
Orešnica perlovaná sa ozýva dosť málo. Jej hlas je však 
typický – skoro na jar a v lete vydáva tvrdé drnčiace zvuky, 
ktoré majú strojový charakter „krrrrrrr“ a často sa niekoľko-
krát za sebou opakujú. Jej vrčavý hlas je drsnejší a prenika-
vejší ako u sojky škriekavej. Spieva iba málokedy – jej tichý 
spev zložený z prenikavých drsných a štebotavých zvukov 
pripomína straku obyčajnú.

Orešnica perlovaná medzi Lopušnou dolinou a vrchom Kozí kameň 
neďaleko Svitu

Hniezdi na stromoch. Hniezdo stavajú obaja rodičia. Sami-
ca znáša raz ročne v období od marca do augusta 3 – 5 svet-
lomodrých vajec s fialovozelenými škvrnami. Sedí na nich 
17 – 19 dní, pričom ju kŕmi samec. Po narodení sa o mláďatá 
starajú obaja partneri 25 dní. Kŕmia ich zmiešanou potravou 
(najmä limbovými a lieskovými orieškami, menej hmyzom 
a drobnými stavovcami). Dospelé jedince sú na jar a v lete 
všežravé – živia sa hmyzom a bobuľami. 

Obýva nížinné ihličnaté lesy Škandinávie a Ruska, ale i hor-
ské ihličnaté lesy strednej a východnej Európy. Žije i v zmie-
šaných lesoch. Vyskytuje sa aj na Balkánskom polostrove, 
v Japonsku a Číne. Na Slovensku ju môžeme pomerne často 

vidieť vo Vysokých Tatrách v korunách stromov vedľa turis-
tického chodníka medzi Štrbským a Popradským plesom. Pri 
hľadaní potravy ju ornitológovia pozorovali i v záhradách na 
okrajoch obcí a miest.

Vo Vysokých Tatrách je hlavnou konzumentkou semien 
limby. Tieto semená sú oveľa väčšie a ťažšie ako semená 
borovice sosny, preto ich rozsievačmi sú iba živočíchy, ktoré 
ich konzumujú. Orešnica perlovaná odlamuje dokonca celé 
šišky borovice limbovej, v skalných štrbinách si ich rozo-
berá a požiera ich chutné semená. Časť semien postráca, 
a preto borovice limbové vyrastajú často vysoko na strmých, 
neprístupných miestach. 

Podľa najnovšej legislatívy patrí k chráneným druhom ná-
rodného významu a spoločenská hodnota jedného jedinca 
predstavuje 331,93 €.

Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st., autorka

Biológia

Dutiny starých stromov slúžia orešnici perlovanej ako zásobáreň 
semien na zimu

V 19. čísle nášho časopisu ste sa mohli dočítať že, trojčlen-
né družstvo vysokoškolských študentov Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 
(Tomáš Belan, Vladimír Boža, Peter Fulla) zvíťazilo na stre-
doeurópskom regionálnom kole ACM ICPC 2012 v konku-
rencii 77 tímov univerzít strednej Európy. Vedúcim družstva 
bol RNDr. Michal Forišek, PhD. 

ACM ICPC je medzinárodná súťaž univerzít v programo-
vaní a jej regionálne kolo, zahŕňajúce univerzity strednej Eu-
rópy, sa konalo v novembri 2012 v poľskom meste Krakov 
na Jagelonskej univerzite. Najlepšie tri tímy postúpili na ce-
losvetové finále, ktorého dejiskom bol ruský Petrohrad. To sa 
konalo 30. júna až 4. júla 2013. Zúčastnilo sa ho 102 trojčlen-
ných tímov z celého sveta, ktoré si vybojovali postup v rámci 
svojich oblastí umiestnením na popredných priečkach. Slovenský tím (zľava Tomáš Belan, Vladimír Boža, Peter Fulla)

SVETOVÉ FINÁLE ACM ICPC V PETROHRADE 
AJ S ÚČASŤOU SLOVENSKÉHO DRUŽSTVA
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Prvý deň bol venovaný príchodu účastníkov do dejiska 
súťaže. Počas druhého dňa absolvovali účastníci svetového 
finále otvárací ceremoniál, oboznámenie s pravidlami súťaže 
a krátku prehliadku mesta.

Hlavnou náplňou počas tretieho dňa súťaže bola generálna 
skúška (oficiálny tréning) tímov na súťažnom pódiu v čase 
9:30 – 12:00, počas ktorého museli dodržiavať prísne pra-
vidlá. Museli mať oblečené tričká ICPC a nesmeli používať 
žiadnu elektroniku (napr. mobily) okrem schválených no-
tebookov. Počas určitej vymedzenej časti tejto činnosti (od 
10:30 – 12:00) sa na súťažnom pódiu mohli nachádzať vedú-
ci jednotlivých tímov s fotoaparátmi.

Samotné svetové finále ACM ICPC sa konalo 3. júla 2013 
v čase 9:30 – 15:00 pred zrakmi verejnosti. Súťažné tímy 
mali za úlohu vyriešiť 11 úloh v čo najkratšom čase. O tom, 
že zadania úloh neboli jednoduché, svedčí skutočnosť, že žia-
den tím nevyriešil všetky úlohy.

Po krátkej prestávke po ukončení riešenia úloh nasledoval 
záverečný ceremoniál a večerná slávnosť spojená s banke-
tom. Na prvom mieste sa umiestnilo ruské družstvo sklada-
júce sa z domácich vysokoškolákov, ktoré správne vyriešilo 
10 úloh v celkovom čase 1176 minút. Druhú priečku obsadilo 
čínske družstvo z univerzity v Šanghaji (9 úloh, celkový čas 

1209 minút), tretiu japonský tím z univerzity v Tokiu (8 úloh, 
1060 minút). 

Slovenskí vysokoškoláci vyriešili 5 úloh a umiestnili sa na 
27. – 47. mieste. Počas tohto finále im už typy úloh „nesadli 
tak presne ako dobre ušité sako“ v porovnaní so stredoeu-
rópskym regionálnym kolom, čo však neznamená, že sloven-
skí reprezentanti sklamali. Naopak – poľské tímy, ktoré sa 
v regionálnom kole umiestnili za naším tímom, teraz vybojo-
vali vynikajúcu pozíciu v elitnej desiatke: Varšavská univer-
zita skončila na 6. mieste (8 vyriešených úloh, celkový čas 
1189 minút) a Jagelonská univerzita v Krakove na 9. mieste 
(7 úloh, 1301 minút).

Celkovú výsledkovú listinu, podrobný program súťaže 
a ďalšie informácie môžete nájsť na webovej stránke 

http://icpc.baylor.edu/.
Posledný deň súťaže bol určený na odchod domov, mladí 

informatici a ich vedúci stihli okrem náročnej súťaže i pre-
hliadku zaujímavých miest tohto mesta, ktoré sa zapísalo do 
svetových dejín viacerými významnými udalosťami. Príspe-
vok o ňom prinesieme v nasledujúcom čísle časopisu. 

Danica Božová
Fotografia: Michal Forišek 

MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V INFORMATIKE
V austrálskom meste Brisbane sa v dňoch 6. – 13. júla 2013 
konal jubilejný 25. ročník Medzinárodnej olympiády v infor-
matike. Tohto najvýznamnejšieho svetového podujatia v in-
formatike stredoškolákov sa zúčastnilo 299 súťažiacich zo 
77 krajín našej planéty. Každú krajinu mohli reprezentovať 
najviac štyria žiaci.

Reprezentačnú miestenku do slovenského družstva si vy-
bojovali: Eduard Batmendijn z Cirkevného gymnázia sv. Mi-
kuláša Stará Ľubovňa, Jakub Šafin z Gymnázia Pavla Horo-
va v Michalovciach, Jozef Marko z Gymnáziia J. Lettricha 
v Martine a Jaroslav Petrucha z Gymnázia Metodova v Bra-
tislave. Kritériom výberu boli dosiahnuté výsledky na celo-
štátnom kole informatickej olympiády (konanom v Košiciach 
koncom marca 2013) a na následnom výberovom sústredení 
(konanom koncom apríla 2013 v Bratislave).

Ďalšími členmi slovenskej delegácie boli: RNDr. Rastislav 
Krivoš-Belluš, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – vedúci výpravy, Mgr. 

Vladimír Boža z Fakulty matematiky fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave – pedagogický vedúci, 
RNDr. Michal Forišek, PhD., z FMFI UK Bratislava – člen 
medzinárodnej odbornej komisie a Mgr. Monika Steinová, 
PhD. (Univerzita v Zürichu) – autorka jednej zo súťažných 
úloh. Úlohou vedúcich bol najmä preklad súťažných zadaní 
z angličtiny do slovenčiny.

Sobota 6. júla bola venovaná príchodu účastníkov do Aus-
trálie. Slovenská výprava absolvovala letecký presun po trase 
Viedeň – Bangkok – Brisbane, ktorý trval približne 18 hodín. 

Náplňou nedeľného programu bol praktický tréning na po-
čítačoch a slávnostný otvárací ceremoniál.

Samotná súťaž pozostávala z dvoch súťažných dní – konala 
sa v pondelok 8. júla a stredu 10. júla. Každý deň súťažiaci 
riešili na počítačoch po tri úlohy, na ktoré mali časový limit 
päť hodín. Každý súťažiaci dostal zadania úloh v anglickom 
jazyku a tiež v preklade do príslušného jazyka krajiny, ktorú 
reprezentoval. Ako riešenie úlohy sa odovzdával program, 

Po príchode do Austrálie našich študentov v meste vítali aj takéto operence – ibis alabastrový (vľavo) a tabon morkovitý (vpravo)
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