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Milí čitatelia!

Práve držíte v rukách 15. číslo časopisu Mladý vedec, ktoré 
je jubilejné aj tým, že posledná strana tohto časopisu má po-
radové číslo 600, čo už je úctyhodné číslo. V časopise vám 
na vnútornej dvojstrane prinášame vyhodnotenie 4. ročníka 
fotografickej súťaže. Tento rok sme opäť dostali množstvo 
pekných fotografií, takže sme sa rozhodli odmeniť všetkých 
zapojených predplatným časopisu a autorom najzaujímavej-
ších fotografií zasielame aj pekné tričká.

Na poslednej strane obálky prinášame objednávku časopisu 
pre záujemcov, ktorí si ho ešte nestihli objednať – bezplat-
né vydávanie časopisu končí tento rok a budúcnosť časopisu 
bude závisieť len od vás.

23. septembra sa nielen v Bratislave uskutočnila Noc vý-
skumníkov 2011. Stánok časopisu Mladý vedec ste mohli 
nájsť v bratislavskom nákupnom centre Avion. Jeho pre-
zentácia bola celkom úspešná – nezastavil som sa v ňom od 
10.00 do polnoci a zastavilo sa pri ňom viac než tisíc ľudí. 
Záujem bol nielen o najlacnejšiu raketu, vznášadlo, inteli-
gentnú plastelínu, sliz či sviečku ako hojdačku, ale aj o ďal-
šie videá a staršie čísla časopisu, ako vidieť aj na obrázku 
nižšie.

V tomto čísle časopisu vyhlasujeme jubilejný 5. ročník 
korešpondenčnej súťaže časopisu Mladý vedec a 17. ročník 
korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX. Dúfam, že sa 
do nich zapojíte v hojnom počte. 

Z biológie sa venujeme tradičným seriálom Rastliny okolo 
nás, Skvosty v rastlinnej ríši a Operence okolo nás, pokra-
čujeme aj druhým pokračovaním seriálu o vzniku usporiada-
nia v bunke. Okrem nich prinášame zaujímavý článok o pa-
vúčom hodvábe a endoparazitoch – cudzopasníkoch, ktoré 
môžu žiť aj v nás.

Geografická časť časopisu sa venuje Prielomu Dunajca 
a Plitvickým jazerám. Seriál článkov o jaskyniach pokra-
čuje Veľkou Stanišovskou jaskyňou. V bridžovom seriáli sa 
v tomto čísle venujeme bezpečnej zohrávke. Seriál osobností 
nám priblíži dve významné osobnosti – Johannesa Keplera 
a Alfreda Nobela. Práve začiatkom októbra boli vyhlásené 
Nobelove a Ig Nobelove ceny, ktoré vám priblížime v nasle-
dujúcom čísle časopisu.

Martin Hriňák
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Hodvábne balenie koristi križiakom pruhovaným

Ako vzniká prírodné „supervlákno“

Väčšina svetovej produkcie prírodného hodvábu je závislá 
od výlučkov húseníc motýľa priadky morušovej. Tieto hú-
senice po štyroch zvlečeniach začnú zo svojich dvoch sno-
vacích žliaz produkovať tekutinu, ktorá na vzduchu rýchlo 
stuhne a vytvoria si tak kokón, v ktorom sa zakuklia. Vlákno 
v jednom zámotku je dlhé približne 1 kilometer a je hrubé 
0,037 mm. Odhaduje sa, že ročná celosvetová produkcia tohto 
hodvábu predstavuje približne 112 miliárd kilometrov vlákna. 

Priadka morušová s kokónom

Iný typ prírodného hodvábu produkujú pavúky svojimi 
snovacími žľazami. Oproti hodvábu priadky morušovej je 
toto vlákno minimálne štyrikrát tenšie (v závislosti od druhu) 
a výrazne pevnejšie a pružnejšie. Zjednodušene povedané, 
bez porušenia vydrží väčší tlak zvonku (napríklad naťaho-
vanie vlákna) a má lepšiu schopnosť potom nadobudnúť pô-
vodný tvar. Pavúčie snovacie žľazy ústia v dvoch až štyroch 
pároch snovacích bradaviek, ktoré u predkov dnešných pa-
vúkov vznikli premenou zadočkových končatín. Snovacích 
žliaz existuje viacero druhov, pričom niektoré sa vyskytu-
jú u všetkých druhov pavúkov, a niektoré len u niektorých. 
Rôzne snovacie žľazy produkujú rôzne typy vlákien – pevné 

Prírodné vlákna, ktoré sú pevnejšie a pružnejšie ako oceľ 
a navyše oveľa elastickejšie? Materiál, z ktorého by sa dali 
vyrábať nepriestrelné vesty a náhradné umelé ľudské šľachy? 
Nejde o žiadnu exotickú látku zo sci-fi filmu, ale o niečo, čo 
nahnevane vysávame z kútov izieb a ometáme spoza okien – 
pavučiny. 

Pavúky si začali stavať siete minimálne pred 140 miliónmi 
rokov – z tohto obdobia totiž pochádza nález pavučiny v jan-
tári. V súčasnosti sú pavučiny používané pavúkmi zväčša na 
lovenie hmyzu, ale ich pôvodná funkcia bola iná. Keď pri-
bližne pred 400 miliónmi rokov začali predkovia dnešných 
pavúkov osídľovať súš, hodvábne vlákna využívali na ochra-
nu svojich tiel a vajíčok. Aj v dnešnej dobe však existujú 
druhy, ktoré nelovia hmyz pomocou pavučiny, ale pavučino-
vé vlákno využívajú len na vytvorenie kokónu s vajíčkami. 
Vlákna sú tiež použité na obalenie čerstvo ulovenej koristi, 
na obalenie spermií, ako „plachty“, pomocou ktorých môžu 
pavúky „lietať“ a osídľovať nové územia, na stavbu hniezd 
a slúžia aj ako navigačné a uchytávacie vlákna – aby sa pavú-
ky pomocou nich mohli vrátiť „domov“. Pavúk vodný si zas 
pod vodou buduje sieťku, do ktorej zachytáva vlastnoručne 
donesené bublinky vzduchu. 

Pavúk vodný so svojou pavučinou s bublinou vzduchu

ZÁZRAČNÝ PAVÚČÍ HODVÁB

Biológia Biológia
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Biológia Biológia

vlákno na obalenie koristi, vlečné vlákno, ktoré za sebou ne-
cháva spúšťajúci sa pavúk, či rôzne lepkavé vlákna na upev-
nenie pavučiny a chytanie hmyzu. 

Hlavnou zložkou pavúčieho hodvábu je rovnako ako u kla-
sického hodvábu bielkovina fibroín. Tá je tvorená hlavne 
aminokyselinami alanínom a glycínom a menším množstvom 
iných aminokyselín, ako napríklad serín a leucín. Vlastnosti 
vlákna sú zabezpečené striedaním tvrdých kryštalických ob-
lastí tvorených takmer výlučne alanínom a elastických „bez-
tvarých“ úsekov tvorených prevažne glycínom. Sekvencie 
alanínov vytvárajú útvary, ktoré sa nazývajú beta-skladaný 
list, pretože svojím tvarom pripomínajú harmoniku poskla-
danú z papiera, a tie spolu kryštalizujú. Glycínové oblasti vy-
tvárajú voľné slučky alebo závitnice.

Štruktúra pavúčieho vlákna – kryštalické alanínové úseky a beztvaré 
oblasti s vysokým obsahom glycínu

Medzi neproteínové zložky vo vlákne patrí organická látka 
pyrolidín, ktorý mu dodáva schopnosť priťahovať vodu (a tým 
si udržiavať vlhkosť) a anorganický trihydrogénfosforečnan 
draselný, ktorý do vodného prostredia uvoľňuje protóny, čím 
pavučine zabezpečuje kyslé pH (okolo 4). Kyslé pH chráni 
proteíny v pavučine pred natrávením hubami a baktériami. 

„Spiderman“ namiesto človeka?

Už oddávna pastieri v južných Karpatoch prikladali na rany 
pavučiny, aby sa rana lepšie hojila. Neskôr vedci dokázali, že 
pavúčie vlákna majú naozaj protizápalové účinky a sú bohaté 
na vitamín K, ktorý napomáha zrážaniu krvi. Navyše sa zis-
tilo, že ide o materiál kompatibilný s ľudským telom. Preto 
by sa z pavúčích vlákien dala teoreticky vyrobiť nová koža, 
rôzne tkanivá a šľachy a tiež ultratenká „niť“ na šitie pri chi-
rurgických zákrokoch v oku a nervovej sústave. 

Keďže sú pavúčie vlákna veľmi pevné a odolné a zároveň 
ľahšie ako syntetické polyméry, dali by sa ako materiál vyu-

žiť napríklad v letectve a konštrukcii pretekárskych vozidiel. 
Takéto padáky by sa vošli do malej kabelky a tenké tričko by 
mohlo byť nepriestrelné takmer ako z kevlaru. 

 
Náročné pavúky 

Prečo teda všetci už dávno nenosíme ultraľahké a ultrakvalit-
né oblečenie z pavúčích vlákien? Problémom je dostupnosť 
pavúčieho hodvábu, pretože pavúky sa nedajú chovať „na pa-
vučiny“, ako sa chová priadka morušová – vyžadujú svoje te-
ritórium a sú voči sebe agresívne. Zbieranie pavúkov a získa-
vanie hodvábu z nich tiež nie je efektívnou metódou. Na svete 
je zatiaľ do-
kumentova-
ná len jedna 
takto vytvo-
rená pavúčia 
tkanina s roz-
mermi 3,4 m 
x 1,2 m. Bolo 
na ňu treba 
viac než milión pavúkov, ktoré nazbieralo 82 ľudí v priebe-
hu štyroch rokov. Môžete si ju prehliadnuť na tomto videu 
v anglickom jazyku:

http://www.youtube.com/watch?v=2z07dB3sKTs
Veľkým prevratom bolo, keď sa v roku 2000 kanadskej bi-

otechnologickej firme podarilo vytvoriť kozy nesúce pavú-
čí gén pre tvorbu hodvábu. Samice takýchto kôz vo svojom 
mlieku tvoria proteíny hodvábu, ktoré sú potom z mlieka 
získavané špecifickými metódami. Mlieko sa najprv odstredí, 
aby sa zbavilo tuku, a potom sa k nemu pridajú soli, čím sa 
vyzrážajú proteíny. Tekutina sa odstráni a vyzrážané proteíny 
sa rozpustia vo vode. Vznikne emulzia, z ktorej sa spriada 
vlákno. Takto vzniknuté vlákno s priemerom 10 – 60 µm je 
však približne 10-krát hrubšie ako skutočné pavúčie vlákno. 

Skúmajú sa aj alternatívne metódy na získavanie pavúčieho 
hodvábu, aby sa docielila jeho teoretická ešte lacnejšia a jed-
noduchšia produkcia. Patrí medzi ne výroba vlákien pomo-
cou bunkových kultúr húseníc motýľa Spodoptera frugiper-
da, kedy vedci odobrali bunky húseniciam, prinútili ich rásť 
a pomocou vírusu do ich genetickej informácie vniesli pavúčí 
„hodvábny“ gén. V roku 2010 sa ukázalo, že pavúčí hodváb 
môže produkovať aj rovnako upravená baktéria Escherichia 
coli a tiež húsenica priadky morušovej, u ktorej bol jej vlast-
ný „hodvábny“ gén vymenený za pavúčí. 

Žiaden materiál, ani pavúčí hodváb, nie je taký dobrý, aby 
nemohol byť ešte lepší. Ak sa pri spriadaní vlákien využilo 
aj elektrostatické pole, podarilo sa vyrobiť tenšie vlákna, ako 
pri klasickej extrakcii z mlieka, nazvané nanovlákna (lebo ich 
priemer sa udáva v nanometroch). Po pridaní karbónových 
nanotrubičiek do emulzie, z ktorej sa vlákno vyrába, sa získa 
pavúčie nanovlákno s ešte lepšími mechanickými vlastnos-
ťami. Ešte pevnejšie vlákno sa dá získať pridaním iónov ko-
vov titánu, hliníka a zinku k vláknu. Zatiaľ však išlo vždy len 
o prvé pokusy, od ktorých je k uplatneniu v praxi ešte ďaleká 
cesta. Je však možné, že za niekoľko generácií bude nylon 
a iné syntetické vlákna minulosťou a dievčatá budú môcť no-
siť nepriestrelné „silonky“ z pavučiny. 

Lenka Veselovská
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Korešpondenčná súťaž časopisu Mladý vedec je určená všetkým 
žiakom základných a stredných škôl. Jej obsahom sú úlohy 
z rôznych vedných oblastí, ktorým sa venujeme na stránkach ča‑
sopisu. Odpovede na časť otázok nájdete po dôkladnom prečíta‑
ní 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. Odmeníme víťazov jednotlivých kategórií 
a minimálne prvých 20 riešiteľov v celkovom poradí. Celkový 
počet odmenených riešiteľov a spôsob ich určenia bude zverej‑
nený v 17. čísle časopisu spolu s konečnou výsledkovou listinou. 

Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vyplnenej prihlášky, 
v ktorej uvediete svoje meno, priezvisko, školu, triedu, vek 
a e‑mail. Jej zaslaním súhlasíte, aby spoločnosť P‑MAT, n. o., 
so sídlom Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, IČO: 318 208 32 
(ďalej len „Spoločnosť“), spracovávala vyššie uvedené osobné 
údaje (ďalej len „Osobné údaje“) a udeľujete súhlas v zmysle § 7 
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení (ďalej len „Zákon“) k spracúvaniu Osobných údajov za 
účelom evidencie súťažiacich v korešpondenčnej súťaži časopi‑
su Mladý vedec a pri jej vyhodnocovaní, za účelom vykonávania 
marketingových činností, napr. zasielania informačných mailov 
(ako napr. informovania o nových produktoch a službách, pozý‑
vania na odborné semináre). Súčasne súhlasíte s využitím svojej 
e‑mailovej adresy za účelom doručovania informácií od Spoloč‑
nosti a so zverejnením nasledujúcich údajov vo výsledkovej lis‑
tine: meno, priezvisko, ročník, počet bodov, umiestnenie, škola. 
Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek 
odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní 
doručeného Spoločnosti. Zároveň potvrdzujete, že ste boli riad‑
ne poučení o existencii práv dotknutej osoby uvedených v § 20 
Zákona.

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 riešenia neza‑
budnite na to, že je dôležité opísať, ako ste sa k odpovedi do‑
pracovali. Pri náročnejších úlohách s postupom riešenia budete 
môcť získať body aj vtedy, keď váš výsledok síce nebude správ‑
ny, 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 desať bodov, pričom riešenia, ktoré prídu viac ako 
týždeň 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 zatiaľ neprijímame, avšak vytlačené riešenia 
písané na počítači sú vítané.

Svoje riešenia píšte čitateľne v slovenskom jazyku na papie‑
re formátu A4 (kancelársky papier) a na každý papier napíšte 

hlavičku – svoje meno a školu. V prípade, že sa riešenie jednej 
úlohy nachádza na viacerých papieroch, zopnite ich spolu. Na 
jednom papieri uveďte všetky svoje odpovede na úlohy s krát‑
kou odpoveďou (nemusíte ich vyriešiť všetky). Riešenia úloh 
s postupom začnite vždy na novom papieri označenom čís-
lom úlohy, menom a školou. Hodnotiť budeme len také rieše‑
nia, ktoré budú spĺňať 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 dodatočné body za ďalšie riešenia ne‑
môžete získať. 

V prípade, že nebudete spokojní s hodnotením svojho riešenia, 
môžete nám do 10 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov 
danej série v časopise poslať reklamáciu s odôvodnením a poža‑
dovaným počtom bodov.

Zadania 1. série úloh s krátkou odpoveďou

1. Čo je hlavnou zložkou pavúčieho hodvábu? (1 bod)

2. Ako sa odborne nazýva larválne štádium škárovca široké‑
ho? (1 bod)

3. V ktorej krajine sa nachádzajú Plitvické jazerá? (1 bod)

4. Akým spôsobom odlíšime listy medvedice lekárskej od 
listov brusnice obyčajnej? (1 bod)

5. Akú dĺžku dosahuje samček mrle detskej? (1 bod)

6. Koľko rokov sa priemerne dožíva sýkorka bielolíca? 
(1 bod)

7. Aká je dĺžka slovenského úseku Dunajca? (1 bod)

8. Kedy kvitne cyklámen fatranský? (2 body)

9. Ako sa nazýva najväčšie Plitvické jazero a akú má rozlo‑
hu? (2 body)

10. Ako sa nazýva najvyšší vrch Pienin a aká je jeho nadmor‑
ská výška? (2 body)

11. Ktorý organizmus má gény, ktoré sa nazývajú Torpedo, 
Oskar a Cactus? (2 body)

12. Ktorý organizmus sa skrýva pod latinským názvom Pas-
ser montanus? (2 body)

13. Aká je vlhkosť vzduchu vo Veľkej Stanišovskej jaskyni? 
(2 body)

14. Ktorí vedci získali Nobelovu cenu za fyziku v roku 2011? 
(3 body)

5. ROČNÍK KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE

Súťaže
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15. Opíšte, ako prebieha priamy vývin pásomnice detskej. 
(2 body)

16. Podrobne opíšte, ako vyzerá kvet cyklámenu fatranské-
ho. (3 body)

17. Na akých miestach rastie horec ľadový? (3 body)

18. Ktoré zvuky sú charakteristické pre sýkorku bielolícu? 
(4 body)

19. V ktorých prácach sformuloval Johannes Kepler tri zá-
kladné zákony pohybu planét? Uveďte ich pôvodné 
názvy spolu s rokmi vydania. (4 body)

20. Ktoré kyseliny obsahujú plody brusnice obyčajnej? 
(4 body)

Zadania 1. série úloh s postupom riešenia

21. Ako sa nazýva pakost lúčny po latinsky a ako vzniklo 
toto pomenovanie? (5 bodov)

22. Opíšte správnu zohrávku nasledujúcej kombinácie trom-
fovej farby z pohľadu hlavného hráča, ktorý sedí na juhu, 
ak vám stačí získať štyri zdvihy. 
Môžete predpokladať, že hlavný 
hráč má dostatok bezpečných 
prechodov na to, aby mohol za-
čať zohrávku z ľubovoľnej pozí-
cie. (6 bodov)

23. Čo je to Bouguerova anomália a ako sa vypočíta? Uveďte 
jej hodnotu pre aspoň jedno miesto na Slovensku vrátane 
zdroja, z ktorého ste to zistili. (7 bodov)

24. Život v lese je zložitý mechanizmus, ktorý ovplyvňuje 
veľa faktorov. Ak si zoberieme jednoduchý vzťah počtu 
dravcov a ich koristi, tak do úvahy treba zobrať začiatoč-
ný stav populácie oboch druhov, spôsob, akým sa mení 
ich populácia v závislosti od ich rozsahov, rozsah úze-
mia, na ktorom žijú, migráciu, životné podmienky ako 
teplota, počasie, ... Pri stabilných podmienkach a mini-
málnych vonkajších vplyvoch sa populácia živočíchov 
po určitom čase buď ustáli, alebo osciluje v niekoľkoroč-
ných intervaloch. Táto rovnováha je však veľmi krehká 
a už jej malé narušenie môže úplne zmeniť stav populácií 
jednotlivých druhov. 

Predstavme si teraz jednoduchý systém, ktorý obsahuje 
len jedného dravca – vlka – a jednu korisť – srny. Na 
začiatku roka 2000 bolo na základe sčítania v lese 35 vl-
kov a 120 sŕn. Les však poskytuje obživu pre obmedzený 
počet sŕn – ak ich počet na začiatku roka presiahne 300, 
do konca roka z nich 15 % uhynie. Ak je v lese viac ako 
102 vlkov, tak poľovníci zredukujú ich počet do konca 
roka o 20. Ak je sŕn menej ako 300 alebo vlkov menej 
ako 102, tak sa počet zvierat počas roka vyvíja takto: 

Ak je pomer počtu vlkov k počtu sŕn na začiatku roka 
menší ako 0,2, tak na konci roka bude v lese o 15 % viac 
vlkov a o 20 % viac sŕn (ak sa neuplatní vyššie uvedené 
pravidlo). Ak je tento pomer aspoň 0,2 a menší ako 0,3, 
tak pribudne 5 % vlkov a 10 % sŕn. Ak je tento pomer as-
poň 0,3 a menší ako 0,5, tak sa stav zveri nezmení. A ak je 
sŕn nanajvýš dvojnásobok vlkov, tak do konca roka uhy-
nie 20 % vlkov a 30 % sŕn. Počet zvierat v lese sa zaok-
rúhľuje na nezáporné celé čísla smerom nadol. 

Zistite, v ktorom roku sa ustáli počet zvierat v lese a aké 
budú počty vlkov a sŕn. Rokom ustálenia počtu zvierat 
myslíme ten rok, na konci ktorého bude v lese rovnaký 
počet zvierat ako na jeho začiatku. (8 bodov)

25. Obrázok snehovej vločky môže vzniknúť rôznymi spô-
sobmi. Jeden z nich si ukážeme. Majme 6 vrcholov pravi-
delného šesťuholníka s dĺžkou hrany 1 decimeter. Spojme 
protiľahlé vrcholy tohto šesťuholníka troma úsečkami. 
Dostaneme takýto útvar, pričom priesečník týchto troch 
úsečiek označme ako stred vločky:

Rozdeľme každú spojnicu stredu s vrcholom šesťuhol-
níka v polovici a pod uhlom α veďme na obe strany od 
tejto úsečky úsečky s dĺžkou ½ ako na obrázku:

Túto činnosť zopakujeme ešte niekoľkokrát pre všet-
ky úsečky, ktorých jeden vrchol je „koncový“ (teda ne-
patrí už žiadnej inej úsečke – na obrázku vyššie sú to 
tri krajné úsečky vpravo). Postupne dostaneme takéto 
obrázky:

a) Predpokladajme, že dva susedné krajné vrcholy 
dvoch susedných vetiev štvrtej vločky splynuli. Vy-
jadrite uhol týchto dvoch vetiev pomocou uhla α. 

b) Určte celkovú dĺžku úsečiek, z ktorých je tvorená 
10. vločka. (9 bodov)

Súťaže

Termín odoslania úloh 1. série: do 14. 11. 2011
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a žiakom 5. ročníka osemročných gymnázií je určená kate-
gória C s úlohami 3 až 6. Druhákom stredných škôl a žia-
kom 6. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória 
B s úlohami 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 kategó-
riu sú v každej sérii určené úlohy 11 až 14. V prípade, že 
budete mať nejasnosti v zadaní alebo máte iné otázky súvi-
siace s korešpondenčnou súťažou, môžete ich adresovať na 
e-mailovú adresu hrinak@matmix.sk.

Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spolu 
s prvou sériou vašich riešení. Uveďte na nej svoje meno, 
priezvisko, školu, triedu, vek, súťažnú kategóriu a e-mailo-
vú adresu. Ak chcete dostávať svoje opravené riešenia s ko-
mentármi späť domov, napíšte nám to v prihláške a zašlite 
nám obálky s nalepenými známkami v hodnote 0,6 € (podľa 
platného cenníka Slovenskej pošty, pričom riešenia môžeme 
zasielať 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, ktoré 
budú spĺňať tieto kritériá. Do súťaže sa môžete zapojiť aj ne-
skôr (teda v druhej alebo tretej sérii). Podmienkou zaradenia 
do súťaže je aj v takomto prípade zaslanie prihlášky spolu 
s riešeniami, ktoré vypracujete.

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 – MATMIX
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.

MATMIX je časopis, kto rý vydáva Ing. Mgr. Mar tin Hriňák 
v spolu prá ci s Jed notou slovenských ma tematikov a fyzikov, 
po bočka Bratislava 1. Ten to časopis je zamera ný na mate-
matiku a je ur če ný žiakom základných a stredných škôl a ich 
učiteľom matematiky. 

Obsahuje zaujímavé články z rôznych oblastí matematiky, 
jej histórie, zadania a výsledky rôznych matematických sú-
ťaží (napr. Matematickej olympiády, Medzinárodnej mate-
matickej olympiá dy a pod.). V neposlednom rade je v ňom 
organizovaná korešpondenčná súťaž pre žiakov základných 
a stredných škôl, v ktorej môžu riešiť ľahšie i náročnejšie ma-
tematické úlohy. Zadania a aj riešenia budú zverejňované aj 
v časopise Mladý vedec. Výsledkové listiny budú zverejnené 
len v časopise MATMIX a na jeho webovej stránke 

www.matmix.sk.
Ak by ste si chceli časopis bližšie pozrieť, môžete navští-

viť jeho webovú stránku www.matmix.sk, na ktorej nájdete 
staršie ročníky časopisu, zadania súťažných úloh a podobne. 
Počas školského roka 2011/2012 vyjdú 3 čísla časopisu, roč-
né predplatné časopisu je 3 eurá. Časopis si môžete objed-
nať na e-mailovej adrese hrinak@matmix.sk. Stačí zaslať 
názov a adresu školy alebo odberateľa (časopis si môžete ob-
jednať aj ako fyzická osoba), meno kontaktnej osoby a počet 
odoberaných kusov z nasledujúceho ročníka. Časopis vám 
zašleme hneď po úhrade vystavenej faktúry.

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 záujem 
o matematiku a sú ochotní venovať niekoľko minút riešeniu 
úloh.

V školskom roku 2011/2012 bude mať korešpondenčná sú-
ťaž dve série. Zadania úloh budú uverejnené v číslach 1 a 2, 
riešenia úloh a výsledkové listiny v číslach 2 a 3. Výsledky 
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 

MATMIX

6



Matematika Matematika

Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Dve dvojičky, Katarína a Martina, sa chceli vyfotografo-
vať spolu s Dagmarou, Mariánom a Vladimírom. Nevede-
li, ako sa majú všetci vedľa seba postaviť do jedného radu. 
Fotograf splnil podmienku dvojičiek, že chcú stáť vedľa 
seba, a tiež vedel, že Marián a Vladimír vedľa seba stáť 
nikdy nebudú. Určte, koľko snímok by musel urobiť fo-
tograf, aby zachytil všetky možnosti, ako môžu deti vedľa 
seba stáť.

2. Miško s kamarátkou Miškou našli na povale starú drevenú 
truhlicu. V nej bol ukrytý poklad – červené, zelené, žlté 
a modré drahokamy. Červených a zelených drahokamov 
je spolu 156, zelených a žltých je dohromady 178, žltých 
a modrých je spolu 192. Pritom červených drahokamov je 
rovnako veľa ako modrých. Koľko drahokamov z každej 
farby bolo v truhlici?

3. Majme šachovnicu s rozmermi 10×10 políčok. Najprv 
do každého políčka vpíšeme čísla 1 až 100 po riadkoch, 
t. j. do prvého riadka zľava doprava 1, 2, 3, ..., 10, do 
druhého 11, 12, ..., 20, až do políčka vpravo dole vpí-
šeme 100. Potom napíšeme do týchto políčok čísla 1 až 
100 aj po jednotlivých stĺpcoch, t. j. do prvého stĺpca 
zhora nadol 1, 2, 3, ..., 10, do druhého 11, 12, ..., 20, až 
do políčka vpravo dole vpíšeme 100. Koľko bude takých 
políčok, v ktorých sa súčet čísel do nich vpísaných rovná 
101?

4. Nie je pravda, že ak Platón založil Akadémiu, tak v prí-
pade, že Aristoteles bol jeho žiakom, neštudoval na Aka-
démii. Rozhodnite, či je možné na základe tejto pravdivej 
informácie odpovedať na otázky:

 a) Založil Platón Akadémiu?
 b) Bol Aristoteles Platónovým žiakom?
 c) Študoval Aristoteles na Akadémii?

5. Lichobežník je rozdelený jednou uhlopriečkou na dva troj-
uholníky, ktorých obsahy sú 10 cm2 a 12 cm2. Jeho dlhšia 
základňa má dĺžku 6 cm. Akú dĺžku má kratšia základňa 
tohto lichobežníka?

6. V zámku našli mŕtveho grófa. Podozriví boli štyria jeho 
sluhovia. Vyšetrovateľ od svedkov zistil, že každý z jeho 
sluhov bol v sledovanom čase v zámku práve raz. Pred vý-
sluchom sa sluhovia dohodli, že budú hovoriť samé klam-
stvá. Každý z nich uviedol dve výpovede:
1. sluha: „Nikto z nás štyroch nezabil grófa.“
  „Keď som odchádzal, gróf ešte žil.“
2. sluha: „Ja som prišiel ako druhý.“
  „Keď som prišiel, gróf bol mŕtvy.“
3. sluha: „Ja som prišiel ako tretí.“
  „Keď som prišiel, gróf žil.“
4. sluha: „Vrah neprišiel po mne.“
  „Keď som prišiel, gróf bol už mŕtvy.“

Zistite, ktorý zo sluhov zabil grófa, a v akom poradí 
u neho boli.

7. Med je zdravou a výživnou súčasťou potravy. Včelí plást 
je tvorený komôrkami, ktoré majú tvar pravidelného šesť-
bokého hranola so stranou 3 mm a výškou 12 mm. Koľko 
litrov medu je v celom pláste po jeho naplnení, ak plást 
tvorí približne 350 komôrok?

8. Majme postupnosť čísel, ktorej prvý člen sa rovná 2011. 
Druhý člen tejto postupnosti dostaneme ako podiel prvého 
člena a čísla o jeden od neho väčšieho. Tretí člen takisto 
dostaneme ako podiel hodnoty druhého člena a čísla o je-
den od neho väčšieho. Postupne takto vytvoríme postup-
nosť čísel, z ktorých každé nasledujúce je podielom pred-
chádzajúceho člena a čísla o jeden od neho väčšieho. Určte 
2011. člen tejto postupnosti.

9. Dokážte, že číslo 2 11092 -  je deliteľné číslom 10932.

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

2 3 7m n− = .

11. Zistite, či existuje množina 4 004 takých prirodzených 
čísel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 003-prvkovej podmno-
žiny 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 úloh 1. série korešpondenčnej súťaže zasielajte 
do 28. 11. 2011.

7



Poľské mesto Nový Targ, ležiace asi 80 km južne od Kra-
kova, je medzi Slovákmi známe najmä vďaka svojim trhom 
konajúcim sa vždy vo štvrtok a sobotu už od 14. storočia. Asi 
nikoho neprekvapí, že najpočetnejšími kupujúcimi sú práve 
Slováci. Málokto však tuší, že neďaleko Nového Targu, pod 
severnými svahmi Vysokých Tatier, vzniká rieka Dunajec sú-
tokom Bieleho a Čierneho Dunajca. Ten potom preteká Slo-
venskom na úseku dlhom 17 km a spolu so svojimi prítokmi 
je to jediná slovenská rieka odvádzajúca svoje vody na sever 
do Baltského mora.

Na slovensko-poľskom pohraničí preteká Dunajec poho-
rím Pieniny, na území ktorých vznikol v roku 1967 najmenší 
slovenský národný park – Pieninský národný park. Ešte pred 
vyhlásením národného parku tu už v roku 1932 bola založená 
jedna z najstarších slovenských rezervácií – Prielom Dunaj-
ca. V súčasnosti je to národná prírodná rezervácia a vedie 
ňou nenáročný náučný chodník s 10 zastávkami, vhodný pre 
peších turistov aj cyklistov. Najväčšou atrakciou je však plav-
ba na pltiach po Dunajci. Zvyčajne sa nastupuje v obciach 
Červený Kláštor alebo Majery a plavba končí po približne 
10 kilometroch v obci Lesnica. Odtiaľ sa dá pokračovať 
chodníkom cez štátnu hranicu do poľskej obce Szczawnica 
alebo naspäť do Červeného Kláštora.

Prielom Dunajca

Hrozienka v ceste a iné zaujímavosti

Pieniny ležia v bradlovom pásme, ktoré počas treťohôr pri-
pomínalo hrozienka v ceste. Hrozienkami boli tvrdšie vá-
pencové útvary, ktoré sa pohybovali v mäkších slieňoch. Po 

ústupe mora sliene erodovali rýchlejšie ako vápence, a preto 
v súčasnosti vápence tvoria skaliská a bradlá vyčnievajúce 
z tzv. flyšového okolia tvoreného slieňmi. Názov bradlové 
pásmo vznikol podľa toho, že prví geológovia skúmajúci toto 
územie si mysleli, že vápence tvorili akési bradlá alebo útesy 
vyčnievajúce z mora. 

Počas plavby po Dunajci môžete obdivovať vápencové 
skalnaté bralá a veže týčiace sa takmer z brehov rieky a často 
opradené povesťami. Tri koruny na poľskej strane Dunajca 
sú s výškou 982 m. n. m. najvyšším vrcholom Pienin (na slo-
venskej strane je to Holica s 824 m. n. m.). Ide o masív pia-
tich vrcholov, z ktorých tri sú výraznejšie oddelené (preto ten 
názov Tri koruny) a pri dobrom počasí z nich vraj vidieť až 
Babiu horu vzdialenú 63 km. Ďalším útvarom sú skalné veže 
vysoké 80 metrov nazvané Sedem mníchov. Tí podľa poves-
ti skameneli, keď sa „s hriešnymi myšlienkami zakrádali za 
mníškou“. Najužším miestom splavu je Jánošíkov skok – Du-
najec je tu široký len 10 m, ale dno je až v hĺbke 12 m. Na 
tomto mieste údajne Jánošík preskočil Dunajec pri úteku pred 
žandármi a to tak prudko, že tam dodnes ostal odtlačok jeho 
topánky. Iná povesť zas hovorí, že členom Jánošíkovej dru-
žiny sa mohol stať len ten, kto na tomto mieste dokázal pre-
skočiť Dunajec. V závere prielomu vyviera krasový prameň 
nazvaný Storočná voda, ktorý ani v zime nezamŕza. Ten, kto 
sa z neho napije, sa vraj dožije sto rokov. 

Tri koruny

Lietajúci mních 

V Červenom Kláštore od 14. storočia sídlili mnísi a jedným 
z nich bol aj tzv. lietajúci mních Cyprián, ktorý žil v 18. sto-
ročí. Legenda hovorí o tom, že Cyprián na vlastnoručne zo-
strojených krídlach preletel Dunajec z Troch korún a pristál 
na lúke pri kláštore. Nevie sa, či išlo o skutočnú udalosť, ale 
ak Cyprián naozaj existoval a lietal, mal to o čosi uľahčené 
vďaka tomu, že lietal práve v Pieninách. 

Môže za to jav nazývaný gravitačná anomália, meraný 
v podobe tzv. Bouguerovej anomálie. Na Zemi nie je gravi-
tácia (meraná vo forme tiažového zrýchlenia) všade rovnaká, 
hoci zvyčajne to vôbec nepostrehneme. Tiažové zrýchlenie 
a jeho rozdiely na rôznych miestach na Zemi sú ovplyvnené 
dvomi typmi faktorov. Prvým je tvar Zeme, pretože Zem nie 

PRIELOM DUNAJCA

Geografia Geografia
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je dokonalá guľa, ale je sploštená na póloch. Takýto tvar sa 
nazýva geoid, na výpočty však nie je vhodný, preto sa na ne 
používa zjednodušený útvar nazvaný sféroid alebo rotačný 
elipsoid. Priemerná hodnota tiažového zrýchlenia klesá sme-
rom k rovníku a stúpa smerom k pólom, pričom rozdiel me-
dzi rovníkom a pólmi je len 0,5 %. 

Ďalším faktorom sú lokálne podmienky ako je nadmorská 
výška, prítomnosť pohorí a zloženie a hustota okolitej horni-
ny. Bouguerova anomália sa vypočíta ako rozdiel skutočného 
nameraného tiažového zrýchlenia a teoretického vypočítané-
ho zrýchlenia na danom mieste podľa modelového sféroidu. 
V bradlovom pásme, a teda aj v Pieninách, je hodnota tejto 
anomálie výrazne záporná (– 0,5 m.s-2) – teda skutočné tia-
žové zrýchlenie je asi o 5 % nižšie, ako by sa dalo teoreticky 
očakávať. To pravdepodobne súvisí práve so zložením hor-
nín v bradlovom pásme – sliene a ílovce sú horniny s jednou 
z najnižších hustôt.

Iné lietajúce tvory

Počas návštevy Prielomu Dunajca môžete vidieť viaceré dru-
hy vzácnych rastlín a živočíchov. Na slnečných lúkach lieta 
napríklad jasoň červenooký. Patrí k najväčším denným mo-
týľom Európy a je to jediný slovenský motýľ zapísaný do 
zoznamu celosvetovo chránených druhov CITES. Na Sloven-
sku, v Rakúsku a Poľsku je kriticky ohrozený, v Česku ho 
v prvej polovici 20. storočia úplne vyhubili – narúšaním jeho 
životného prostredia a odchytom jedincov zberateľmi. Aby 
bola populácia dlhodobo zachovaná, musí v nej byť minimál-
ne 500 jedincov. Ak tento počet klesne a nedochádza k výme-
ne genetického materiálu so susednými skupinami, populácii 
skôr či neskôr hrozí zánik. Samička približne 1 – 2 dni po 
oplodnení nakladie asi 100 vajíčok, z ktorých sa v približne 
6 – 10 % prípadoch vyliahnu húsenice ešte to isté leto. Zimu 
prečkajú ako húsenice a v marci až apríli nasledujúceho roka 
sa vyliahnu aj ich bratia a sestry zo zvyšných vajíčok. Pre 
jasoňa je typický výskyt na miestach s vápencovou pôdou 
– jeho húsenice sa živia vápnomilnými rastlinami, v západ-
ných Karpatoch je to takmer výlučne rozchodník biely a vo 
východných rozchodník veľký. Na našom území je to vo väč-
šine prípadov rozchodník biely. 

Jasoň červenooký

Vo vodách Dunajca možno vidieť bociana čierneho, kto-
rý sa živí rybami, obojživelníkmi a vodným hmyzom. Na 
Slovensku sa celkovo nachádza 400 až 600 hniezdnych pá-
rov, ktoré, hoci zimu strávia v Afrike, po návrate nájdu svo-
je hniezdo a znovu ho použijú na odchov mláďat. Bocian 
čierny, rovnako ako bocian biely, využíva pri lete do Afriky 
teplé vzdušné prúdy, ktoré vznikajú ohrievaním vzduchu nad 
pevninou. Väčšina slovenských 
bocianov čiernych lieta tzv. 
východnou trasou cez Turecko 
s úžinou Bospor, krajiny Blízke-
ho východu a Suezský prieplav 
do východnej a strednej Afriky.

 
Dávni strážcovia

Komu by plavba po Dunajci nestačila, môže pokračovať zna-
čeným turistickým chodníkom cez prielom Lesnického poto-
ka alebo navštíviť neďalekú poľský vodnú nádrž Czorsztyn, 
dokončenú v roku 1994. Pôvodne tadiaľ pretekal Dunajec, 
a keďže išlo o dôležitú hraničnú oblasť Uhorska a Poľska, 
nad nádržou sa týčia dva hrady – zachovalejší Niedzica a zrú-
canina Czorsztyn. Hostia týchto hradov sa už pred niekoľ-
kými storočiami plavili na pltiach po Dunajci a obdivovali 
krásy okolitej prírody. 

Lenka Veselovská

Hrady Niedzica (hore) a Czorsztyn (dole)
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Nielen chorvátske pobrežie, typické čistými kamienkovými 
plážami, láka každoročne množstvo turistov. Aj vnútrozemie 
Chorvátska skrýva pozoruhodné prírodné krásy. Jedným ta-
kým miestom je Národný park Plitvické jazerá.

Proščanské jazero – prvé z horných jazier

Ukryté hlboko vo vnútrozemí

Plitvické jazerá sú najstarším národným parkom v juhový-
chodnej Európe. Nachádza sa medzi vápencovými masívmi 
Velika a Mala Kapela, ktoré sú súčasťou Dinárskych vrchov. 
Na rozlohe 29 482 hektárov sa nachádza 140 vodopádov, 
20 jaskýň a 16 jazier, ktorých celková rozloha je 217 hektá-
rov. Voda, ktorá jazerami preteká, tu prekonáva prevýšenie 
156 metrov a vzdialenosť 7 kilometrov a ďalej pokračuje ako 
rieka Korana. 

Ročne navštívi park takmer milión ľudí

Plitvické jazerá navštívi ročne viac než 900 000 návštevní-
kov. Množstvo turistov však počas cesty po Chorvátsku tento 
národný park minie bez toho, že by o ňom vedeli, pretože sa 
nachádza mimo hlavných dovolenkových ťahov – blízko hra-
níc s Bosnou a Hercegovinou. Určite sa však oplatí zísť z diaľ-
nice a spraviť si celodenný výlet na miesto, ktoré je od roku 
1979 zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Plitvické jazerá sa nachádzajú blízko hraníc s Bosnou a Hercegovinou

Zaujali ochranárov aj filmárov

Turisti tento prírodný skvost objavili už v druhej polovici 
19. storočia. O začiatku turizmu v tejto oblasti môžeme hovo-
riť približne od roku 1862. Ekológovia, vedomí si významu 
tohto územia, začali upozorňovať na nutnosť jeho ochrany. 
Podarilo sa im to až 8. apríla 1949, kedy boli Plitvické jazerá 
vyhlásené za národný park, a to ako vôbec prvý v Chorvát-
sku. 

K názvom jazier sa viažu rôzne legendy. Toto bolo vraj pomenované 
podľa muža, ktorý sa v ňom utopil.

V 60. rokoch bola na Plitvice upriamená veľká pozor-
nosť vďaka natáčaniu vtedy populárnych filmov na motívy 
kníh nemeckého spisovateľa Karla Maya. Najznámejším 
z nich je Poklad na striebornom jazere (1962). „Mayovky“ 
sa natáčali na viacerých miestach vtedajšej Juhoslávie, no 
krásna scenéria vytvorená množstvom vápencovo-traver-
tínových bariér v úzkych kaňonoch, vodopádov a kaskád 
presvedčila tvorcov, aby príbeh o Winnetouovi a jeho po-
krvnom bratovi Old Shatterhandovi natáčali práve na Plit-
vických jazerách. 

Geografia Geografia

PLITVICKÉ JAZERÁ
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Cez priezračnú hladinu jazier vidno množstvo rýb

Súčinnosť chémie a biológie

To, čo je na Plitvických jazerách najzaujímavejšie, sú kaská-
dy, do ktorých sú jazerá usporiadané. Za všetkým stojí prí-
tomnosť travertínu. Ten vzniká vyzrážaním z vôd, ktoré sú 
bohaté na uhličitan vápenatý. Jeho vznik podporujú v Plit-
vických jazerách vodné rastliny – mach a riasy, ale aj vodné 
baktérie, ktoré odoberajú z vody oxid uhličitý, čím je urých-
lené vyzrážanie uhličitanu vápenatého. Vznikajú tak nové 
kaskády a travertínové bloky, ktoré majú za následok, že po-
doba jazier sa v priebehu času neustále mení. Tento krehký 
chemicko-biologický proces by mohol byť ľahko narušený 
čo i len malým znečistením, preto na území NP platia prísne 
pravidlá. Všade sú rozmiestnené tabuľky zakazujúce turis-
tom zísť z vyznačených chodníkov. Aj pri výbere dopravných 
prostriedkov, ktoré po určitých častiach parku premávajú, sa 
myslelo na ochranu prírody – autobusy aj loďky, ktoré môžu 
turisti využiť, sú totiž poháňané elektricky.

Voda v jazerách vďaka okolitým horninám obsahuje veľké množstvo 
vápenných prímesí. Každý predmet, napríklad suchý konár, sa vo vode 

postupne obalí vápenným povlakom a časom skamenie. 

Rôzne geologické podložia v rámci NP mali určujúci vplyv 
na podobu jazier a ich okolia. V hornej časti prevláda dolo-
mit, v spodnej vápenec. „Horné jazerá“ (je ich 12) sú kvôli 
odolnému dolomitu vymleté skôr do šírky. V tejto časti sa na-
chádza aj najväčšie jazero Kozjak, ktoré je hlboké 46 metrov. 

Najväčšie jazero Kozjak má rozlohu 82 hektárov

Dolnú sústavu zvyšných štyroch jazier tvorí menej odol-
ný vápenec, do ktorého voda vytesala úzke kaňony. Posled-
nú prekážku, ktorú musí voda pretekajúca cez tieto útvary 
prekonať, je „Veliki slap“ – Veľký vodopád, ktorý je vysoký 
78 metrov. To, že ide o krasovú oblasť, dokazujú aj desiatky 
jaskýň, ktoré sa nachádzajú v blízkosti jazier. 

Pohľad na tyrkysovo sfarbenú vodu v dolných jazerách 

Endemity aj medvede

V okolí jazier sa darí dobre faune aj flóre. Dolomitové a vá-
pencové pôdy tu porastajú smrekové, jedľové, bukové, ale aj 
zmiešané lesy. V nich žijú medvede, líšky, vlky, srnce a divia-
ky. V priezračných vodách žijú druhy citlivé na čistotu vody 
– nájdeme tu pstruhy aj raky. Okrem toho tu poletuje takmer 
160 druhov vtákov, 
rovnako ako veľké 
množstvo druhov mo-
týľov. Zaujímavosťou 
a vzácnosťou zároveň 
je aj výskyt endemitov. 
Príkladom je lúka, na 
ktorej rastie 42 dru-
hov orchideí, na ďalšej 
zas 16 druhov ľalií. Je 
v záujme Chorvátov, 
aby si tieto skvosty chránili, preto tieto lúky nie sú prístupné 
návštevníkom. Rovnako je zakázaný lov rýb. Snáď sa im ta-
kýmito opatreniami, aj napriek množstvu turistov, podarí ich 
prírodnú pýchu ochrániť.

Lucia Hrnčiarová

V pozadí vidno jednu z desiatok jaskýň, 
ktoré sa tu nachádzajú
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VEĽKÁ STANIŠOVSKÁ JASKYŇA
Veľká Stanišovská jaskyňa v Jánskej 
doline neďaleko Liptovského Hrádku 
bola pre verejnosť sprístupnená v januá-
ri 2010. Najjednoduchšie sa k nej dosta-
nete autom z hlavnej cesty, ktorá spája 
mestá Liptovský Hrádok a Liptovský 
Mikuláš. Pri obci Podtureň sa nachádza 
veľký pútač, ktorý informuje o tom, že 
v prípade záujmu o návštevu tohto kra-
sového útvaru je potrebné odbočiť sme-
rom na juh a absolvovať ešte 7 km. Ak 
nie ste motorizovaní, stačí akokoľvek 
docestovať do obce Liptovský Ján. Po 
45 minútach chôdze od hotela Ďumbier 
smerom k Nízkym Tatrám vás privíta 
parkovisko a drevená chatka, v ktorej si 
môžete zakúpiť vstupenky. Jaskyňa je 
otvorená počas celého roka okrem no-
vembra v čase od 10:00 do 16:00. 

Chatka s pokladňou na predaj vstupeniek

Asi po dvoch minútach chôdze od 
chatky lesným chodníkom smerom na-
hor sa dostanete k vstupnému otvoru 
Veľkej Stanišovskej jaskyne v nadmor-
skej výške 761 m. Tesne pred vstupom 
do neho sprievodca každému návštevní-
kovi zapožičia čelovú lampu. Upozorní 
i na niektoré pravidlá, ktoré je potrebné 
dodržiavať, keďže ide o národnú prírod-
nú pamiatku s najprísnejším – piatym – 
stupňom ochrany. Odporúča sa teplejšie 
oblečenie, pretože teplota vo vnútri do-
sahuje iba šesť stupňov Celzia. Pre spo-
ľahlivý pohyb počas presunov v jaskyni 
je najvhodnejšia pevná obuv.

Od sprievodcu sa môžete dozvedieť, 
že tento krasový útvar vznikol činnos-

ťou riečky Štiavnica a súvisí s Malou 
Stanišovskou jaskyňou a Novou Stani-
šovskou jaskyňou. Známy bol už od ne-
pamäti. Prvé prieskumy v ňom vykonal 
J. Bucholtz ml. v roku 1720 a o tri roky 
neskôr ju opísal Matej Bel. V prvej po-
lovici dvadsiateho storočia bola voľne 
prístupná, o čom svedčia i nápisy na ste-
nách z medzivojnového obdobia. Počas 
druhej svetovej vojny slúžila ako úkryt, 
dokonca podľa legendy stále sa v nej 
ukrýva poklad „odložený“ pred inter-
venčnými alebo ruskými vojskami. Po 
druhej svetovej vojne bol vchod do jas-
kyne uzavretý. Vstup do nej bol povo-
lený iba jaskyniarom, ktorí v nej vyko-
návali rôzne prieskumné práce a v tejto 
činnosti pokračujú i v súčasnosti.

Charakteristickým znakom tohto pod-
zemného priestoru je vysoká vlhkosť 
vzduchu, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 
od 80 % až do 96 %. Súvisí to s tým, 
že vo väčšine jaskynných priestorov 
nie je prievan, ktorý by mohol vzduch 
vysušiť. Legenda dokonca hovorí, že 
keby si v tomto priestore nevesta ob-
liekla svadobné šaty, premenili by sa na 
perly. O ovzduší v hornej časti jaskyne 
odborníci tvrdia, že je až desaťnásobne 
čistejšie ako na chirurgickej sále (neob-
sahuje žiadne alergény – peľové zrná 
a podobne), preto je vhodné i na terapie 
dýchacích ciest.

Steny jaskyne pokrýva jaskynný sin-
ter. Návštevníci môžu rozlíšiť tri hlavné 
odtiene farieb: biela sa vzťahuje na vá-
penec, žltá, oranžová až červená súvi-
sí s výskytom oxidov železa, čierna na 
strope je spôsobená oxidmi mangánu, 
v iných priestoroch stopami po otvore-
nom ohni.

Po úvodnom výklade nasleduje pre-
chádzka medzi jednotlivými stanovišťa-
mi. Jedno z prvých je venované modelu 
pracoviska jaskyniara. Návštevníci si 
môžu pozrieť jeho odev – nepremokavú 
kombinézu a typickú polohu pri práci, 
ktorej sa denne počas výskumov venuje 
4 – 5 hodín. Jednotlivé pracovné sta-
novištia sú označené číslami, aby bolo 
prehľadné zaznamenávanie vykonanej 
práce. V jaskyni ešte stále prebieha ma-
povanie jej priestorov. Jaskyniari si vy-
tvárajú tzv. pôdorysné mapy, aby vede-
li, kam majú ísť kopať pri nasledujúcej 
činnosti. Na orientáciu v jaskyni je mož-
né využiť i smer von – za prievanom.

Špecifický postup pri mapovaní jaskyne 

Dokladom nepretržitého priesku-
mu v jaskyni sú i laná, ktoré slúžia na 
spúšťanie a vyťahovanie pomôcok jas-
kyniarov (krompáčov, lopát a transport-
ných vakov). Mimoriadnu pozornosť 
návštevníkov vzbudzujú lanové rebrí-
ky, ktoré slúžia na spúšťanie jaskynia-
rov do priepastí a otvorených miest. 
Prieskumníci doteraz našli priestory 
v hĺbke troch stoviek metrov. Na tejto 
činnosti sa musia zúčastňovať najmenej 
dvaja speleológovia, pretože v jaskyni 
nie je žiaden signál, a tak by v prípade 
úrazu alebo iných problémov nemohol 
zranený privolať pomoc (iba ak by do 
úvahy prišlo zavedenie a použitie káb-
lového telefónu). 

Návštevníci tesne po vstupe do jaskyne

Maketa jaskyniara počas prieskumných prác

Ukážka pohybu po lanovom rebríku
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Sprievodca nám ukázal i špeciálny 
spôsob pohybu po úzkych chodbách, 
ktorý je založený na rozložení hmot-
nosti na špičky nôh a lakte (nie pohyb 
po kolenách). 

Počas pochodu po jaskyni sa nedá 
nevšimnúť tzv. záplavovú čiaru v zapla-
vovanej časti jaskyne. Je dôkazom toho, 
že počas väčšieho dažďa sa do jaskyne 
dostáva jednak priesaková voda cez 
pukliny v strope, ale tiež spodná voda, 
ktorej hladina sa výrazne zvýši.

Na rozdiel od iných slovenských 
jaskýň sa Stanišovská jaskyňa nemô-
že pochváliť porovnateľnou bohatou 
výzdobou. Navyše niektoré z výtvorov 
neživej prírody, ktoré sa tu nachádzajú, 
sú pomerne zničené, pretože v minulos-
ti tento priestor často navštevovali nie-
len vandali, ale i občania, ktorí si z častí 
jaskynnej výzdoby vyrábali rôzne pred-
mety – napr. vázy, misky a iné ozdoby.

Obdivovať môžete tenké kvaple – 
brčká – na strope, niekoľko stalaktitov, 
stalagmitov, ba i jeden stalagnát.

Jediný stalagnát vzbudzuje pozornosť  
návštevníkov

Tenké duté kvaple – brčká – na strope jaskyne 

Pohľad návštevníkov smeruje i k prie-
rezu stalaktitu, na ktorom možno vidieť, 
ako tento neživý výtvor prírody rastie. 
Výskum takýchto vrstvičiek vedci vyu-
žívajú pri stanovovaní mikroklímy.

Prierez stalaktitom

V minulosti mala jaskyňa niekoľko 
podlaží, ale došlo k zrúteniu stropov. 
Aj keď sa to nezdá, i počas výkladu 
sprievodcu návštevníci jaskyne stoja 
na bývalom strope. Vysvetlený im však 
je i opačný proces – spôsob, ako sa 
z jedného podlažia vytvárajú dve (resp. 
z jednej jaskyne vznikajú dve jaskyne). 
Umožnené to je vznikom medzery me-
dzi vrstvami vápenca, ktorá sa postupne 
zväčšuje.

K zaujímavým miestam v jaskyni pat-
rí sintrové jaskynné jazierko, ktoré má 
pieskovcové dno. Je veľmi staré a vy-
tvorené bolo padaním vody na okolitý 
piesok, na povrchu ktorého sa vytvorila 
kôra pripomínajúca škrupinu vajca.

Sintrové jazierko v Stanišovskej jaskyni

Žije v ňom jeden z bezstavovcov – 
jaskynný chvostoskok. Nemá oči ani 
pigment. Živí sa trusom a tým, čo mu 
priplaví voda.

Návštevníci si môžu pozrieť i obrázok 
jaskynného chvostoskoka

Ani v tejto jaskyni nechýbajú „typic-
kí obyvatelia“ zo živočíšnej ríše – ne-
topiere (napr. večernica severská, ne-
topier obyčajný), ktoré tu v zimných 
mesiacoch prežívajú v stave hibernácie. 
Dokonca v súvislosti s globálnym otep-
ľovaním do tohto priestoru prilietajú 
netopiere zo Stredomoria, ktoré vytlá-
čajú naše druhy. Mimo zimného obdo-
bia však tieto lietajúce cicavce vylietajú 
von na lov potravy, preto sme ich v lete 
pozorovať nemohli. 

Pozorovať – a to nielen zrakom, ale 
na rozdiel od väčšiny iných jaskýň, 
i hmatom – sme mohli nielen kosti 
netopierov, ale i zvyšky kostí rôznych 
cicavcov, ktoré do jaskyne vošli, ale 
nedokázali z nej vyjsť (ovca, pes, kuna 
skalná). Nachádzajú sa tu i kosti jaskyn-
ného medveďa. Návštevníci sa môžu 
dozvedieť, že v minulosti sa tieto kosti 
drvili na prášok, ktorý sa pokladal za 
univerzálne liečivo.

Kosti živočíchov v Stanišovskej jaskyni

O prítomnosti vojakov v tejto jasky-
ni počas vojnového obdobia svedčia 
i zvyšky zbraní a oblečenia, ktoré sa na-
šli v okolitých lesoch a roklinách. Prím 
medzi nimi mala partizánska rota Kosa-
tec, ktorá bránila Jánsku dolinu.

Nálezy z obdobia druhej svetovej vojny

Prehliadku jaskyne, ktorá trvá 45 až 
60 minút, dokážu zvládnuť aj menšie 
deti. Po jej absolvovaní si môžu od-
dýchnuť v príjemnom prostredí okolitej 
prírody alebo na blízkom termálnom 
kúpalisku v Liptovskom Jáne.

Tí, ktorí sú zvedavejší a turisticky 
zdatnejší, môžu vo výlete pokračovať 
vychádzkou do okolia, prípadne i tu-
ristickým pochodom do vyšších polôh 
Nízkych Tatier – napríklad k Chate pod 
Ďumbierom (inak nazývanej i Chata 
Milana Rastislava Štefánika).

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža
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Vznik štruktúr z pôvodne neštruktúrovaného útvaru prebie-
ha aj pri vývine embrya. Prvé delenia zygoty sú symetrické 
a vznikajúce bunky na pohľad nerozoznateľné. Konečným 
výsledkom je však niekoľko stoviek rozmanitých typov bu-
niek, tvarom a vnútorným usporiadaním prispôsobených 
svojej funkcii. Z pôvodne guľatej bunky v procese diferen-
ciácie vznikajú napríklad 
bun ky vnútornej výstelky 
čre va. Ich póly majú natoľ-
ko rozdielne funkcie, že sa 
vý razne odlišujú vzhľadom 
aj proteínovým zložením. 
Vy tvarovaním jed ného z pó-
lov do početných klkov sa 
plo cha vstrebá vajúca potra-
vu zvýši až 4 000-krát. Za 
všetkým stojí dokonalá časo-
vá a priestorová koordinácia 
zapínania a vypínania sto-
viek génov. 

Modelové organizmy pomáhajú odhaľovať  
základné princípy bunkových dejov

Biológovia sa často držia pravidla, že určitý fenomén je 
výhodné študovať najskôr v čo najjednoduchšom systéme, 
v ktorom sa ešte vyskytuje. Platí to aj o odhaľovaní funkcií 
génov a proteínov. Hoci sú mnohé výskumy zamerané naprí-
klad na myši či potkany, tieto cicavce sú ešte stále veľmi zlo-
žitými organizmami a techniky ich štúdia sú relatívne nároč-
né. Najviac poznatkov o molekulárnej úrovni dejov v živých 
organizmoch máme zo štúdia niekoľkých modelových sys-
témov. Z mnohobunkovcov sú to muška octomilka, mimo-
chodom zvláštna neobvyklými názvami svojich génov (ako 
Torpedo, Oskar či Cactus), a háďatko. Telo tohto drobného 
červíka pozostáva z 959 alebo 1031 buniek (podľa pohlavia), 
ktorých poradie vzniku je dnes presne zmapované.

Všetky základné procesy prebiehajúce v bunke, ako dupli-
kácia DNA, prepis a preklad genetickej informácie, bioche-
mické reakcie, no i veľké množstvo ďalších, boli alebo stále 
sú objasňované najskôr v jednobunkových organizmoch.

Z prokaryotov, teda bezjadrových buniek, je najštudova-
nejším modelovým organizmom Escherichia coli. Práve 
tejto baktérii médiá nedávno venovali zvýšenú pozornosť 
kvôli smrtiacej nákaze vyvolanej jedným jej novým kme-

ňom, avšak väčšina jej kmeňov je neškodná. V črevách nám 
naopak pomáha tráviť potravu a v laboratóriách vďaka nim 
napreduje výskum. Dokonca nie sú iba objektom bádania, ale 
často aj jedným z jeho nástrojov umožňujúcim určité expe-
rimenty.

Z eukaryotov, čiže buniek s jadrom a ďalšími organelami, 
je najviac preskúmaná kvasinka Saccharomyces cerevisiae, 
stáročia používaná na výrobu vína, piva a kysnutého cesta.

Hoci tvary modelových jednobunkových organizmov ne-
bývajú zložité, zväčša nie sú iba „fádne guľaté“. Porušenie 
bunkovej symetrie, ba i vznik špecializovaných buniek, mô-
žeme pozorovať dokonca už u niektorých baktérií: V nepriaz-
nivých podmienkach vytvorí bunka na jednom zo svojich pó-
lov odolnú spóru, prispôsobenú dlhému čakaniu „na lepšie 
časy“, a sama potom odumrie.

Pozrime sa však bližšie na to, čo sa deje pri delení kvasinky 
S. cerevisiae a ako poznatky o jeho priebehu umožňujú lepšie 
spoznať napríklad aj ľudské bunky.

Ako zistiť, čo určuje miesto pučania kvasinky?

Kvasinka sa delí pučaním: Na nenáhodnom mieste mater-
skej bunky vznikne puk, ktorý rastie a napokon sa oddelí. Ide 
o polarizovaný proces zahŕňajúci výber miesta delenia, or-
ganizáciu príslušných proteínov na tomto mieste a nakoniec 
vznik a morfogenézu (tvarovanie) puku.

Na povrchu materskej bunky ostane v mieste delenia už 
doživotne jazva. Kde presne začne kvasinka pučať, závisí od 
polohy týchto jaziev, ba dokonca aj od toho, či obsahuje dve 
sady chromozómov (rovnako ako bunky nášho tela) alebo iba 
jednu (ako napríklad pohlavné bunky).

 Všimnime si, že už tento jednoduchý príklad umožňuje ro-
zoznať dva základné typy porušenia symetrie: Pri prvom de-
lení sa bunka musí rozhodnúť pre jedno miesto svojho povr-
chu viac-menej náhodne, pri ďalších už potrebuje zohľadniť 
rôzne faktory. Skutočne ide o dve principiálne odlišné schop-
nosti. Druhá z nich sa výraznejšie prejavuje, keď sa bunka 
polarizuje vzhľadom na vonkajšie podnety, ktorými môžu 
byť rôzne rastové faktory či signály od susedných buniek. 

Biológia Biológia

VZNIK USPORIADANIA V BUNKE II.
AKO HĽADAŤ ZODPOVEDNÉ GÉNY?

Bunka črevnej výstelky

Dva najviac preštudované mnohobunkové modelové organizmy – octo-
milka (vľavo) a háďatko (vpravo, zafarbené fluorescenčnou farbičkou)

Rozloženie jaziev po pučaní prezrádza, či ide o bunky s jednou sadou 
chromozómov (modré), s dvomi sadami (oranžové) alebo o mutanty 

(zelené) neschopné puk správne nasmerovať. Jazvy sú zafarbené  
a pozorované pod fluorescenčným mikroskopom.
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Nahliadnime teraz do „laboratórnej kuchyne“ molekulárnych 
biológov. Keď sa jazvy zafarbia špeciálnou fluorescenčnou 
farbičkou, môžeme mikroskopicky pozorovať ich rozmiestne-
nie na povrchu bunky. Pri zisťovaní, ktoré gény sú zodpovedné 
za tento charakteristický vzor jaziev, skúmame, ktorý gén treba 
poškodiť na to, aby sa bunka začala deliť náhodne.

Obrázok schematicky zachytáva princíp experimentu, kto-
rý umožňuje nájsť odpoveď. Najskôr by sme si pomocou 
chemického mutagénu alebo UV žiarenia pripravili množstvo 
náhodných mutantov (buniek s poškodenou DNA). Spomedzi 
nich by sme vybrali tie, ktorých jazvy by boli rozmiestnené 
celkom náhodne. Ďalej by sme sa snažili zistiť, ktorý gén je 
v týchto bunkách porušený, a to podľa celkom jednoduchého 
princípu: Ak má bunka niečo poškodené a my jej to dodá-
me neporušené, prejav poškodenia zmizne. (Platí to však iba 
v prípade tzv. recesívnych mutácií, teda nie dominantných, 
ktoré by sa prejavili aj v prítomnosti nepoškodeného génu.)

Ostáva iba zistiť, po prijatí ktorého génu sa bunka vráti do 
pôvodného stavu. Do každej kvasinky preto vložíme jeden 
z nepoškodených génov a hľadáme, v ktorej z nich sa vďa-
ka vnesenej DNA obnoví štandardný spôsob pučania. Keďže 
génov pekárenskej kvasinky je približne 6 000, z toho zhruba 
4 000 takých, ktorých stratu (vždy len jedného) dokáže za bež-
ných podmienok prežiť, táto úloha pôsobí náročne minimálne 
z časového hľadiska. Našťastie už pred pár desaťročiami ved-
ci vypracovali postup, ktorý to umožňuje elegantne a rýchlo.

Potrebujeme mať k dispozícii súbor všetkých génov „v skú-
mavke“ – tzv. génovú knižnicu. Každý gén v nej je vložený do 
„nosičového“ kúska DNA navrhnutého špeciálne pre účely 
knižnice. Tento kružnicový nosič napríklad zabezpečí, aby sa 
gén v bunke udržal. (Každú „bezprizornú“ DNA totiž všetky 
bunky rýchlo zničia.) Vnesenie súboru „knižničných“ úsekov 
DNA do buniek prebieha naraz a nazýva sa transformácia.

Všeobecne sa pri hľadaní génov zodpovedných za určitý 
proces využíva transformácia mutantov s poruchou tohto 
procesu génovou knižnicou. Keď potom medzi transformo-
vanými bunkami nájdeme takú, ktorej jazvy opäť tvoria pô-
vodný nenáhodný vzor, vyberieme z nej gén, ktorý sme do 
nej vložili z genómovej knižnice, aby sme sa pozreli, „čo je 
zač“. Identifikujeme ho na základe jeho sekvencie porovna-
ním s databázou všetkých génov kvasinky. 

Čo priniesli výsledky tohto pokusu?

Vedci týmto spôsobom získali zoznam 127 génov, z ktorých 
sta čí, aby iba jeden bol poškodený, a bunka už viac nedokáže 
nasmerovať rast puku do štandardnej polohy vzhľadom na os-
tatné jazvy. Fascinujúce je predovšetkým ich množstvo a rôz-
norodosť procesov, v ktorých vystupujú nimi kódované pro te-
í ny. Niektoré z nich zabezpečujú iba polaritu pučania, mno hé 
iné však už boli identifikované ako účastníci prepisu či pre kla-
du genetickej informácie, údržby bunkovej steny, meta bo lizmu 
lipidov a podobne. Funkcia niektorých je však stále nez náma.

Tieto informácie sa môžu zdať zaujímavé iba pre úzky okruh 
vedcov skúmajúcich pučanie kvasiniek. Na získanom zozname 
génov sú však i mnohé také, ktoré majú gény s podobnou sek-
venciou (homológy) v bunkách živočíchov vrátane ľudí, ho ci 
tie sa nedelia pučaním. O viacerých sa už vedelo, že prote íny, 
ktoré kódujú, sa zúčastňujú dejov súvisiacich s polarizáciou 
a narúšaním symetrie. Keďže v ľudských bunkách by bol spo-
mínaný proces mutagenézy a transformácie genómo vou kniž-
nicou neporovnateľne náročnejší (nielen pre asi 3,5-násob ne 
vyšší počet génov), tomuto kroku sa dalo vyhnúť použitím kva-
siniek. Namiesto hľadania kandidátov medzi veľkým množ-
stvom ľudských génov sa stačí zamerať na tie, ktorých homo-
lógy sú na „kvasinkovom zozname“, a pozrieť sa, či niektoré 
ďalšie neplnia podobné funkcie napríklad v kontexte diferen-
ciácie. Týmto spôsobom umožňujú jednoduché modelové or-
ganizmy odhaľovať zákonitosti mnohých procesov, ktoré sa 
potom ľahšie dajú vystopovať v komplexnejších organizmoch.

Ako sme videli, pri štúdiu nejakého deja sa často postupuje 
tak, že sa získajú mutanty s poruchou tohto procesu a testuje 
sa, ktoré gény sú schopné ho obnoviť. V posledných desať-
ročiach sa vďaka cielenej mutagenéze stále častejšie uplatňu-
je opačný prístup, teda cielené vyradenie študovaného génu 
a pozorovanie jeho dopadu. Takto namiesto dlhého zoznamu 
génov získame neraz pomerne dlhý zoznam „príznakov“. 
Veľmi často totiž neplatí, že jeden gén ovplyvňuje iba jediný 
proces, ani že za jeden proces je zodpovedných len niekoľko 
málo génov. Preto ani zdanlivo veľké množstvo poznatkov 
nezaručuje pochopenie princípov. Avšak i jediná myšlienka 
či informácia navyše môže niekedy znamenať prelom... 

Lenka Abelovská

Stratégia umožňujúca identifikáciu génov nevyhnutných pre správnu voľbu miesta pučania kvasinky
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namáriu Martinčekovú, Petra Pavolka zo Strážskeho v kate-
górii Voľná tvorba a Dóru Baranyaiovú z Tešedíkova, Nelu 
Gloríkovú a Nikolu Turzákovú zo Svitu v kategórii Mladý 
vedec na cestách. Oceneným zasielame aj tričká časopisu.

Martin Hriňák

Tento ročník fotografickej súťaže nám priniesol 43 súťaž-
ných fotografií v dvoch súťažných kategóriách – Mladí ved-
ci na cestách (10 fotografií) a Voľná tvorba (33 fotografií). 
Na stránkach časopisu vám ich postupne priblížime. Všetci 
účastníci fotografickej súťaže získavajú ročné predplatné ča-
sopisu. Za najzaujímavejšie fotografie sme ocenili Viktóriu 
Babjákovú z Humenného, Maroša Kuzára z Hniezdneho, An-

4. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

Súťaže

Nikola Turzáková – Mladí vedci na cestách Nela Gloríková – Vedecké centrum v Leviciach

Dóra Baranyaiová – Mladý vedec a juka Viktória Babjáková – Čarovná príroda
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Súťaže

Nela Gloríková – Vedecké centrum v Leviciach

Viktória Babjáková – Čarovná príroda Maroš Kuzár – Mucha

Peter Pavolko – Babkin kvet

Annamária Martinčeková – Kuk čierny mravec
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OPERENCE OKOLO NÁS
V tejto časti seriálu si predstavíme tri druhy z radu vrabcotva-
ré (Passeriformes), ktorý je známy i pod názvom spevavce.

Sýkorka bielolíca 

Tento predstaviteľ rovnomennej čeľade sýkorkovité (Pa-
ridae) nazývaný slovensky i sýkorka veľká, latinsky Parus 
major, môže byť v zimnom období pomerne často videný 
v blízkosti ľudských obydlí, pretože v tejto dobe je opakova-
ným návštevníkom kŕmidiel.

Sýkorka bielolíca na kŕmidle pri jednom z panelových domov

Je najväčším druhom zo všetkých sýkoriek žijúcich na 
európskom kontinente, veľkosť jej zavalitého tela dosahuje 
14 cm, rozpätie modrosivých krídel 23 – 25 cm. Výrazným 
poznávacím znakom je jej okrúhla čierna hlava s bielymi lí-
cami a žltý spodok s čiernym pásikom na bruchu. U samíc 
je tento pásik úzky, u samcov široký. Okraje modrosivého 
chvosta sú biele. Môžeme ju i počuť. Vydáva veľmi rozmani-
té zvukové prejavy – zvonivé „čink“ a „tsí“, nosové „čačača“ 
i spevavé „tíča-tíča“.

Na kŕmidle si môžeme všimnúť jej agresívne správanie pri 
zvádzaní urputných bojov o potravu s inými vtákmi, najmä 
sýkorkami belasými, ktoré dokáže z tohto priestoru vyhnať. 
Obdivovať môžeme i jej šikovnosť pri lúskaní slnečnicových 
semien.

Prílet ku kŕmidlu

Svoju vynaliezavosť a výbojnosť preukazuje i v stromovi-
tých porastoch pri súťaži o hniezdne dutiny. Pôvodne hniez-
dila v dutinách stromov, uspokojí sa však i s inými dutina-
mi, ba i s produktmi ľudskej výroby – napríklad s poštovou 
schránkou. Dutinu vystiela mäkkým materiálom. Hniezdi od 
marca do augusta, raz alebo dva razy. Samica znáša 6 – 14 be-
lavých červenohnedo bodkovaných vajec, na ktorých sedí 
13 – 14 dní. Mláďatá v hniezde kŕmia obaja rodičia.

Mimo hniezdenia sa preháňa v zmiešaných kŕdľoch po 
lesnatej krajine spolu s inými sýkorkami, kôrovníkmi a  krá-
ličkami zlatohlavými, s ktorými často súperí o vedúce po-
stavenie. Je veľmi obratná, čulá a pohyblivá. Lozí hore-dole 
po konároch, vrtko skacká so zdvihnutým chvostom a spus-
tenými krídlami. Vie sa udržať v najrozmanitejších polohách 
a prešmyknúť sa aj cez husto zarastené miesta.

Sýkorka bielolíca sa vie udržať i na šnúre na bielizeň

V priemere sa dožíva dva a pol roka, najdlhšie žijúci jedi-
nec tohto druhu sa dožil 15 rokov. Vyskytuje sa v celej Eu-
rópe, miernom pásme Ázie a severnej Afrike. Obýva všetky 
biotopy so stromami od hustých lesov až po centrá miest.

Sýkorka bielolíca na okraji lesa

Biológia Biológia
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Živí sa semenami a hmyzom, ktorého skonzumované 
množstvo za jeden deň sa rovná jej hmotnosti (15 – 23 g). 
Tým patrí k užitočným vtákom. Na Slovensku patrí podľa 
najnovšej legislatívy k chráneným druhom národného význa-
mu, pričom spoločenská hodnota jedného jedinca dosahuje 
99,58 €.

Sýkorka chochlatá

Latinsky sa nazýva Parus cristatus a je blízkou príbuznou 
predchádzajúceho druhu.

Patrí medzi menšie druhy sýkoriek – jej telo dosahuje veľ-
kosť 11,5 – 12 cm, rozpätie krídel 17 – 20 cm. V zafarbení 
peria sa strieda biela, hnedosivá a čierna farba. Jej hrdlo je 
výrazne čierne, vrchná strana tela hnedá. Dobrým pozná-
vacím znakom je chochol na hlave, ktorý sa nevyskytuje 
u žiadneho iného európskeho druhu sýkorky. Tento chochol 
má strakato čierno-bielu farbu. Okrem neho charakteristic-
kou črtou tohto operenca je ešte i výrazný čierny pásik cez 
oko.

Sýkorka chochlatá

Žije v ihličnatých a zmiešaných lesoch Európy, ale i v par-
koch a veľkých záhradách s ihličnatými stromami, najmä 
v hornatých oblastiach. Počuť môžeme jej hlboký trilkovitý 
spev „si-si-dyrrr“ a tenké zvuky „tsí-tsí“. Jej pozorovanie nie 
je jednoduché a fotodokumentácia je náročná, pretože ten-
to operenec je veľmi pohyblivý. Neposedí dlhšie na jednom 
mieste, neustále preletuje medzi stromami alebo poskakuje 
po konároch.

Hniezdo si vydlabáva väčšinou do spráchniveného dreva, 
ale využíva i dutiny po ďatľoch alebo hniezdne búdky. Patrí 
k stálym vtákom, iba zriedka sa sťahuje ďalej od hniezda. 
Hniezdne páry zostávajú spolu po celý život. Mladé vtáky 
sa pária prednostne s ovdovenými dospelými vtákmi. Hniez-
di dva razy do roka od marca do júla. Samica znáša šesť až 
desať bielych vajec s hrdzavohnedými škvrnami, na ktorých 
sedí 14 – 15 dní. Po vyliahnutí sú mláďatá kŕmené rodičmi 
15 – 18 dní.

Potravu tohto operenca tvoria najmä larvy hmyzu, čím pri-
spieva k udržaniu biologickej rovnováhy.

Patrí k chráneným druhom národného významu, spoločen-
ská hodnota jedného jedinca dosahuje 165,97 €.

Vrabec poľný

Latinsky sa nazýva Passer montanus. Patrí k operencom, kto-
ré sprevádzali človeka už od dávnej minulosti. Vyskytovali sa 
všade, kde sa pestovalo a skladovalo obilie. Ľudia im takou-
to činnosťou pripravovali veľmi dobré životné podmienky 
– nielen zdroje potravy, ale aj miesta vhodné na hniezde-
nie. V súčasnosti so zmenou spôsobu života ľudí (chýbajú-
ce obilné sýpky v obciach, odlišnosti v poľnohospodárskej 
výrobe...) sa tieto operence z okolí ľudských obydlí začali 
postupne vytrácať, a tak sa možnosti ich pozorovania stávajú 
čoraz vzácnejšími.

Vrabec poľný

Veľkosť tela vrabca poľného dosahuje 14 cm, rozpätie krí-
del 20 – 22 cm. Je štíhlejší ako jeho blízky príbuzný vrabec 
domový. Charakteristickým poznávacím znakom vrabca poľ-
ného je pekné gaštanovohnedé temeno hlavy, čierna škvrna 
na lícach, malý čierny podbradník a biely prúžok na záhlaví. 
Počas letu sa ozýva vysokým „čap-čap“, inak tvrdým „tek-
tek“.

Často sa združuje so strnádkou žltou a s pinkami, pričom 
takto vzniknuté kŕdle vtákov si potravu – rastlinné časti, naj-
mä semená – hľadajú prevažne na strniskách. V menšej miere 
sa živí i hmyzom.

Žije v otvorenej krajine na okrajoch lesov, v brehových zá-
rastoch a v záhradách. Zdržiava sa i v okolí ľudských sídlisk, 
i keď je plachší ako vrabec domový. Obsadzuje aj hniezdne 
búdky. Hniezdo v dutine stromu alebo múru si zabezpečuje 
už od jesene, spočiatku ho však využíva iba na spanie. Sta-
vajú ho obaja partneri. Hniezdi od apríla do augusta dva až 
tri razy do roka. Samica znáša naraz päť až šesť vajec, na 
ktorých sedí 12 – 13 dní. Po vyliahnutí mláďat ich rodičia 
kŕmia 16 dní.

Areál rozšírenia vrabca poľného siaha od južnej Európy, 
cez strednú a východnú Európu až do Ázie. Zasahuje i do 
najjužnejších častí Škandinávie.

Na Slovensku sa vyskytuje celoročne. Patrí k zákonom 
chráneným druhom národného významu, spoločenská hod-
nota jedného jedinca predstavuje 33,19 €.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža
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Vres obyčajný

Latinský názov vresu obyčajného je 
Calluna vulgaris, používa sa i synony-
mum Erica vulgaris. V rámci krytose-
menných rastlín je zaradený do čeľade 
vresovcovité (Ericaceae).

Rodové latinské meno pochádza 
z gréckeho slova kallynó, ktoré zname-
ná zametám, resp. čistím, pretože v mi-
nulosti sa z tejto rastliny vraj vyrábali 
metličky. Synonymum Erica zase súvisí 
s gréckym slovom ereikó, čo v preklade 
znamená lámem, drvím a vzťahuje sa na 
krehké a ľahko lámavé stonky.

Vres obyčajný je vždyzelený polo-
drevnatý ker dorastajúci do výšky 20 až 
100 cm. Čím je starší, tým hustejšie je 
rozkonárený. Jeho spodné konáre čas-
to poliehajú a zakoreňujú. Ostatné sú 
vzpriamené a husto olistené. 

Listy sú drobné čiarkovitého tva-
ru, dlhé iba 1 – 4 mm, sú škridlicovito 
pritisnuté k stonke. Ich malé rozmery 
a štruktúra umožňujú rastline udržanie 
vody. Drobné kvety ružovej až fialo-
vej vyrastajú v súkvetí strapec. Kvit-
nú v čase od júla do októbra, pričom 
obdobie kvitnutia jedincov trvá asi tri 
týždne. Suché pukavé plody – tobolky – 
hnedej farby a guľatého tvaru obsahujú 
veľa drobných semien.

Vres obyčajný (Calluna vulgaris)

Rastie v podhorskom i horskom stup-
ni, aj nad hranicou lesa. Je náročný na 
stupeň kyslosti pôdy (vyžaduje pH 4,6 

až 5,8), preto sa vyskytuje v kyslomil-
ných spoločenstvách – najmä na piesoč-
natých, jalových a bridličnatých pôdach. 
Vápencovým pôdam sa vyhýba. Na 
chudobných pôdach vytvára miestami 
rozsiahle porasty – vresoviská.

Vresovisko vo Vysokých Tatrách

Aby sa mohol rozširovať, potrebuje 
odkrytú pôdu. Po odumretí starých kríč-
kov sa totiž vytvára hrubá vrstva ťažko 
sa rozkladajúcich zvyškov, na ktorej se-
mená nemôžu vyklíčiť. 

Na Slovensku sa vyskytuje od Záho-
ria na západe až po Vihorlat na výcho-
de krajiny. Rastie hojne v celej Európe 
(zriedkavý je iba v Stredomorí) a Malej 
Ázii. Na východ zasahuje až do západ-
nej Sibíri, rastie i v Severnej Amerike. 

V staroveku ho spisovatelia spomí-
nali najmä v súvislosti s dobrou včelou 
pašou. Počas vojny sa jeho vňať vyu-
žívala ako náhrada za čierny čaj. Patrí 
k liečivým druhom, zbiera sa jeho kvet 
i celá vňať. Obsahuje alkaloid erikolín, 
triesloviny, horčiny, organické kyseliny, 
sliz a saponíny. Pre dezinfekčné, močo-
pudné a narkotické vlastnosti sa v ľu-
dovom liečiteľstve odporúča pri liečbe 
chorôb močových ciest a pri nespavosti.

Je významnou medonosnou rastlinou, 
med však nie je najkvalitnejší a nie je 
vhodný na zazimovanie. Jeden hektár 
vresoviska môže poskytnúť až dvesto 
kilogramov medu. Často sa i pestuje. 
Hodí sa do okrasných kytíc, pretože 
jeho kvety si dlho zachovávajú živú far-
bu. Jeho čerstvé vetvičky majú využitie 
pri výrobe bylinkových farbív pri farbe-
ní vlny alebo hodvábu.

Pakost lúčny

Latinsky sa nazýva Geranium pratense 
a je predstaviteľom rovnomennej čeľa-
de pakostovité (Geraniaceae). Rodové 
meno Geranium používal už staroveký 
vedec Dioskorides. Je odvodené z gréc-

keho slova geranos, ktoré znamená že-
riav a vzťahuje sa na vzhľad jeho dlhých 
zobákovitých plodov. Druhový názov 
pratense – lúčny – súvisí so životným 
prostredím, v ktorom sa vyskytuje.

Trváca bylina pretrváva obdobie ve-
getačného pokoja silným podzemkom. 
Z neho vyrastá 30 – 80 cm vysoká drsná 
chlpatá byľ, ktorá je v hornej časti roz-
konárená. Spodné listy veľkosti 10 až 
15 cm vyrastajú v ružici, vrchné byľové 
sú menšie. 

Jeho nápadné modré kvety si iba má-
lokto nevšimne. Zoskupené sú v súkve-
tiach – vidliciach. Druh kvitne veľmi 
dlhú dobu – od mája až do októbra, 
jednotlivé kvety však ostávajú otvorené 
asi iba dva dni. Vnútri kvetu dozrieva-
jú tyčinky skôr ako blizny piestikov, 
čím je vylúčená možnosť samoopele-
nia. V čase kvitnutia sú kvetné stopky 
vzpriamené, po odkvitnutí zohnuté.

Pakost lúčny – detail kvetu

RASTLINY OKOLO NÁS

Biológia Biológia

Pakost lúčny (Geranium pratense)
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Plod zobáčikovitého tvaru sa po do-
zretí rozdelí na päť dielov, ktoré ostáva-
jú spojené iba oblúčikovito prehnutými 
zobáčikmi. Každá časť sa stočí dohora 
spolu s pripojeným jednosemenným 
segmentom. Zrelé semeno sa katapul-
tuje niekoľko metrov od materskej rast-
liny, čím je umožnené rozmnožovanie 
samovýsevom.

Pakost lúčny je najrozšírenejší z ce-
lej desiatky druhov pakostov, ktoré na 
Slovensku rastú. Vidieť sa dá nielen na 
lúkach, medziach, v priekopách a na 
rumoviskách, ale i v okolí ľudských 
obydlí. V ľudovom liečiteľstve sa spo-
mína zber kvitnúcej vňate, ktorá sa vnú-
torne využíva pri ochoreniach tráviacej 
sústavy. Robia sa z nej i obklady pri 
ekzémoch, kožných zápaloch a hnisa-
vých poraneniach. Spomedzi všetkých 
našich druhov pakostov je pakost lúčny 
včelársky najvýznamnejší – poskytuje 
veľa medu, ale málo peľu. Hospodársky 
význam však táto burina nemá. Plnok-
veté formy sa pestujú ako okrasné rast-
liny v záhradách.

Brusnica obyčajná

Niekedy sa môžeme stretnúť i so sloven-
ským synonymickým názvom brusnica 
pravá, prípadne s ľudovými pomenova-
niami bruslinka, červená borievka, čer-
vená jahoda, kyhanka alebo kyse linka. 
Latinsky sa nazýva Vaccinum vitis-
-idea. Rodové meno Vaccinum používa-
li a objasnili už starovekí rímski učenci 
Plínius, Ovídius a Vergílius. Súvisí so 
slovom baccinium – ker s bobuľami –, 
pretože bacca latinsky znamená bobuľa.

Brusnica obyčajná (Vaccinum vitis-idea)

Pre tento kríček dorastajúci do výšky 
iba 5 – 24 cm sú charakteristické vždy-
zelené obrátené vajcovité tuhé kožovité 
listy, ktoré majú na spodnej strane drob-
né hnedé bodky. Nimi sa odlišuje od 
veľmi podobnej príbuznej medvedice 
lekárskej, ktorá tieto bodky nemá.

Spodná strana listu brusnice s drobnými 
bodkami

Listy príbuznej medvedice lekárskej

Kvety s bielymi alebo ružovkastými 
korunami zvončekovitého tvaru vytvá-
rajú prevísajúce koncové strapce. Kvit-
nú od konca mája až do septembra, čo 
závisí od stanovišťa, na ktorom rastú – 
nadmorskej výšky a oslnenia. Opeľuje 
ich blanokrídly hmyz – včely a čmele. 
Plody sú najskôr biele, po dozretí lesklé 
guľaté červené bobule. Dozrievajú od 
augusta až do októbra. 

Kvety brusnice obyčajnej

Plody brusnice pravej počas dozrievania 
menia farbu

Rastlina nie je náročná na živiny, ani 
na vodu. Vyžaduje však kyslý substrát 
(pH 4,5 – 6,0). Rastie hlavne na hor-
ských rašeliniskách, v lesoch, kosodrevi-
ne a holiach od nížin (kde je zriedkavej-
šia) až po alpínske pásmo (v Alpách bola 
nájdená v nadmorskej výške 3 040 m). 
Na Slovensku sa vyskytuje v Tatrách, 
Nízkych Tatrách, vo Veľkej i Malej 
Fatre, Slovenskom krase a na suchých 
pieskoch Záhorskej nížiny s vysadený-
mi borovicami. Rozšírená je v severnej 
časti Európy a na východ cez Rusko až 
do Japonska. Vyskytuje sa i  v Severnej 
Amerike a Grónsku. Siaha ďaleko za po-
lárny kruh – v Škandinávii až po 71. stu-
peň severnej zemepisnej šírky.

Brusnice sa využívajú od dávnej minu-
losti. Ako lesné plody sa dozreté červe-
né bobule po zbere môžu jesť i čerstvé, 
majú však trpkú horkastú chuť. Oveľa 
lepšie chutia zavárané s cukrom, dobre 
sa hodia najmä k mäsitým pokrmom. 
Nemali by ich však jesť osoby trpiace 
obličkovými kameňmi, pretože obsahu-
jú kyselinu šťaveľovú, ktorá po konzu-
mácii vo väčšom množstve poškodzuje 
obličky. Zavárané brusnice sa takmer 
nekazia, pretože obsahujú aj kyselinu 
citrónovú, jablčnú a benzoovú, ktorá má 
osvedčené konzervačné účinky. Sú veľ-
mi žiadané ako surovina na výrobu kom-
pótov v konzervárenskom priemysle. 

Dlhodobé uplatnenie má brusnica 
pravá aj v oblasti liečivých rastlín. Lis-
ty a plody obsahujú glykozid arbutín, 
triesloviny a flavonoidy. Majú protizá-
palové a dezinfekčné účinky pri ocho-
reniach močových ciest. Využívajú sa 
nielen v ľudovom liečiteľstve – kon-
centrovaná sušená šťava zo severoame-
rických brusníc tvorí základ známeho 
výživového doplnku. Veľký význam má 
tento druh i pre včelárov ako medonos-
ná rastlina.

Danica Božová, Foto: Vladimír Boža
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Horec ľadový

Latinsky sa nazýva Gentiana frigida a je jedným z predsta-
viteľov rovnomennej čeľade horcovité (Gentianaceae). Dru-
hový názov pochádza z latinského slova frigidus, ktoré v pre-
klade znamená studený a vzťahuje sa na životné prostredie, 
v ktorom sa tento druh vyskytuje.

Rastlina patrí k trvácim druhom, obdobie vegetačného 
pokoja pretrváva viachlavovým podzemkom. Jej dužinatá 
stonka je taká nízka, že niekedy si návštevník prírody ani ne-
všimne, aký skvost sa v jeho blízkosti nachádza. Meria iba 
5 – 15 cm, je priama, nerozkonárená, olistená. Zakončená 
býva jedným, dvoma alebo troma kvetmi, ktoré vyrastajú 
v pazuchách najvyšších listov.

Horec ľadový (Gentiana frigida)

 Každý kvet je tvorený zeleným kalichom zvončekovitého 
tvaru s piatimi kopijovitými cípmi a 20 – 30 mm dlhou koru-
nou žltozelenej farby.

Kvitne od júla do septembra. Kvety sa po opelení hmyzom 
menia na suché pukavé plody – tobolky – s väčším počtom 
semien. 

Rastie na miestach, ktoré sú väčšiu časť roka pokryté 
snehom – na kamenistých holiach, nepohyblivých sutinách 
a skalách v alpínskom až subniválnom stupni na nevápenco-
vom podklade.

Horec ľadový – detail kvetov

Patrí k balkánsko-karpatským, predoázijským druhom. Na 
Slovensku rastie zriedkavo v najvyšších polohách žulovej 
časti Tatier a v Nízkych Tatrách. Fotografia ho zachytáva pri 
južnom brehu Veľkého Hincovho plesa vo Vysokých Tatrách 
v mieste vytekania malého potoka z tohto plesa. 

Patrí k chráneným druhom národného významu, pričom 
spoločenská hodnota jedného jedinca je stanovená na 26,55 €.

Breh Veľkého Hincovho plesa – lokalita výskytu horca ľadového 
(pohľad z Kôprovského štítu)

SKVOSTY V RASTLINNEJ RÍŠI

Biológia Biológia
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Cyklámen fatranský

Latinsky sa nazýva Cyclamen fatrense a v rámci krytosemen-
ných rastlín je zaradený do čeľade prvosienkovité (Primula-
ceae). Do rodu cyklámen patrí asi 14 – 16 druhov, ktoré rastú 
v krajinách Stredozemného, Kaspického a Čierneho mora 
a najmä v horstvách strednej Európy.

Rodový názov vznikol z gréckeho slova kyklos – kruh, 
terč –, ktoré súvisí s okrúhlym, terčovitým tvarom podzem-
nej hľuzy tejto trvácej rastliny. Z nej vyrastá dlhšia šupinatá 
podzemná stonka (podzemok) zakončená prízemnou ružicou 
prezimujúcich listov. Tohoročné listy majú veľmi dlhé stop-
ky a 30 – 50 mm veľké kožovité čepele s plytko vrúbkova-
ným okrajom. Okrúhlo obličkovitým až srdcovitým tvarom 
pripomínajú listy kopytníka európskeho. Na lícnej strane sú 
tmavozelené, na rubovej karmínovočervené. Na rozdiel od 
blízkeho príbuzného cyklámenu európskeho nemajú na líc-
nej strane výraznú bielu kresbu, čo je jediný rozlišovací znak 
(cyklámen európsky má na listoch biele škvrny). Príjemne 
voňajúce kvety vyrastajú na stvoloch vysokých 10 – 15 cm. 
U citlivejších ľudí však prenikavá vôňa pri privoňaní zblízka 
môže vyvolať až krvácanie z nosa.

Cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense) 

Každý kvet sa skladá z kalicha s piatimi cípmi a karmíno-
vočervenej až ružovofialovej koruny s podlhovastými až vaj-
covitými cípmi, ktoré na bledšie zafarbenej rúrke odstávajú 
dozadu. 

Cyklámen fatranský kvitne v júli a auguste. Z kvetov vzni-
kajú po opelení hmyzom suché pukavé plody – tobolky. 
Kvetné stopky sa po odkvitnutí špirálovito skrúcajú k zemi, 
kde potom tobolka prezimuje. Semená dozrejú až nasledujú-
ce leto. 

Rastlina je pokladaná za slovenský – veľkofatranský – en-
demit, vyskytuje sa iba na území Veľkej Fatry, čo sa odráža 
i v jej druhovom názve. Rastie na humóznych a vápenatých 
pôdach v chladných a tienistých bukových lesoch s primie-
šanou jedľou a smrekom. Fotografia ju zachytáva medzi vr-
chom Zvolen a Štureckým sedlom, neďaleko osady Liptov-
ské Revúce.

V minulosti sa využíval v ľudovom liečiteľstve. Jeho vňať 
a najmä hľuza obsahuje cyklamín, ktorý má veľmi prudké 
dráždivé účinky. Patrí medzi toxické saponíny, pretože vy-
voláva v krvi hemolýzu (rozpúšťa červené krvinky). Jeho 
hemolytické pôsobenie je zo všetkých známych saponínov 
najväčšie – u človeka už 0,3 g hľuzy vyvoláva zvracanie, bo-

lesti hlavy a žalúdka. Je prudkým jedom i pre ryby, pretože 
im porušuje žiabre. Dnes sa už cyklámenová terapia nepou-
žíva. Cyklamín sa však vstrebáva i kožou, preto je potrebné 
upozornenie i na nebezpečenstvo jeho vonkajšieho použitia.

Svojimi ozdobnými listami, nádhernými kvetmi a vôňou 
priam láka k trhaniu a vyrypovaniu, preto bol na mnohých 
miestach vyhubený. Patrí medzi naše najvzácnejšie druhy, 
z dôvodu potreby zachovania prírodného dedičstva v prírode 
sa nesmie vykopávať a presádzať do kvetináčov (v kvetiná-
čoch sa mu i tak nedarí, lebo sa prispôsobil životnému cyklu 
bukového lesa). Je zaradený k chráneným druhom európske-
ho významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca dosahuje 
99,58 €.

Cyklámen fatranský v tienistom bukovom lese Veľkej Fatry

Celkovým vzhľadom sa táto vzácna ozdoba lesov podobá 
pestovaným cyklámenom (najznámejší z cyklámenov pesto-
vaných v kvetináčoch je cyklámen perzský). Cyklámen fat-
ranský je však drobnejší a bez svetlých škvŕn na listoch.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Cyklámen fatranský – detail kvetu
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Vesmír v človeku

Bol jedným z prvých, kto svojimi objavmi pripravil krok ľud-
stva do kozmu. V dobe, keď sa mystika stredoveku prelínala 
s triezvou exaktnosťou prírodovedy, odhalil zákony pohybu 
planét. Pripravil predohru pre Newtonove dynamické zákony 
gravitácie. V dobe horoskopov uznal, že reálna skutočnosť 
je zdrojom poznania a kritériom pravdy. Hviezdy môžu síce 
dušu človeka naplniť, ale nemôžu samé úspech zaručiť. Skôr 
vyburcujú človeka a do určitej miery ho stavajú do strehu, 
aby zachytil okolo letiacu príležitosť.

Jednoduchý životný osud

Johannes Kepler (27. 12. 1571 – 15. 11. 1630) bol majstrom 
slobodných umení. Študoval teológiu, matematiku a astronó-
miu na univerzite v Tübingene. Stal sa učiteľom matema-
tiky na evanjelickej škole 
v Štajerskom Hradci. Zlo-
žité spoločenské i osobné 
pomery tej doby ho prinú-
tili odísť v roku 1600 do 
Prahy. Tu bol cisárskym 
matematikom a dvorným 
astronómom Rudolfa II., 
protomathematicus regni 
Bohemiae. Pražský pobyt 
(1600 – 1612) bol naj-
plodnejší a najšťastnejší 
v jeho živote. Posilňuje 
ma myšlienka, že neslúžim 
iba cisárovi, ale celému ľudskému rodu, že nepracujem iba 
pre terajšie pokolenie, ale aj pre potomstvo. Neskôr učil na 
gymnáziu v Linci, cestoval, chcel si zaistiť lepšiu budúcnosť. 
Nadšenie pre vedeckú prácu a jej výsledky mu pomáhali pre-
konať útrapy osobného života. Zomrel po zápale pľúc ako ná-
sledku prechladnutia. Meral som oblohu, teraz meriam zeme 
tiene. Myseľ k nebu letela, teraz tu leží moje telo.

Harmónia sveta

Kedykoľvek premýšľam nad krás-
nym poriadkom, v ktorom jedno 
vyplýva z druhého, zdá sa mi, ako 
by som čítal príkaz napísaný nielen 
písmenami, ale priamo bytostnými 
vecami sveta, ktorý hovorí: Člove-
če, použi svoj rozum tak, aby si tieto 
veci pochopil. V knihe Mysterium 
Cosmographicum naznačil svoje 
matematické schopnosti, i keď tam 
uvedené predstavy o vpísaní pra-

videlných mnohostenov do planetárnych sfér boli nespráv-
ne. Presvedčenie o jednoduchom a dokonalom poriadku vo 
vesmíre rástlo. Prirodzeným úsudkom rozumu sa snažil vy-
badať zákonitosti pohybu nebeských telies. Uveril Koperní-

kovým heliocentrickým názorom. Z dlhoročných a presných 
záznamov Tycha Brahe matematicky určil, že obežná dráha 
planéty Mars je elipsa. 

V práci Astronomia nova (1609) sformuloval dva zákony 
pohybu planét (Planéty sa pohybujú po elipsách málo odliš-
ných od kružníc, v ich spoločnom ohnisku je Slnko. Plochy 
opísané sprievodičmi planéty za jednotku čau sú konštantné.). 
Tretí zákon (Pomer druhých mocnín obežných dôb dvoch pla-
nét sa rovná pomeru tretích mocnín dĺžok ich hlavných polo-
sí.) pridal v diele De Harmonice Mundi (1619). Nezáleží mi 
na tom, či budú moje knihy čítať súčasníci alebo potomstvo. 
Možno budú čakať na čitateľov 100 rokov, tak ako boh ča-
kal 6 000 rokov, až niekto pochopí jeho dielo... Ďakujem ti, 
stvoriteľ a pán, že si mi daroval túto radosť zo svojho stvo-
renia, tento úžas nad dielom tvojich rúk... Oznamoval som 
slávu tvojich skutkov ľuďom, pokiaľ môj konečný duch mohol 
pochopiť tvoju nekonečnosť.

JOHANNES KEPLER
PRESVEDČENÝ O HARMÓNII SVETA
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Caeli abdita pandit – vyložil tajomstvá nebies

Tvorca planetárnych zákonov, lebo aj také pomenovanie môže 
nosiť J. Kepler, dosiahol svoju skrytú predstavu – hudbu sfér. 
Pohyby nebeských telies sú večným koncertom: koncertom, 
ktorý sa lepšie vníma rozumom ako sluchom alebo hlasom... 
Niet zázraku väčšieho a vznešenejšieho, ako sú zákony, podľa 
ktorých sa viacerými hlasmi spieva v harmónii... Človek môže 
umeleckým súzvukom mnohých hlasov vyčariť víziu večnosti 
sveta. Nebeská 
mechanika má 
svoje jednoduché 
pravidlá. Keple-
rove zákony pat-
ria do zlatého 
fondu klasickej 
fyziky.

Úspešný fyzik

S Keplerovým menom zostanú spojené aj poznatky o zmen-
šovaní osvetlenia nepriamo úmerne so štvorcom vzdialenosti 
od zdroja, základy náuky o lome svetla a teória ďalekohľadu, 
vysvetlenie dráhy svetelného lúča v oku i predstava o priesto-
rovom videní obidvoma očami. Keplerovo meno nesie ďale-
kohľad, ktorý navrhol zostaviť z dvoch spojných šošoviek. 
Možno je s jeho prácou spájaná aj sentencia: Ubi materia, ibi 
geometria – Kde je hmota, tam je geometria, lebo Kepler sa 
zaujímal aj o odpovede na otázky typu: Čo núti hmotu dodr-
žiavať presné tvary? Aká je to sila, ktorá dáva veciam tvar?

Dosiahol uspokojenie

Priateľom je mi Platón, pria-
teľom je pre mňa svätý Augus-
tín, ale najlepším priateľom 
je pravda... Nikdy slovami 
nevyjadrím rozkoš, ktorú som 
zažil pri svojom objave, napí-
sal Kepler. Aj taká je odme-
na vedeckých priekopníkov. 
Podnetné a vysoko oceňujú-
ce sú slová Alberta Einsteina 
o životných snahách J. Keple-
ra: Chudoba ho neochromila, 
odvahy ho nezbavilo ani ne-
dostatočné pochopenie súčasníkov, čo mali moc, aby rozho-
dovali o jeho živote a diele... Kepler patril k malému počtu 
ľudí, čo sú jednoducho neschopní robiť niečo iné, ako si stáť 
vo všetkých oblastiach za svojím presvedčením.

Údiv z kozmickej štruktúry

Poklad prírodných tajom-
stiev je nevyčerpateľný 
a jeho bohatstvo neopísa-
teľné. Kto z neho vynesie 
na svetlo niečo nové, nedo-
kázal nič viac, než že iným 
otvára cestu k ďalším vý-
skumom. Kepler hľadal je-
dinečnú harmóniu vesmíru 
a spoznal princípy, ktoré 
opisujú pohyb planét. Mal 
nesmierne pevnú vôľu 
a vytrvalosť, nemusel sa 
hanbiť ani za svoj charak-
ter. Prispel k tomu, že z astronómie sa stala skutočná veda. 
Cesty, po ktorých ľudský um dospel k pravde, sú hodné väč-
šieho obdivu ako dosiahnutý cieľ. Správne odhadol, že mate-
matika prepožičiava kráse systém a štruktúre zase krásu. 

Dušan Jedinák
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cované predpisy pre inštitúcie oprávnené udeľovať ceny. Tie 
sa stali predovšetkým najvyšším vedeckým ocenením na sve-
te. Jeho sláva akoby vstala z mŕtvych. 

Úspešný samotár 

Do verejnej školy chodil iba 
jediný rok. Súkromným štú-
diom získal kvalitné vzdela-
nie. Ovládal päť jazykov (ho-
voril plynulo švédsky, rusky, 
francúzsky, nemecky aj ang-
licky), vyznal sa výborne vo 
fyzike a chémii, mal prehľad 
o literatúre (v mladosti aj sám 
literárne tvoril), histórii i fi-
lozofii. Získal 355 patentov, 
precestoval Ameriku i Európu. 
Organizačnými schopnosťami,  
dobrým poznaním ľudí, neú-
navnou pracovitosťou zorga-
nizoval nadnárodné priemyslové impérium. Dosiahol obrov-
ské zisky a predsa nezískal priazeň okolitých ľudí. Stal sa 
najbohatším tulákom Európy. Nemal ženu ani syna. Zomrel 
úplne sám vo svojom paláci v San Reme. 

Testament

Ja, dolu podpísaný Alfred 
Nobel, po zvážení a roz-
hodnutí vyhlasujem týmto 
svoj testament týkajúci sa 
majetku, ktorý som nado-
budol k momentu smrti.

Všetok realizovateľný 
majetok, ktorý zanechá-
vam, má sa rozdeliť týmto 
spôsobom: vykonávatelia 
mojej poslednej vôle musia 
premeniť kapitál na cenné 
papiere a založiť fond, úro-
ky z ktorého sa budú vy-
plácať ako odmena tým, čo 
v priebehu predchádzajú-
ceho roka priniesli ľudstvu 
najväčší prospech. Uvede-
né úroky treba rozdeliť na 
päť rovnakých častí, ktoré budú určené: prvá časť tomu, kto 
urobil významný objav alebo vynález v oblasti fyziky, dru-
há časť autorovi významného objavu alebo zdokonalenia 
v oblasti chémie, tretia časť tomu, kto dosiahol vynikajúce 
úspechy vo fyziológii alebo lekárstve, štvrtá časť autorovi 
najvýznamnejšieho literárneho diela odzrkadľujúceho ľudské 
ideály, piata časť človeku, ktorý významne prispel k zjedno-
teniu národov, odstráneniu otroctva, zníženiu stavu jestvujú-
cich armád a dosiahnutiu mierových dohôd. Ceny v oblasti 
fyziky a chémie má udeľovať Švédska kráľovská akadémia 
vied, cenu za fyziológiu a lekárstvo udeľuje Kráľovský Ka-
rolinský ústav v Štokholme, cenu za literatúru Švédska aka-
démia v Štokholme a mierovú cenu päťčlenný výbor zvolený 
nórskym parlamentom. Moje osobitné želanie spočíva v tom, 
aby cenu dostali vždy tí najzaslúžilejší nezávisle od toho, či 
sú alebo nie sú Škandinávci.

Tento testament je posledný a definitívny, má zákonnú plat-
nosť a ruší všetky moje predchádzajúce testamenty, ak sa ne-
jaké nájdu po mojej smrti.

Napokon, moja posledná záväzná požiadavka spočíva 
v tom, aby po mojej smrti kompetentný lekár jednoznačne 
konštatoval fakt úmrtia a aby až potom bolo moje telo spá-
lené. 

(Paríž, 27. november 1895)

Trvalá stopa

Švédsky priemyselník a chemik-vynálezca Alfred Bern-
hardt Nobel (21. 10. 1833 – 10. 12. 1896) je od roku 1901 
najslávnejším sponzorom vedy na svete, lebo svojím nezvy-
čajným testamentom (vlastnoručne napísaným vo švédčine) 
založil zatiaľ najväčšiu a najvýznamnejšiu vedeckú nadáciu. 
Podľa jeho poslednej vôle z roku 1895 sa vytvorila nezávislá 
neštátna organizácia spravujúca finančný fond a boli vypra-

Osobnosti Osobnosti

ALFRED NOBEL
MELANCHOLIK VEDECKÝCH ÚSPECHOV

26



Pokora sily

Celý život vynikal húževnatosťou, prenikavou inteligenciou, 
skromnosťou a nenáročnosťou. Nevystupoval na verejnosti, 
nedával sa fotografovať, nemal vlastného tajomníka. Jeho 
súkromný život bol skoro plachý. Nemôžem mať ani rodinu 
ako každý človek. Nikdy neviem, či budem ešte večer medzi 
živými. Bez rodiny, blízkych priateľov, v osamotení citových 
hnutí a v zápase ideálov aj ilúzií, neprehral súboj svedomia 
vedca a podnikateľa s nárokmi zanieteného pacifistu. 

Alfred Nobel sa zaoberal výskumom a výrobou výbušnín. 
Vynašiel rozbušku, dynamit (1867) i bezdymový strelný 
prach. Prispel k výrobe syntetického kaučuku a umelej kože, 
zdokonalil systémy diaľkovej signalizácie i poplachových 
zariadení. Osobne kontroloval vo svojich továrňach riskantnú 
výrobu. Veril, že reálna hrozba veľmi účinných zbraní zaže-
nie možnosti vojen: Moje továrne zabránia možno vojne skôr 
než vaše mierové kongresy. Zmýlil sa. 

Dynamit ani účinný strelný prach nenahnal politikom a mo-
cipánom strach. Nobel odsudzoval barbarský spôsob riešenia 
konfliktov násilím. Zamýšľal sa nad osudom celého ľudstva. 
Neprestal zápasiť o riešenie paradoxu vojny a mieru. Uvedo-
mil si zodpovednosť vedcov za stav kľúčových problémov 
prežitia ľudstva. Neexistuje na svete nič, čo by sa nedalo zle 
pochopiť alebo zneužiť. Snažil sa plniť svoje predsavzatie: 
Je lepšie dať živému umelcovi najesť, než mŕtvemu postaviť 
pomník. 

Napriek svojej melancholickej 
a do seba uzavretej povahy, podivín-
skemu životu bezdomovca a zasne-
ného svetoobčana mal neobvyklú 
myšlienkovú vytrvalosť a dosiahol 
duchaplnú múdrosť: Šíriť poznanie 
znamená šíriť blaho. Dôveroval 
ľudským intelektuálnym schopnos-
tiam, zápasil vo svedomí s násled-
kami zneužitia pragmatickej vedy 
a bezbrehého podnikania, uvedomil 
si nástrahy prežitia ľudského rodu 
ako celku, ale aj beznádej jednotlivcov v osamelom úsilí proti 
zlobe v neláskavom prostredí modernizovaného sveta.

Stručný smútok

Niekoľko myšlienok nemôže dôverne priblížiť celý životný 
zápas tvorivého a nepochopeného ducha, ktorým bol Alfred 
Nobel. Naznačia však to, čo často iba tušíme:
• Ak by som za rok mal tisíc nápadov a len jediný z nich by sa 

dal využiť, mohol by som byť úplne spokojný. 
• Snažím sa objaviť substanciu takej ničivej moci, aby zabrá-

nila každej vojne.
• Vedci objavujú prostriedky pre ľudské skutky, ale nerozho-

dujú, či sa použijú na dobré alebo zlé. O tom rozhodujú 
ľudia. Železo nemôže za to, že do seba vrážate bodáky. 

• Môj domov je tam, kde pracujem, a ja pracujem vo všetkých 
kútoch sveta.

• Bol som zblúdilec bez kompasu, rozbitý vrak, stroskotanec 
bez rodiny, bez jediného človeka.

• Pôvodne som myslel, že dynamit prinesie svetu uľahčenie 
práce v lomoch a baniach, ale keď som videl, čo môj vyná-
lez urobil vo vojne, hanbím sa ísť medzi slušných ľudí.

Vytvorenie symbolu

Najnebezpečnejší muž, prezývaný „továrnik smrti“, tes-
tamentom o svojom majetku vytvoril nadáciu oceňujúcu 
osoby, ktoré výsledkami svojej činnosti priniesli ľudstvu 
najväčší úžitok. Pôvodne určené oblasti – fyzika, chémia, 
fyziológia alebo medicína, literatúra, bratstvo medzi národ-
mi – boli neskôr od roku 1969 doplnené Cenou Švédskej 
ríšskej banky za ekonómiu na počesť Alfreda Nobela. 

Nobelove ceny sa stali 
najvýznamnejšou poctou 
za vynikajúce výsledky 
i celoživotné diela vý-
znamných osobností. Na 
jednej strane medaily je 
portrét A. Nobela, na dru-
hej verš od Vergília: Inven-
tas iuvant excoluisse per 
artes (voľne preložené Po-
krokom vo vede a umení prispel k zušľachteniu života alebo 
Aké krásne je dívať sa na ľudský život zušľachtený vynález-
mi). 

Dušan Jedinák
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vyššie piky s tým, že plánuje, že tretí tromf odovzdá súperom 
a ukáže karty (už nestratí žiaden ďalší zdvih). 

Západ však v druhom kole tromfy nepriznal a hlavný hráč 
sa začne sťažovať, akú „má smolu“, keď piky sú medzi ob-
rancami rozdelené 4:1 miesto častejšieho 3:2. Východu zo-
stali až dva tromfy (♠Q a ♠J), ktoré sú už najvyššie, a teda sú 
to isté zdvihy obrany. A pretože vydražiteľ už odovzdal dva 
v srdciach, príde tak o štyri a padne. Zohrával však dobre? 
Nemohol záväzok zachrániť? 

Samozrejme, mohol. Ak by si svoje kroky správne naplá-
noval, musel by počítať i s horším delením tromfov, a teda 
stačilo ich rozohrať bezpečne. Mal by si uvedomiť, že ak má 
štyri piky západ, nedá sa nič robiť, ale ak ich má východ (ako 
na diagrame), bezpečná zohrávka bude iste úspešná. Musí 
preto najprv stiahnuť eso a pokračovať malou a ak východ 
pridá tiež nízku kartu, neberie zdvih kráľom (Q a J súpera 
by sa stali istými zdvihmi), ale pridá desiatku a odovzdá iba 
jednu piku na figúru. Ak by východ pridal v druhom kole 
tromfov figúru, juh ju berie kráľom a po prechode na stôl 
károvým esom zahrá malú piku proti desiatke v ruke, ktorá 
ihneď alebo o kolo neskôr získa zdvih. Potom si stiahne svoje 
trefy a kára. Ak by východ tretí tromf ihneď nezobral, zostane 
mu najvyšší v hre. Po zahraní posledného tromfového kola 
by však hlavný hráč stratil kontrolu nad partiou, pretože by 
už nemal tromfy a súperi by si mohli odohrať svoje srdcia. 
Preto v tomto prípade hlavný hráč nezahrá posledný tromf 
a ponechá na rozhodnutí súpera, kedy si ho uplatní. Tým, že 
mu ešte ostane tromf, nehrozí mu nebezpečenstvo odohratia 
srdcových zdvihov. 

Pri tomto type bezpečnej zohrávky nebolo nutné obetovať 
zdvih, pretože o jeden by hlavný hráč prišiel v každom prípa-
de. Dôležité je však správne načasovanie, kedy ho odovzdá. 
V bridži platí dobrá zásada: Ak musíte odovzdať zdvih, odo-
vzdajte ho čo najskôr.

Všeobecne nie je dobré, ak vo farbe odohráte vysoké figúry 
a necháte v nej bez ochrany malé karty, pokiaľ neviete, aké 
je ich delenie u súperov. Ale ak odovzdáte malú kartu včas, 
zachováte si kontrolu nad farbou.

Nie je vždy možné zabezpečiť si splnenie záväzku tak, ako 
to bolo v doterajších príkladoch. Často budete musieť obe-
tovať možný nadzdvih, pretože i tu platí „niečo za niečo“. 
Časté sú situácie, keď môžete získať aj všetky zdvihy, ale pri 
veľmi zlom delení farby ich môžete stratiť i dva. Pozrite sa na 
tento jednoduchý príklad.

Ak si už nemôžete dovoliť 
stratiť žiadny zdvih neostáva 
vám nič iné iba zatnúť zuby 
a impasovať so ♥Q s tým, že 
kráľ je na západe a navyše far-
ba je delená 2:2. Úspešní bude-
te približne v pätine prípadov.

Vaše šance na splnenie slemu podstatne stúpnu, ak si mô-
žete dovoliť odovzdať jedno srdce. Veľa hráčov impasuje 
dámou i v tejto situácii a pokiaľ je kráľ na východe, nič sa 
nestane, ak je farba delená 2:2 (približne 40 % prípadov).

Úplnou katastrofou však je, ak je za esom singel kráľ (ako 
v ukážke), čo znamená, že okrem tohto zdvihu získajú súperi 

Bridž Bridž

Pre bridž je charakteristické, že obe súperiace dvojice zvá-
dzajú neľútostný boj o každý zdvih. A aby o žiaden z nich 
zbytočne neprišli, musia byť pri rozohrávaní jednotlivých fa-
rieb veľmi opatrní.

Snažiť sa zinkasovať čo najviac zdvihov je správne, ale tre-
ba mať vždy na zreteli, že hlavným cieľom bridžu je splnenie 
záväzku, ktorý ste vydražili. Prípadné zdvihy navyše sú iba 
šľahačkou, ktorá zlepší chuť zákuska. Na bezpečnosť musíte 
myslieť o to viac, o čo je vyšší záväzok, a tým i prémia, o kto-
rú bojujete. Pri slemoch berte do úvahy i fakt, že nie každý 
pár ho vydraží. A ak vás súperi okontrovali, neriskujte získa-
nie zdvihov navyše – keď splníte, vysoký profit vás neminie.

Ak vidíte, že pri určitej nepriaznivej distribúcii tromfov 
alebo inej dôležitej farby vám hrozí, že padnete, obzrite sa 
po možnostiach, ako svoj záväzok splniť i v tomto prípade. 
Občas sa to dá dosiahnuť celkom bezbolestne ako v nasledu-
júcom príklade.

Hlavný hráč, ktorý mal takúto skvelú 
tromfovú farbu, začal bezstarostne odo-
hrávať vysoké figúry; najprv eso a bol 
veľmi prekvapený, keď prišiel o tromfový 
zdvih, pretože západ nepriznal ani jeden 
tromf, a teda východ uplatnil svojho dol-
níka zo štvorfarby J 8 4 3.

S takýmto rozložením farby, keď je impas možný na obe 
strany (proti 9 alebo 10), je bezpečné najskôr odohrať kráľa 
alebo dámu a pohodlne dolníka vyimpasovať, nech by bol 
u hociktorého z obrancov. Ak by však juh nemal desiatku 
(napr. A 7 6 3), potom je už namieste začať esom, aby bolo 
možné získať všetky zdvihy, pokiaľ má západ v ruke J 10 8 4 
(ak by ich mal východ, nedá sa proti strate jedného tromfové-
ho zdvihu nič robiť). Na záver treba už len dodať, že ak by sa 
tromfy delili 2:2 alebo 3:1, čo sa zistí už v prvom zdvihu, keď 
priznajú farbu obaja obrancovia, stačí odohrať tri najvyššie 
tromfy.

Veľmi častý spôsob bezpečnej zohrávky si ukážeme na na-
sledujúcom príklade.

Juh zohráva záväzok 4♠. Západ vyniesol ♥A, ďalej pokra-
čoval ♥K a vyniesol ♣3. Hlavný hráč berie esom a v súlade 
so zásadou, že vytromfovať treba čo najskôr, odohrá dva naj-
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Bridž Bridž

A ešte jeden trochu ťažší, i keď typický 
príklad. Zohrávate malý pikový slem a toto 
je vaša tromfová farba. V bočných farbách 
nič nestratíte, takže môžete získať všetkých 
trinásť zdvihov, pokiaľ sú tromfy delené 
priaznivo a trafíte pikovú dámu. Pri plá-
novaní zohrávky však nesmiete podľahnúť 
prílišnému optimizmu a ani hrať neuvážene. S takouto trom-
fovou farbou menej skúsený hráč si najskôr odohrá pikového 
kráľa a zahrá impas na dámu (malá proti ♠J) s tým, že ak 
nesedí, stratí iba jeden zdvih.

To je v poriadku, pokiaľ sú tromfy priaznivo delené 3:2. 
Ale čo ak sú delené 4:1, pričom západ má v ruke Q 10 8 5? 
V takom prípade padnete, pretože prídete o pikovú dámu 
i desiatku. Ako sa poistiť proti distribúcii 4:1? Samozrejme, 
aj tu pomôže bezpečná zohrávka.

Treba začať pikovým esom. Ak všetci pridajú, vynesiete 
malú piku k stolu. Ak západ pridá tiež malú, nasadíte deviat-
ku! Ak ju zoberie východ, nevadí, pretože v tom prípade sú 
piky delené 3:2.

Ak by v druhom kole tromfov západ nepriznal, zoberiete 
zdvih s ♠K a vrátite piku k ♠J a odovzdáte iba jeden zdvih.

V tejto kapitole sme sa venovali hlavne bezpečnému rozo-
hrávaniu jednotlivých farieb. Ale to ani zďaleka nie sú všet-
ky možnosti, ktorými bojujeme proti nepriaznivému deleniu 
farieb. Patria sem i rôzne techniky, z ktorých je najfrekven-
tovanejšou prepúšťanie, s ktorou ste sa už stretli v kapitole 
Plánovanie zohrávky, alebo s ktorými sa zoznámite v ďalších 
pokračovaniach tohto seriálu. 

Na záver ešte jedna ukážka. Juh zohráva 
záväzok 3 bez tromfov po výnose pikovou 
štvorkou, ktorý berie dolníkom. Počíta svoje 
isté zdvihy – je ich osem (tri piky, tri srd-
cia a dva trefy). Na prvý pohľad je jasné, 
že deviaty je možné získať v trefoch po vy-
pracovaní tejto farby alebo v kárach. Keďže 
trefov má hlavný hráč viac, rozhodol sa pre 
ich vypracovanie.

Jediným problémom juhu je nedostatok 
vstupov na stôl. Ak by odohral trefové eso 
a trefového kráľa a po nich malý tref, už by 
sa nemal ako dostať na stôl, aby uplatnil vy-

pracovaný tref (ak sa delia 3:2). Preto v súlade so zásadou ak 
musíte odovzdať zdvih, urobte tak pri prvej príležitosti, zahral 
z oboch rúk malú kartu.

Zobral vrátenú piku a opäť vyniesol tref s tým, že si od-
ťahá zvyšok farby a splní i s nadzdvihom. Východ však tref 
nepriznal a hlavný hráč padol, pretože v trefoch získa iba eso 
s kráľom.

Iste ste sa už medzitým naučili, že hlavný hráč sa mal 
chrániť proti nepriaznivej distribúcii 4:1, teda bolo nutné 
prepustiť ešte jeden tref. Mohol si to dovoliť, pretože v ruke 
by mu ešte jeden zostal ako vstup na stôl, kde by získal 
potrebný deviaty zdvih na vypracovaný malý tref, a ak by 
súperi zaútočili do kár, mohli by si síce zobrať svoje eso 
a kráľa, ale zároveň by hlavnému hráčovi vypracovali káro-
vý zdvih na dámu.

Ivan Tatranský

i ďalší (na dolníka) a pevný záväzok tak porazia. Ak si teda 
môžete dovoliť stratiť jeden zdvih, ale nie dva, hrajte bez-
pečne – malá k esu a ak kráľ nevypadne, vráťte sa do ruky 
a zahrajte malú proti dáme. Ak je kráľ na západe, síce urobí 
zdvih, ale určite neprídete o dámu. Ak je kráľ na východe a je 
aspoň druhý, tak by zdvih urobil pri ľubovoľnom rozohrávaní 
tejto kombinácie.

V druhej domácej úlohe bolo treba odpo-
vedať na otázku: Ktorú kartu vynesiete ako 
prvú, aby ste pri akomkoľvek delení sŕdc 
nestratili viac ako jeden zdvih?

Často i skúsený hráč nerozohrá túto kom-
bináciu korektne. Ak ste zvolili ♥A, stratíte 
dva zdvihy, ak budú štyri karty 
na východe, ako vo vedľajšom 
diagrame. Ak by ste zahrali ♥Q 
(J) tiež stratíte dva zdvihy, ak 
má štyri chýbajúce srdcia zá-
pad. Jediný správny postup je 
vyniesť malú kartu z juhu proti 
srdcovej dáme, čo zabráni strate dvoch zdvihov bez ohľadu 
na to, ktorý z obrancov má zvyšné štyri karty. Odporúčam, 
aby ste si túto kombináciu rozložili na stole a overili si to.

Často sa stretnete s tou-
to situáciou: Pokiaľ musíte 
získať päť zdvihov, ne-
ostane vám nič iné, ako si 
stiahnuť obe vysoké srdcia 
s nádejou, že vypadne dru-
há dáma. 

Ak vám však na splnenie stačia štyri zdvihy, môžete ich 
s istotou získať i pri zlom delení farby (4:1), keď uvedenou 
hrou by ste prišli až o dva (Q a 10). Odohrajte preto iba eso 
(čo ak vypadne singel honér) a zahrajte malú proti dolníko-
vi, ktorý ihneď alebo neskôr berie zdvih a súperi získajú iba 
dámu. 

A ak by mal tie isté štyri karty východ, uspejete touto hrou 
tiež. Východ síce zoberie dolníka dámou, ale neskôr po ná-
vrate na stôl súperovu desiatku vyimpasujete (malá zo stola 
oproti K 9).

Nie vždy to, čo je štandardné, je i bezpečné. Štandardne sa 
táto kombinácia začína rozohrávať srdcovým kráľom a im-
pasuje sa srdcovým dol-
níkom. Ak tento impas 
sedí, získate tri až štyri 
zdvihy (ak sú srdcia de-
lené 3:3). Ak vám však 
stačia tri zdvihy, ale iba 
dva by boli pohromou 
(čo by sa určite stalo takouto hrou v našom príklade), potom 
je tu priestor na bezpečnú zohrávku. 

Tu už „štandard“ neplatí, pretože optimálne je najprv odo-
hrať eso a kráľa. Ak je dáma druhá, vypadne, a dolník zís-
ka potrebný tretí zdvih. Ak je delenie 3:3, tretí zdvih získate 
ako diaľkový na štvrtú kartu. Ak je delenie farby 4:2 i viac 
s dĺžkou na západe i s dámou (ak by tieto štyri karty boli na 
východe, nepomôže nič), potom v treťom zdvihu vynesiete 
malú z juhu a dolník ihneď alebo o zdvih neskôr zoberie po-
trebný tretí zdvih.
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V minulom čísle sme písali o parazitoch (cudzopasníkoch) 
všeobecne a opísali sme vonkajšie parazity, ktoré už každý 
z nás mohol vidieť a v horšom prípade zažil ich „útok“ aj na 
vlastnej koži. V tomto článku sa budeme venovať ľudským 
cudzopasníkom žijúcim vnútri organizmu hostiteľa, ktoré sa 
nazývajú endoparazity. Existuje ich veľké množstvo, mno-
hými sa môžeme nakaziť od zvierat, prípadne ich šíri hmyz, 
a preto sa dnes zameriame na len druhy, ktoré sa šíria medzi 
ľuďmi navzájom. 

Mrľa detská 

Mrľa detská (Enterobius vermicularis) je pomerne častý 
črevný parazit vyskytujúci sa na celom svete. Vajíčka tohto 
parazita boli nájdené v skamenenej stolici (koprolitoch) ľudí 
z 8. tisícročia pred naším letopočtom a aj v múmiách. Posti-
huje, ako to napovedá už jej názov, najmä deti, čo súvisí so 
spôsobom jej prenosu. 

Mrle sú tenké červy bielej farby, samička meria 10 – 12 mm 
x 0,5 mm, samček je menší, má len 3 – 6 mm x 0,2 mm. Žijú 
v čreve človeka, o ktoré sa prichytávajú ústnym otvorom a ži-
via sa bunkami čreva a rôznymi baktériami. Krátko po kopu-
lácii samčeky hynú a v tele samičiek sa za mesiac vytvorí až 
11 000 vajíčok veľkých len 50 – 60 mm x 20 – 30 µm.

Mrľa detská v hrubom čreve

Oplodnené samičky si „vymysleli“ veľmi dômyselný spô-
sob, ako zabezpečiť, aby sa ich potomstvo dostalo tam, kam 
má, teda do nového hostiteľa. Tieto starostlivé mamičky pre-
chádzajú hrubým črevom a vyliezajú cez konečník, do okolia 
ktorého kladú vajíčka. Ich migrácia je periodická a prebieha 
v noci, počas spánku hostiteľa. Po nakladení vajíčok zalezie 
samička naspäť do čreva, kde po čase hynie. Za optimálnych 
podmienok (37 °C, vlhko) vajíčka dozrú a stávajú sa nákazli-
vými už za 6 hodín. Prenášajú sa na bielizeň, po zaschnutí sa 
rozprašujú vo vzduchu a odtiaľ na rôzne predmety, dokonca 
aj na potraviny. Potom ich zhltnú a nakazia sa ďalší ľudia, 
noví hostitelia. 

Migrácia samičky a kladenie vajíčok spôsobuje svrbenie 
v okolí konečníka. Pri škrabaní sa potom vajíčka dostanú na 
prsty a za nechty a môžu byť zanesené späť do úst, čo ve-
die k opätovnému nakazeniu (reinfekcii). Okrem svrbenia sa 
u silne nakazených osôb môžu objaviť bolesti brucha a hlavy, 

hnačky, chudnutie a nespavosť. Nakoľko u malých detí ešte 
nie sú vytvorené dostatočné hygienické návyky, sú najčastej-
šie postihnutými práve ony a nákaza sa často vyskytuje v det-
ských kolektívoch. Diagnóza sa stanoví jednoduchým spô-
sobom. Hneď ráno sa dieťaťu nalepí na kožu pri konečníku 
priehľadná lepiaca páska, na ktorú sa drobné vajíčka nalepia. 
Páska sa potom prilepí na podložné sklíčko, ktoré sa prezerá 
pod mikroskopom. 

Vajíčka mrle detskej pod mikroskopom

Škrkavka detská 

Ďalším častým parazitom detí sú škrkavky detské (Ascaris 
lumbricoides), ľudovo označované aj ako hlísty. Sú pomerne 
veľké, samičky dosahujú dĺžku až 20 – 40 cm a hrúbku 0,8 cm. 
Samčeky sú menšie, ich rozmery sú 15 – 30 cm x 0,5 cm. 
Telo je valcovité, žltkastej farby. Škrkavky majú obrovský 
reprodukčný potenciál, podľa niektorých odhadov dokáže sa-
mička vyprodukovať denne až 150 000 – 200 000 vajíčok vi-
diteľných len pod mikroskopom (45 – 75 µm x 35 – 50 µm). 
Tie sa v stolici dostávajú 
do vonkajšieho prostre-
dia, kde sa v nich zhruba 
za 18 dní vyvinie infekčná 
larvička. Vajíčka sú veľmi 
odolné a za priaznivých 
podmienok (dostatočná 
vlhkosť a teplota) dokážu 
infekčné (nákazlivé) „ča-
kať“ na svojho hostiteľa aj 
10 rokov.

Človek sa nakazí po skonzumovaní vajíčok nalepených na 
zelenine, ovocí, na znečistených rukách alebo po vypití kon-
taminovanej vody. V čreve človeka sa potom larvičky z vajíč-
ka uvoľnia a vydajú sa na cestu po organizme. Aktívne preni-
kajú cez črevnú stenu do krvného obehu, ktorý ich zanesie do 
pečene a neskôr cez srdce do pľúc. Tu preniknú do dýchacích 
ciest, pri kašľaní sa vo vykašlanom hliene dostanú až do úst 
a po prehltnutí znova do žalúdka a tenkého čreva. Počas tohto 
„cestovania“ sa larvy niekoľkokrát zvliekajú, aby nakoniec 
v čreve dozreli na dospelé jedince, ktoré žijú asi jeden rok. 
Migrujúce larvy niekedy zablúdia aj do iných orgánov, do-
konca u tehotných žien dokážu prejsť cez placentu a nakaziť 
nenarodené bábätko. Aj to dokazuje úžasnú schopnosť para-
zitov nájsť si cestu k novému hostiteľovi a šíriť sa ďalej.

ENDOPARAZITY – CUDZOPASNÍKY ŽIJÚCE V NÁS

Biológia Biológia

Vajíčko škrkavky detskej  
pod mikroskopom
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Biológia Biológia

U nakazeného človeka spôsobujú prvé príznaky už larvy 
migrujúce cez pľúca, kedy môžeme pozorovať kašeľ, ťaž-
kosti pri dýchaní, zvýšené teploty a bolesti hrudníka a hlavy. 
Pri výskyte škrkaviek v čreve môže nakazený trpieť boles-
ťami brucha, poruchami trávenia, nechutenstvom, vracaním 
a hnačkami. Vo všeobecnosti však platí, že príznaky sa obja-
vujú až pri silnom nakazení, prítomnosť len niekoľkých hlíst 
v čreve ostáva väčšinou bez povšimnutia. Pri veľmi silnom 
nakazení, ktoré sa občas vyskytuje u sociálne slabších vrstiev 
a u marginalizovaných skupín obyvateľstva bol pozorovaný 
aj odchod parazitov ústami či nosom.

Ochorenie sa potvrdí pri náleze typických vajíčok v stolici 
pacienta a na liečbu je k dispozícii viacero účinných príprav-
kov. 

Škrkavka detská

Pásomnica detská 

Skupinku parazitov postihujúcich najčastejšie deti uzavrie 
pásomnica detská (Hymenolepis nana). Aj keď sa vyskytuje 
zriedkavejšie ako predchádzajúce dva druhy, môže sa objaviť 
najmä u detí a v detských kolektívoch žijúcich v nehygienic-
kých podmienkach. Hostiteľom tejto pásomnice sú totiž aj 
hlodavce (myši, potkany), ktoré v truse vylučujú do prostre-
dia vajíčka a môžu tak prispieť k šíreniu parazita aj do ľud-
skej populácie.

Tri dospelé jedince pásomnice detskej pozorované pod lupou

Pásomnica detská patrí k drobným druhom pásomníc, do-
sahuje dĺžku len asi 4 cm. Má ploché telo svetlej farby, ktoré 
sa skladá zo 100 – 200 článkov. Každý článok je hermafrodi-
tický, to znamená že obsahuje samčie aj samičie reprodukčné 
orgány. Gravidný článok obsahuje 80 – 200 vajíčok, ktoré sa 

po jeho natrávení uvoľnia 
v tráviacom trakte hostite-
ľa. Vývin pásomnice pre-
bieha priamo alebo nepria-
mo. Pri priamom vývine 
infekčné vajíčko skonzu-
muje definitívny hostiteľ 
(človek, hlodavec), u kto-
rého sa v tráviacom trakte 
z vajíčka vyvinie larvička 
(onkosféra), ktorá za 1 až 
2,5 mesiaca dorastie na dospelého jedinca produkujúceho va-
jíčka. V nepriamom životnom cykle sa uplatňujú medzihos-
titelia, ktorými sú rôzne druhy hmyzu (blchy, múčne červy). 
Po zožratí vajíčok sa v ich tele vytvorí drobná cysta obsahu-
júca nákazlivé štádium pásomnice, ktorým sa potom nakazí 
definitívny hostiteľ. Tento spôsob vývinu je však aktuálny 
skôr u hlodavcov.

Pásomnica detská spôsobuje svojmu hostiteľovi, v ktorého 
stolici nájdeme typické vajíčka veľké len 30 – 50 µm, bolesti 
brucha, nechutenstvo, zvracanie, hnačky, niekedy bolesti hla-
vy, unavenosť a podráždenosť.

Hlavička pásomnice rodu Hymenolepis pod rastrovacím mikroskopom

Škárovec široký

Škárovec široký (Diphyllobothrium latum) sa na rozdiel od 
predchádzajúceho druhu pásomníc považuje za najdlhšiu 
pásomnicu človeka. Meria 5 – 12 metrov, ale niekedy môže 
dosiahnuť dĺžku až 20 m. Môže nakaziť aj psov, mačky, med-
vede a iné zvieratá konzumujúce ryby, avšak v takom prípade 
meria len okolo 1,5 m. Telo tejto pásomnice je slonovinovej 
farby a tvorí ho hlavička, krček a 2 000 – 4 000 hermafrodi-
tických článkov. Drobné vajíčka (50 – 76 µm x 40 – 50 µm) 
sa zo zrelých článkov uvoľňujú cez otvor na spodnej strane 
a odchádzajú so stolicou. Prázdny článok sa potom rozpadne.

Vývojový cyklus škárovca je zložitý, lebo potrebuje až 
troch hostiteľov a je viazaný na sladkovodné prostredie. Keď 
sa vajíčka, odchádzajúce z organizmu definitívneho hostiteľa 
v stolici, dostanú do vody, uvoľní sa z nich larvička (korací-
dium), ktorá aktívne preniká do vodných kôrovcov, prvých 
medzihostiteľov. V ich tele sa vyvinie ďalšie larválne štá-
dium (procerkoid), infekčné pre sladkovodné ryby, druhých 
medzihostiteľov, ktoré kôrovce prehltnú spolu s planktónom. 

Vajíčko pásomnice detskej  
pod mikroskopom
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Procerkoid prenikne cez črevo ryby do jej svalstva a vnú-
torných orgánov, kde sa premení na tretie larválne štádium 
(plerocerkoid). Táto larva je pomerne veľká, má veľkosť 
1 – 2 cm, a je infekčná pre definitívnych hostiteľov (človek, 
mäsožravce), ktorí sa nakazia po konzumácii nedostatočne 
tepelne upraveného rybieho mäsa.

Larvy (plerocerkoidy) škárovca širokého v svalovine lososa

Priebeh ochorenia u človeka závisí od počtu pásomníc 
v čreve. Môže byť bezpríznakový, niekedy sa objavujú trávia-
ce ťažkosti, úbytok hmotnosti a pri väčšom počte parazitov 
môže dôjsť až k upchatiu čreva. Závažnou komplikáciou býva 
chudokrvnosť (anémia) spôsobená poruchou tvorby krvi v dô-
sledku výrazných strát vitamínu B12. Škárovec má totiž afinitu 
k tomuto vitamínu, ktorý pohlcuje celým povrchom tela. Po-
stihnutý človek pociťuje únavu, závraty, mravčenie v prstoch, 
pálenie na jazyku, býva bledý a môže mať zvýšenú teplotu.

Spoľahlivou diagnostickou metódou na potvrdenie ochore-
nia je mikroskopický dôkaz vajíčok v stolici pacienta, nieke-
dy je v možné v stolici voľným okom vidieť články škárovca 
odchádzajúce v podobe krátkych retiazok. Najjednoduchším 
spôsobom ako zabrániť nakazeniu je konzumovať len dosta-
točne tepelne upravené ryby. Larválne štádium pásomnice 
hynie pri teplote 56 °C, ktorá musí pôsobiť aspoň 5 minút, 
alebo po zmrazení na – 18 °C, ktoré trvá minimálne 24 hodín.

Škárovec široký (Diphyllobothrium latum)

Háďatko črevné 

Strongyloidóza je ochorenie vyvolané háďatkom črevným 
(Strongyloides stercoralis). Vyskytuje sa najmä v subtropic-
kých a tropických oblastiach, ale môžeme si ju doniesť aj 
z dovolenky v južnej Európe a veľmi zriedkavo sa môžeme 

nakaziť aj priamo na Slovensku. 
Tento parazit už nie je typický pre 
deti, postihuje najmä osoby pracu-
júce s pôdou.

Ako naznačuje názov, háďatko 
je drobný cudzopasník, len ťažko 
viditeľný voľným okom, lebo sa-
mička meria asi 2 mm a samček 
iba 1 mm. 

Zaujímavým je jeho veľmi zlo-
žitý vývinový cyklus, v ktorom 
sa strieda parazitická (v hostiteľovi žijúca) a neparazitická 
(voľne žijúca) generácia. Parazitujúce samičky produkujú 
v tenkom čreve vajíčka, ktoré sa so stolicou dostanú do von-
kajšieho prostredia. Tu sa z nich vyliahnu larvičky, z ktorých 
sa časť mení na infekčné samičie larvičky schopné nakaziť 
nového hostiteľa a zvyšok ostáva žiť v pôde ako neparazi-
tujúca generácia samcov a samičiek. Z ich vajíčok sa potom 
vyvíjajú infekčné larvy čakajúce na svoju obeť. Keď sa do-
stanú do kontaktu s kožou človeka, aktívne cez ňu prenikajú 
a dostanú sa do krvi, ktorá ich zanesie do srdca a potom do 
pľúc. Po vykašľaní a prehltnutí sa dostanú do čreva, kde po-
hlavne dospievajú a začínajú produkovať vajíčka. Nakaziť sa 
ale môžeme aj po konzumácii vody či potravy kontaminova-
nej vajíčkami háďatka črevného.

Prejavy ochorenia závisia od jeho fázy. Počas prenikania 
larvičiek kožou postihnutý pociťuje svrbenie, objaví sa za-
červenanie a niekedy vyrážky. Prítomnosť lariev v pľúcach sa 
prejaví kašľom a sťaženým dýchaním a nakoniec črevná fáza 
je charakteristická bolesťami brucha, nafukovaním, zvraca-
ním a hnačkami. Na potvrdenie diagnózy je potrebné zachy-
tiť v čerstvej stolici drobné pohyblivé larvičky, ale používajú 
sa aj iné, napríklad imunologické metódy.

Zmeny na koži spôsobené migrujúcou larvičkou háďatka črevného

Naším cieľom nie je niekoho vystrašiť, či urobiť z neho hy-
pochondera. Parazity, ako to naznačujú archeologické nálezy, 
s nami žijú už tisíce rokov a vzhľadom na svoje schopnosti 
šíriť sa zrejme budú žiť aj naďalej. Na väčšinu parazitárnych 
ochorení, aj na tie, ktoré spomíname v článku, existujú účinné 
liečivá. Je ale potrebné uvedomiť si, že dôležitejšia a ľahšia je 
ochrana pred nakazením (prevencia), ktorá spočíva v jedno-
duchých opatreniach, ako je dodržiavanie hygieny, dôkladné 
umývanie rúk, ovocia a zeleniny či tepelná úprava potravín. 

Daniela Antolová 

Biológia 

Háďatko črevné pozorované 
pod mikroskopom
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Prečo ľudia plešivejú?

V ĎALŠOM ČÍSLE ČASOPISU NÁJDETE

Skvosty v rastlinnej ríši

Večne mladý

Rastliny okolo násOperence okolo nás



V. tomto. školskom. roku. 2011/2012. vyjdú. tri. čísla. časopi-
su.Mladý.vedec.–.15..číslo.držíte.práve.vo.svojich. rukách,.
16..číslo.plánujeme.vydať.vo.februári.2011.a.17..číslo.v.júni.
2012.
V.rámci.projektu.podporeného.z.APVV.bude.časopis.zdar-

ma. distribuovaný. na. školy,. ktoré. oň. prejavia. záujem..Toto.
číslo.opäť.zasielame.na.všetky.základné.a.stredné.školy.na.
Slovensku..Ďalšie.čísla.však.budeme.zasielať.len.na.tie.školy,.
ktoré.nám.potvrdia.svoj.záujem.o.časopis.vyplnením.objed-
návkového.formulára.a.jeho.zaslaním.na.našu.adresu

objednavky@mladyvedec.sk.
Bezplatné. distribuovanie. časopisu. je. obmedzené. na.

1.–.2.kusy..Okrem.nich.však.máte.možnosť.doobjednať. si.
aj.viac.čísel.časopisu,.pričom.za.každý.ďalší.kus.časopisu.sa.
platí.1.€..Poštovné.a.balné.vám.bude.účtované.len.za.tie.ča-
sopisy,.ktoré.si.objednáte.nad.rámec.bezplatných.výtlačkov,.
takže. ak. si. objednáte. 1. číslo. zdarma. a. 4. platené. 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.
1.euro,.teda.ročné.predplatné.je.vo.výške.3.eurá..V.prípade,.
že. chcete. odoberať. rôzne. počty. kusov. z. jednotlivých. čísel.
časopisu,.vyznačte.to.v.objednávke..Výšku.poštovného.a.bal-
ného. uvádzame. v. tabuľke.. Pri. väčších. objednávkach. bude.
výška.poštovného.a.balného.určená.individuálne..
Tento.spôsob.zvýhodňuje.veľké.objednávky.pred.menšími,.

preto.odporúčame.objednávať.časopis.spoločne.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.
budeme.účtovať.poplatok.za.poštovné.a.balné.vo.výške.1.€.
Požiadavky.na.zaslanie.15..čísla.budeme.riešiť.do.vypreda-

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

OBJEDNÁVKA ČASOPISU NA ŠKOLSKÝ
ROK 2011/2012

Počet kusov časopisu Poštovné a balné za jednu zásielku Poštovné a balné spolu
1  –. 4 1,00.€ 3,00.€
5  –. 8 1,40.€ 4,20.€

  9  –  16 2,70.€ 8,10.€
17  –  40 3,60.€ 10,80.€
41  –. 80 4,10.€ 12,30.€

  81  –. 120 5,50.€ 16,50.€

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.1.€).
Podpis.a.pečiatka:...................................................................................................................................

Počet.platených.objednávaných.kusov.časopisu
15..číslo 16..číslo 17..číslo


