dĺžku najviac 10 centimetrov. V po-
rovnaní s ostatnými druhmi rakov žijúcimi na Slovensku, 
ktoré dorastajú až do dĺžky 20 centimetrov, je to malý vzrast. 
Telo sa člení na hlavohruď, ktorá vznikla zrastením hlavy 
a hrudníkových článkov v jeden celok, a bruško. Z hlavovej 
časti hlavohrude vyrastajú dva páry tykadiel, z ktorých je je-
den pár hmatový. V blízkosti hmatových tykadiel sa nachá-
dza statocysta, polohový orgán, ktorý raka informuje o jeho 
orientácii vzhľadom na zemský povrch. Statocysta by sa dala 

označiť ako predchodca blanitého labyrintu, ktorý tvorí sú-
časť vnútorného ucha a zabezpečuje vytváranie polohového 
vnemu u stavovcov vrátane človeka. V hlavovej časti sú na 
typických stopkách umiestnené zložené oči. Z hrudnej čas-
ti hlavohrude vyrastajú ústne orgány, pomocou ktorých rak 
spracúva potravu, a nachádza sa tu aj päť párov kráčavých 
končatín, z ktorých prvý pár je najmohutnejší a zakončujú ho 
charakteristické klepetá. Klepetá plnia predovšetkým obran-
nú funkciu. Na rozdiel od hlavohrude, články bruška u raka 
nezrástli v jeden celok a ponechali si pohyblivosť. Bruš-
ko plní viac funkcií. Rovnako u oboch pohlaví zabezpeču-
je rýchly pohyb vzad počas nebezpečenstva. Samička si po-
mocou malých nôžok, ktoré vyrastajú z jeho spodnej strany, 
k telu prichytáva nakladené vajíčka a takto ich nosí až do vy-
liahnutia. U samčeka sa tieto nôžky premenili na kopulač-
né orgány. Bruško je u oboch pohlaví zakončené vejárovitou 
plutvičkou, ktorá uľahčuje pohyb vzad. 

Rak riavový sa môže dožiť aj viac ako desať rokov. Pohlav-
ne dospieva približne v štyroch rokoch. Raky sú gonochoris-
ty, čo znamená, že sú oddeleného pohlavia a samičie pohlav-
né bunky – vajíčka sú oplodnené samčími rozmnožovacími 

Biológia Biológia

RAK RIAVOVÝ

Rak riavový – samček
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bunkami – spermiami počas pohlavného spojenia. K páreniu 
dochádza na konci októbra a na začiatku novembra. Samček 
oplodní 40 až 70 vajíčok, ktoré samička prenáša na brušku 
až do mája, keď dochádza k liahnutiu mladých jedincov. Tie 
matka ďalej nosí na brušku až do prvého zvliekania. Po pr-
vom zvlečení sú už mladé raky väčšie a silnejšie a môžu za-
čať samostatný život. 

Rak riavový patrí spolu s rakom riečnym (Astacus astacus), 
rakom bahenným (Astacus leptodactylus), Astacus pachypus 
a Austropotamobius pallipes (posledné dva druhy bez sloven-
ského pomenovania sa na území Slovenska nevyskytujú) me-
dzi pôvodné európske druhy rakov. Dnes však skupinu rakov 
žijúcich v Európe dotvára osem ďalších, pre európsku prí-
rodu nepôvodných, druhov dovezených zo Severnej Ameri-
ky a Austrálie. Rak riavový sa polohou svojho areálu výsky-
tu radí k strednej a južnej Európe. Na Slovensku je dnes zis-
tený výskyt na šestnástich lokalitách v južnej časti Malých 
Karpát. Na jednej strane táto skutočnosť napovedá o pomer-
ne vysokej kvalite vôd v horných častiach tokov v okolí Bra-
tislavy, keďže rak riavový sa považuje za spoľahlivý bioin-
dikátor čistoty vôd (to znamená, že na základe prítomnosti  
druhu na danom toku môžeme povedať, že kvalita vody je 
vysoká). Na druhej strane však bol v Európe zistený trend po-
klesu jeho populácie, čo zasa môže naznačovať prichádzajú-
ci problém.

Životnými nárokmi sa rak riavový od ostatných rakov Slo-
venska priestorovo oddeľuje. Je náročný na okysličenie vody, 
jej teplotu a je mimoriadne citlivý na znečistenie prostredia. 
Preferuje horné, pramenné časti vodných tokov, kde sa aj 
počas teplého letného obdobia udržiava nižšia teplota vody 
a tým zároveň vyššia koncentrácia kyslíka v nej rozpuste-
ného. Poslednou, ale v dnešnej dobe značne kritickou, pod-
mienkou prežívania nielen raka riavového je miera znečiste-
nia prostredia. Rak vo všeobecnosti je druh veľmi citlivý na 
kvalitu biotopu z hľadiska jeho zamorenia nebezpečnými lát-
kami. Druh ťažko znáša zvýšené koncentrácie dusíkatých lá-
tok, amoniaku, ťažkých kovov, poľnohospodárskych hnojív, 
pesticídov a okysľovanie. Neuvážené zásahy človeka do eko-
systému však v posledných desaťročiach podmieňujú vznik 
množstva ďalších reálnych hrozieb. Je to predovšetkým do-
nášanie nepôvodných druhov rakov zo Severnej Ameriky, čo 
okrem rozpadu pôvodnej európskej fauny úzko súvisí s rozši-
rovaním nebezpečného račieho moru po celej Európe. 

Parazitická huba, ktorá je pôvodcom račieho moru, napá-
da európske aj severoamerické druhy. Severoamerické raky 
si však voči tomuto patogénu počas vývoja vytvorili odol-
nosť a už sú len prenášačmi tohto ochorenia. Európske račie 
druhy tohto parazita dosiaľ nepoznali, a preto po infikova-
ní nákazou v krátkej dobe hynú. Ako významný nepriaznivý 
vplyv sa ukázali aj úpravy krajiny, v tomto prípade najmä 
úpravy a regulácie vodných tokov, ktoré spôsobujú triešte-
nie a izolovanie račej populácie, čo má za následok jej osla-
bovanie a zánik.

Možno sa teraz v duchu pýtate, v čom má rak riavový pre 
planétu alebo človeka samotného taký prínos, že sa mu má 
venovať toľko pozornosti. Aj v prípade extrému, že by druh 
jednoducho z prírody vymizol, by človek podľa všetkého ne-
musel čeliť žiadnym priamym dôsledkom. Ale na druhej stra-
ne za predpokladu, že by k tejto situácii naozaj došlo, príro-
da by sa musela vyrovnať s narušením potravných vzťahov 
a celkovej rovnováhy v rámci biosféry, čo nie je ľahká úloha 
pre v dnešnej dobe už tak značne narušený prírodný ekosys-
tém. No rak riavový je predovšetkým rovnocenným a neod-
deliteľným spolutvorcom niečoho jedinečného a nerozlučné-
ho, čo nazývame život.

Rastislav Rovný
Rozšírenie raka riavového v Európe. Oranžová farba znázorňuje 

pôvodný a čierne body aktuálny potvrdený výskyt druhu.

Rak signálny – jeden zo severoamerických pre Európu 
nepôvodných druhov 

Rak riavový – samička s vajíčkami
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Žaby sú skupinou živočíchov, ktorá je v odborných  kruhoch 
známa pod latinským názvom Anura, čo v preklade z gréčti-
ny znamená bezchvostý. Vo vode pripomínajú ponorky s pe-
riskopmi, lebo často môžeme vidieť iba najvrchnejšiu časť 
ich hlavy a výrazné veľké polguľovité oči vytŕčajúce nad hla-
dinou vodnej plochy (na obrázku).

Vedci ich v rámci zoologického systému zaraďujú do 
triedy obojživelníky (Amphibia). To ale neznamená, že si 
môžu vybrať, či ich životným priestorom bude voda, alebo 
súš. Vyjadruje to, že časť vývinu jedinca prebieha vo vod-
nom prostredí. I počas nasledujúceho obdobia života sa však 
dospelé jedince zdržiavajú v určitej blízkosti vody, pretože 
okrem pľúc dýchajú i kožou. Koža je dobre zásobená drob-
nými krvnými cievami a kým je vlhká, kyslík môže z vody 
difúziou prenikať až do krvi. Lepšie adaptované na dlhší po-
byt v suchom prostredí sú ropuchy, pretože ich silná brada-
vičnatá koža dobre zadržiava vlhkosť.

Ľudia si žaby najviac všimnú v jarných mesiacoch počas 
húfneho sťahovania na miesta „hromadných zásnub“ – vod-
né plochy. Hlasný žabí koncert v tomto období počuť do veľ-
kej diaľky. Po niekoľkých mesiacoch chladu, počas ktorých 
žili v tichosti rozptýlené zahrabané v zemi alebo skryté pod 
kameňmi a lístím, vyrážajú za teplého počasia na svoju kaž-
doročnú cestu k vode. V prípade, že počas ich ťahu nastane 
ochladenie, opäť sa zahrabú do zeme, kde prečkajú nepriaz-
nivé podmienky, pretože na rozdiel od vtákov a cicavcov sú 
obojživelníky studenokrvné živočíchy – majú premenlivú 
teplotu tela, ktorú nedokážu regulovať. Až po zvýšení teploty 
nad desať stupňov Celzia pokračujú vo svojej ceste k vode. 
Počas tejto cesty, ktorá je najintenzívnejšia v nočných hodi-
nách, často musia prekonať prekážky, vrátane cestných ko-
munikácií, na ktorých mnohé jedince hynú pod kolesami áut.

Samčeky, ktoré sú veľkosťou menšie, si samičky vyhľadá-
vajú väčšinou už počas cesty a prichytávajú sa na ne. Samič-
ky ich donesú na svojom chrbte až do vody.

PONORKY S PERISKOPMI

Ropucha bradavičnatá – dole samička, na jej chrbte samček Vajíčka ropuchy bradavičnatej

Biológia Biológia
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Po ponorení začne samička z kloaky vypúšťať vajíčka pri-
pomínajúce malé čierne guľôčky, ktoré samček oplodňu-
je. Samičky vypúšťajú vajíčka spojené ochrannou slizovou 
vrstvou v dvoch pásoch – z každého vaječníka jeden, ale iba 
u ropúch ostávajú po nakladení v dvoch oddelených pov-
razcov pripomínajúcich dve retiazky, resp. dvojitý náhrdel-
ník. U ostatných druhov tvoria vajíčka zhluky pripomínajúce 
chumáče na hladine alebo tesne pod ňou.

Vajíčka neobsahujú toľko živín, aby zabezpečili celý vý-
vin zárodku, takže sa z nich asi za štyri týždne vyliahnu lar-
vy – žubrienky.

Majú vonkajšie žiabre, ktoré sa podobajú na rybie – nimi 
prijímajú kyslík z vody. Žubrienky žijú výlučne vo vode, 
živia sa vodnými riasami a rýchlo rastú. V priebehu vývi-
nu narastú žubrienke nohy, začína sa živiť živočíšnou potra-
vou. Žiabre sú nahradené pľúcami, preto je nútená nadycho-
vať sa nad hladinou. V poslednom štádiu premeny sa žubrien-
ka podobá dospelej žabe, hoci má ešte zvyšky chvosta. Vyle-
zie z vody na súš a chvost sa jej čoskoro vstrebe. Celý proces 
premeny zo žubrienky na dospelú žabu trvá asi štyri mesiace.

Vajíčka skokana v chumáčoch a mladé žubrienky

Dospelé žaby dobre plávajú. Umožňujú im to plávacie bla-
ny medzi prstami na nohách. Plávajú krčením a narovnáva-
ním zadných končatín, podobne ako človek pri prsiarskom 
štýle.

Žaby sú dôležitou súčasťou potravových reťazcov. Živia sa 
hmyzom, červami a inými drobnými živočíchmi. Pohybujúcu 
sa korisť chytajú rýchlym vymrštením lepkavého jazyka. Ža-
bami sa živia brodivé vtáky (napríklad bocian), drobné cicavce, 
hady a ryby. Sú ukazovateľmi kvality životného prostredia, 
v znečistených oblastiach nežijú. Patria k zákonom chráne-
ným živočíchom. Presný zoznam druhov európskeho i národ-
ného významu, ako i spoločenská hodnota jedného jedinca 
sa nachádza v prílohe č. 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v časti 
Zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živo-
číchov a ich spoločenská hodnota. Na Slovensku žije spolu 
dvanásť chránených druhov žiab, z ktorých osem je zarade-
ných k druhom európskeho významu a štyri k druhom ná-
rodného významu. Napríklad známa ropucha bradavičnatá je 
druh národného významu, pričom spoločenská hodnota jed-
ného jedinca predstavuje 165,97 € (5 000 Sk). Skokan hnedý 
je zaradený taktiež k druhom národného významu, spoločen-
ská hodnota jedného jedinca predstavuje 99,58 € (3 000 Sk). 

Danica Božová    
Foto: Vladimír Boža

Skokan hnedý (Rana temporaria) Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo)
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Jedným z najznámejších druhov žiab na Slovensku je skokan 
zelený. Čo je na tejto vete nesprávne? Je to slovo druh. Sko-
kan zelený totiž nie je druh, ako sa kedysi predpokladalo, ani 
poddruh, ani nič podobné. Je niečím špeciálnym, čo sa nazý-
va klepton. Slovo klepton nápadne pripomína slovo klepto-
man – obidve sú odvodené od slova klepto, čo znamená krad-
núť. Aj skokan zelený čosi kradne – niečo, čo je pre iný druh 
žaby nesmierne dôležité.

Klepton je taxonomická kategória označujúca živočíchy, 
ktoré vznikajú medzidruhovým krížením. V praxi to zname-
ná, že skokan zelený neexistuje samostatne, ale vzniká po 
skrížení iných dvoch druhov skokanov – skokana rapotavého 
a skokana krátkonohého. Nie je jednoduché tieto tri „druhy“ 
od seba odlíšiť, dá sa to napríklad podľa dĺžky holennej kosti 
na nohe alebo podľa veľkosti pätových hrboľov. Aj jednotli-
vé skokany zelené sa medzi sebou dosť líšia – niektoré formy 
pripomínajú viac skokanov rapotavých, iné skokanov krátko-
nohých a niektoré sú presne uprostred. 

Všetko to je ešte zložitejšie, ako to vyzerá na prvý pohľad. 
Normálne telové bunky obsahujú genetickú informáciu obi-
dvoch druhov skokanov, presne podľa očakávania. Avšak pri 
tvorbe pohlavných buniek skokana zeleného sú vždy chro-
mozómy jedného druhu odstránené a do ďalšej generácie sa 
prenesú len gény druhého druhu. V západnej časti Európy a aj 
u nás je odstránená genetická informácia skokana krátkono-
hého a vo východnej Európe zas skokana rapotavého. 

Znamená to, že u nás po skrížení skokana zeleného a krát-
konohého vznikne skokan zelený, pretože z genetického hľa-
diska splynú pohlavné bunky skokana rapotavého a krátko-
nohého. Po skrížení skokana zeleného a rapotavého vznikne 
opäť skokan rapotavý, avšak tieto skokany z neznámych prí-
čin zvyčajne nie sú životaschopné. 

Po skrížení dvoch skokanov zelených vzniká skokan rapo-
tavý, ale tento jav nenastáva veľmi často, pretože zvyčajne sa 
v jednej populácii nachádzajú prevažne len samce alebo len 
samice. Vysvetlenie tohto javu nájdete v anglickom článku na 
webovej stránke

http://dirk.die-schmellers.de/Publications/waterfrogs/
Schmeller_AnZF41_2004.pdf.

Nový skokan zelený teda na území Slovenska vzniká buď 
skrížením skokana rapotavého so skokanom krátkonohým 
alebo skokana zeleného so skokanom krátkonohým. Je to 
znázornené na nasledujúcom obrázku.  

Skokan zelený je preto z hľadiska dedičnosti v západnej 
Európe ako keby skokan rapotavý a vo východnej Európe 
skokan krátkonohý. A to je dôvodom jeho kradnutia. Keď sa 
na našom území spária skokan rapotavý a krátkonohý, pre 
krátkonohého to je nevýhodné. Jeho gény sa už do ďalšej ge-
nerácie neprenesú, a preto mu z jeho pohľadu skokan zele-
ný „kradne“ pohlavné bunky. Vo východnej Európe zas sko-
kan zelený „kradne“ pohlavné bunky skokanovi rapotavému. 

Skokan zelený ale nie je sám – podobných spôsobom sa 
rozmnožujú aj niektoré málo známe druhy hmyzu a rýb. Je 
možné, že všetky tieto skupiny živočíchov sa v budúcnosti 
stanú samostatnými druhmi – skokan zelený si vytvorí vlast-
nú genetickú informáciu, ktorá bude odlišná od oboch druhov 
skokanov a bude ju prenášať do ďalšej generácie. Zatiaľ mu 
ale neostáva nič iné, ako „kradnúť“. 

Lenka Veselovská

KTO KRADNE MEDZI ŽABAMI?

Skokan zelený

„Rodičia“ skokana zeleného – skokan rapotavý (vľavo) a skokan 
krátkonohý (vpravo)

Kríženie medzi skokanom rapotavým (modrý), skokanom krátkono-
hým (červený) a skokanom zeleným (zelený)

Biológia Biológia
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SKVOSTY V RASTLINNEJ RÍŠI
V jesennom období síce kvitne menej 
rastlín, predsa sa však nájdu druhy, kto-
ré nás upútajú svojou krásou. Dva z nich 
by sme vám chceli predstaviť v ďalšej 
časti nášho seriálu. 

Horec	luskáčovitý	

Horec luskáčovitý je v odborných kru-
hoch známy pod názvom Gentiana 
asclepiadea. Rodový latinský názov 
Gentiana pochádza od mena ilýrskeho 
kráľa Gentisa, ktorý žil okolo roku 500 
pred naším letopočtom a odporúčal ho-
rec ako účinný liek proti moru. Druho-
vý názov luskáčovitý súvisí s podob-
nosťou listov s rodom luskáč.

Dorastá do výšky 20 – 60 cm, niekedy 
až 80 cm. Byľ je priama, nerozkonárená, 
husto olistená. Listy sú protistojné, jed-
noduché, sediace, vajcovito kopijovité-
ho tvaru, na koncoch zahrotené. Milov-
níkov prírody upútajú nápadné 3 – 5 cm 
dlhé kvety tmavomodrej farby, ktorých 
na jednej rastline vyrastá väčší počet. 
Vyrastajú v pazuchách horných listov 
na krátkych stopkách. Kalich je rúr-
kovitý, päťcípa koruna zvončekovitá. 
Kvety sa otvárajú len pri dennom svet-
le. Večer alebo pri zamračenom počasí, 
daždi, ľadovci a silnom vetre sa zatvá-
rajú. Kvitne zo všetkých našich horcov 
najneskôr – od konca júla do októbra, 
ba niekedy ešte i v novembri. Peľnice 
dozrievajú skôr ako piestiky. Opelenie 
zabezpečuje hmyz – čmele, ktorým vy-
hovuje tvar kvetu tohto druhu. Z kvetu 

vzniká suchý pukavý plod tobolka. Se-
mená sa rozširujú vetrom. 

Rastie v nadmorskej výške 800 – 
1 800 metrov. Pozorovať ho môžeme 
v horských zmiešaných a ihličnatých le-
soch, v kosodrevine i na holiach. Rozší-
rený je v rozľahlých územiach severnej 
pologule, najmä v južnej a strednej Eu-
rópe – v Alpách, v Česku v Jizerských 
horách, v Krkonošiach a v Jeseníkoch, 
na Slovensku vo vyšších polohách ce-
lých Karpát, v Slovenskom krase zostu-
puje až do Zádielskej doliny. 

Celá rastlina je bohatá na horčiny, 
preto ju ani dobytok, ani zver nespása. 
Liečivá sila horcov bola známa už v mi-
nulosti. Korene, z ktorých sa vyrába pá-
lenka, bývajú dlhé až jeden meter. Na 
Slovensku patrí k zákonom chráneným 
druhom.  

Astra	kopcová

Botanici ju nazývajú Aster amellus. Ro-
dový názov pochádza z latinského slo-
va aster, čo znamená hviezda a vzťahu-
je sa na hviezdicovité usporiadanie kve-
tu. Celý názov Aster amellus, ktorý po-
užil rímsky básnik Vergílius v prvom 
storočí pred naším letopočtom, označu-
je hviezdnu kvetinu. Je pravdepodobne 
totožný s názvom Aster atticus, ktorý 
použili antický lekár Dioskorides a rím-
sky encyklopedista Plínius v prvom sto-
ročí nášho letopočtu. Podľa iných auto-
rov je druhový názov amellus odvodený 
od rímskej rieky Mella.

Patrí k trvácim bylinám, obdobie ve-
getačného pokoja prežíva viachlavo-
vým podzemkom. Na dužinatej ston-

ke vysokej 20 – 60 cm vyrastajú po bo-
koch jednoduché podlhovasté listy. Na 
vrchole stonky sa nachádza niekoľko 
jednoduchých súkvetí – úborov, ktoré 
sú usporiadané do zloženého súkvetia 
chocholíkovitá metlina. Tým sa odlišu-
je od príbuznej astry alpínskej, ktorá má 
na vrchole stonky jediný úbor.

Svetlomodrá až fialovomodrá farba 
jednoducho prístupných kvetov, ktoré 
sú ideálnou pristávacou plochou, láka 
rôzne druhy hmyzu (najmä motýle), 
ktoré tento druh opeľujú.

Kvitne od júla do októbra, plody sú 
rozširované vetrom. Rastie najmä na 
vápencoch, na výslnných stráňach, ska-
lách a vo svetlých lesoch od nížin až do 
horského stupňa. Patrí k zákonom chrá-
neným druhom, jej veľkokveté formy 
sú často pestované v záhradách. 

Danica Božová    
Foto: Vladimír Boža

Astra kopcová – detail kvetov
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Človek žije obklopený množstvom rast-
lín. S niektorými sme vás už oboznámili 
v rámci článkov o jedovatých a vzácnych 
druhoch. V prvej časti nášho nového 
seriálu vám chceme prestaviť trojicu 
z tých, ktoré kvitnú i v jesennom obdo-
bí. V lete si ich v záplave inej nápad-
nej vegetácie často vôbec nevšimneme, 
i keď nás môžu sprevádzať počas dlhé-
ho obdobia. 

Hadinec	obyčajný

V odborných kruhoch je známy pod la-
tinským názvom Echium vulgare. Dĺž-
kou života jedného jedinca patrí do sku-
piny dvojročných rastlín. Prvý rok ži-
vota si vytvára si vyživovacie orgány 
– koreň, stonku a listy. Rastie a zhro-
mažďuje zásoby živín. Nasledujúci rok 
kvitne, vytvára semená, rozpráši ich do 
vetra a potom vyschýna.

Dosahuje výšku 30 – 100 cm. Dužina-
tá stonka je statná, drsná a štetinatá. Po-
krývajú ju červené škvrny. Spodné lis-
ty vyrastajú v prízemnej ružici, ostatné 
striedavo po oboch stranách stonky. Sú 
dlhé a úzke. Z pazúch horných listov vy-
rastajú kvetné púčiky. Ružové púčiky sa 
menia na súmerné rúrkovité modrofia-
lové kvety, ktoré tvoria súkvetia mno-
hokveté závinky. Každý kvet je tvore-
ný zeleným kalichom a modrou koru-
nou. V jeho vnútri sa nachádzajú samčie 
i samičie pohlavné orgány – ďaleko vy-
čnievajúce tyčinky a piestik s končistou  
dvojhrotou bliznou.   

 

Kvitne od júna až do začiatku jesene. 
Rastie pozdĺž ciest, na poliach, lúkach, 
medziach a kamenistých násypoch od 
nížin až do podhorského stupňa. Nájsť 
by ste ho mohli i na piesočných dunách. 
Jedince na odvrátenej strane duny tvo-
ria často jednoliaty porast držiaci sa čo 
najviac pri zemi, aby boli čo najviac 
chránené pred silným vetrom vanúcim 
od mora.  

Čakanka	obyčajná		

Medzi odborníkmi je tento druh známy 
pod  latinským názvom Cichorium inty-
bus, medzi verejnosťou i pod ľudový-
mi menami cigória alebo korenie sväté-
ho Petra. V ľudových baladách čakan-
ka predstavuje zakliatu dievčinu, ktorá 
vyčkáva na svojho milého alebo brata. 

Z hľadiska dĺžky života patrí k tr-
valkám. Obdobie vegetačného pokoja 
pretrváva žltkastobielym vretenovitým 
koreňom, ktorý je dlhý a hrubý, iba 
ojedinele sa vetví. Dorastá do výšky 
30 – 120 cm. Stonka je rozkonárená, 
dutá, zbrázdená, zelenej farby s drob-
nými chlpmi. Na reznej ploche vyluču-
je koreň aj stonka horkú mliečnu šťavu. 
Spodné listy vyrastajú v prízemnej ru-
žici a sú výrazne laločnato vykrajova-
né. Listy na stonke sú jednoduché, podl-
hovasté. Čepeľ má zelenú farbu s chlp-
mi na rube. 

 

Sú spravidla modrej farby, výnimočne 
ružovej i bielej. Súvisí to s tým, že ky-
selina mravčia mení modrú farbu kve-
tov na červenú. Presvedčiť sa o tom mô-
žeme položením kvetu na mravenisko.

RASTLINY OKOLO NÁS

Hadinec obyčajný – detail kvetov Kvety vyrastajúce v súkvetí úbor majú 
priemer 3 – 4 cm

Čakanka obyčajná – detail kvetov

Biológia
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Kvitne od júla do októbra. Rastie 
v blízkosti rumovísk, ciest i krovín, na 
suchších lúkach i medziach od nížin až 
po podhorský stupeň. Rozšírená je po 
celej Európe a severnej Afrike. Patrí 
k známym liečivým rastlinám známym 
už od staroveku. Pre potreby farmaceu-
tického priemyslu sa využívajú voľne 
rastúce jedince. Pestuje sa aj pre potre-
by potravinárskeho priemyslu, z jej ko-
reňov sa vyrába náhradka kávy.

V Anglicku sa čakanka často vysá-
dza do tzv. rastlinných hodín, pretože 
jej kvety sa vraj otvárajú vždy v tom is-
tom čase a zatvárajú o päť hodín neskôr. 
Čas, kedy sa kvety otvárajú, závisí od 
zemepisnej šírky. 

Rebríček	obyčajný	

V literatúre je táto rastlina známa i pod 
slovenským názvom myší chvost oby-
čajný, medzi verejnosťou i pod ľudo-
vými názvami kunica, mačací chvost, 
stolistník a všekorenie. V odborných 
kruhoch sa spája s latinským názvom 
Achillea vulgaris. Názov Achillea vraj 
pochádza z obdobia trójskej vojny. Pod-
ľa starých gréckych bájí ním Achilles 
bojovníkom zastavoval krvácanie z rán. 

Patrí k trvácim bylinám. Obdobie ve-
getačného pokoja pretrváva podzem-
kom. Dorastá do výšky 15 – 60 cm. 
Stonka je pevná, dutá, olistená. Listy sú 
úzke, perovité, hlboko rezané, bohaté 
na vitamíny a minerály.

Kvitne od júna až do októbra, počas 
teplejšej jesene často ešte i v novem-

bri. Drobné kvety vyrastajú v drobných 
úboroch v bohatých chocholíkoch. Sú 
matnobielej, niekedy i ružovej farby.

Rozšírený je na polosuchých lúkach, 
pri cestách, v priekopách, na medziach, 
stráňach, strniskách od nížin až po 
subalpínsky stupeň v celej Európe. Patrí 
k liečivým rastlinám, dobre známym už 
v minulosti. Dlho bol pokladaný za po-
svätnú bylinu – Kelti podľa jeho ston-
ky predpovedali počasie, v starovekej 
Číne slúžili jeho sušené stonky na veš-
tenie budúcnosti. Kedysi sa pridával 
i do krmu hydiny na podporu rastu.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža 

Rebríček obyčajný – detail kvetov

Veľká Lomnica privítala koncom júna 2009 najúspešnejších 
mladých astronómov, účastníkov celoštátneho kola Astrono-
mickej olympiády žiakov základných a stredných škôl.

Súťaž sa konala vo Veľkej Lomnici a bola zorganizova-
ná na veľmi vysokej úrovni. Garantom boli odborníci z As-
tronomického ústavu pri Slovenskej akadémii vied na čele 
s predsedom výkonného výboru Astronomickej olympiády 
na Slovensku RNDr. Ladislavom Hricom, CSc. Veľmi sym-
patickým gestom od organizátorov a zároveň motiváciou pre 
súťažiacich bol už úvod podujatia, počas ktorého boli vec-
nými cenami (knižnými publikáciami) ocenení všetci pozva-
ní študenti – najúspešnejší účastníci regionálnych kôl kona-
ných v Prešove, Hlohovci a Žiari nad Hronom v kategóriách 
základných i stredných škôl.

Po slávnostnom otvorení tejto zaujímavej akcie nasledoval 
odborný seminár na témy „Sférická trigonometria“ a „Dá-
tová analýza“, ktorý viedli Dr. Zverko, DrSc. a Dr. Kulčár, 
CSc. Informácie, ktoré účastníci získali, neskôr mohli vyu-
žiť pri riešení úloh. V neskorých večerných hodinách súťa-
žiacich čakala praktická úloha spojená s pozorovaním oblo-
hy. Súťaž pokračovala ďalší deň opäť odborným seminárom 
a riešením úloh.

Po ukončení riešenia teoretických úloh a vyhodnotení 
oboch častí odborníkmi boli najlepší súťažiaci ocenení hod-
notnými vecnými cenami. V kategórii základných škôl sa zo 
siedmich pozvaných súťažiacich päť stalo úspešnými rieši-
teľmi. Zvíťazil Matúš Milanovič Kulich z Hvezdárne v Ban-
skej Bystrici pred Alicou Kačengovou zo ZŠ Nad medzou 
v Spišskej Novej Vsi a Jaroslavom Mercom z CVČ Domino 
Košice. Víťaz sa zároveň stal aj najúspešnejším pozorovate-
ľom v tejto kategórii.

Prvenstvo v kategórii stredoškolákov vybojoval Miroslav 
Jagelka (Gymnázium J. Letricha Martin) pred Fridrichom 
Valachom (Gymnázium L. Šuleka Komárno). Tretiu priečku 
obsadil Peter Kosec (Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín). Najlep-
ším pozorovateľom bol Dominik Imrich (Gymnázium Kon-
štantínova Prešov). Spomedzi jedenástich súťažiacich sa sta-
lo šesť úspešnými riešiteľmi.

Najlepší traja stredoškoláci si vybojovali postup na Medzi-
národnú astronomickú olympiádu, ktorá sa uskutočnla v ok-
tóbri tohto roka v metropole Iránu, v Teheráne.

 Pre záujemcov o astronómiu sú podrobné informácie k dis-
pozícii na webovej stránke www.sas.ta3.sk.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE ASTRONOMICKEJ 
OLYMPIÁDY POD TATRAMI

SúťažeBiológia
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vá voda stečie do mora a pôda opäť rýchlo vyschne. Rieky 
na Malte preto tečú len počas daždivého obdobia, inak sú je-
dinými vodnými plochami kaluže vzniknuté pri umelom za-
vlažovaní. 

Pitná	voda	nad	zlato

Slanej vody majú Malťania všade navôkol viac než dosť, hor-
šie je to ale so sladkou vodou, ktorá by sa dala piť. Ešte v 60-
tych rokoch minulého storočia stačila pre potreby obyvate-
ľov Malty podzemná voda – každý dom musel mať podľa zá-
kona studňu, pomocou ktorej túto vodu získaval. Táto voda 
však veľmi rýchlo mizne a pre zvyšujúci sa počet obyvateľov 
a každoročné návaly turistov ani zďaleka nestačí. Bolo preto 
treba začať získavať pitnú vodu iným spôsobom – odsoľova-
ním morskej vody. Tento proces sa nazýva desalinizácia a je 
pomerne energeticky náročný. Najviac ho využívajú v kraji-
nách Stredného východu (kam patria napríklad Spojené arab-
ské emiráty a Saudská Arábia), kde majú nedostatok pitnej 
vody, ale veľké zásoby ropy na výrobu energie. Najtypickej-
šou metódou desalinizácie je „destilácia vo vákuu“. Voda je 
privedená do varu, vyparuje sa a je zachytávaná v inej nádo-
be, zatiaľ čo soli ostávajú v pôvodnej nádobe. 

V súčasnosti sa začína čoraz viac využívať o niečo menej 
energeticky náročná metóda nazývaná reverzná osmóza. Po-
mocou nej na Malte vyrobia až 80 % z celkového množstva 
pitnej vody. Ide o proces, ktorý je opačný ako osmóza. Osmó-
za je typický jav vyskytujúci sa v živých bunkách. Zákla-
dom je polopriepustná (semipermeabilná) membrána, ktorá 
je priepustná pre vodu, ale nie pre látky v nej rozpustené, ako 
napríklad soli. Póry v tejto membráne sú dostatočne veľké na 
to, aby nimi prešli molekuly vody, ale príliš malé pre prechod 
solí. Cez membránu prechádza voda z roztoku s nižšou kon-
centráciou rozpustených látok (a teda s vyšším vodným po-
tenciálom) do roztoku s vyššou koncentráciou rozpustených 
látok (a preto nižším vodným potenciálom). Koncentrovanej-
ší roztok sa preto zrieďuje (a menej koncentrovaný zahusťu-
je), až kým sa koncentrácie rozpustených látok v oboch roz-
tokoch nevyrovnajú. 

V živočíšnych bunkách to funguje tak, že keď je bun-
ka v prostredí s vyššou koncentráciou solí (tzv. hypertonic-
ké prostredie), uniká z nej voda a bunka sa zmenšuje. Keď 
je bunka naopak v roztoku s nižšou koncentráciou solí (tzv. 

KRAJINA BEZ RIEK A JAZIER
Toto slovné spojenie zaručene vyvolá predstavu chudobnej 
africkej krajiny kdesi na Sahare. Je to však každodenná re-
alita v jednej pomerne málo známej krajine Európskej únie. 
Okrem riek a jazier u nich chýba ešte niečo ďalšie. Hovorí 
sa, že Island je jediná európska krajina bez železníc, ale ne-
platí to úplne. Rovnako je na tom iná ostrovná krajina ležiaca 
na opačnom konci Európy – Malta. V rokoch 1883 až 1931 
tu síce bola jedna železničná trať dlhá približne 15 kilomet-
rov, dnes ju však pripomínajú len dve bývalé vlakové stanice 
a jedno malé múzeum. Málokto tuší, že práve na Malte sa na-
chádzajú najstaršie voľne stojace megalitické stavby na sve-
te. Stavba je megalitická, keď je postavená z obrovských ku-
sov kameňa (tie na Malte vážia až 60 ton), ako napríklad py-
ramídy v Egypte z obdobia približne 2 500 – 2 000 rokov 
pred naším letopočtom alebo Stonehenge v Anglicku vytvo-
rený približne v roku 2 300 pred n. l. Megalitické chrámy na 
Malte boli postavené v období 5 200 až 3 600 rokov pred n. l. 
osadníkmi, ktorí prišli zo Sicílie. Maltská kultúra bola preto 
už oddávna európska a následkom toho je Malta priraďovaná 
k Európe, hoci geologicky patrí k Afrike a, zveličene poveda-
né, je to len výbežok Tuniska. 

Keď	naprší	a	uschne

Maltská republika je tvorená tromi obývanými ostrovmi – 
Malta, Gozo a Comino, pričom najmenší ostrov Comino má 
podľa údajov z roku 2007 len štyroch obyvateľov, a viacerý-
mi malými neobývanými ostrovmi a skaliskami. Je to naj-
menšia krajina Európskej únie, rozloha všetkých ostrovov 
dohromady je menšia ako rozloha Bratislavy. Ostrovy už 
na prvý pohľad vyzerajú dosť sucho a vyprahlo, hoci podľa 
množstva zrážok by Malta mala byť takmer taká zelená ako 
Slovensko. Priemerný ročný úhrn zrážok je na Malte približ-
ne 600 mm a na Slovensku 750 mm. Rozdiel je ale v rozlo-
žení zrážok počas roka. U nás prší či sneží približne rovno-
merne v každom ročnom období, zatiaľ čo na Malte tri štvr-
tiny zrážok spadnú od októbra do marca a väčšina z nich od 
októbra do decembra. Letá sú veľmi suché a neprší skoro vô-
bec. Na jeseň a v zime naopak prší veľa, ale vyprahnutá pôda 
a skaly nie sú schopné prívaly vody zadržať. Všetka dažďo-

Satelitná fotografia maltských ostrovov – tri najväčšie sú zľava do-
prava Gozo, Comino a Malta a znázornenie Malty na mape Európy

Cez semipermeabilnú membránu prúdi voda z roztoku s nižšou 
koncentráciou solí do roztoku s vyššou koncentráciou solí (červené 

štvorčeky znázorňujú soli)
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šie ako v súčasnosti a vtedy bola Malta prepojená pevninský-
mi mostami cez Sicíliu s kontinentálnou Európou – Malta je 
pripojená k Sicílii pri poklese hladiny o necelých 120 metrov. 

Zvieratá sa v tomto období snažili uniknúť pred chladom 
a zo studenej severnej a strednej Európy sa sťahovali na juh, 
až sa dostali na Maltu. Počas medziľadových dôb sa ale hla-
dina mora zdvihla (lebo sa roztopili ľadovce) a mohla sa do-
stať až na súčasnú výšku – Malta prestala byť prepojená 
s pevninou a stal sa z nej ostrov. Zvieratá tam ostali uväzne-
né, izolované od zvyšku sveta, s obmedzenými zdrojmi po-
travy.  Vyvinulo sa tu preto viacero druhov, ktoré nežijú nikde 
inde na svete a v ich evolúcii sa uplatnili zvláštne javy nazý-
vané ostrovný nanizmus a ostrovný gigantizmus. Ako z ich 
názvu vyplýva, tieto javy sú typické pre živočíchy žijúce na 
ostrovoch. Nanizmus znamená, že ostrovné druhy sú menšie, 
ako ich blízki príbuzní na pevnine, a v prípade gigantizmu sú 
ostrovné druhy naopak väčšie. Napríklad na Malte boli nájde-
né pozostatky trpasličích slonov, hrochov a jeleňov a gigan-
tických jašteríc, korytnačiek, labutí a plchov. Podobné živo-
číchy žili aj na iných ostrovoch v Stredozemnom mori – na 
Sardínii, Korzike, Cypre a na gréckych ostrovoch. Zaujímavé 
je, že hoci slon a hroch sú v súčasnosti typické africké zviera-
tá, na Maltu prišli z Európy, kde v tých časoch žili. 

Stále nie je úplne objasnené, 
prečo sa na ostrovoch veľké zvie-
ratá zmenšujú a menšie zväčšu-
jú. Navyše, takto to platí hlavne 
u cicavcov, u iných skupín živo-
číchov, napríklad u vtákov, to je 
v niektorých prípadoch naopak 
– veľké zvieratá sa môžu ešte 
viac zväčšiť alebo malé zmenšiť. 
Všetky tieto javy sa snaží vysvet-
liť tzv. ostrovná teória. Tá hovorí, že na ostrovoch sú obme-
dzené zdroje potravy a preto pre živočíchy, ktoré spotrebujú 
veľa potravy, je výhodnejšie byť menší, aby im stačilo me-
nej. V prípade nedostatku potravy totiž dlhšie prežijú tí, kto-
rí na živobytie a úspešné rozmnoženie potrebujú menej po-
travy. Ako príklad môže poslúžiť trpasličí slon z Malty, ktorý 
je na obrázku. Normálny africký slon má výšku 3 až 4 metre, 
zatiaľ čo trpasličí slon bol menší ako človek. 

S vysvetlením ostrovného gigantizmu to je ťažšie. Predpo-
kladá sa, že pre bylinožravé a všežravé živočíchy je lepšie 
byť menší, aby sa mohli ukryť či utiecť pred predátormi. Na 
ostrove, na rozdiel od pevniny, títo predátori zvyčajne chýba-
jú. Preto organizmy už nepotrebujú byť malé a môžu sa zväč-
šovať. Pre vtáky to často znamená stratu schopnosti lietať, ale 
to nevadí, pretože nemusia pred nikým uletieť. Na to dopla-
til napríklad dront nelietavý z ostrova Maurícius, ktorého člo-
vek po príchode na tento ostrov vyhubil. Z Malty je dobrým 
príkladom labuť. Obyčajná európska labuť má dĺžku 125 až 
170 cm, zatiaľ čo tá maltská bola dlhá 190 až 210 cm. Bola 
dokonca väčšia ako spomínaný maltský trpasličí slon. 

Trpasličie ani gigantické živočíchy už niekoľko desiatok 
tisícročí po Malte nepobehujú, ale ich kosti môžete uvidieť 
v múzeu pri jaskyni Ghar Dalam. Boli nájdené práve v tejto 
jaskyni, kde ich vyplavila rieka, ktorá tadiaľ za „doby daždi-
vej“ tiekla. 

Lenka Veselovská

hypotonické prostredie), voda prúdi do bunky, bunka pritom 
zväčšuje svoj objem a môže aj prasknúť. Keď je koncentrá-
cia solí vnútri bunky rovnaká ako v okolitom prostredí, tak 
sa v izotonickom prostredí nedeje nič špeciálne a voda v rov-
nakom množstve prúdi do bunky a z bunky. Smer prúdenia 
vody v závislosti od okolitého prostredia je znázornený na 
príklade červených krviniek na nasledujúcom obrázku. Os-
motické javy sú tiež príčinou toho, že nemôžeme piť slanú 
morskú vodu. Keď sa táto voda dostane do žalúdka, osmotic-
ký tlak vysáva vodu z buniek a snaží sa zriediť vypitú slanú 
vodu (bunky sa dostanú do hypertonického prostredia). Člo-
vek je následkom toho dehydratovaný a nastáva smrť z nedo-
statku vody. 

V prípade reverznej osmózy je tiež v centre diania polo-
priepustná membrána. Voda ale prúdi v opačnom smere ako 
to bolo u osmózy – prúdi z roztoku s rozpustenými látkami 
a oddeľuje sa tak čistá voda. Soli obsiahnuté v morskej vode 
membránou neprejdú. Aby to celé bolo možné, treba pre-
konať osmotický tlak, ktorý tlačí vodu, aby prúdila v smere 
osmózy. To sa dosiahne tým, že na stranu s koncentrovaným 
roztokom pôsobí vonkajší tlak vytláčajúci vodu cez póry po-
lopriepustnej membrány. Reverznou osmózou vzniká voda, 

ktorá je zbavená všetkých 
solí a potenciálne nebez-
pečných mikroorganizmov. 
Takáto voda však nie je úpl-
ne ideálna, pretože niektoré 
minerálne látky obsiahnu-
té vo vode organizmus po-
trebuje. Po „odsolení“ mor-
skej vody preto ešte môže 
nasledovať tzv. reminerali-
zácia, keď sa do vody dodá-
vajú niektoré minerály. 
 

Malta	za	„doby	daždivej“

Už teraz je na Malte sucho a podľa klimatických modelov 
má byť v roku 2080 ešte o 30 % menej zrážok a približne 
o 4 °C teplejšie. V minulosti to ale vyzeralo úplne inak. Po-
čas pleistocénu, ktorý začal pred 2,5 miliónmi rokov a skon-
čil pred 12 000 rokmi, vládla v Európe ľadová doba, prerušo-
vaná kratšími medziľadovými dobami. Väčšina Európy bola 
približne od 40° rovnobežky severnejšie pod ľadom či sne-
hom, ale na Maltu by sa toto obdobie skôr dalo charakterizo-
vať ako „doba daždivá“. Ostrovy vtedy pôsobili omnoho ze-
lenším a sviežejším dojmom ako teraz. Hladina Stredozem-
ného mora bola počas ľadových dôb o 30 až 200 metrov niž-

Osmotické javy na príklade červených krviniek

Schematické znázornenie 
reverznej osmózy

Porovnanie veľkosti 
 afrického slona, človeka 

a trpasličieho slona
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Naša korešpondenčná súťaž je určená všetkým žiakom základ-
ných a stredných škôl. Jej obsahom sú úlohy z rôznych vedných 
oblastí, ktorým sa venujeme na stránkach časopisu. Odpove-
de na časť otázok nájdete po dôkladnom prečítaní jednotlivých 
článkov v časopise, avšak niektoré otázky budú vyžadovať aj 
trochu samostatnej práce. Na konci súťaže, ktorá bude mať dve 
kolá, odmeníme najlepších riešiteľov peknými vecnými cenami. 

Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vyplnenej prihláš-
ky, v ktorej uvediete svoje meno, priezvisko, školu, triedu, vek 
a e-mail. Prihlášku nájdete aj na našej webovej stránke v sek-
cii Súťaž.

V závislosti od náročnosti úlohy budete môcť získať za jej 
správne vyriešenie 1 až 9 bodov. Úlohy sú rozdelené do dvoch 
kategórií – úlohy s krátkou odpoveďou a úlohy s postupom rie-
šenia. Pri písaní svojich riešení úloh s postupom nezabudnite na 
to, že je dôležité opísať, ako ste sa k odpovedi dopracovali. Pri 
náročnejších úlohách s postupom riešenia budete môcť získať 
body aj vtedy, keď váš výsledok síce nebude správny, ale pos tup, 
ktorým ste sa k nemu dopracovali, áno, a urobili ste napríklad 
malú chybu v závere riešenia.

Riešenia každej série zasielajte na našu adresu do uvedeného 
termínu – rozhoduje pečiatka na obálke s vašimi riešeniami. Ak 
pošlete riešenia po tomto termíne, strhneme vám za každý deň 
omeškania jeden bod, pričom riešenia, ktoré prídu viac ako dva 
týždne po termíne odoslania, nebudeme vôbec opravovať. Svoje 
riešenia zasielajte na adresu:

P-MAT, n. o.
Mladý	vedec	–	Korešpondenčná	súťaž
P. O. BOX 2
814 99  Bratislava 1

Všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže nám môžete zaslať na 
e-mailovú adresu sutaz@mladyvedec.sk. Riešenia úloh v elek-
tronickej podobe však zatiaľ neprijímame.
Svoje	riešenia	píšte	čitateľne	v	slovenskom	jazyku	na	pa-

piere	formátu	A4	(kancelársky	papier)	a	na	každý	papier	na-
píšte	hlavičku	–	svoje	meno	a	školu.	V prípade, že sa riešenie 
jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, zopnite ich spo-
lu. Na jednom papieri uveďte všetky svoje odpovede na úlohy 
s krátkou odpoveďou (nemusíte ich vyriešiť všetky). Riešenia	
úloh	s	postupom	začnite	vždy	na	novom	papieri	označenom	
aj	číslom	úlohy, pretože jednotlivé úlohy budú opravovať rôz-
ni ľudia. Hodnotiť	budeme	len	také	riešenia,	ktoré	budú	spĺ-
ňať	tieto	kritériá.

Korešpondenčná súťaž je súťažou jednotlivcov. Riešenia sú-
ťažných úloh vypracujte sami. V prípade, že zistíme, že nejaká 
skupina odpisovala, každý jej člen dostane za celú sériu 0 bodov, 
aj keby odpisoval čo i len v jednej úlohe.

V prípade, že nájdete viacero riešení jednej úlohy, stačí, ak 
nám zašlete jedno. Žiadne ďalšie body za ďalšie riešenia nezís-
kate. 

V prípade, že nebudete spokojní s hodnotením vášho riešenia, 
môžete nám do 10 dní od zverejnenia výsledkov danej série po-
slať reklamáciu s odôvodnením a požadovaným počtom bodov.

Zadania	úloh	s	krátkou	odpoveďou

1. Koľko jaskýň sa nachádza na Slovensku? (1 bod)

2. Aké staré sú maltské megalitické stavby? (1 bod)

3.. Ako dlho trvá celý proces premeny žubrienky na dospelú 
žabu? (1 bod)

4. Jedince ktorého pohlavia ropuchy bradavičnatej nosia je-
dince druhého pohlavia na miesto párenia? (1 bod)

5. V ktorom roku preletel prvýkrát Charles Lindbergh cez 
Atlantický oceán bez medzipristátia? Akú vzdialenosť pri-
tom prekonal? (2 body)

6. Z akých častí sa skladá telo raka riavového? (2 body)

7. Čo je to klepton? (2 body)

8. Aký je latinský názov astry kopcovej? (2 body)

9. Ako sa sfarbí kvet čakanky obyčajnej, keď ho položíme na 
mravenisko a prečo? (3 body)

10. Koľko kategórií má korešpondenčná súťaž časopisu 
MATMIX? (3 body)

11. Určte, v ktorom roku sa narodil Jur Hronec, v ktorom zo-
mrel a koľko rokov uplynulo v tomto roku od jeho smrti. 
(3 body)

12. Prečo Duchennova svalová dystrofia nepostihuje skoro 
vôbec ženy? (3 body)

13. Ako nazývame štyri základné farby kariet používaných 
v bridži? (4 body)

14. Aké dôsledky má pitie slanej morskej vody pre človeka? 
(4 body)

15. Predpokladajme, že ste v bridžovej hre dostali nasledujú-
ce karty a máte dražiť ako otvárateľ. Čo by ste urobili ako 
prvé a prečo? (4 body)

3. ROČNÍK KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE

Súťaže Súťaže
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Čo	je	MATMIX?

MATMIX je časopis, ktorý vydáva Ing. Mgr. Martin Hriňák 
v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, 
pobočka Bratislava 1. Tento časopis je zameraný na mate-
matiku a je určený žiakom základných a stredných škôl a ich 
učiteľom matematiky. Obsahuje zaujímavé články z rôznych 
oblastí matematiky, jej histórie, zadania a výsledky rôznych 
matematických súťaží (napr. Matematickej olympiády, Me-
dzinárodnej matematickej olympiády a pod.). V neposled-
nom rade je v ňom organizovaná korešpondenčná súťaž pre 
žiakov základných a stredných škôl, v ktorej môžu riešiť ľah-
šie i náročnejšie matematické úlohy. O nej si podrobnejšie 
povieme v ďalšom texte.

Ak by ste si chceli časopis bližšie pozrieť, môžete navští-
viť jeho webovú stránku www.matmix.sk, na ktorej nájde-
te staršie ročníky časopisu, zadania súťažných úloh a podob-
ne. Počas školského roka vychádzajú 4 čísla časopisu, ročné 
predplatné časopisu je 4 eurá. Časopis si môžete objednať na 
e-mailovej adrese objednavky@matmix.sk.

Korešpondenčná	súťaž	

Redakcia časopisu MATMIX vyhlasuje v tomto školskom 
roku korešpondenčnú súťaž pre žiakov základných a stred-
ných škôl. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorí majú záu-
jem o matematiku a sú ochotní venovať niekoľko minút rie-
šeniu úloh.

V školskom roku 2009/2010 bude mať korešpondenčná sú-
ťaž tri série. Zadania úloh budú uverejnené v číslach 1, 2, a 3, 
riešenia úloh a výsledkové listiny v číslach 2, 3 a 4. Výsled-
ky korešpondenčnej súťaže budú priebežne zverejňované aj 
na internete na webovej stránke www.matmix.sk.

Žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom 1. až 
4. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória Z a sú 
pre nich určené úlohy č. 1 až 4. Prvákom stredných škôl a žia-
kom 5. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória C 
s úlohami 3 až 6. Druhákom stredných škôl a žiakom 6. roč-
níka osemročných gymnázií je určená kategória B s úloha-
mi 5 až 8. Tretiakom a štvrtákom stredných škôl a žiakom 
7. a 8. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória A 
s úlohami 7 až 10. Žiakom, ktorí majú záujem o náročnejšie 
úlohy, je určená kategória π. Pre túto kategóriu sú v každej 
sérii určené úlohy 11 až 14. 

V prípade, že máte nejasnosti v zadaní alebo máte iné otáz-
ky, môžete svoje pripomienky adresovať na e-mailovú adre-
su matmix@matmix.sk. 

Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spo-
lu s prvou sériou vašich riešení. Uveďte na nej svoje meno, 
priezvisko, školu, triedu, vek, súťažnú kategóriu a e-mailovú 
adresu. Ak chcete dostávať svoje opravené riešenia s komen-
tármi späť domov, napíšte nám to v prihláške a zašlite nám 
obálky s nalepenými známkami v hodnote 0,6 € (podľa plat-
ného cenníka Slovenskej pošty, pričom riešenia môžeme za-
sielať aj viacerým riešiteľom na jednu adresu). 

Upozorňujeme vás, aby ste riešenia písali čitateľne na pa-
piere formátu A4 (kancelársky papier) a na každé riešenie na-
písali hlavičku – svoje meno, školu a číslo úlohy. V prípade, 
že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, 
zopnite ich. Na jednom papieri nemôžu byť napísané rieše-
nia viacerých úloh. Hodnotiť budeme len také riešenia, kto-
ré budú spĺňať tieto kritériá. Do súťaže sa môžete zapojiť aj 
neskôr (teda v druhej alebo tretej sérii). Podmienkou zarade-
nia do súťaže je aj v takomto prípade zaslanie prihlášky spo-
lu s riešeniami, ktoré vypracujete.

MATMIX

Súťaže Súťaže

 Zadania	úloh	s	postupom	riešenia

16. Podrobne vysvetlite, ako vznikajú zúbkované lemovania 
„záclon“ v jaskyniach. V ktorej slovenskej jaskyni spo-
mínanej v tomto čísle časopisu Mladý vedec ich môžeme 
pozorovať a ako sa nazýva najznámejší útvar tohto typu 
v tejto jaskyni? (5 bodov)

17. Obchodník s elixírom má 6 sudov. V piatich z nich je eli-
xír, v jednom bylinkový čaj. Jednotlivé sudy majú objemy 
30 litrov, 32 litrov, 36 litrov, 38 litrov, 40 litrov a 62 litrov. 
Prvý zákazník kúpil dva sudy s elixírom. Druhý zákazník 
kúpil dvakrát toľko elixíru ako prvý zákazník. V koľkolit-
rovom sude sa nachádza bylinkový čaj? (6 bodov)

18. Ako by ste ďalej pokračovali v hre hlavného hráča s kar-
tami uvedenými na strane 22? (7 bodov)

19. Tri manželské páry vyšli na spoločný výlet a prišli k rieke, 
cez ktorú sa potrebujú preplaviť. Majú k dispozícii jednu 
loďku, ktorá odvezie len dve osoby. Akým spôsobom to 
majú urobiť, ak žiaden muž nedovolí, aby jeho manžel-
ka bola v jeho neprítomnosti v spoločnosti iného muža? 
(Na okolí sa nenachádza žiadna iná osoba ani zviera, kto-
ré by im mohlo pomôcť, nemôžu použiť ani lano alebo iné 
predmety – musia sa spoľahnúť len sami na seba.) (8 bo-
dov)

20. Na obdĺžnikovom stole je v jeho strede položená váza 
s kruhovým dnom, ktorú nemôžeme premiestniť. Dva-
ja hráči striedavo ukladajú na tento stôl mince (všetky sú 
rovnaké, avšak nepoznáme ich tvar) – v každom ťahu jed-
nu, pričom minca sa musí dotýkať celou svojou plochou 
stranou dosky stola. Prehráva ten hráč, ktorý už nemá kam 
položiť svoju mincu. Určte, pre ktorého hráča existuje ví-
ťazná stratégia v tejto hre. (9 bodov)

Termín	odoslania	úloh	1.	série:	do	23.	12.	2009
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Riešenia súťažných úloh vypracujte sami! V prípade, že 
zistíme, že nejaká skupina navzájom odpisovala, každý jej 
člen dostane za danú úlohu 0 bodov, aj keby bolo riešenie 
správne. Plný počet bodov (5) patrí len úplnému riešeniu. 
Preto treba zdôvodniť všetky tvrdenia, ktoré v riešení použi-
jete. V prípade, že použijete vetu alebo tvrdenie, ktoré nie je 
všeobecne známe, uveďte aj literatúru, kde sa nachádza jeho 
dôkaz. Uvedenie iba výsledku nie je postačujúce. Ak niektorá 
úloha nemá riešenie, treba ukázať, prečo ho nemá. 

Riešenia každej série zasielajte do uvedeného termínu – 
rozhoduje pečiatka na obálke. Nezabudnite na pekné znám-
ky:–) Ak pošlete riešenia po tomto termíne, strhneme vám za 
každý deň omeškania jeden bod (pod 0 bodov však klesnúť 
nemôžete). Svoje riešenia píšte v slovenskom jazyku. Rieše-
nia zasielajte na adresu:

P-MAT, n. o.
Ing. Mgr. Martin Hriňák
P. O. BOX 2
814 99  Bratislava 1

V prípade, že nebudete spokojní s ohodnotením vášho rie-
šenia, môžete nám poslať reklamáciu spolu s vaším riešením, 
odôvodnením a požadovaným počtom bodov. Vaše riešenie si 
ešte raz prezrieme a oznámime vám výsledok. 

Veľa zážitkov a krásnych chvíľ pri riešení súťažných úloh 
vám praje redakcia časopisu MATMIX.

Martin Hriňák

Zadania	1.	série	úloh	korešpondenčnej	súťaže

1. Fľaša s pohárom váži rovnako ako džbán. Samotná fľaša 
váži toľko ako pohár a tanier. Dva džbány vážia ako tri ta-
niere. Koľko pohárov váži rovnako ako fľaša?

2. Gustáv a Gréta majú spolu 80 rokov. Pred štyrmi rokmi 
bol Gustáv osemkrát starší ako Gréta. Koľko majú obaja 
rokov?

3. Traja cestovatelia cestujú po krajine ľudožrútov. Sprevá-
dzajú ich traja domorodí sprievodcovia. Keďže im veľ-
mi nedôverujú, snažia sa, aby ľudožrúti nemali nad nimi 
nikdy presilu. Týchto 6 ľudí sa potrebuje preplaviť cez 
rieku v loďke, ktorá odvezie len dve osoby. Akým spô-
sobom to majú urobiť, aby dodržali po celý čas uvede-
né pravidlo? (Na okolí sa nenachádza žiadna iná osoba 
ani zviera, ktoré by im mohlo pomôcť, nemôžu použiť ani 
lano alebo iné predmety – musia sa spoľahnúť len sami na 
seba.)

4. Počas pravidelnej cyklistickej prechádzky Gabriel zistil, 
že ak sa pohybuje rýchlosťou 20 km/h, tak sa vráti domov 
o 13.00. Ak sa pohybuje rýchlosťou 30 km/h, tak sa vráti 
o 11.00. Akou rýchlosťou sa má Gabriel pohybovať, aby 
prišiel domov o 12.00?

5. Gábor dostal na Mikuláša 3 balíčky cukríkov a 3 cukríky, 
Gertrúda dostala 1 balíček cukríkov a 17 cukríkov a Gre-
gor dostal 2 balíčky cukríkov a 8 cukríkov. Z týchto troch 

detí Gertrúda nemá ani najviac ani najmenej cukríkov. 
Koľko cukríkov mohla dostať Gertrúda? (Pri riešení pred-
pokladajte, že v každom balíčku je rovnaký počet cukrí-
kov.)

6. Máme kváder s danými rozmermi. Ak by sme jeden roz-
mer kvádra zväčšili o 1 cm, zväčšil by sa povrch o 54 cm2. 
Ak by sme pôvodnému kvádru zväčšili druhý rozmer 
o 2 cm, zväčšil by sa povrch o 96 cm2. A ak by pôvodný 
kváder mal tretí rozmer o 3 cm väčší, zväčšil by sa povrch 
o 126 cm2. Určte rozmery pôvodného kvádra.

7. Dvaja hráči striedavo ukladajú na obdĺžnikový stôl kruho-
vé mince (všetky sú rovnaké) – v každom ťahu jednu, pri-
čom minca sa musí dotýkať celou svojou plochou stranou 
dosky stola. Prehráva ten hráč, ktorý už nemá kam polo-
žiť svoju mincu. Určte, pre ktorého hráča existuje víťazná 
stratégia v tejto hre.

8. Sú dané reálne čísla a, b, pričom a b< . Majme funkciu 
y f x= ( ), ktorá je definovaná tak, že f x( )= 0 pre x a<  
a pre x b> , a f x( )=1 pre a x b< < . Pre x a=  a x b=  
funkcia f nie je definovaná. Vyjadrite túto funkciu jedinou 
rovnicou, v ktorej sa môžu vyskytovať len operácie sčíta-
nia, odčítania, násobenia, delenia a prechodov k absolút-
nej hodnote.

9. Na Peťovej kalkulačke sa vôbec nezobrazuje číslica 1, 
dokonca sa vynecháva (namiesto 15 113 sa napíše 53). 
Peťo umocnil nejaké prirodzené číslo väčšie ako 3 333, 
ale menšie ako 4 444 na druhú, a dostal výsledok 43 008. 
Aké číslo chcel umocniť a čo mu malo vyjsť?

10. Nájdite všetky prirodzené čísla m, n, ktoré sú riešeniami 
rovnice

2 3 7m n− = .

11. Zistite, či existuje množina 4 004 takých prirodzených čí-
sel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 003-prvkovej podmnoži-
ny tejto množiny nie je deliteľný číslom 2 003.

12. Nech a, b, c sú kladné reálne čísla, ktorých súčin nie je 
väčší ako ich súčet. Dokážte, že potom platí nerovnosť

a b c abc2 2 2 3+ + ≥ .

13. Postupnosť an n{ } =
∞

1
 je definovaná predpisom 
a a an n n+ −= −1 13 , 

 pričom a1 20= , a2 30= . Nájdite všetky prirodzené čísla 
n, pre ktoré je číslo 5 11a an n+ +  druhou mocninou celého 
čísla.

14. Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí nasledujú-
ca nerovnosť:

2 3 1 62 2n n n
n n+ +( ) ≥ ⋅( )!

Riešenia súťažných úloh 1. série korešpondenčnej súťaže 
nám zašlite do	4.	1.	2010.

Súťaže
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V priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí boli opísané ami-
nokyselinové sekvencie desiatok živočíchov. Ukázalo sa, že 
tieto dve krvné farbivá sú evolučne veľmi starostlivo kon-
zervované štruktúry a rozdiely medzi nimi sa dajú použiť na 
zostavenie evolučného rodokmeňa. Za štandard, s ktorým sa 
porovnávali, bol zvolený veľrybí myoglobín a konský hemo-
globín. Takto získaný evolučný strom sa dokonale zhodoval 
s evolučnou predstavou paleontológov a archeológov. 

Myoglobín pomáha aj pri diagnostike srdcového infarktu – 
uvoľňuje sa z poškodeného srdcového svalu. Ak sa ho však 
uvoľní príliš veľa (napr. pri zasypaní snehom alebo úrazoch, 
pri ktorých sa pomliaždi množstvo svalov), stáva sa zdrojom 
problémov, pretože upcháva obličky a pacient umiera na ich 
zlyhanie.

  
RÝCHLE	A	POMALÉ	SVALOVÉ	VLÁKNA

Obsah myoglobínu v jednotlivých svalových vláknach umož-
ňuje rozlíšiť dva typy svalových vlákien. V jednom experi-
mente sa vedci snažili zistiť, či je sklon k vytrvalosti gene-
ticky daný alebo sa dá natrénovať, tak, že odoberali vzor-
ky z lýtkového svalu. Zistili, že sa v nich odlišuje množstvo 
bielych a červených svalových vlákien. Viac červených vlá-
kien zodpovedalo lepším výsledkom v športoch ako sú behy 
na drahé trate či cyklistika, biele vlákna zas súviseli s lepšími 
výsledkami v šprinte či vzpieraní. Rozličné typy svalových 
buniek však existujú aj v zvieracej ríši – ťažšie by sme hľa-
dali červené vlákna v končatinách geparda a biele v prsných 
svaloch sťahovavých vtákov.

Ukázalo sa, že červené vlákna okrem toho, že obsahujú 
viac myoglobínu, ktorý im prepožičiava červenú farbu, majú 
aj zvýšené kapilárne zásobovanie a viac mitochondrií, čo sú-
visí so zvýšenou dodávkou a využitím kyslíka. Na druhej 
strane, biele vlákna disponujú väčším množstvom kontraktil-
ných elementov, a teda nárazovo sú schopné vyvinúť väčšiu 
silu, hoci sa ľahšie unavia. 

Aj metabolizmus týchto dvoch typov svalových buniek je 
odlišný. Rýchle, biele svalové vlákna nemajú čas na spaľo-
vanie mastných kyselín, a preto si musia vystačiť s anaerób-
nym spaľovaním glukózy, ktoré, hoci je pohotovejším zdro-
jom energie, je zároveň rádovo menej energeticky výhodné. 
Môžeme si to predstaviť na príklade behu.

Začíname bežať. Prvú sekundu až dve spaľujeme zásoby 
ATP, čo je základný energetický substrát pre každú bunku 
(všetky energetické substráty sa musia na ATP premeniť, pre-
tože bunka nedokáže „stráviť“ nič iné). Nasledujúcich 10 se-
kúnd bežíme na glukózu (teda spotrebúvame ju, tiež sa musí 
premeniť na ATP). My však bežíme ďalej, a tak telo musí 
uvoľniť glukózu štiepením glykogénu, čo je polymerizova-
ná glukóza uskladnená v našich kostrových svaloch a pečeni. 
To, koľko glykogénu máme v zásobe, sa dá výrazne ovplyv-
niťtréningom. Fenomén popisovaný ako „náraz do múru“, 
veľmi častý u mladých maratónskych bežcov, je spôsobený 
práve nedostatočným vytvorením zásob glykogénu, ktoré ob-
vykle dochádzajú na 33. kilometri. Bežci to popisujú ako ná-
hlu neprekonateľnú slabosť, proste im kompletne dôjde ener-
gia na beh.  

Skáčeme, žmurkáme, ale aj dýchame a tlčie nám srdce – za 
toto všetko vďačíme svalom. Sval – to je veľmi dômyselne 
vytvorená zmes vody (75 %), organických (24 %) a anorga-
nických látok (1 %). Najdôležitejšími z organických látok sú 
kontraktilné bielkoviny aktín a myozín, červené farbivo my-
oglobín, ktoré zaisťuje dýchanie buniek, enzýmy a rezervné 
látky ako glykogén, kvapôčky tuku a iné jednoduché moleku-
ly slúžiace ako zdroj energie. Z anorganických látok sú dôle-
žité ióny draslíka a vápnika, regulujúceho vlastný sťah a pro-
ces relaxácie svalu. 

MYOGLOBÍN	ALEBO	PREČO	JE	UVARENÉ	
MÄSO	HNEDÉ

Ľudské svaly potrebujú pre svoju činnosť kyslík. Ten sa však 
musí viazať na farbivo myoglobín, ktoré preberá kyslík z he-
moglobínu, ktorý je transportérom kyslíka v krvi. Hoci sa he-
moglobín skladá zo štyroch reťazcov a myoglobín iba z jed-
ného, sú tieto dve štruktúry veľmi podobné. Na každom re-
ťazci je naviazaný ión Fe2+, ktorý je zodpovedný za červenú 
farbu krvi i svalov. Avšak pri varení mäsa sa jeden elektrón 
z atómu železa viaže na molekulu vody. Práve táto oxidácia je 
zodpovedná za zhnednutie mäsa tepelnou úpravou. 

Keď v roku 1958 objavili výskumníci z cambridgeskej uni-
verzity trojrozmernú štruktúru ľudského myoglobínu a he-
moglobínu (za tento objav bola udelená Nobelova cena za 
chémiu), netušili, ako veľmi to uľahčia evolučným biológom. 

SVALY – OD MOLEKÚL AŽ K POHYBU

Bielkovina myozín, bez ktorej by nebola možná svalová kontrakcia. 
Vpravo zvýraznená hlavica s enzymatickou aktivitou.

Molekula hemoglobínu

Medicína
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Bez mastných kyselín by však bolo čosi tak energeticky 
náročné ako maratón nerealizovateľné. Každý z nás ich má 
v tele zásoby na zabehnutie viacerých maratónov a na porov-
nanie – ak by priemerný človek (70 kg) mal mať túto energiu 
uloženú vo forme glykogénu, vážil by o 55 kg viac. 

Tieto metabolické cesty sa nedajú striktne oddeliť, vzájom-
ne sa prelínajú: napr. ešte sa nespotrebovali všetky zásoby 
glukózy, ale telo ju už začína uvoľňovať z glykogénu, po-
dobne aj mastné kyseliny sa začnú spaľovať predtým, než zá-
soby glykogénu poklesnú k nule. Je celkom prirodzené, že 
tak, ako sa dá ovplyvniť rýchlosť vytvárania zásob glykogé-
nu, i spaľovanie mastných kyselín sa dá „natrénovať“. Zlep-
šovanie kondičného stavu znamená zefektívnenie práce en-
zýmov tej metabolickej cesty, ktorú náš organizmus využíva, 
ale aj zväčšovanie či pribúdanie svalových vlákien. 

ZA	DVERAMI	POSILŇOVNE

Svalová hmota priemerného muža tvorí 36 % celkovej hmot-
nosti, u ženy je to 32 %. Za istých okolností môže toto čís-
lo výrazne kolísať (od 30 do 50 %), v závislosti od toho, či 
máme svaly zmenšené (atrofované) alebo zväčšené (hyper-
trofované). Najčastejšou príčinnou je ich (ne)činnosť, vý-
znamnú rolu v tomto procese však zohráva i vek. Ako starne-
me, znižuje sa citlivosť svalových buniek na rastové faktory, 
bunky nereagujú na rastový hormón a iné stimulujúce lát-
ky. Výsledkom je, že starí ľudia majú zvyčajne oveľa tenšie 
a ochabnutejšie končatiny (na končatinách sú svaly najjedno-
duchšie pozorovateľné). Iste, súvisí to aj s ich zníženou te-
lesnou aktivitou oproti aktivite mladých, čím sa dostávame 
k úplne najčastejšiemu javu – svalová atrofia z nečinnosti. 
Možno sa to stalo práve tebe – po tom, ako ti po mesiaci zlo-
žili sadru z nohy, bola oveľa tenšia než zdravá, ktorou bolo 
možné hýbať. Svalové bunky sú totiž veľmi závislé od nervo-
vých impulzov a ak neprichádzajú, sval začína zakrpatievať. 
Našťastie je to vratný proces, bunky nehynú, iba sa zmenšu-
jú. Po opätovnom zapojení svalu do činnosti sa obvykle sval 
veľmi rýchlo navráti do pôvodnej formy. Ak v cvičení bude-
me pokračovať, svaly nám dokonca hypertrofujú – a týmto sa 
dostávame k podstate posilňovania. 

Väčšina buniek v ľudskom tele sa množí delením. Najskôr 
dôjde k rozdeleniu bunkového jadra, potom sa rozdelí bunka 
samotná. Svalové vlákno je vysoko špecializovaná podlho-
vastá svalová bunka, ktorá niekedy dosahuje dĺžku až 20 cm 
a obsahuje na jeden centimeter dĺžky 350 – 500 jadier. Za svo-
ju vysokú špecializáciu platí daň – jadrá vo svalových vlák-
nach sa nedokážu klasickým spôsobom deliť na dve dcérske 
vlákna. Má to význam pravdepodobne z hľadiska spojenia 
s nervami, pretože delením vlákien by mohli vznikať vlák-
na bez motorickej inervácie. Svalové tkanivo sa s problema-
tikou obmedzeného delenia vysporiadalo po svojom – našlo 
si vlastné cesty, ako sa zväčšovať. Pri prvej z nich sa zväčšuje 
objem cytoplazmy svalových buniek, svalová sila však ostáva 
rovnaká. Druhý spôsob nárastu svalovej hmoty je pribúdaním 
kontraktilných proteínov. Pri posilňovaní sa muži obvykle 
snažia o tento typ nárastu svalov. Takmer každý v posilňovni 
lopotiaci sa jedinec sa už stretol s radou, že má cvičiť tak inten-
zívne, aby ho svaly pálili. Je to zmysluplná rada, pretože v sebe 
ukrýva podstatu svalového rastu pri posilňovaní: zdá sa, že zá-
kladom pre tento typ hypertrofie sú mikrotraumy svalových 
vlákien. Mikrotraumy nastávajú, keď mierne preťažujeme 
svoje svaly. Obranným mechanizmom tela je okrem nahra-
denia poškodeného tkaniva aj pridanie nového. Zmnožením 
hmoty sa zníži riziko, že sa poškodenie bude opakovať. Toto 
zväčšovanie je však limitované mnohými faktormi. Jedným 
z nich je to, že jedno jadro vo svalovom vlákne je schop-
né „spravovať“ len obmedzené množstvo hmoty, ktorá tvo-
rí sval. Pokiaľ sval narastie do určitého limitujúceho rozme-
ru, existujúce jadrá už nie sú schopné spravovať viac hmoty 
a rast sa zastaví. 

Tu sa takmer dostávame do slepej uličky – jadrá vo svalo-
vých bunkách sa nedokážu deliť, hoci väčšina buniek v ľud-
skom tele sa množí delením. Našťastie sa v okolí svalových 
vlákien nachádzajú tzv. satelitné bunky. Sú to malé jednojad-

Bunky pečene obsahujú mnoho glykogénu (1), ktorý sa pri športovom 
výkone rozkladá na glukózu
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srdca, pečene a červených krviniek, ktoré ho konzumujú ako 
zdroj energie, a tak šetria glukózu v krvi pre svaly. Dosiahne-
me to pravidelným tréningom, ktorý navyše zlepšuje udržo-
vanie svalovej kontrakcie, zvyšuje schopnosť svalových vlá-
kien spotrebovávať ako zdroj energie mastné kyseliny a sto-
jí dokonca za vytváraním nových kapilár v pracujúcom svale.

Doteraz sme si spomínali situácie, keď nám pribúda či ubú-
da svalová hmota za normálnych, fyziologických okolností. 
Niektorí však tieto fyziologické podmienky nikdy nezažijú. 

DUCHENNOVA	SVALOVÁ	DYSTROFIA

Ide o závažné genetické ochorenie viazané na chromozóm X. 
Tento typ dedičnosti spôsobuje, že takmer vždy postihuje 
chlapcov (1:3 500 živo narodených). Ženy totiž majú chro-
mozómy X dva, a tak i keď zdedia od jedného rodiča poško-
denú alelu, takmer vždy je tu druhá, nepoškodená alela, kto-
rá zachraňuje situáciu. 

Duchennova svalová dystrofia je charakterizovaná rých-
lym postupom svalovej degenerácie. Jej symptómy sa zvy-
čajne prejavia už pred šiestym rokom života, najčastejšie vo 
veku, keď dieťa začína chodiť. Chôdza týchto detí je zvlášt-
na, majú problém udržať rovnováhu a najťažšie je pre nich 
vyjsť po schodoch. Je to zapríčinené slabosťou ich lýtkové-
ho svalu, ktorá ich núti chodiť akoby po špičkách. Paradox-
ne, lýtka majú nadpriemerne hrubé – svalové bunky sú nahra-
dzované tukom. 

V dvanástich rokoch už takéto dieťa potrebuje vozík. Pred 
20. rokom života zvyčajne umiera na zlyhanie dýchacích sva-
lov. Časť pacientov však stíha splodiť vlastné potomstvo. Do-
konca sú známe prípady, keď sa takto postihnutí muži doži-
li päťdesiatky.

Za Duchennovou svalovou dystrofiou stojí mutácia najväč-
šieho známeho génu v ľudskom genóme. Je to gén pre dystro-
fín, dôležitú bielkovinu zabezpečujúcu celistvosť membrány 
svalovej bunky. Membrána bunky je pre bunku životne dôle-
žitá, pretože ju oddeľuje od okolitého prostredia. Keď je po-
škodená, bunka je skôr či neskôr odsúdená na zánik. A tak 
týmto chlapcom pomaly ubúdajú svalové bunky a sú nahra-
dzované tukovým a väzivovým tkanivom. Nádejným liekom 
sa zdá byť látka, ktorá by slúžila ako tmel pre membránu sva-
lových buniek. Vyzerá to tak, že terapiou budúcnosti bude gé-
nová terapia – reparácia poškodeného génu. 

Katarína Molnárová

rové bunky, ktoré sa za určitých okolností môžu aktivovať 
a vytvoriť zrelú svalovú bunku. Vyzerá to tak, že posilňova-
ním bunky zväčšujú nielen svoj objem, ale i počet.

 Niektoré plemená úžitkového dobytka sa vyznačujú mo-
hutnou svalovinou, zapríčinenou zníženou aktivitu génu, kto-
rý kóduje rastový a diferenciačný faktor myostatín. Úplne vy-
radenie tohto génu u myší má za následok, že ich svalovina je 
dvakrát až trikrát väčšia oproti zdravým myšiam.

SVALOVÁ	ATROFIA	U	HIBERNUJÚCICH	
ŽIVOČÍCHOV	

Ako je možné, že medveďom po zimnom spánku ostane na 
tele dosť svalov na to, aby sa na jar vôbec dostali von z br-
lohu? Týmto hibernujúcim cicavcom koluje v krvi špeciálny 
inhibítor proteolýzy, látka, ktorá zabraňuje telu metabolizo-
vať vlastné bielkoviny. A tak medvede spaľujú predovšetkým 
tuk. Udržaniu potrebnej sily výrazne napomáha skutočnosť, 
že medvede si cez zimu doprajú pár viacdňových vychádzok.

NEMODERNÁ	SVALOVKA	

Teória postavená na mikrotraumách svalových vlákien sa sta-
la takou populárnou, až začala vytláčať pevne vžitú predsta-
vu o pôvode svalovky. Svalovka je svalová bolesť nasledu-
júca jeden až tri dni po cvičení, predtým pripisovaná kyse-
line mliečnej a iným odpadovým látkam. Mechanizmus pô-
sobenia je nasledujúci: Kyselina mliečna (laktát) spôsobuje 
vyššiu koncentráciu vodíkových katiónov, ktoré dráždia voľ-
né nervové zakončenia, čo pociťujeme ako bolesť. Po troch 
dňoch by sme už nemali mať v svaloch žiaden laktát, ktorý 
by už mal byť odplavený krvou a zmetabolizovaný. No svaly 
boľavé i po troch dňoch nakoniec donútili vedcov prikloniť 
sa k teórii drobných trhliniek v kontraktilných bielkovinách 
svalových buniek. Pravdou ale zostáva, že existuje spôsob, 
ako vycvičiť naše svaly, aby sa rýchlejšie zbavovali laktátu. 
Rovnako dobre môžeme ovplyvniť rýchlosť jeho vstupu do 

Molekula kyseliny mliečnej

Vpravo je myš s vyradeným génom pre myostatín s podstatne 
mohutnejšou svalovinou
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ČO SA SKRÝVA POD POVRCHOM I.
PODZEMNÉ UŠI A PAGODY

Slovensko je medzi okolitými krajinami strednej Európy 
známe svojou krásnou prírodou. Kto sa neuspokojí s tým, čo 
vidí na prvý pohľad, a nahliadne hlbšie do „útrob“ Sloven-
ska, určite neostane sklamaný. Na našom území sa nachádza 
vyše 5 350 rôznych väčších aj menších jaskýň, z ktorých je 
16 sprístupnených pre verejnosť. 12 z nich patrí pod Správu 
slovenských jaskýň a zvyšné 4 fungujú nezávisle. Je možné, 
že v najbližších rokoch bude otvorených viac takýchto súk-
romných jaskýň. O jednej z nich – Jaskyni mŕtvych netopie-
rov, ste si mohli prečítať článok v 4. čísle Mladého vedca. 
V tomto seriáli sa naopak budete môcť dozvedieť viac o jas-
kyniach Správy slovenských jaskýň. Patria sem tieto jaskyne 
(v abecednom poradí):

1. Belianska jaskyňa
2. Bystrianska jaskyňa
3. Demänovská jaskyňa slobody
4. Demänovská ľadová jaskyňa
5. Dobšinská ľadová jaskyňa
6. Jaskyňa Domica
7. Jaskyňa Driny
8. Gombasecká jaskyňa
9. Harmanecká jaskyňa
10. Jasovská jaskyňa
11. Ochtinská aragonitová jaskyňa
12. Važecká jaskyňa

Päť z týchto jaskýň (Dobšinská ľadová, Domica, Gomba-
secká, Jasovská a Ochtinská aragonitová) patrí medzi jasky-
ne Aggtelského a Slovenského krasu, ktoré sú ako jediná slo-
venská prírodná pamiatka zapísané do Svetového dedičstva 
UNESCO. Jaskyňa Domica a jaskyne v Demänovskej doli-
ne zas patria medzi vzácne, veľmi zriedkavo sa vyskytujúce 
podzemné mokrade. V tomto čísle časopisu vám predstavíme 
naše dve najzápadnejšie jaskyne – Jaskyňu Driny so Sloními 
ušami a Harmaneckú jaskyňu plnú pagod. 

Slonie	uši	bez	slona

Slonie uši sú symbolom a „hlavnou atrakciou“ našej jedinej 
sprístupnenej jaskyne na západnom Slovensku – jaskyne Dri-
ny. Nachádza sa v Malých Karpatoch severozápadne od Tr-
navy. Pre verejnosť je sprístupnená od roku 1935, v dnešnej 
podobe od roku 1950. 

Jaskyňa Driny je vytvorená vo vápencoch z druhohôr, kon-
krétne z obdobia pred 100 až 65 miliónmi rokov. Ako jediná 
zo spomínaných 12 sprístupnených jaskýň vznikla bez čin-
nosti riečnej či podzemnej vody (týmto spôsobom sa vytvára-
jú pomerne veľké jaskynné priestory). Oproti tomu v jaskyni 
Driny sú len úzke chodby a malé sieňové priestory. Tie vznik-
li koróziou hornín zrážkovou vodou v puklinách – tektonic-
kými procesmi vytvorené pukliny sa činnosťou vody rozširo-
vali a zväčšovali a tak vznikli chodby. Na mieste, kde sa stre-
tlo viac puklín, sa vytvorili siene. 

Hoci jaskyňa nie je taká 
priestranná ako iné sprí-
stupnené jaskyne, v ni-
čom za nimi nezaostáva vo 
svojej kvapľovej výzdo-
be. Kvaple, odborne na-
zývané sintrové útvary, sú 
zvyčajne tvorené kalcitom 
(sintrom) s chemickým 
vzorcom CaCO3. Vznika-
jú známym procesom, keď 
voda obsahujúca oxid uh-
ličitý, ktorý získala najmä 
z pôdy, prechádza vápen-
com. Jej pôsobením sa vo 
vode nerozpustný uhliči-

tan vápenatý mení na hydrogénuhličitan vápenatý, ktorý sa 
rozpúšťa vo vode:

Keď sa voda s rozpusteným hydrogénuhličitanom vápena-
tým dostane do jaskyne, nastane zmena v rovnováhe, pretože 
v jaskynnom vzduchu je menej oxidu uhličitého ako v pôde. 
Oxid uhličitý preto uniká z roztoku do vzduchu a tým reak-
cia prebieha opačným smerom a na stenách jaskyne sa vytvá-
rajú kvaple:

Táto spätná reakcia sa v jas-
kyniach spúšťa uvoľňovaním 
oxidu uhličitého a nie vyparo-
vaním vody. V jaskyniach totiž 
vlhkosť vzduchu dosahuje čas-
to až 97 % a vyparovanie vody 
je preto minimálne. 

Vznikajúce kvaple majú rôz-
ne tvary a pre jaskyňu Driny sú 
typické tzv. záclony so zúbko-
vaným lemovaním – medzi ne 
patrí aj najznámejší útvar na-
zývaný Slonie uši. Zúbky vzni-
kajú striedaním suchých obdo-
bí, keď je málo zrážkovej vody 
(neprší alebo sa netopí sneh) 

Slonie uši (autor: RL)

Sintrová výzdoba (autor: MR)

Geológia Geológia

CaCO CO H O Ca(HCO )3 2 2 3 2+ + →

Ca(HCO ) CaCO CO H O3 2 3 2 2→ + +
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Geológia Geológia

a preto kvapeľ nerastie, a mokrých období, keď je vody veľa 
a kvapeľ rastie. Okrem nich tu môžete vidieť aj rôzne stalag-
mity a stalagtity, sintrové vodopády a jazierka, ktoré sú tvore-
né zrážkovou vodou. Pri troche šťastia môžete uvidieť aj ne-
topiera – v jaskyni bolo údajne nájdených až 11 rôznych dru-
hov, pri zimnom sčítaní v januári roku 2009 našli v jaskyni 
zimovať 5 druhov. 

Z dĺžky jaskyne 680 metrov je pre návštevníkov sprístup-
nených 450 metrov. Prehliadka trvá približne 35 minút, prie-
merná teplota je 7,1 až 7,8 °C. Ak si chcete jaskyňu pozrieť, 
môžete ísť autobusom do Smoleníc a ďalej pokračovať pešo 
alebo rovno zaparkovať auto na parkovisku asi 1 km od Smo-
leníc pri rekreačnom stredisku Jahodník. Z parkoviska vedie 
k jaskyni asi 20-minútový strmší lesný chodník. Jaskyňa je 
otvorená od 1. apríla do 31. októbra každý deň okrem pon-
delka. 

Oslnivo	biele	pagody

Pagody, viacposchodové vežovité stavby typické pre východ-
nú a juhovýchodnú Áziu, sa nachádzajú aj na Slovensku – 
napríklad v Harmaneckej jaskyni neďaleko Banskej Bystrice 
v južnej časti pohoria Veľká Fatra. Dve pagody, lepšie pove-
dané pagodovité stalagmity, sú vysoké až 12 m a majú prie-
mer 3 m. 

Harmanecká jas-
kyňa sa od ostat-
ných jaskýň líši 
tým, že jej časti sú 
oslnivo biele – sú 
tvorené čistým vá-
pencom bez akých-
koľvek prímesí. To 
očarilo aj jej objavi-
teľa, ktorý sa v roku 
1932 do jaskyne 
prekopal zo vstup-
ného priestoru, kto-
rý bol známy už od 
nepamäti a drevo-
rubači ho využívali 
ako úkryt pri zlom 
počasí. Ironické je, 
že dotyčný objavi-
teľ kopal bez povo-

lenia, a preto dostal za objavenie jaskyne pokutu. Jaskyňu 
potom ďalej preskúmali a sprístupnili pre verejnosť v roku 
1950. 

Jaskyňa bola najprv vy-
tváraná koróziou pomaly 
tečúcou vodou a potom sa 
na viacerých miestach zrú-
tili skalné steny či stropy, 
a tak vznikli rozsiahlejšie 
siene a dómy. Okrem dómu 
pagôd, ktorý je vysoký až 
28 metrov, sa tu nachádza 
napríklad Hrašková sieň 
s kamennou vázou, ktorá je 
symbolom jaskyne. V ce-
lej jaskyni sa vo veľkom 
množstve vyskytuje zvlášt-
na forma sintru, tzv. mäk-
ký sinter. Ako hovorí jeho 
názov, je mäkký a ľahko sa 
roztiera. Zvyčajne je snehobiely a tvorí ho odroda kalcitu na-
zývaná lublinit, ktorý vzniká činnosťou organizmov, pravde-
podobne mikroskopických húb. Jeho vznik ale zatiaľ nie je 
úplne objasnený. 

Harmanecká jaskyňa je v porovnaní s jaskyňou Driny vý-
znamne väčšia – prehliadková trasa je dlhá 1 020 metrov a pre-
hliadka trvá 60 minút. Celá jaskyňa má takmer 2 800 metrov 
a je jednou z najvýznamnejších lokalít výskytu netopierov 
na Slovensku, z niektorých druhov sa tu môže nachádzať aj 
1 500 jedincov. Priemerná teplota je okolo 6 °C. Návštevní-
ci môžu prísť autobusom do Harmanca a vystúpiť na zastáv-
ke s názvom Horný Harmanec, jaskyňa, alebo autom, ktoré 
treba zaparkovať na parkovisku pri ceste medzi Harmancom 
a Turčianskymi Teplicami. Potom treba ísť ešte asi 40 minút 
po chodníku k jaskyni. Jaskyňa je otvorená každý deň okrem 
pondelka od 15. mája do 31. októbra. 

Lenka Veselovská

Autori fotografií: 
RL – Roman Lehotský

MR – Michal Rengevič

Zimná kolónia netopierov podkovárov malých (autor: RL)

Kvapľová pagoda (autor: MR)

Dóm pagôd (autor: RL)

Kamenná váza (autor: RL)
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sobom). Partneri sedia pri stolíku oproti sebe a sú súpermi 
druhého páru. Ak sa vám ich občas nepodarí dať dohroma-
dy, pomôže počítač – existuje už množstvo programov, kto-
ré dokážu nahradiť partnera aj oboch súperov. A samozrejme 
je tu internet, na ktorom si môžete do sýtosti zahrať s hráč-
mi z celého sveta.

Karty

Povedzme si najprv niečo o kartách. Skoro každý balíček, 
ktorý si kúpite, obsahuje dve rovnaké sady, ktoré sa niekedy 
líšia farbou svojho rubu, nie však vždy. Každý bridžista prvé, 
čo urobí, je, že vyberie žolíkov a zahodí ich do koša. Urob-
te tak i vy! Bridž je hra, kde vplyv šťastia je potlačený na mi-
nimum, a preto žolíky, ako jeho nositelia, tu nie sú žiaduci. 

V bridžovej terminológii sa u kariet stretávame s pojmom 
farba, ktorý nie je totožný s jej všeobecným významom. 
I keď znaky sú iba čierne a červené, pod farbami rozumieme 
štyri základné symboly s týmito názvami:

Každú z uvedených štyroch farieb nájdete na trinástich kar-
tách, teda v kompletnej sade je ich spolu 52 (4 13´ ). Tieto sú 
navyše, okrem už uvedených farebných symbolov, odlíšené 
od seba i názvom (hodnotou). Ich sila klesá od esa až po naj-
nižšiu dvojku:

A (eso) K (kráľ) Q (dáma) J (dolník) 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Hierarchia sa vyskytuje i vo farbách ako takých, najvyššie 
sa hodnotia piky, potom srdcia – obe sú tzv. drahé farby, ďal-
šie dve farby sú lacné – kára a najlacnejšie trefy (teda v pora-
dí ako sú usporiadané na obrázku). Pre samotnú hru to nie je 
podstatné, ale ako neskôr uvidíte, táto hierarchia farieb je dô-
ležitá pre dražbu a hodnotenie výsledkov.

Prv	ako	začne	boj

O kartách už vieme všetko podstatné. A čo hráči? Keď ste as-
poň štyria, dohodnete sa, kto s kým vytvorí partnerskú dvo-
jicu.

Predstavujeme Predstavujeme

Úvod

Čo viete o bridži? Ak ste sa s ním doteraz priamo nestretli, 
pravdepodobne veľmi málo. Niekto ho môže považovať za 
zábavu snobskej alebo aristokratickej spoločnosti a keďže ide 
o kartovú hru, tak mnohí ho hádžu do jedného vreca s mariá- 
šom či pokrom a myslia si dokonca, že ide o hazardnú hru. 
Ak sa s bridžom zoznámite bližšie, rýchlo spoznáte, aké sú 
tieto predstavy mylné. 

Rozdiel v úrovni medzi bridžom a ostatnými známymi kar-
tovými hrami je prinajmenšom taký priepastný ako medzi ša-
chom a „človeče, nehnevaj sa“. Porovnanie so šachom je plne 
na mieste, pretože obe tieto logické hry teoretici kladú prak-
tický na rovnakú úroveň. Obe sú aj členmi Svetovej asociácie 
duševných športov (IMSA). 

Bridž v posledných desaťročiach prežíva neuveriteľný roz-
mach. Podľa odhadov ho v súčasnosti hrá približne 80 milió-
nov ľudí. Už nie je vnímaný iba ako spoločenská zábava. Od 
roku 1995 je Svetová bridžová federácia (WBF) súčasťou ce-
losvetového olympijského hnutia. Aj preto mala táto hra pre-
zentáciu na zimnej olympiáde v Salt Lake City v roku 2002. 
Stala sa i členom viacerých svetových športových organizácií 
i tej našej (Konfederácia športových zväzov).

Veľmi výrazné úspechy žne i na poli edukačnom. Vo via-
cerých kultúrnych krajinách stále viac preniká do škôl. Pre-
čo je to tak? Čo spôsobuje jeho stále stúpajúcu popularitu? 

Bridž je hra ľahká na naučenie, jej princípy nie sú zloži-
té a ten, kto má vzťah ku kartovým hrám, ich pochopí veľmi 
rýchlo. Avšak stať sa výborným hráčom si vyžaduje mať zmy-
sel pre logiku, výbornú pamäť, fantáziu, analytické schop-
nosti a nie celkom zanedbateľné sú i psychologické aspekty. 

Jeho obľuba rastie aj preto, že práve tieto vlastnosti sa hra-
ním bridžu zdokonaľujú. Neoceniteľný je predovšetkým pre 
mladých ľudí, u ktorých je úplne prirodzené, že inklinujú 
k hrám, že radi súťažia, čo sa u nich môže s úspechom využiť 
nielen na rozvinutie spomínaných vlastností, ale aj na pripú-
tanie sa k zábave, ktorá ich odláka od rôznych škodlivých fo-
riem využívania voľného času. 

Znalosť bridžu je vo vyspelých krajinách často „vstupen-
kou“ do spoločnosti ľudí, ktorí niečo znamenajú. Získanie 
cenných informácií a kontaktov iste za to stojí. Nie je žiad-
nym tajomstvom, že v bridžových komunitách sa uzatvára 
veľa významných dohôd a obchodov. Aj to je dôvod, aby sa 
čo najviac ambicióznych mladých ľudí s touto hrou zozná-
milo.  

Ako	začať?

S potrebnými pomôckami určite nebudete mať problémy. Iste 
nájdete stolík, štyri stoličky a možno máte doma i karty, ktoré 
sú všeobecne známe ako žolíkové (príp. kanastové). 

Ak máte splnené tieto ľahké podmienky, príde na rad tá, 
ktorá jediná vám môže narobiť trochu starostí, a to, že po-
trebujete troch ďalších kolegov, pretože bridž je hra pre šty-
roch hráčov – dve partnerské dvojice. V bridži nik nehrá iba 
za seba, každý má svojho partnera, s ktorým počas celej hry 
spolupracuje (samozrejme iba pravidlami povoleným spô-

BRIDŽ NIE JE IBA HRA

pika srdce káro tref
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vajú karty často, definujme tento dôležitý pojem: Zdvihom 
nazývame skupinu štyroch kariet, ktoré hráči pridajú v kaž-
dom kole. A pretože každý má v hre k dispozícii trinásť ka-
riet, potom rovnaký je i celkový počet zdvihov, o ktoré sa hrá.

Pravidlá pre výnos prvej karty ako i prikladanie zvyšných 
troch kariet do každého zdvihu sa riadi jednoduchými pra-
vidlami, ktoré sú popísané v kapitole Zohrávka.

Po trinástich kolách sa teda hra končí a vyhodnotí sa ko-
nečný výsledok.

Pozrime sa teraz bližšie na filozofiu tejto hry. Tá stojí na 
dvoch pilieroch, ktorými sú dražba a zohrávka. Ak sa váž-
ne naruší hociktorý z nich, stavba sa môže zrútiť; inými slo-
vami, podmienkou úspešnosti v bridži je ich vzájomný súlad. 
Táto skutočnosť vytvára veľmi zaujímavé možnosti v porov-
naní s inými známymi hrami.

Dražba

Dražba je začiatočná fáza bridžu, ktorú treba absolvovať ešte 
pred vlastnou hrou. Jej hlavnou úlohou je vydražiť záväzok, 
ktorý ak splníte budete primerane odmenení, a ak neuspejete, 
profitovať budú súperi.

Dražiť začína otvárateľ – je ním hráč, ktorý rozdával karty. 
Ostatní v dražbe pokračujú, ako je pri bridžovom stolíku zvy-
kom, v smere hodinových ručičiek, pričom dražiť môže iba 
ten hráč, ktorý je na rade.

Záväzok

Sú dva základné typy záväzkov:
• tromfový (farebný) – jedna zo štyroch farieb je tromfová, 

a tým i najsilnejšia,
• beztromfový – všetky štyri farby sú úplne rovnocenné.

To, ktorý z nich sa bude zohrávať, závisí od toho, či v prie-
behu dražby partneri nájdu zhodu v niektorej zo štyroch fa-
rieb (mali by mať v nej spolu aspoň osem kariet). Ak áno, 
potom sa bude hrať tromfový záväzok. Ak takúto zhodu ne-
nájdu, zvyčajne si zvolia beztromfovú hru.

V dražbe sú vaším kapitálom karty, ktoré držíte v ruke. 
A ste tým viac solventní, čím máte medzi nimi viac figúr (esá, 
krále, dámy a dolníky). A ak aj váš partner nie je bez takých-
to hodnôt, potom iste budete úspešní.

Všeobecne sa figúry hodnotia bodovo systémom 4-3-2-1, 
čo znamená, že za eso si počítate 4 body, za kráľa 3 body, za 
dámu 2 body a za dolníka 1 bod; nižšie karty sa neberú do 
úvahy. Ľahko si spočítate, že celkovo je v balíku (v jednom 
rozdaní) 4 10 40× =  bodov. Ak ich vlastníte viac ako štvrtinu, 
môžete zohrať v dražbe aktívnu úlohu. Ak o niečo menej, tak 
iba v prípade, ak váš partner ukáže, že je to on, kto je silnejší. 

Hlášky

Pretože každý hráč je predovšetkým súčasťou dvojčlenného 
tímu, musí si pri dražbe počínať tak, aby si spolu s partne-
rom vymenili čo najviac užitočných informácií. Je mimoriad-
ne dôležité, aby vedeli čo najviac o svojich najlepších farbách 
a sile. Tej informácii, ktorá to umožňuje, hovoríme hláška. 

Ak ste slabí (máte málo bodov), dáte to najavo hláškou 
PAS. Neznamená to však, že v ďalšom priebehu dražby sa ne-

Začína sa tým, že zamiešaný balíček s 52 kartami dá roz-
dávajúci preložiť súperovi po pravici. Rozdáva sa po jednej 
karte v smere hodinových ručičiek; prvú kartu dostane hráč 
po ľavici. Partner rozdávajúceho zatiaľ mieša druhú sadu ka-
riet, zamiešané karty položí napravo od seba k hráčovi, kto-
rý bude rozdávať v ďalšej hre. Každý hráč si potom zoberie 
svojich trinásť kariet a zoradí si ich v ruke (vo forme vejá-
ra). Odporúča sa to urobiť pre lepšiu prehľadnosť podľa fa-
rieb i podľa hodnoty. 

Po skončenej hre sa rozdávajúcim stáva ďalší hráč v pora-
dí (v smere pohybu hodinových ručičiek). Ten zoberie už za-
miešané karty, dá ich preložiť a rozdáva ich už vyššie opí-
saným spôsobom. Jeho partner pritom nezaháľa, ale dôklad-
ne zamieša karty z predchádzajúcej hry a položí ich po svo-
jej pravici. 

Ako ste si iste všimli, zvyčajne sa pre väčšie pohodlie hrá 
striedavo s dvomi balíčkami kariet, čím sa využijú dve rov-
naké sady zo žolíkového, resp. kanastového kompletného ba-
líka. 

O	čo	sa	hrá?

Bridž je v princípe boj o získanie čo najväčšieho počtu zdvi-
hov (v kartárskom žargóne „štichov“). Pre tých, ktorí nehrá-
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budete môcť aktívne zapojiť (nemusíte pasovať do konca). 
Pokiaľ však ste dostatočne solventní (máte napr. 12 bodov 

a viac), dražíte aktívne. Na to slúžia predpísané hlášky (napr.: 
„jedna pika“, „dve srdcia“, „tri bez tromfov“ a pod.), ktoré 
pozostávajú z dvoch častí:
• stupeň (prvá časť) – vyjadruje počet zdvihov, ktoré musíte 

získať;
• farba (druhá časť) – navrhujete tromfovú farbu (piky – srd-

cia – kára – trefy), pričom je možné miesto farby navrhnúť 
i „bez tromfov“. 
Ako prvé (otváracie hlášky) sa volia predovšetkým dlhé 

farby (dlhá je každá, ktorá má aspoň 5 kariet). Pri otvorení 
v drahej farbe (piky, srdcia) sa to vyžaduje dôsledne. Ak ne-
máte dlhú drahú farbu, potom sa zvyčajne využíva lepšia lac-
ná farba. V priebehu ďalšej dražby už sa ukazujú i štvorkar-
tové farby (i v drahej). 

Spolu sa hrá o trinásť zdvihov. Aktívne vstúpiť do draž-
by (ináč ako pasom) znamená, že sa zaväzujete získať ich as-
poň sedem (nadpolovičná väčšina zdvihov). A to sa vyjadru-
je najnižším, t. j. prvým stupňom. Za základ sa berie 6 zdvi-
hov, potom aktívne dražiť znamená získať aspoň o jeden viac 
( )6 1 7+ = , čo je 1. stupeň. Ďalší už vyžaduje získať 8 zdvi-
hov ( )6 2 8+ = . Najvyšší možný je 7. stupeň, ktorý predsta-
vuje zisk všetkých 13 zdvihov ( )6 7+ .

Medzi zákonitosti každej dražby patrí zásada, že každý, kto 
sa chce aktívne zapojiť, musí ponúknuť viac ako hráči pred 
ním. Ak v ruke nemá dostatočne dobré karty, dá to najavo 
tým, že povie PAS. Všetko iné je momentálnym návrhom zá-
väzku. Každá hláška musí byť v súlade s hierarchiou jed-
notlivých farieb (trefy sú najlacnejšie, nasledujú kára, potom 
srdcia, piky (najdrahšia farba) a bez tromfov). Ak chcete dra-
žiť na rovnakom stupni, potom farba hlášky musí byť vždy 
drahšia. Ak sa táto podmienka nedá splniť, môžete ju zahlá-
siť iba na vyššom stupni. 

Teraz už jasne vidíte, že je priama súvislosť medzi hierar-
chiou farieb a hlášok; napr. ak bola zahlásená „jedna pika“, 
už nie sú prípustné lacnejšie hlášky jeden tref, jedno káro 
a jedno srdce. V takom prípade musíte zalicitovať 1 bez trom-
fov alebo ísť o stupeň vyššie, napr. dve kára, ale s tým, že sa 
tým zaväzujete získať nie iba sedem zdvihov, ale už o jeden 
viac – osem.

Kedy sa dražba definitívne skončí? Tak, ako v aukčnej sie-
ni – po troch úderoch kladivkom. V bridži úlohu kladivka za-
stupuje PAS. Ak teda odznie PAS trikrát za sebou, dražba sa 
skončila. Potom sa posledná hláška pred nimi stáva koneč-
ným záväzkom. Ten z dvojice hráčov, ktorý ako prvý zahlá-
sil vydraženú farbu (alebo „bez tromfov“), stáva sa hlavným 
hráčom a bude záväzok zohrávať.

Ak ani jeden z aktérov neotvoril dražbu, teda o dané rozda-
nie nik neprejavil záujem (všetci štyria zahlásili PAS), karty 
sa zložia a prikročí sa k dražbe ďalšieho rozdania.

To zatiaľ o dražbe stačí. V ďalšom čísle časopisu sa bu-
deme venovať dražbe podrobnejšie.

Zohrávka

Zohrávka je druhou fázou bridžovej hry, ktorá nasleduje po 
ukončení dražby. Začína tým, že súper po ľavici vydražite-
ľa vynesie kartu. V tejto chvíli partner hlavného hráča vyloží 

svoje karty viditeľne (lícom nahor) na stôl. Hlavný hráč po-
tom zohráva zo svojich i partnerových kariet. Partner je tým 
pre toto rozdanie vyradený z aktívnej hry a jediné, čo môže 
a musí robiť, je prikladať karty podľa pokynov hlavného hrá-
ča (preto sa mu hovorí aj tichý hráč, v bridžovom žargóne 
„stôl“). Všetci hráči pri stolíku teda vidia svoje a vyložené 
karty, čo vytvára pre obe strany veľa zaujímavých kombinač-
ných možností.

Samotná hra sa v ďalšom riadi princípmi, ktoré sú oveľa 
jednoduchšie, ako v mnohých iných hrách. Posúďte sami. 
Hlavné je dôsledne ctiť toto základné pravidlo: Vždy priznať 
farbu. To znamená, že po každom vynesení karty musia byť 
ďalšie tri, ktoré hráči postupne pridajú do daného zdvihu, 
rovnakej farby, pričom: 
• nezáleží na hodnote pridanej karty (môže byť nižšia i vyš-

šia),
• ak hráč nemá vynesenú farbu, môže pridať hociktorú kartu. 

V praxi to znamená, že hráči vo vynesenej farbe môžu pri-
dať vyššiu i nižšiu kartu. Pokiaľ v rozohranej farbe nemajú 
žiadnu, potom pre nich už neplatí absolútne žiadne obmedze-
nie, takže v takom prípade môžu pridať hociktorú (nemusí to 
byť tromf). Hráč, ktorý priložil najvyššiu kartu alebo tromf 
(iba ak nemá kartu vo vynesenej farbe), získava zdvih a vyná-
ša v nasledujúcom zdvihu. Ak je do daného zdvihu pridaných 
viac tromfov (alebo bol vynesený tromf), zdvih získava ten 
hráč, ktorý pridal najvyšší z nich.

Po trinástich kolách sa hra končí a vyhodnotí sa konečný 
výsledok. To znamená, že ak hlavný hráč svoj záväzok splnil 
(získal počet zdvihov, ktoré v dražbe sľúbil), dostane prísluš-
né body a prémiu; ak nesplnil, body získavajú súperi.

Ukážka	hry

Na záver si zrekapitulujeme pravidlá v konkrétnej hre. Pokiaľ 
sa dostanete k bridžu v literatúre alebo na internete, najčas-
tejšie sú tam prezentované jednotlivé rozdania vo forme, kto-
rú vidíte nižšie. Všeobecne je tiež zaužívané, že pozície resp. 
hráči pri stolíku sú uvádzaní podľa svetových strán (North 
– Sever, East – Východ, South – Juh, West - Západ).
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Sedíte na Juhu a rozdávali ste karty. Máte teda právo začať 
dražiť ako prvý. Spočítate si svoje body a zistíte, že ich máte 
13 ( )2 4 2 2 1 1× + × + × , teda dosť na otvorenie dražby. Za-
hlásite jedno srdce, čím ukážete svoju najdlhšiu farbu a sú-
časne sa zaväzujete, že získate minimálne sedem zdvihov, ak 
budete hrať tento záväzok.

Právo dražiť tým prešlo na ďalšieho hráča v poradí, po va-
šej ľavici (všetky činnosti v bridži sa vykonávajú v smere 
hodinových ručičiek). Ten zahlásil dve kára. Všimnite si, že 
už nemôže povedať jedno káro, keďže kára sú lacnejšie ako 
srdcia, a preto musí ísť na vyšší stupeň. To ale znamená, že 
sa zaväzuje získať o jeden zdvih viac, t. j. osem. Keby mal 
miesto kár dlhé piky, stačila by mu hláška jedna pika, preto-
že piky sú drahšie ako srdcia, takže by mohol ostať na rov-
nakom stupni. Na rovnakom stupni môžete vždy dražiť i bez 
tromfov, pretože táto hláška je v hierarchii najvyššia, teda ako 
by bola najdrahšou farbou.

Na rade je teraz váš partner. Má iba 8 bodov, s ktorými by 
rozhodne musel pasovať, keby bol na prvom mieste. Ale keď-
že ste dražbu otvorili vy, už sa na jeho aktívny zásah nekladú 
až také prísne požiadavky – stačí mu na to iba polovica bo-
dov, teda približne šesť. Predovšetkým si musí uvedomiť, či 
je na linke zhoda vo farbe (spolu v nej máte osem kariet). Vie, 
že otvorenie jedno srdce sľubuje dlhú farbu (min. päť kariet) 
a keďže sám má tri srdcia, vidí, že má s vami zhodu, takže 
môže túto farbu podporiť. Preto zadraží dve srdcia.

Ak by nemal tri srdcia, mohol by ukázať svoju farbu, s ru-
kou bez rezervy by mohol i pasovať, a ak by bol trochu sil-
nejší a mal vo farbe súpera zádrž (aspoň jednu figúru) zadra-
žil by bez tromfov.

Slovo má teraz súper na Východe. Ten je slabý (má iba 
6 bodov), a preto pasuje. Vy nemáte rezervu v sile (čo sú 
zvyčajne aspoň štyri body nad sľúbenou spodnou hranicou), 
a preto tiež licitujete pas. Pasoval i súper na Západe, pretože 
po pase partnera nemá takú výraznú rezervu, aby mohol dra-
žiť bez jeho pomoci až na treťom stupni (musel by získať as-
poň 9 zdvihov), kde už hrozí kontra.

Kontra je hláška, ktorá naznačuje, že súperi neveria, že za-
hlásený záväzok bude splnený (obzvlášť na vyšších stup-
ňoch). Navyše sa tým znásobujú body ako za splnenie, tak 
i za tzv. pády (zdvihy, ktoré vám chýbajú do splnenia záväz-
ku). 

Keďže odznel tretí pas za sebou, znamená to, že dražba je 
ukončená. Hrajú sa dve srdcia (posledná hláška pred odpaso-
vaním) a zohrávate ich vy. Pozor, nie váš partner, i keď to bol 
on, ktorý srdcami dražbu ukončil. Hlavným hráčom sa stáva 
ten z dvojice, ktorý odsúhlasenú farbu (alebo bez tromfov) 
dražil ako prvý.

Pozornosť sa teraz sústredí na hráča po vašej ľavici, kto-
rý má právo prvého výnosu. Ten sa rozhodol vyniesť kárové 
eso, ktoré položil pred seba na stôl. Po tomto výnose váš part-
ner vyloží na stôl všetky svoje karty, ktoré zoradí podľa farby 

a veľkosti, tromfy dá na svoju pravú stranu a viac už do hry 
nezasahuje, iba prikladá karty podľa vašich pokynov. Vy ako 
hlavný hráč od tejto chvíle budete zohrávať zo svojich i part-
nerových kariet. Požiadate ho, aby priložil károvú dámu, na-
sleduje súper na Východe (kárová päťka) a vaša kárová dvoj-
ka ukončuje prvý zdvih, ktorý bude patriť Západu (jeho eso 
je v zdvihu najvyššou kartou).

Západ teda bude opäť na výnose v súlade s pravidlom, že 
vynáša sa vždy z tej ruky, ktorá získala predošlý zdvih. Po-
kračuje pikovým dolníkom, kladiete eso a zdvih je váš (sú-
per pridal trojku a vy dvojku pikovú). Zo stola zahráte troj-
ku trefovú a trefovým esom prejdete do ruky (musíte vychá-
dzať zo stola, pretože tam ste získali predošlý zdvih), všetci 
priznávajú farbu.

Teraz ste v ruke a kladiete na stôl károvú trojku, Západ pri-
dáva štvorku a požiadate partnera (tichého hráča), aby pridal-
malý tromf (srdcovú dvojku), Východ pridáva kárového dol-
níka. Tu ste uplatnil na získanie zdvihu tromf, pretože na sto-
le už nie je káro (bolo pridané v prvom zdvihu).

V uvedenom štýle pokračujete ďalej, až je odohraných 
všetkých 13 zdvihov. Skúste to dohrať, iste záväzok dve srd-
cia splníte (potrebujete získať 8 zdvihov). Ak ste všetko, čo 
bolo povedané, správne pochopili, urobíte aspoň o jeden 
zdvih viac (deväť bude vašich a štyri získajú súperi). Že to 
nie je až také ťažké?

Pridáte	sa?

Ak ste tento článok čítali pozorne, dá sa povedať, že ste ab-
solvovali rýchlokurz bridžu a v tejto chvíli ste už prakticky 
bridžovým hráčom – začiatočníkom. Ak sa však chcete stať 
dobrým, ba i vynikajúcim hráčom, napíšte nám. Ak prejaví-
te záujem, budeme sa bridžu venovať aj naďalej na stránkach 
nášho časopisu. 

Odporúčame vám prihlásiť sa do niektorého z kurzov – tie 
sú najúčinnejšie. Nie je to len preto, že sú vedené kvalifikova-
nými lektormi, ale svoju závažnú úlohu tu zohráva i fakt, že 
v kolektíve je absorbovanie znalostí veľmi efektívne. V sú-
časnosti sa takéto kurzy konajú v Bratislave (klub Honér), 
Nitre (CVČ Domino) a na gymnáziách v Trnave (Angely Me-
rici) a Žiline (Varšavská). Ak máte o kurzy záujem, bližšie sa 
o nich dozviete na oficiálnej stránke Národného bridžového 
centra www.nbsc.sk a na stránke www.bridgetatry.sk.

Ivan Tatranský
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Niektorí z vás určite videli navigačný systém v aute, ktorý 
je po zadaní lokality, kam chcete doraziť, schopný ukázať 
vám najkratšiu trasu. Tento systém je väčšinou schopný tra-
su vypočítať veľmi rýchlo napriek tomu, že mapy sú rozsiah-
le a možných trás je veľmi veľa. 

Najprv si vysvetlíme, akým spôsobom má počítač takú 
mapu uloženú. Na rozdiel od človeka, ktorý keď dostane 
mapu vo forme obrázka, tak s ňou vie celkom slušne narábať, 
počítač s takýmto obrázkom priamo pracovať nevie. Potrebu-
je napríklad zoznam miest a ciest medzi nimi. 

 Mestá:  Cesty:
 Poprad  Poprad-Košice 100 km
	 Košice	 	 Poprad-Žilina	150	km
	 Žilina	 	 ...
	 ...

Naším cieľom je riešiť nasledujúcu úlohu: Majme mapu 
cestnej siete, na nej zadané 2 body. Nájdite najkratšiu cestu 
medzi týmito dvoma bodmi.

Prvým možným riešením je vyskúšanie všetkých možných 
trás a z nich vybratie tej najkratšej. Tento prístup má ale jeden 
háčik. Počet trás vo väčších mapách neuveriteľne rýchlo na-
rastá. To, že v mape, kde je približne 10 miest, by sme skúša-
li tisícky trás, by sa ešte dalo zvládnuť, avšak pri 20 mestách 
to už budú milióny a pri 40 bilióny, čo je už priveľa. Niekto 
by mohol namietať, že sme prezerali príliš veľa nerozumných 
trás, lenže ako počítaču vysvetlite, čo je to nerozumná cesta?

Zjednodušená	úloha

Najprv sa pokúsime vyriešiť jednoduchšiu úlohu. Nebude-
me hľadať najkratšiu cestu na základe počtu prejdených kilo-
metrov, ale na základe počtu prejdených ciest medzi mestami 
(alebo navštívených miest – je to to isté).

Všimnime si, že ak do mesta B z mesta A vedie cesta dĺžky 
N, tak do nejakého zo susedov mesta B vedie cesta z mesta A, 
ktorá má dĺžku N – 1. V preklade do bežnej reči: Ak sa viem 
zo Žiliny do Košíc dostať cestou dĺžky 3 a Košice susedia len 
s Prešovom a Rožňavou, tak sa musím do jedného z nich ve-
dieť dostať cestou dĺžky 2. 

Ak vieme o všetkých mestách, do ktorých sa zo Žiliny vie-
me dostať cestami dĺžky maximálne 2 (t. j. 0, 1, 2), budeme 
vedieť nájsť všetky mestá, do ktorých sa budeme vedieť dos-

tať cestou dĺžky 3 – môžu to byť len tie mestá, ktoré susedia 
s mestami, ktoré majú vzdialenosť 2 od Žiliny.

Zhrňme si celkový postup:
1. Štartovacie mesto má vzdialenosť od seba 0, u ostatných 

vzdialenosť od štartovacieho miesta nepoznáme.
2. Zoberieme všetkých susedov štartovacieho mesta a ich 

vzdialenosť určíme ako 1.
3. Zoberieme všetkých susedov miest, ktoré majú vzdiale-

nosť 1 od štartovacieho miesta, a ak nemajú určenú vzdia-
lenosť, tak ju určíme ako 2.

4. Zoberieme všetkých susedov miest, ktoré majú vzdiale-
nosť 3 od štartovacieho miesta, a ak nemajú určenú vzdia-
lenosť, tak ju určíme ako 3.

5. ...

To, že tento postup vedie k správnemu výsledku, sme si už 
vysvetlili. Ako sme na tom s rýchlosťou? Na každé mesto sa 
pozrieme práve raz (keďže jeho vzdialenosť sa určí jedno-
značne a už sa meniť nebude). Na každú cestu sa pozrieme 
dvakrát (raz z každého jej konca). To je veľmi dobrý výsle-
dok, lebo dvakrát väčšia mapa bude potrebovať iba dvakrát 
viac času (na rozdiel od skúšania ciest hrubou silou, kde je 
nárast obrovský). 

Technické detaily pre fajnšmejkrov:
• Počítač by pri vzdialenostiach rád videl čísla, takže pojem 

neznáma vzdialenosť je nevhodný. Keďže si môžeme byť 
istí, že žiadne mesto nebude mať zápornú vzdialenosť od 
štartovacieho miesta, nič nám nebráni použiť vzdialenosť 
–1 ako neurčenú.

• Aby sme na začiatku krokov 3, 4, ... nemuseli skúmať 
celú mapu (na nájdenie miest s nejakou vzdialenosťou), je 
vhodné si mestá, ktorým v danom kroku určujeme vzdiale-
nosť, niekam uložiť. Potom v ďalšom kroku môžeme pou-
žiť práve tieto mestá.

Pôvodná	úloha

Teraz sa vráťme k úlohe, v ktorej majú cesty danú dĺžku. Prvé 
riešenie by bolo rozdeliť cesty nejednotkovej dĺžky imaginár-
nymi mestami na cesty dĺžky 1 a riešiť prechádzajúcu úlohu. 
Nie je to úplne zlé riešenie, ale nie je ani najrýchlejšie. 

Pozrime sa na postup v zjednodušenom prípade. Pozná-
me mestá, ktorých vzdialenosť od štartu je menšia ako ne-
jaké číslo N, a podľa tejto vzdialenosti určujeme vzdialenos-
ti miest, s ktorými susedia, od štartu. Čo by sa stalo v tom-
to prípade? Tiež by sme o nejakých mestách vedeli, akú majú 
vzdialenosť od štartu (nazvime túto vzdialenosť definitív-

AKO FUNGUJÚ NAVIGAČNÉ SYSTÉMY

Informatika 

Hore je mapa vhodná pre človeka, dole popis mapy vhodný pre 
počítač

Vľavo: Ukážková mapa cestnej siete. Modrou je označené štartovacie 
mesto. V strede: Mapa po kroku 2. Zelenou sú označené mestá so 

vzdialenosťou 1 od štartovacieho miesta. Vpravo: Mapa po skončení. 
Červenou sú označené mestá so vzdialenosťou 2, fialovou 3 a čiernou 

4 od štartovacieho miesta. 
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nou). Pozrieme sa na ich susedov a určíme vzdialenosti od 
štartu (nazvime ich dočasné). Ak sa do niektorého zo suse-
dov dá dostať viacerými spôsobmi, priradíme mu najkratšiu 
z možných vzdialeností. Tak sme niečo zistili o susedoch. Ale 
treba si uvedomiť, že na rozdiel od predchádzajúceho prípa-
du sme nenašli všade ideálnu vzdialenosť. Na obrázku nižšie 
vidíme, že niektoré vzdialenosti sa dajú vylepšiť. Ale tá naj-
menšia možná vzdialenosť sa už vylepšiť nedá, lebo pokiaľ 
by lepšia trasa šla iba cez mestá, ktoré už majú definitívnu 
vzdialenosť, tak by sme o nej vedeli. Pokiaľ by šla cez nejaké 
mesto s dočasnou vzdialenosťou, tak táto by musela byť niž-
šia, čo opäť nenastane. 

Celý postup môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov. Pod 
vzdialenosťou budeme myslieť vzdialenosť od štartovacieho 
miesta.
1. Štartovacie mesto má dočasnú vzdialenosť 0, u ostatných 

vzdialenosť nepoznáme.
2. Vyberieme mesto s najnižšou dočasnou vzdialenosťou 

a túto vzdialenosť prehlásime za definitívnu.
3. Preskúmame všetkých jeho susedov a ak sa dá, tak vylep-

šíme ich dočasné vzdialenosti.
4. Ak sú ešte nejaké mestá, ktoré majú dočasnú vzdialenosť, 

tak prejdeme na krok 2.
Ako sme na tom s rýchlosťou? Každou cestou opäť pre-

jdeme dvakrát (z každého konca raz). Každé mesto bude 
v kroku 2 vybrané práve raz. Pri výbere v kroku 2 však musí-
me skontrolovať všetky mestá, aby sme našli to, ktoré má naj-

menšiu vzdialenosť od začiatku. Ak máme N miest, tak krok 
2 vykonáme N-krát a každý takýto krok prehľadá N miest, čo 
vedie k N 2 operáciám. Tento krok sa dá ešte trochu vylepšiť. 

Niekoľko	poznámok	na	záver

Algoritmus, ktorým sme hľadali najkratšiu cestu bez ohľadu 
na dĺžku hrán, nazývame prehľadávanie do šírky (angl. Bre-
ath-first search). Na hľadanie najkratšej cesty pre hrany, kto-
ré majú nejakú nezápornú dĺžku, sme použili Dijkstrov algo-
ritmus.

Niekedy nás ani tak netrápi najkratšia cesta, čo sa týka 
vzdialenosti, ale skôr najkratšia cesta, čo sa týka času. V tom-
to prípade nám ale nič nebráni miesto kilometrov k cestám 
napísať koľko času strávime na jednotlivých cestách a potom 
minimalizovať tento čas. 

Taktiež spomínané algoritmy nie sú jediné. Ďalším zaují-
mavým algoritmom je A*, ktorý využíva vopred vypočítaný 
odhad vzdialenosti (napr. vzdušnú vzdialenosť), na základe 
ktorého odhaduje, ktorý vrchol prehľadá ako ďalší. 

Vladimír Boža

Vľavo: Príklad cestnej siete, pri cestách sú uvedené ich dĺžky. Mod rou 
je vyznačené štartovacie mesto.Vpravo: Zelenou sú označené mestá, 
ktorých vzdialenosť máme určenú. A z týchto údajov je dopočítaná 

vzdialenosť susedov. Všimnime si, že v meste C, ktoré má vzdialenosť 
od štartu 7, už tento údaj nevylepšíme. Ale v meste E, ktoré má 
vzdialenosť od štartu 15, dokážeme tento údaj vylepšiť na 12.

Vľavo hore: Stav po prehľadaní susedov štartovacieho mesta. Vpravo 
hore: Stav po prehľadaní susedov mesta B. Vľavo dole: Stav po 
prehľadaní susedov ďalších 2 miest. Vpravo dole: Konečný stav.

VYHODNOTENIE KRÍŽOVKY Z 8. ČÍSLA
Správne riešenie krížovky z 8. čísla časopisu bolo Ľubovník:

Toto riešenie nám zaslalo 8 čitateľov, z ktorých sme vyžrebovali troch výhercov trička a pier. Tričko a pero časopisu Mla-
dý vedec získava Jana Vajsová z Topoľovky, perá Monika Kmeťová a Mária Kranecová z Modry.

Martin Hriňák

Informatika Súťaže
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PRÍRODOVEDNÝ SEMINÁR
V roku 2009 sme sa v našej organizácii P-MAT, n. o., rozhod-
li s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja zrea-
lizovať prírodovedný on-line seminár pre žiakov základných 
škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Do súťa-
že sa môžu zapojiť všetci žiaci 7., 8. a 9. ročníka základných 
škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Medzi 
riešiteľmi prírodovedného seminára samozrejme veľmi radi 
uvítame aj žiakov nižších ročníkov, ktorí sa budú môcť zapo-
jiť do ľubovoľnej kategórie. Každá kategória bude mať aj sa-
mostatnú výsledkovú listinu. 

Prvoradým cieľom seminára je povzbudenie záujmu o prí-
rodovedné predmety a prostredníctvom zaujímavých úloh 
aj poskytnutie pomoci a podpory učiteľom prírodovedných 
predmetov. Prioritne sú úlohy koncipované tak, aby boli v sú-
lade s osnovami predmetov, ktoré zastrešujú. Ako už samot-
ný názov seminára naznačuje, pri tvorbe jednotlivých sérií sa 
budeme snažiť, aby sme obsiahli fyziku, biológiu, chémiu, 
geografiu a matematiku. 

Každá séria bude obsahovať 5 súťažných úloh, pričom zá-
merom je zdôrazniť medzipredmetové vzťahy medzi tými-
to oblasťami, ako aj ich priame prepojenie so živou prírodou 
a reáliami. Na každý ročník je naplánovaných 5 sérií v priebe-
hu školského roka. Školský rok 2009 – 2010 je úvodným ro-
kom seminára, preto bude mať len štyri série. Úlohy prvej sé-
rie budú zverejnené na internetovej stránke www.p-mat.sk/ps 
začiatkom decembra. Každá séria bude tematicky zameraná 
na jednu oblasť – prvá séria bude venovaná Vianociam. 

Vzhľadom na naše doterajšie skúsenosti sme zvolili formu 
on-line korešpondenčného seminára, ktorá žiakom v tejto ve-
kovej kategórii najviac vyhovuje. Po vyhodnotení každej sé-
rie budú mať žiaci k dispozícii výsledkovú listinu s aktuál-
nym poradím a týždeň na prípadné reklamácie, pripomienky 
a konzultácie k riešeniam. Žiaci za účasť v seminári neplatia 
žiadne poplatky. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú od-
menení hodnotnými vecnými cenami. 

Výber	zo	zadaní	prvej	série	prírodovedného	seminára

1.	úloha

Naša rodina sa rozhodla, že na vianočné prázdniny vycestu-
jeme do Sydney v Austrálii na návštevu otcových známych.
a) Pomocou mapy určte geografické súradnice mesta Syd-

ney.
b) Sydney je hlavným mestom jedného zo štátov Austrálske-

ho zväzu. Uveďte jeho názov.
c) Aké je tam ročné obdobie, keď sú u nás Vianoce?
d) Z obrázkov vyberte tie, na ktorých sú vyobrazené živočí-

chy, ktoré za bežných okolností nestretnete vo voľnej prí-
rode v okolí Sydney.

e) Z uvedených obrázkov vyberte taký, ktorý sa neodmysli-
teľne spája s mestom Sydney. 

2.	úloha

Florián chce zabaliť pre svojich rodičov a sestru darčeky, 
ktoré sa nachádzajú v škatuliach s rozmermi 30 20 20´ ´  cm, 
25 10 5´ ´  cm a 25 10 5´ ´  cm. Keďže nevie, ako sa balia 
darčeky klasickým baliacim papierom, rozhodol sa škatule 
s darčekmi oblepiť zo všetkých strán samolepiacim baliacim 
papierom. V obchode predávajú samolepiaci baliaci papier 
vo rolkách so šírkou 70 cm, pričom kupujúci si môže zvo-
liť dĺžku kupovaného papiera v násobkoch 5 cm. Aby oblepil 
škatule čo najpresnejšie, povedal si, že pre každú škatuľu vy-
strihne jeden kus baliaceho papiera, ktorým ju potom oblepí. 
a) Určte, aký dlhý kus baliaceho papiera si má Florián kú-

piť, aby zabalil všetky darčeky požadovaným spôsobom, 
a minul ho pritom čo najmenej.

b) Filoména, Floriánova sestra, tiež balila rovnako veľké 
darčeky podobným spôsobom ako Florián – samolepia-
cim baliacim papierom. Keďže je šetrnejšia, rozhodla sa, 
že si baliaci papier nastrihá podľa stien škatúľ, ktoré chce 
oblepiť. Určte, koľko papiera si musela kúpiť Filoména. 

A B C D

E F G

Súťaže Súťaže
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3.	úloha

Nielen v okolí mesta Sydney, ale po celej Austrálii zúria často 
ničivé lesné požiare. Horenie je prudký chemický proces, pri 
ktorom sa uvoľňuje teplo a svetlo. Aby došlo k tomuto proce-
su, je nevyhnutná prítomnosť látky podporujúcej horenie. Vo 
voľnej prírode predstavuje takúto látku najčastejšie ... Pri ho-
rení rôznych látok vzniká stĺpec horiacich, najčastejšie plyn-
ných látok, ktorý sa nazýva ... Aby horeli pevné a kvapalné 
látky, je potrebné dostatočné teplo, vďaka ktorému sa látka 
zohreje natoľko, že nad jej povrchom vzniknú ..., ktoré ho-
ria. Počas lesných požiarov vo vyschnutých oblastiach Aus-
trálie počuť často charakteristický praskot. Čím je spôsobe-
né, že suché drevo pri horení praská? Pri horení dreva odletu-
jú iskry. Ako tieto iskry vznikajú?

4.	úloha

Adam a Boris chceli mať doma živý vianočný stromček. Nie-
koľko dní pred vianočnými sviatkami sa vybrali do blízkeho 
ihličnatého  lesa na prieskum s cieľom vybrať najvhodnejší 
druh, aby si potom rovnaký druh mohli kúpiť na trhu.

Prvý ihličnatý strom, ktorý ich upútal, mal na spodnej stra-
ne krátkych zelených ihlíc dva biele pruhy. Adam si spome-
nul, že patrí k zákonom chráneným druhom, preto sa na via-
nočný účel vyrúbať nedá. Jeho šiška sa rozpadáva už na stro-
me. Určte názov tohto stromu.

O niekoľko desiatok metrov ich zaujal ďalší druh. Boris 
si všimol jeho tuhé špicaté 3 – 8 cm dlhé ihlice, ktoré vyras-
tali vo zväzočkoch po dvoch z jedného miesta. Určte názov 
tohto stromu.

Na opačnej strane lesa rástol ďalší druh. Jeho tuhé špica-
té ihlice boli krátke (1 – 1,5 cm), vyrastali jednotlivo a boli 
na konárikoch rozostavené ako kefky. Staršie valcovité šišky 
viseli smerom dole. Určte názov tejto dreviny.

Na semenách šišiek tejto (posledne spomenutej) dreviny 
si práve pochutnával operenec, ktorý je známy svojím typic-
kým zobákom – krivým s prekríženými hákovitými čeľusťa-
mi. Adam si spomenul, že o ňom čítal v časopise Mladý ve-
dec (číslo 7). Uveďte rodový i druhový názov tohto vtáka:

5.	úloha

Naša záhrada bola ráno plná snehu, a tak ju bolo treba trochu 
upratať. Hustota snehu je rôzna, závisí od toho, či je sneh čer-
stvý alebo uležaný, jemný alebo mokrý. Zvyčajne sa udáva 
hodnota od 30 kg/m3 (čerstvý prašan) až po 600 kg/m3 (mok-
rý uležaný sneh). Hmotnosť jedného litra snehu s hustotou 
30 kg/m3  je ... kg. Hmotnosť jedného litra snehu s hustotou 
600 kg/m3 je ... kg. Rozhodli sme sa, že budeme sneh odvá-
žať na fúriku. Záhrada má tvar rovnoramenného lichobežní-
ka so základňami 50 m a 30 m a ramenami dĺžky 20 m. Sne-
hová pokrývka tvorí vrstvu vysokú 15 cm. Objem snehu le-
žiaceho v záhrade je ... m3. Koľkokrát sa musíme otočiť, ak 
do jedného fúrika sa zmestí 65 dm3 snehu?

6.	úloha

Neďaleko Vianočného ostrova sa nachádza spriatelený štát, 
v ktorom pôsobia v súčasnosti len dvaja mobilní operátori 
– Kocka a Kváder. Operátor Kocka zverejnil, že počas via-
nočných sviatkov odoslali ľudia v jeho sieti 1 264 100 SMS 
správ, pričom 60 % týchto správ skončilo v jeho sieti, 15 % 
smerovalo do zahraničia a zvyšné SMS smerovali do sie-
te konkurenčného operátora Kváder. Ten zverejnil informá-
ciu, že počas vianočných sviatkov odoslali jeho zákazníci 
914 300 SMS správ, pričom 7 % z nich smerovalo do zahra-
ničia. Počas Vianoc je morálnou povinnosťou odpovedať na 
doručenú SMS a všetci obyvatelia spriateleného štátu ju aj 
dodržiavajú. Určte, koľko správ operátora Kváder skončilo 
v jeho sieti. 

Súťaže Súťaže
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7.	úloha

Hoci má Vianočný ostrov iba okolo 1 500 obyvateľov, je vý-
znamný napr. vďaka ťažbe fosfátov, ktoré sa tu ťažia už od 
roku 1895. Fosfáty sú soli kyseliny ..., ktorej chemický vzo-
rec je ... Základným chemickým prvkom, ktorý je obsiahnutý 
vo fosfátoch, je ... S fosfátmi sa môžeme stretnúť v bežnom 
živote napr. v práčovniach, pretože tvoria dôležitú zložku ... 
S ohľadom na životné prostredie však dochádza v posled-
nom čase k ich značnému obmedzeniu. Anorganické fosfá-
ty sú aj súčasťou potravín. Do nášho organizmu sa dostávajú 
napr. konzumáciou ... (uveďte aspoň dva druhy potravín, kto-
ré obsahujú anorganické fosfáty). Podľa najnovších výsku-
mov zvýšený príjem tohto druhu fosfátov môže podporovať 
rast pľúcnych nádorov.

8.	úloha

Vianočný ostrov sa nachádza vo vzdialenosti 360 km od Ja-
karty. Ako dlho trvá let z Jakarty na ostrov, ak využijete miest-
ne aerolinky, ktoré používajú na prepravu cestujúcich staršie 
vrtuľové lietadlá? Lietadlo sa pohybuje priemernou rýchlos-
ťou 540 km/h. Pobrežie Vianočného ostrova má dĺžku 80 km. 
Sused sa rozhodol, že sa prejde po pobreží a pokochá sa krá-
sou miestnej prírody. Požičal si preto terénne auto. Prvú tre-
tinu vzdialenosti sa pohyboval po pláži rýchlosťou 45 km/h. 
Potom sa musel v náročnom teréne pohybovať rýchlosťou 
20 km/h. Akou priemernou rýchlosťou sa pohyboval počas 
celej jazdy? Ako dlho mu trvala jazda okolo ostrova?  

51. ROČNÍK FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY
V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010

Zadania	úloh	domáceho	kola	kategórie	E
1.	Autobus	a	vlak
Žiak Fyzikus cestuje každé ráno do školy linkovým autobu-
som. Na jednom dlhšom úseku prechádza autobus vždy stá-
lou rýchlosťou v = 70 km/h  popri železničnej trati. Vlaky sa 
pohybujú na tomto úseku v oboch smeroch tiež stálou rých-
losťou. Cestou do školy Fyzikus zistil, že autobus predbehne 
vlak idúci v rovnakom smere ako autobus za čas t2 12 5= ,  s. 
Keď sa popoludní vracal zo školy domov, zmeral, že autobus 
minul rovnakú vlakovú súpravu idúcu opačným smerom ako 
autobus za čas t1 4 5= ,  s. 
a) Urč dĺžku vlaku d, ak sa ranný aj popoludňajší vlak pohy-

bujú rovnakou rýchlosťou a majú rovnakú dĺžku. 
b) Vypočítaj rýchlosť vlaku u na uvedenom úseku.

2.	Tehly
Janko pomáhal v lete na stavbe novej chaty. Keď doviezli 
tehly, ukladal ich na seba na pripravené palety. Tehly uložil 
na seba tak, že všetky boli položené rovnako. Rozmery kla-
sickej tehly sú a = 290 mm, b =140 mm, c = 65 mm, hmot-
nosť jednej tehly je m = 4 kg, výška palety je d = 15 cm. Akú 
prácu Janko vykonal, ak uložil na seba
a) 6 tehál (W1),
b) 10 tehál (W2).
c) Urč prácu W, ktorú by Janko vykonal, keby na seba polo-

žil n tehál.
Uvážte rôzne možnosti ukladania tehál. Predpokladajte, že 
všetky tehly sú na začiatku uložené na zemi vedľa palety stra-
nou c v zvislej polohe.

3.	Tri	žiarovky
Do elektrického obvodu, v ktorom je zaradený zdroj napätia 
U0 230=  V, sú zapojené tri rovnaké žiarovky, každá s odpo-
rom R, dve paralelne a jedna sériovo. 
a) Nakresli schému zapojenia.
b) Urč napätie na každej žiarovke.
c) Ktorá žiarovka má najväčší príkon? Svoje tvrdenie dokáž 

výpočtom.

4.	Snežný	skúter
Počas zimnej lyžovačky v Tatrách videl Karol v akcii pracov-
níkov horskej služby, ktorí zachraňovali na svahu zraneného 
lyžiara. Jeden z nich odvážal lyžiara na snežnom skútri. Ka-
rola to veľmi zaujalo a bol zvedavý, akú má taký skúter spot-
rebu pohonných hmôt. Zistil, že skúter je poháňaný motorom 
s výkonom P = 4 6,  kW a účinnosťou η = 36 % . 
a) Koľko litrov benzínu spáli motor skútra za t =1 0,  h pre-

vádzky, ak vieme, že hustota benzínu ρ = 700 kg/m3 a je-
ho výhrevnosť H = 46 1,  MJ/kg? 

b) Akú vzdialenosť s môže prejsť skúter, ak predpokladá-
me, že sa pohybuje rovnomerne rýchlosťou v = 36 km/h, 
a v nádrži sa nachádza benzín s objemom V = 3 0,  litra? 

Pozn.: Výhrevnosť v jednotkách MJ/kg číselne určuje množ-
stvo tepla, ktoré sa uvoľní spálením 1 kg benzínu.

5.	Brigádnici

Dvaja brigádnici nesú bremeno s hmotnosťou m1 80=  kg za-
vesené na vodorovnej homogénnej tyči s dĺžkou d = 2 2,  m. 
Tyč majú na koncoch opretú o ramená a kráčajú za sebou. 
Bremeno je na tyči zavesené vo vzdialenosti x = 0 60,  m od 
ramena prvého z nich. Urč silu, ktorá pôsobí na rameno prvé-
ho a druhého brigádnika, ak:
a) hmotnosť tyče je zanedbateľná v porovnaní s hmotnosťou 

prenášaného bremena,
b) tyč má hmotnosť m2 20=  kg.

6.	Preprava	rúr
Otec námorník občas zoberie svojho syna Tibora do náklad-
ného prístavu. Tam sa Tibor od robotníkov dozvedel, že veľ-
ké oceľové rúry sa pred prepravou na obidvoch koncoch za-
varia, aby sa do nich nedostala voda. Tibora zaujímalo, pri 
akom najmenšom vnútornom priemere d sa rúra s hmotnos-
ťou m = 2500 kg a dĺžkou l = 7 5,  m  pri padnutí do vody ne-
potopí. Pomôžte mu vyriešiť túto úlohu, ak hustota morskej 
vody ρ1 1030=  kg/m3  a hustota ocele ρ2 7800=  kg/m3.

Súťaže Súťaže
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7.	Merná	tepelná	kapacita	mince	–	experimentálna	úloha
Úloha: Urč mernú tepelnú kapacitu slovenskej mince s no-

minálnou hodnotou 1 euro.
Pomôcky: minca, kalorimeter (prípadne termoska), teplomer, 

váha a súprava závaží.
Postup: 
1) Navrhni a popíš postup merania.
2) Podľa návrhu vykonaj potrebné merania.
3) Zapíš namerané hodnoty a urč mernú tepelnú kapacitu c 

mince.
Diskutuj o výsledku merania a posúď jeho presnosť.

Zadania	úloh	domáceho	kola	kategórie	F

1.	Plávajúca	skúmavka	
Pri experimentovaní použil Libor skúmavku s hmotnosťou
m1 45 0= ,  g, ktorá má po celej svojej dĺžke rovnaký von-
kajší priemer d = 2 5,  cm a celkovú dĺžku l =13 0,  cm .
Na dno skúmavky nasypal ako záťaž broky s hmotnosťou 
m2 120=  g  a vložil ju do väčšej nádoby s vodou. Husto-
ta vody je ρ =1000 kg/m3. Skúmavka plávala v nádobe vo 
zvislej polohe. 

Vyjadrite percentuálne, aká časť skúmavky vyčnievala 
z vody.

2.	Jazda	v	horách
Kolóna nákladných automobilov prepravovala stavebný ma-
teriál na stavbu horskej chatovej oblasti. V hornatom teréne 
prekonali nákladné automobily pri jazde dolu kopcom vzdia-
lenosť s = 9 0,  km  priemernou rýchlosťou v1 60=  km/h . 
Vzápätí sa pri jazde do kopca rovnako dlhou trasou pohybo-
vali priemernou rýchlosťou v2 30=  km/h.
a) Určte celkovú dobu jazdy kolóny t.
b) Aká bola priemerná rýchlosť vp  automobilov na celej trase?

3.	Tehly
Janko pomáhal v lete na stavbe novej chaty. Keď doviezli 
tehly, ukladal ich na seba na pripravené palety. Tehly uložil 
na seba tak, že všetky boli položené rovnako. Rozmery kla-
sickej tehly sú a = 290 mm, b =140 mm, c = 65 mm, hmot-
nosť jednej tehly je m = 4 kg, výška palety je d = 15 cm. Akú 
prácu Janko vykonal, ak uložil na seba
a) 6 tehál (W1),
b) 10 tehál (W2).

4.	Snežný	skúter
Počas zimnej lyžovačky v Tatrách videl Karol v akcii pracov-
níkov horskej služby, ktorí zachraňovali na svahu zraneného 
lyžiara. Jeden z nich odvážal lyžiara na snežnom skútri. Ka-
rola to veľmi zaujalo a bol zvedavý, akú má taký skúter spot-
rebu pohonných hmôt. Zistil, že skúter je poháňaný motorom 
s výkonom P = 4 6,  kW a účinnosťou η = 36 % . 
a) Koľko litrov benzínu spáli motor skútra za t =1 0,  h pre-

vádzky, ak vieme, že hustota benzínu ρ = 700 kg/m3 
a jeho výhrevnosť H = 46 1,  MJ/kg? 

b) Akú vzdialenosť s môže prejsť skúter, ak predpokladá-
me, že sa pohybuje rovnomerne rýchlosťou v = 36 km/h, 
a v nádrži sa nachádza benzín s objemom V = 3 0,  litra? 

5.	Autobus	a	vlak
Žiak Fyzikus cestuje každé ráno do školy linkovým autobu-
som. Na jednom dlhšom úseku prechádza autobus vždy stá-
lou rýchlosťou v = 70 km/h  popri železničnej trati. Vlaky sa 
pohybujú na tomto úseku v oboch smeroch tiež stálou rých-
losťou. Cestou do školy Fyzikus zistil, že autobus predbehne 
vlak idúci v rovnakom smere ako autobus za čas t2 12 5= ,  s. 
Keď sa popoludní vracal zo školy domov, zmeral, že autobus 
minul rovnakú vlakovú súpravu idúcu opačným smerom ako 
autobus za čas t1 4 5= ,  s. 
a) Urč dĺžku vlaku d, ak sa ranný aj popoludňajší vlak pohy-

bujú rovnakou rýchlosťou a majú rovnakú dĺžku. 
b) Vypočítaj rýchlosť vlaku u na uvedenom úseku.

6.	Mapovanie	morského	dna
Na určovanie hĺbky mora sa používajú napr. sonary, ktoré vy-
hodnocujú signály vyslané z lode smerom ku dnu a následne 
zachytené na lodi. 
a) Pomocou vhodnej literatúry opíšte princíp činnosti sonaru.
b) Zistite, akou rýchlosťou sa vo vode šíri signál zo sonaru.
c) Kde a ako ešte človek využíva sonary?
d) Obdobné zariadenia ako sonar sa vyskytujú aj v živočíšnej 

ríši a slúžia niektorým živočíchom na orientáciu v priesto-
re alebo na získavanie potravy. Uveďte konkrétne príkla-
dy.

e) Pri mapovaní morského dna merala posádka lode odrazy 
signálu od dna. Načrtnite vo vhodnej mierke reliéf mor-
ského dna, ak máte k dispozícii tabuľku s údajmi o čase, 
za ktorý sa vyslaný signál po odraze od dna vráti k lodi. 
Medzi jednotlivými meraniami sa loď posunula po hladine 
priamočiarym smerom vždy o vzdialenosť 20 m. 

t/s 0,21 0,25 0,36 0,58 0,46 0,42
0,30 0,28 0,14 0,22 0,16 0,66 0,85

7.	Hustota	CD	nosiča	–	experimentálna	úloha
Úloha: Určte hustotu materiálu, z ktorého je vyrobený CD 

nosič.
Pomôcky: niekoľko CD nosičov, váha a súprava závaží, mili-

metrový papier, ceruzka.
Postup: 
1. Obkreslite CD nosič na milimetrový papier a určte jeho 

vnútorný a vonkajší priemer. Meranie opakujte 5-krát a urč- 
te priemerné hodnoty nameraných veličín.

2. Položte na seba niekoľko CD nosičov a pomocou milimet-
rového papiera určte hrúbku jedného nosiča. Meranie opa-
kujte 5-krát a určte priemernú hodnotu nameranej veličiny.

3. Vážením určte hmotnosť CD nosiča. Meranie opakujte 
5-krát a určte priemerné hodnotu hmotnosti CD nosiča.

4. Zo získaných priemerných hodnôt vypočítajte hustotu ma-
teriálu, z ktorého je CD nosič vyrobený.

Diskutujte o výsledkoch merania a zhodnoťte jeho presnosť.

Súťaže Súťaže
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Zadania	úloh	domáceho	kola	kategórie	G

1.	Experimenty	s	vodou
Pomôcky: valcová sklenená nádoba (pohár), papier, dĺžkové 

meradlo.
Postup: Odmerajte obsah dna nádoby a jej výšku. Nádobu 

naplňte po okraj vodou, prikryte listom papiera a ob-
ráťte do zvislej polohy hore dnom. Papier zostane na 
pohári a drží nad sebou všetku vodu.

Úlohy:
a) Vysvetlite, prečo papier neodpadne.
b) Pokúste sa vypočítať, akou veľkou silou je papier pritláča-

ný k nádobe za normálneho atmosférického tlaku.

2.	Mapovanie	morského	dna
Na určovanie hĺbky mora sa používajú napr. sonary, ktoré vy-
hodnocujú signály vyslané z lode smerom ku dnu a následne 
zachytené na lodi. 
a) Pomocou vhodnej literatúry opíšte princíp činnosti sonaru.
b) Zistite, akou rýchlosťou sa vo vode šíri signál zo sonaru.
c) Kde a ako ešte človek využíva sonary?
d) Niektoré živočíchy majú orgány, ktorých činnosť je zalo-

žená na rovnakom princípe ako činnosť sonarov a slúžia 
im na orientáciu v priestore alebo na získavanie potravy. 
Uveďte konkrétne príklady.

e) Pri mapovaní morského dna merala posádka lode odrazy 
signálu od dna. Načrtnite vo vhodnej mierke reliéf mor-
ského dna, ak máte k dispozícii tabuľku s údajmi o čase, 
za ktorý sa vyslaný signál po odraze od dna vráti k lodi. 
Medzi jednotlivými meraniami sa loď posunula po hladi-
ne priamočiarym smerom vždy o vzdialenosť 20 m. 

t/s 0,21 0,25 0,36 0,58 0,46 0,42
0,30 0,28 0,14 0,22 0,16 0,66 0,85

Tab.1: Doba t, ktorá uplynula medzi vyslaním signálu a jeho 
zachytením po odraze od dna.

3.	Rímske	kúpele
Rímske thermy boli staroveké kúpele, v ktorých sa voda zo-
hrievala podzemným vykurovacím systémom. Po pobyte 
v horúcom kúpeli, caldárii, sa návštevníci ponárali do frigi-
dária, t. j. do bazéna so studenou vodou. Pri archeologických 
vykopávkach boli objavené zvyšky frigidária s rozmermi dna 
12 m a 40 m. Podľa dobových dokumentov dosahovala voda 
v takomto bazéne zvyčajne do výšky 1,5 m.
a) Určte tlak vody pri dne takéhoto bazéna.
b) Aká veľká tlaková sila pôsobila na dno bazéna naplneného 

po okraj vodou?
c) Vysvetlite, prečo pri ponáraní do hlbšej vody pociťujeme 

nepríjemný tlak v ušiach?
d) Je technicky možné postaviť bazén, na dne ktorého by bol 

tlak vody rovnako veľký ako atmosférický tlak?

4.	Významné	lety

Počas búrlivého rozvoja letectva v prvej polovici 20. storočia 
prekonávali piloti stále nové a nové rekordy. Prakticky kaž-
dý deň písali svetové denníky o nových vzdialenostiach, výš-
kach a časoch, ktoré piloti dosiahli. 
a) Kanál La Manche oddeľujúci britské ostrovy od kontinen-

tálnej Európy prvýkrát preletel v roku 1909 Louis Bléri-
ot so svojím jednoplošníkom Blériot XI. Ako dlho trval 
jeho let z Francúzska do Northfall Meadow v Anglicku, 
ak na trase dlhej 41,8 km bola jeho priemerná rýchlosť 
68,7 km/h?

b) V roku 1927 preletel Charles Lindbergh bez medzipristátia 
Atlantický oceán. Jeho let trval 33 h 30 min, pričom preko-
nal celkovú vzdialenosť 5 089 km. Akou priemernou rých-
losťou sa pohybovalo jeho lietadlo Spirit of St. Louis?

c) Vyhľadajte na internete údaje o ďalších významných histo-
rických letoch a dopočítajte chýbajúce údaje o vzdialenosti, 
čase alebo rýchlosti.

5.	Výška	veže
Počas letných prázdnin precestovali Janka a Danka so svoji-
mi rodičmi kus sveta. Dostali sa aj do odľahlých končín Indie 
k jednej z najkrajších budhistických svätýň v Ďžaipure. Otec-
ko stál pri jednej z veží tak, že tieň vrchola veže a tieň jeho 
hlavy dopadali na rovnaké miesto. Dievčatá krokovaním zis-
tili, že dĺžka tieňa veže je približne 75 m a že oteckova posta-
va vrhá tieň dlhý 2,0 m. 
a) Aká vysoká je chrámová veža, ak otecko meria 1,8 m?
b) Navrhnite metódu a pomôcky, pomocou ktorých by ste ve-

deli približne určiť výšku stromu, komína, stožiara, prí-
padne výšku, do ktorej strieka voda z fontány. Svoju metó-
du vyskúšajte v praxi. 

(Ďalšie informácie nájdete.na webových stránkach 
 http://fpv.utc.sk/fo a www.olympiady.sk.)

Bleriot XI Louis Bleriot

Spirit of St. Louis Charles Lindbergh
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Ukážka	jednej	zo	súťažných	úloh	–	Najímanie

Máme N uchádzačov o prácu. O každom vieme jeho mini-
málny požadovaný plat S a jeho kvalifikáciu Q (kvalifikácia 
je vyjadrená celým číslom). Vieme, že platy našich zamest-
nancov musia byť v pomere ich kvalifikácií (t. j. ak má je-
den zamestnanec plat 2 a kvalifikáciu 10, tak ak má druhý 
kvalifikáciu 20, tak musí mať plat 4). Náš celkový platový 
strop (koľko najviac môžeme zamestnancom dokopy zapla-
tiť) je W. Chceme najať čo najviac zamestnancov. Pokiaľ je 
viac možností, tak treba najať tých, ktorých celkový plat bude 
čo najnižší. Napíšte program, ktorý pre zadané hodnoty (N, 
W, minimálne platy a kvalifikácie uchádzačov) vypočíta, kto-
rých ľudí treba najať. Poznámka: N môže nadobudnúť hod-
notu až 500 000. 

Náčrt	možných	riešení

Všimnime si, že keď jednému zamestnancovi určíme plat, tak 
plat ostatných je jednoznačne určený. Ale jednoduché rieše-
nie typu „Určím plat jednému zamestnancovi (jeho najnižší 
možný), potom určím platy ostatných a vyberiem tých najlac-
nejších možných,“ nedostane 100 bodov (konkrétne v tejto 
úlohe by to bolo iba 50 bodov). Dôvodom je to, že na vyskú-
šanie jedného zamestnanca je potrebné určiť plat všetkých 
ostatných. Takto potrebujete prejsť všetkých, čo vyžaduje 
približne N 2 operácií (čo je pri hodnote N 500 000 priveľa). 
Rýchlejšie riešenie vyžaduje utriedenie zamestnancov pod-
ľa pomeru požadovaná cena:kvalita a ďalšiu prácu s týmto 
utriedeným zoznamom.

Užitočné	odkazy

www.ioi2009.org – stránka tohtoročnej Medzinárodnej olym-
piády v informatike
www.ioinformatics.org – stránka Medzinárodnej olympiády 
v informatike
www.ksp.sk/oi – stránka slovenskej Olympiády v informa-
tike

Vladimír Boža

MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V INFORMATIKE 
2009

8. až 15. augusta 2009 sa v Plovdive v Bulharsku konal 
21. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike. Zúčast-
nilo sa ho vyše 300 súťažiacich z 83 krajín. Slovenskú výpra-
vu tvorili súťažiaci vybraní na základe výsledkov celoštátne-
ho kola Olympiády v informatike a týždenného výberového 
sústredenia:

• Tomáš Belan, Škola pre mimoriadne nadané deti a gym-
názium Bratislava,

• Peter Csiba, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymná-
zium Bratislava,

• Peter Fulla, SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves,
• Martin Šrámek, Gymnázium Košice, Alejová 1.

Výpravu ďalej tvorili ako vedúci Andrej Blaho a Vladimír 
Boža (ktorých úlohou bolo hlavne preložiť zadania z anglič-
tiny do slovenčiny), ako člen medzinárodnej odbornej komi-
sie Michal Forišek a ako hosť Viera Blahová.

Samotná súťaž pozostáva z dvoch súťažných dní. Kaž-
dý deň súťažiaci riešia 4 úlohy, na ktoré majú 5 hodín času. 
Ako riešenie úlohy sa odovzdáva program, ktorý rieši zadaný 
problém. Po ukončení súťaže nasleduje hodnotenie progra-
mov, ktoré prebieha automaticky. Program dostane vstupné 
dáta, ktoré má spracovať, a na základe zadania úlohy vypí-
še výsledok. Pokiaľ vypíše správny výsledok v dostatočne 
krátkom čase a nepoužije viac pamäte, ako je dovolené, tak 
získava istý počet bodov. Takýchto testov prebehne niekoľ-
ko a každý program môže získať nanajvýš 100 bodov. Tieto 
vstupné dáta súťažiaci počas súťaže vo väčšine prípadov ne-
majú k dispozícii. 

Vo voľnom čase boli pre účastníkov naplánované rôzne ako 
aktivity ako jazda na motokárach, návšteva aquaparku, výlet 
na pláž a pod. 

Súťaž končila udeľovaním medailí. Najlepších 26 súťažia-
cich dostalo zlatú medailu, ďalších 50 striebornú a 73 dostalo 
bronzovú medailu. Z našich obsadili Tomáš Belan 43. miesto, 
Peter Fulla 47. miesto, čo znamenalo zisk striebornej medai-
ly, Peter Csiba obsadil 78. miesto a získal bronzovú medailu 
(strieborná medaila mu unikla len o 2 miesta). 

Zľava: Peter Csiba, Tomáš Belan, Peter Fulla, Martin Šrámek

Prehliadka mesta
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V septembri 2008 začala Slovenská agentúra životného 
prostredia s realizáciou enviro-výchovného projektu s ná-
zvom Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti 
ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000), ktorý je 
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu environmentálneho 
povedomia žiakov, pedagogickej, odbornej aj širokej verej-
nosti prostredníctvom vytvorenia materiálovej a informačnej 
základne, zvyšovania kvalifikácie odbornej verejnosti,  rozší-
renia ponuky edukačných programov pre školy, posilnením 
spolupráce a komunikácie medzi zainteresovanými skupina-
mi a prostredníctvom mediálnej kampane pre širokú verej-
nosť. Z ponuky projektových aktivít dávame do pozornosti 
a stručne predstavujeme:

Kampaň	Oči	na	stopkách

Kampaň bude spustená v rámci školského programu Na túru 
s NATUROU. Prostredníctvom diskusného fóra budú žiaci 
a študenti informovať verejnosť o pozitívnych, ale aj nega-
tívnych javoch v našom životnom prostredí. 

Súťaže	pre	žiakov	základných	škôl	

EnvirOtázniky	– olympiáda o životnom prostredí je ko-
rešpondenčná vedomostná súťaž pre žiakov 2. stupňa základ-
ných škôl. Cieľom je zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné 
predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred 
rozhodovaním o budúcom štúdiu na stredných školách. Vý-
nimočnosť tejto olympiády spočíva v spôsobe kladenia otá-
zok: každá totiž najprv informuje, podnecuje a motivuje žia-
ka k hľadaniu správnej odpovede.
Hypericum je prírodovedná súťaž s dlhou tradíciou, kto-

rá sa zameriava na poznávanie prírodných, ale aj kultúrnych 
hodnôt Slovenska. Počas svojich regionálnych a celosloven-
ských kôl učí žiakov obdivovať, spoznávať a ľúbiť prírodu 
a svoj rodný kraj.

Certifikované	vzdelávacie	kurzy	pre	učiteľov

Kurzy budú zamerané na zvyšovanie kvalifikácie odbor-
nej verejnosti pôsobiacej v oblasti environmentálnej výcho-
vy školskej mládeže s dominujúcimi témami Ochrana príro-
dy a krajiny, NATURA 2000, Biologická diverzita, Trvalo 
udržateľný rozvoj. Metodika a obsahová náplň bude vychá-
dzať z tréningového manuálu UNESCO. Realizácia šiestich 
5-dňových kurzov sa uskutoční na SEV SAŽP Dropie, Tep-
lý Vrch a Regetovka.

Veľtrh	environmentálnych	výučbových	programov	ŠIŠKA

Poslaním „ŠIŠKY“ je rozsievať poznatky, nápady a materiály 
na poli environmentálnej výchovy prostredníctvom aktívnej 
výmeny skúseností. Je určená pre učiteľov, koordinátorov, 
odborníkov a všetkých priaznivcov environmentálnej výcho-
vy. Poskytuje priestor na prezentáciu vlastných projektov, ak-
tivít,  pomôcok a fórum pre neformálnu diskusiu a nadviaza-
nie spolupráce štátnych a mimovládnych organizácií.

Metodické	a	informačné	dni	pre	učiteľov

Organizácia metodických a informačných dní sa opiera o zá-
ujem a dopyt zo strany učiteľov. V snahe posilniť spoluprá-
cu a komunikáciu v oblasti environmentálnej výchovy pôjde 
o realizáciu šiestich 2-dňových podujatí v SEV SAŽP Dro-
pie, Teplý Vrch a Regetovka. Podmienkou účasti je aktívny 
prístup a prezentácia vlastných skúseností. Účastníci zároveň 
získajú aktuálne informácie o pripravovaných projektoch, sú-
ťažiach a publikáciách.

Konferencie	pre	odbornú	verejnosť

Program dvoch odborných konferencií bude zameraný na 
problematiku NATURA 2000, ochranu prírody a krajiny 
a environmentálnu výchovu.

Mediálna	kampaň

Hlavným zámerom je využiť silu a „zbrane“ médií pri zvy-
šovaní povedomia širokej verejnosti v otázkach ochrany prí-
rody a krajiny. Kampaň sa uskutoční vo vybraných sloven-
ských mestách v podobe roadshow – premietania filmov na 
veľkoplošnej obrazovke. Sprevádzaná bude výraznou media-
lizáciou v regionálnych, televíznych a rozhlasových médi-
ách. Populárne a mienkotvorné osobnosti natočia krátke tele-
vízne spoty, prostredníctvom ktorých budú apelovať na zod-
povednosť každého z nás. 

Publikácie		

Metodickú a informačnú podporu jednotlivým aktivitám pro-
jektu zabezpečia pripravované publikácie: informačný pla-
gát o územiach a druhoch európskeho významu; informačné 
postery, metodiky a pracovné listy k školským programom 
Na túru s NATUROU a Ekologická stopa; pexesá – Európ-
sky významné rastliny a živočíchy na Slovensku; obrázko-
ví sprievodcovia – Rastliny a Živočíchy; kalendáre na roky 
2010 a 2011 – Európske klenoty flóry a fauny na Slovensku; 
multimediálne DVD Detektív v prírode II; kľúče na určova-
nie rastlinných a živočíšnych druhov a ďalšie materiály.

Viac informácií o realizovaných a pripravovaných aktivi-
tách projektu získate na webovej stránke
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1760&lang=sk

alebo prostredníctvom e-mailovej adresy natura@sazp.sk.

Vyberte	sa	s	nami	„Na	túru	s	NATUROU“

Cieľová skupina: učitelia a žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ
Webová stránka: www.snaturou2000.sk
E-mail: info@snaturou2000.sk

Tento školský vzdelávací program nadväzuje na veľmi úspeš-
ný projekt Živá príroda, do ktorého sa zapojilo viac ako 
7 000 slovenských detí. Celkove vedúci pracovných skupín 
poslali do centrálnej databázy SAŽP 15 617 záznamov o výs-
kyte 105 druhov živočíchov a 23 098 záznamov o výskyte 
120 druhov rastlín zo 787 lokalít Slovenska. Tento projekt 

DVE VLAJKY JEDNÉHO PROJEKTU
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nezostal nepovšimnutý a Slovensko získalo dve medziná-
rodné uznania – striebornú cenu Cena zeleného jablka 2003 
od Green Organisation (november 2003) a certifikát Sveto-
vá cena za trvalo udržateľný rozvoj 2004 od Energy Globe 
(apríl 2005).

Prečo	práve	takýto	program?

Alarmujúci úbytok biodiverzity 
je celosvetový problém. Hlavnou 
príčinou ubúdania biologickej roz-
manitosti je narušenie a zánik bio-
topov – domova, na ktorom jednot-
livé druhy a spoločenstvá organiz-
mov prežívajú. Od roku 1970 bolo 
zničené územie tropických dažďových pralesov väčšie ako 
územie Európskej únie. Aj Európa stratila viac ako polovicu 
všetkých mokradí a kvalitných pôd. Až 87 % všetkých le-
sov Európy je vystavených zásahom ľudskej činnosti a na-
rušená je aj väčšina morských ekosystémov. Z pôvodných 
európskych druhov je vyhynutím ohrozených až 42 % cicav-
cov, 43 % vtákov, 45 % plazov, 30 % obojživelníkov, 52 % 
sladkovodných rýb. Neznámy podiel druhov u bezstavovcov 
najbadateľnejšie vykresľujú motýle, z ktorých je vyhynutím 
ohrozených údajne až 45 %. Poklesom druhovej rozmanitos-
ti sa výrazne znižuje stálosť aj samotná rozmanitosť ekosys-
témov. 

Poslanie	programu	

Hlavným cieľom je v rámci projektového vyučovania na ško-
lách vytvoriť pozorovacie a výskumnícke skupiny zamera-
né na terénny prieskum výskytu rastlín a živočíchov. V rám-
ci skúmanej lokality, ktorú si každá skupina v blízkosti ško-
ly určí sama, budú žiaci dokumentovať výskyt a životné 
prostredie aj vybraných európsky významných druhov. Fo-
tografie, audiozáznamy a videosekvencie budú mať možnosť 
vystaviť na špeciálne zriadenej internetovej stránke a stanú sa 
aktívnymi tvorcami jednej z najväčších on-line databáz dru-
hov na Slovensku. Okrem toho budú môcť realizovať vlast-
né ekologické projekty zamerané na vytváranie hniezdnych 
príležitostí pre živočíchy, ošetrovanie mravenísk, sledova-
nie čistoty vybraných zložiek životného prostredia pomocou 
bioindikátorov a ďalšie. Počas programu sa naučia pracovať 
s rôznymi pomôckami podľa upravených metodických po-
kynov. K vytvoreným databázam druhov sa na základe do-
kumentačných záznamov budú vyjadrovať špecialisti z vý-
skumných ústavov, univerzít a odborných organizácií MŽP 
SR, čím bude vytvorená spätná väzba a zároveň dostatočná 
medializácia výsledkov.

Ekologická	stopa	školy

Cieľová skupina: učitelia a žiaci MŠ, ZŠ, SŠ
Webová stránka: www.ekostopa.sk
E-mail: ekostopa@sazp.sk

Školský program Ekologická stopa je prvý svojho druhu na 
Slovensku a pravdepodobne len piaty vo svete (Anglicko, 
Austrália, Česká republika, Rakúsko). Napriek tomu, kon-

cept ekologickej stopy existuje už viac ako 15 rokov (autor-
mi sú kanadskí vedci Weckernagel a Rees). V súčasnosti sa 
používa ako základný merateľný ukazovateľ trvalo udržateľ-
ného rozvoja.

Čo	je	ekologická	stopa?

Ekologická stopa predstavuje množ- 
stvo územia, ktoré využívame na 
zabezpečenie svojich súčasných po-
trieb a životného štýlu. Je to jed-
noduchý spôsob vyjadrenia vply-
vu našich aktivít na životné prostre-
die planéty. Čím väčšia ekologická 
stopa, tým väčší vplyv. Výpočet je založený na predpoklade, 
že všetky zdroje, ktoré denne konzumujeme (energia, voda, 
potraviny, výrobky) a odpad, ktorý pritom produkujeme, je 
možné previesť na odpovedajúcu plochu produktívnej zeme 
a mora. Výsledná stopa potom pozostáva z rôznych kategórií 
území, ktoré využívame. Napríklad z plochy ornej pôdy, kto-
rú potrebujeme na dopestovanie všetkých plodín, ktoré zje-
me. Zo zastavanej plochy, na ktorej stoja budovy, cesty a par-
koviská. Plochy lesa potrebnej na výrobu všetkých výrobkov 
z dreva. Ale tiež lesa potrebného na absorpciu oxidu uhličité-
ho vzniknutého spálením fosílnych palív a podobne. 

Máme však iba jednu planétu Zem – jeden ekologický účet, 
z ktorého zásob čerpáme produkty a služby prírody. Každý 
z nás má k dispozícii férový podiel 2,1 hektára zemského po-
vrchu. Ekologická stopa jedného obyvateľa Zeme ale v sú-
časnosti predstavuje 2,7 globálnych hektárov (jeden hektár 
biologicky produktívnej plochy Zeme). To znamená, že z prí-
rodných zásob čerpáme viac, ako sa dokáže obnoviť. Navyše 
niektoré krajiny si nárokujú na prírodné zdroje planéty viac 
ako iné. Ekologická stopa jedného Američana je 9,4, zatiaľ 
čo Nepálčana 0,8 globálnych hektárov. Na porovnanie, jeden 
Slovák si nárokuje na 3,3 hektárov zemského povrchu. 

Čo	je	poslaním	nového	školského	programu?

Hlavným cieľom je pochopiť vplyv našich každodenných ak-
tivít na životné prostredie. Skúmať vlastné možnosti a hľadať 
správne voľby. Základom programu je internetový kalkulátor 
pre výpočet ekologickej stopy školy. Prostredníctvom jedno-
duchých aktivít si žiaci a učitelia vypočítajú, akú časť svojej 
ekologickej stopy získavajú práve v škole. Zistia, aké dopady 
majú jednotlivé rozhodnutia a riešenia na prírodu našej pla-
néty. Vyzbrojení týmto poznaním sa budú snažiť znížiť vplyv 
svojej školy na životné prostredie a tým aj svoju vlastnú eko-
logickú stopu.  

Registráciou do programu škola získa prístup k on-line kal-
kulačke, metodike a aktivitám k výpočtu svojej ekologickej 
stopy. Interaktívna webová stránka programu má slúžiť ako 
moderný nástroj pre medzipredmetové vyučovanie environ-
mentálnej výchovy. Každému učiteľovi poskytne zdroj infor-
mácií, hier a námetov v rámci vyučovania svojho predmetu. 
Na záver každého školského roka zapojené školy získajú cer-
tifikát s aktuálnou veľkosťou svojej ekologickej stopy a tie 
najlepšie aj patričnú medializáciu.

Jana Šimonovičová a Tomáš Kizek
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Výrazná	postava

Raz sa ma učiteľ opýtal, čím chcem byť. Priznal som sa, že by 
som chcel byť lekárom. Vysmial sa mi, že vraj budem na dedi-
ne ošípané zabíjať a pitvať, a nie ľudí liečiť... Keď som cho-
dil do šiestej triedy, otec ochorel na zápal pľúc, na čo aj zo-
mrel. Ešte predtým uvažoval o tom, že ma dá vyučiť za ko-
žušníka a krajčíra. Túto prácu by som bol vykonával v zime 
a v lete som mal byť murárom... Na smrteľnej posteli, pod 
vplyvom učiteľa a farára si to otec rozmyslel, a jeho posled-
nou vôľou bolo, aby ma matka a starší bratia dali na štúdiá... 
Z dedinskej siroty sa stal uznávaným pedagógom, univerzit-
ným profesorom. 

K významným osobnostiam na 
poli matematickej kultúry na Slo-
vensku nesporne patrí Jur	Hro-
nec (17. 5. 1881 – 1. 12. 1959), 
známy vysokoškolský profesor 
matematiky. Prispel k vybudo-
vaniu viacerých vysokých škôl 
(SVŠT, Prírodovedeckej fakul-
ty UK, Vysokej školy obchod-
nej a Pedagogickej fakulty), po-
ložil základy matematickej tvor-
by a vyučovania matematiky na 
Slovensku. Jeho vedeckou ob-

lasťou boli diferenciálne rovnice. Napísal 24 samostatných 
vedeckých prác s touto problematikou. Bol autorom prvých 
vysokoškolských učebníc vyššej matematiky napísaných po 
slovensky [Lineárne diferenciálne rovnice obyčajné (Praha, 
1938), Diferenciálny a integrálny počet I, II (Martin 1941, 
1946) Diferenciálne rovnice I, II (Bratislava 1956, 1958)]. 
Napísal aj dve knihy z pedagogiky [Vyučovanie a vyučovacia 
osobnosť (1923), Učiteľova osobnosť (1926)] a 15 časopisec-
kých článkov o pedagogike i organizácii školstva.

Životné	osudy

V gemerskej dedinke Gočovo, neďa-
leko Rožňavy, sa 17. mája 1881 v ro-
dine chudobného maloroľníka narodil 
ako tretí syn Jur Hronec. Začal sa učiť 
za kožušníka, ale otcova smrť preruši-
la učňovské roky. Bolo treba pomôcť na 
poli. Telesne slabší chlapec sa však ne-
hodil na ťažkú fyzickú prácu, a preto-
že mal záujem o štúdium, zapísal sa na 
gymnázium v Rožňave. Vynikal najmä 
v matematike a latinčine, takže mohol dávať aj kondície, čim 
sa vyriešil aj jeho finančný problém. Po maturite odišiel ďa-
lej študovať matematiku a fyziku do Kluže (1902). Po skon-
čení vysokoškolských štúdií nastúpil v roku 1906 na kežmar-
ské lýceum, kde s prestávkami kvôli ďalšiemu štúdiu pôsobil 
až do februára 1922. Na univerzite v Kluži absolvoval v roku 
1907 písomnú skúšku z pedagogiky na tému Matematika ako 

prostriedok výchovy charakte-
ru. Túžba po ďalšom matema-
tickom vzdelaní ho postupne 
priviedla na študijné pobyty 
do Göttingenu, Berlína, Gies-
senu i Paríža. V Giessenne 
nielen zložil doktorát (1912), 
ale bol aj odborne ovplyvne-
ný trnavským rodákom pro-
fesorom Ľudovítom Schlesin-
gerom, s ktorým sa spoznal už 
v Kluži. Hronec dosiahol na 
Karlovej univerzite v Prahe 
v roku 1923 spôsobilosť  vyučovať na vysokých školách. Po 
slovensky prednášal na Jiráskovom gymnáziu i pražskej uni-
verzite. Ako profesor Vysokej školy technickej v Brne nastú-
pil v roku 1925 a zotrval tam až do roku 1938. V roku 1935 
vehementne a presvedčivo vystúpil na oslavách 300. výročia 
založenia Trnavskej univerzity s požiadavkou zriadiť na Slo-
vensku technickú vysokú školu. Od šk. roku 1938/39 bol pr-
vým rektorom novozriadenej Vysokej školy technickej M. R. 
Štefánika v Košiciach, ktorá sa postupne zmenila na Sloven-
skú vysokú školu technickú so sídlom v Bratislave (1939). 
Profesor Hronec tu prednášal do roku 1950. Na katedre mate-
matiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského pô-
sobil až do svojej smrti 1. 12. 1959. Pochovaný je v Gočove.
 
Osobnosť	učiteľa

Profesor Hronec bol vždy pre-
svedčený o tom, že len učite-
lia charakterní a pevní si prí-
kladným životom a premys-
leným vystupovaním získajú 
vážnosť a úctu. Neustále si 
uvedomoval nenahraditeľnú 
dôležitosť učiteľovej osob-
nosti pri ľudskej i odbornej 
orientácii študentov. Dôstoj-
nosť vyučovania prehlboval 
súladom citu i rozumu, vy-
tváraním vonkajšej nevyhnut-
nosti a vnútornej náklonnosti 
k štúdiu. Chcel charakterom rozvíjať charakter, duchom oži-
vovať ducha. Spoznal, že pri každom vyučovaní má ísť vý-
chova pred učením. Podporoval trpezlivú a vytrvalú povahu, 
nestranné mravné názory, zušľachťovanie rozumu i citu. Hro-
nec skúmal vlastnosti, ktoré má mať kvalitné a úspešné vy-
učovanie. Hľadal pedagogické pravidlá ako prírodovedecké 
zákony metódami podobnými matematickým úsudkom. Spo-
znal, že kde niet zdravého zrna, tam niet dobrého klasu. Ve-
del, že v škole sa má podnecovať a rozvíjať  študentský záu-
jem. V školskom prostredí sa žiak nielen vyučuje, ale aj uči-
teľ sa ďalej učí. Veľakrát som sa presvedčil, že len solídna 
práca a nadobudnuté vedomosti, ktoré sa nedajú vziať, môžu 

JUR HRONEC – NESTOR MATEMATIKY 
NA SLOVENSKU
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človeka živiť až do smrti. Len poctivosť, pracovitosť, solíd-
nosť a vedomosti môžu človeka urobiť blaženým a šťastným. 
Uznával, že presvedčivý kantor vždy získa nadšených žiakov.

Hronec presvedčoval svojou učiteľ-
skou osobnosťou o tom, že z prostre-
dia našich škôl zostane živou len tá 
predstava, ktorú sme pochopili, precíti-
li, prežili, zapojili do vnútorných myš-
lienkových súvislostí. Odhalil hlboký 
vzťah medzi vyučovaním matematiky 
a pedagogikou. Zvýraznil zásadný po-
diel osobnosti učiteľa matematiky, jeho 

spravodlivosti, uznanlivosti, šľachetnosti, činnej energie, sil-
nej vôle, presnosti i svedomitosti v procese štúdia matema-
tiky. Hlásal i žil matematiku ako prostriedok výchovy cha-
rakteru.

Zodpovedná	ľudskosť

Naznačme si pedagogický odkaz, ktorý nám zanechal profe-
sor Jur Hronec:
• Byť učiteľom, byť formujúcim činiteľom ľudského ducha je 

veľmi krásne a vznešené poslanie.
• Hľadať spôsob vyučovania znamená hľadať dobrých uči-

teľov, a tak aj vnútorná reforma závisí najmä od osobnosti 
učiteľa.

• Ak chce učiteľ, aby jeho vyučovanie bolo čo najúspešnej-
šie, musí poznať individuálne osobitosti žiakov a musí sa 
usilovať len tie vlastnosti učiva nechať pôsobiť, ktorým 
zodpovedajúce zmyslové schopnosti žiakov sa už dosť vyvi-
nuli, sú už dosť intenzívne, aby pôsobenie vnímali a spra-
covali.

• Vyučujúci môže oduševnenie u žiakov nižších tried pov
zbudiť vľúdnosťou, úprimnosťou a taktnosťou, u žiakov 
vyšších tried zasa vedomosťami, skúsenosťou, vzdelanos-
ťou, zvlášť vynikajúcim charakterom. Učiteľ s týmito vlast-
nosťami imponuje žiakom, žiaci cítia, že učiteľ s nimi žije, 
a oni sa mu odplácajú usilovným učením, čo však znova 
povzbudzuje učiteľa k práci, a tak oduševnenie sa stane 
nevyčerpateľným prameňom učiteľovej sily.

• Dobrý učiteľ je vždy živou bytosťou, ktorá sa úplne oddá 
práci, výchove a vyučovaniu, ktorá nehľadí na vlastný záu-
jem, ale pred očami má len objekt vyučovania: tento ju za-
ujíma a oduševňuje.

• Treba napísať dobré učebnice a treba určiť dobrý spôsob 
vyučovania. Dobré účinkovanie učebnice závisí predo-
všetkým od dobrého učiteľa a len potom od autora učebni-
ce.

• Každý profesor môže toľko vložiť do jednotlivých predpi-
sov, koľko sám chce a bude vkladať, lebo učiteľa budú po-
sudzovať podľa toho, koľko vedia jeho žiaci.

• Vedomosti sa dajú dosiahnuť po prvé veľkými požiadav-
kami učiteľovými, ktoré sú spojené s jeho prísnosťou, po 
druhé dobrým spôsobom vyučovania.

• V každom žiakovi, v každom človeku má byť vychováva-
ná osobnosť ľudská, humanitná, t. j. taká, ktorá svoju silu, 
svoju energiu podľa možnosti čo najekonomickejšie venu-
je prospechu a dobru celého národa, celého ľudstva. Toto 
má byť konečný a veľkolepý cieľ každého vyučovania.

• Za učiteľa treba pripustiť len mladíka ideálne zmýšľajúce-
ho, ktorý pozná ťažkú úlohu pedagóga, kto má srdce vre-
lo spolucítiace s mládežou, kto sa činne a energicky chce 
chytiť do vyučovania a kto subjektívne pôsobí na city mlá-
deže.

• Keby som si mal znova voliť povolanie, chcel by som byť 
len profesorom matematiky. Je to veda, ktorej zásady pla-
tili včera, platia dnes a budú platiť aj zajtra. 

U	nás	doma

My Slováci sme malý národ, 
a preto aj naši mladí mate-
matici nemajú také možnosti 
rozvoja, ako majú príslušní-
ci veľkých národov Túto ne-
výhodu možno vyvážiť jedi-
ne zvýšeným úsilím pri se-
bazdokonaľovaní, vlastnom 
štúdiu a zabezpečovaní vše-
stranného rastu. Profesor 
Hronec, šľachetný a múdry 
človek, sa vždy hlásil k svoj-
mu ľudu. Chcel na základe 
exaktného vedeckého mode-
lu formovať človeka, učite-
ľov i matematikov. Mladým ľuďom, študentom odkázal: Ver-
te mi, milí priatelia, niet nič krajšieho, vznešenejšieho, ako 
práca. Práca vám vyplní váš život, bez nej je život prázdny, 
obsah života trvanlivo nevyplní nijaká zábava. V práci nájde-
te vždy útechu a zabudnutie po neúspechoch, bojoch a skla-
maniach. V práci hľadajte útočište a potom vám bude vždy 
dobre. Pracujte, tvorte, pritom vždy dúfajte a buďte šťastní!

Vyučovanie školskej matematiky je 
vždy aj prístupom k ideálom. K tým mate-
matickým, ale aj hlboko ľudským. V kaž-
dej dobe platia pre nevďačné učiteľské 
povolanie aj slová od J. Hronca: My uči-
telia sme povinní vždy a za všetkých okol-
ností usilovať sa urobiť, viac, než sa od 
nás očakáva. Len tak zabezpečíme, že 

sa staneme nasledovaniahodnými vzormi pre našu mládež. 
Hlbokou motivačnou zásadou pre učiteľov matematiky je 
Hroncov apel: Prvou a najhlavnejšou povinnosťou každého 
vyučujúceho je získať žiaka pre prácu pri vnímaní pojmov 
a predstáv, priviesť ho k tomu, aby sa aj on pričinil, aby pra-
coval a učil sa. Matematická kultúra je aj pre radosť ducha. 

Dušan Jedinák
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Objednávka časopisu

1 euro, teda ročné predplatné je vo výške 3 eurá. V prípade, 
že chcete odoberať rôzne počty kusov z jednotlivých čísel ča-
sopisu, vyznačte to vo formulári. Výšku poštovného a balné-
ho uvádzame v tabuľke. Pri väčších objednávkach bude výš-
ka poštovného a balného určená individuálne.

Tento spôsob zvýhodňuje veľké objednávky pred menšími, 
preto odporúčame objednávať časopis spoločne prostredníc-
tvom školy alebo rodičovského združenia.

Po prijatí objednávky vám e-mailom zašleme zálohovú 
faktúru. Po jej uhradení vám spolu s prvým objednaným čís-
lom časopisu príde vytlačená zúčtovacia faktúra. V prípade, 
že potrebujete tlačenú faktúru vopred, za jej zaslanie vám bu-
deme účtovať poplatok za poštovné a balné vo výške 0,83 €.
Objednávky	 nám	 prednostne	 zasielajte	 prostredníc-

tvom	webového	formulára	na stránke
www.MladyVedec.sk/objednavky

alebo e-mailom	na adresu predplatne@mladyvedec.sk.
Požiadavky na zaslanie 9. čísla budeme riešiť do vypreda-

nia zásob. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontak-
tovať na e-mailovej adrese predplatne@mladyvedec.sk.

V tomto školskom roku 2009/2010 vyjdú tri čísla časopisu 
Mladý vedec – 9. číslo držíte práve vo svojich rukách, 10. čís-
lo koncom februára 2010 a 11. číslo koncom mája 2010.

V rámci projektu podporeného z APVV bude časopis zdar-
ma distribuovaný na školy, ktoré oň prejavia záujem. Prvé 
číslo zasielame na všetky základné a stredné školy na Sloven-
sku. Ďalšie čísla však budeme zasielať len na tie školy, ktoré 
nám potvrdia svoj záujem o časopis vyplnením objednávko-
vého formulára na stránke 

www.MladyVedec.sk/objednavky.
Chceme vás požiadať o jeho čo najskoršie vyplnenie, pre-

tože kapacity na bezplatné distribuovanie časopisu sú obme-
dzené. Na tejto stránke máte možnosť doobjednať si aj viac 
čísel časopisu, pričom za každý ďalší kus časopisu sa pla-
tí 1 €. Poštovné a balné vám bude účtované len za tie časo-
pisy, ktoré si objednáte nad rámec jedného bezplatného kusu 
z každého čísla, takže ak si objednáte 1 číslo zdarma a 4 pla-
tené časopisy, budete platiť poštovné v kategórii 1 – 4 kusy.

Cena časopisu pozostáva z dvoch položiek: ceny za samot-
ný časopis a poštovného a balného. Cena za každé číslo je 

OBJEDNÁVKA ČASOPISU NA ŠKOLSKÝ
ROK 2009/2010

Počet	kusov	časopisu Poštovné	a	balné	za	jednu	zásielku Poštovné	a	balné	spolu
 1		– 	4 0,83 € (25,00 Sk) 2,49 € (75,01 Sk)
 5		– 	8 1,31 € (39,47 Sk) 3,93 € (118,40 Sk)
 9		– 	16 2,62 € (78,93 Sk) 7,86 € (236,79 Sk)
 17		– 	40 3,54 € (106,65 Sk) 10,62 € (319,94 Sk)
 41		– 	80 4,04 € (121,71 Sk) 12,12 € (365,13 Sk)
 81		– 	120 5,50 € (165,69 Sk) 16,50 € (497,08 Sk)

OBJEDNÁVKA ČASOPISU MLADÝ VEDEC
Názov	školy:  ..................................................................................... IČO: ..........................................

Meno	odberateľa	(kontaktná osoba):  ..................................................................................................

Adresa:	 Ulica	a	číslo:  .........................................................................................................................

  PSČ	a	miesto:  .......................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................. Telefón:  ....................................

□ Žiadame zasielať na školu jeden výtlačok časopisu zdarma.

□ Žiadame zaslať tlačenú faktúru vopred poštou (za poplatok 0,83 €).

Podpis a pečiatka:  .................................................................................................................................

Počet platených objednávaných kusov časopisu
9. číslo 10. číslo 11. číslo
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Iný človek v nás

Astrofyzika

V ĎALŠOM ČÍSLE ČASOPISU NÁJDETE

Šieste zmysly zvierat

Jozef Maximilián PETZVAL – 
svojrázny profesor

Ponorky



Do tohto ročníka fotografickej súťaže sme od vás dostali 54 súťažných foto-
grafií v kategórii Voľná tvorba. V kategórii Mladý vedec na cestách sme ne-
dostali ani jednu súťažnú fotografiu. Zverejňujeme preto aspoň jednu z nášho  
výletu na Devínsku kobylu. Zo zaslaných fotografií sme sa rozhodli odmeniť 
Evu Ammerovú zo Svitu, Simonu Horňákovú z Kútov, Agátu Mičovú zo Smo-
linského, Sebastiána Pavlisa z Vrábeľ, Michala Polovku zo Svitu a Michaelu 
Vojčákovú z Novej Ľubovne. Všetkým uvedeným venujeme tričká a perá ča-
sopisu Mladý vedec. 

Martin Hriňák

Eva Ammerová – Labuť zo Seneckého jazera Sebastián Pavlis – Motýľ

Michaela Vojčáková – Mladí vedci Michal Polovka – Vodné úskalia

Agáta Mičová – Lienka Simona Horňáková – Kvety 

VYHODNOTENIE FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE




