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Milí	čitatelia!

Je tu opäť vianočné obdobie a s ním prichádza aj decembro-
vé číslo časopisu. Jeseň je už tradične bohatá na množstvo 
aktivít súvisiacich s vedou a technikou a jej popularizáciou 
– hlavným podujatím v tejto oblasti je Týždeň vedy a techni-
ky na Slovensku. Časopis Mladý vedec sa doň zapojil ako 
mediálny partner a v tomto čísle preto prinášame niekoľko 
reportáží z jednotlivých aktivít, ktoré sa počas neho konali. 
Verím, že vás zaujmú a že sa v budúcom roku tohto podujatia 
zúčastníte aj vy.

Ako ukazuje aj titulná stránka, v seriáli Postavte si robotic-
kú ponorku sme sa dostali k jej dokončeniu a testovaniu 
v oceáne. Na našej webovej stránke a aj na našom profile na 
Facebooku

www.facebook.com/casopismladyvedec
nájdete zaujímavé video z tohto testovania, v ktorom uvidíte, 
čo všetko táto ponorka dokáže. Na našom vyššie uvedenom 
profile priebežne zverejňujeme aj iné zaujímavé videá, ob-
rázky, animácie a články, ktoré putujú internetom a ktoré sa 
do tlačenej verzie časopisu nedostanú, takže ak máte o ne zá-
ujem, odporúčam vám, aby ste sa prihlásili na ich odber a za-
pojili sa aj do diskusií, ktoré k niektorým príspevkom prebie-
hajú.

V tomto čísle časopisu sa v rámci seriálu Rastliny okolo nás 
venujeme trom ihličnanom – smreku, jedli a tisu. Témou 
článku v seriáli Operence okolo nás je sokol myšiar. Zaujíma-
vým živočíchom je aj výborný imitátor s krásnym chvostom 
– lyrochvost nádherný.

V rámci reportáží z podujatí a súťaží vám prinášame infor-
mácie z Festivalu vedy a techniky, Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku, Zoologického kongresu a Festivalu vedeckých 
filmov.

Ďalším aktuálnym článkom je aj článok o Nobelovej cene 
za fyziku za vynález účinných a efektívnych modrých diód, 
s ktorým sa dnes už stretávame bežne, aj keď ich priamo ne-
vidíme. Dozviete sa v ňom, aká dlhá bola cesta ocenených 
vedcov k tomuto objavu a čo všetko na nej museli prekonať, 
kým sa im podarilo vytvoriť tento zdroj svetla.

Seriál o osobnostiach je venovaný Márii Curie-Sklodow-
skej. Bola neobyčajnou ženou, ktorá dokázala získať dokon-
ca až dve Nobelove ceny.

V článku o jaskyni Mažarná vám dáme tip na výlet a priblí-
žime vám túto zaujímavú jaskyňu, do ktorej môžete vstúpiť 
aj sami, bez sprievodcov.

Bridžový seriál pokračuje trochu náročnejším – aj keď 
kratším – článkom o nútených výnosoch, ktoré patria do arze-
nálu skúsených hráčov.

V neposlednom rade vám opäť prinášame dve súťaže – ko-
rešpondenčnú súťaž matematického časopisu MATMIX 
a našu korešpondenčnú súťaž. Verím, že vám riešenie ich 
úloh spríjemní zimné prázdniny a opäť sa do nich zapojíte 
v hojnom počte.

 
Martin Hriňák
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Vodotesnú kameru s osvetlením postavenú v minulom článku 
dáme do pohybu motormi s vrtuľou. Lacné motory vyrábané 
pre modelárske helikoptéry (dróny) upravíme tak, aby boli 
použiteľné pod vodou pri vysokom tlaku. Ovládačom bude-
me spínať jednotlivé motory a regulovať ich smer a rýchlosť. 
Ukážeme si jednu praktickú konštrukciu rýchlo postavenú 
z vodovodných rúr a akrylovej dosky. Ponorku nakoniec vy-
vážime tak, aby bola správne orientovaná a zároveň sa vo 
vode vznášala. Testovanie bude prebiehať najprv vo vani, po-
tom v bazéne a nakoniec v oceáne, čo si budete môcť pozrieť 
na videu.

Úprava	motorov	na	použitie	pod	vodou

Vybrať vhodné motory odolávajúce vode a tlaku je v amatér-
skych podmienkach najťažšou úlohou. Profesionálne motory 
sú príliš drahé (ich cena sa pohybuje v stovkách eur za kus), 
a preto amatérom neostáva nič iné, ako dômyselne upraviť 
motory, ktoré nie sú primárne určené na styk s vodou, a už 
vôbec nie na použitie pod vodou. Rôzne možnosti, ako sa to 
dá urobiť, uvedieme v ďalšom článku. Jednou z overených 
metód je úprava štandardných motorov pre modelárske heli-
koptéry. Ide o trojfázové motory, v ktorých rotujú magnety 
spolu s vonkajším obalom. Vďaka tomu, že motor nemá zbe-
rače ani uzavreté vzduchové medzery, rovnako dobre fungu-
je aj pod vodou pri vysokom tlaku, hoci to asi nebolo cieľom 
výrobcu. Jeho dlhodobú spoľahlivosť však naruší korózia. 
Vzhľadom na to, že motor je lacný (jeho cena sa pohybuje rá-
dovo okolo 8 €), môže byť snaha upraviť ho do nezničiteľné-
ho stavu kontraproduktívna. Pri výbere motora je dôležité 
všímať si jeho výkon a rýchlosť otáčania (počet otáčok za se-
kundu). Výkonné motory majú vysokú spotrebu, preto hľadá-
me výkon do 150 W. Rýchlosť otáčania hľadáme čo najmen-
šiu, pretože motor je určený na vzlietnutie helikoptéry, kým 
voda kladie vrtuli podstatne väčší odpor ako vzduch. Použije-
me tri motory 2213N s výkonom 100 W a rýchlosťou otáča-
nia 800 KV (jednotka KV znamená počet otáčok za minútu 
pri napätí jeden volt). Tento motor vieme aj ľahko rozobrať 
na dve časti − rotor a stator.

Aby sme zabránili elektrolytickej korózii, zalejeme epoxi-
dom miesto, kde sú vodiče prispájkované k cievke. Najprv 
odstránime jednu spoločnú sťahovaciu bužírku a stator oble-
píme lepiacou páskou, aby sa epoxid neroztekal. Musíme 
myslieť na to, že motor raz budeme chcieť pripevniť ku kon-
štrukcii, preto naň už teraz navlečieme skrutky.

Epoxidom môžeme opatrne zaliať aj druhú stranu statora, 
čím bude celá cievka statora chránená. Pre dobrú izoláciu 
však stačí stator natrieť lodným lakom (nenatrite však guľôč-

kové ložiská). Náš motor má dve oceľové ložiská s rozmermi 
3 mm x 7 mm x 3 mm a 3 mm x 8 mm x 4 mm. Prvá vec, kto-
rá sa na našom motore pravdepodobne pokazí, bude práve 
jedno z týchto ložísk. Hoci sú vyrobené z nerezovej ocele, po 
niekoľkých ponoroch v slanej vode sa budú jemne zadrhávať. 
V sladkej vode sa dajú použiť mnohonásobne. Ponúkajú sa 
nám tieto možné riešenia:
 • Pred každým ponorom dôkladne nastriekame celý motor 

hydrofóbnym silikónovým sprejom, ktorý výborne chráni 
pred koróziou.

 • Vymeníme oceľové ložiská za keramické alebo za plastové 
priechodky.

 • Raz za čas vymeníme oceľové ložiská za nové.
Najjednoduchšie je skombinovať prvý a tretí bod. Náhrad-

né oceľové ložiská sa dajú na internete ľahko zohnať a stoja 
niekoľko centov za kus, keď sa kúpia vo väčších množstvách 
(zvyčajne už od desiatich kusov). Cena keramických ložísk 
niekoľkonásobne prevyšuje cenu motora, a teda ich používa-
nie nie je pre nás výhodné. 

Vyberanie jedného ložiska a náhradné oceľové ložiská

Niektorí konštruktéri zašli ďalej. Cievku statora kompletne 
pokryli teplovodivým epoxidom a vložili ju do vákuovej  
komory, vďaka čomu unikli vzduchové bublinky a epoxid 
prenikol hlboko do cievky. Potom celý povrch statora nastrie-
kali autolakom proti korózii. Oceľové ložiská vymenili za 
špeciálne plastové priechodky s nízkym trením. Medzery me-
dzi magnetmi vyplnili epoxidom kvôli turbulencii. Výsledný 
supermotor sa dokáže bez prestávky točiť na plný výkon celé 
mesiace v slanej vode. To môže byť priveľa práce za málo 
muziky a má to význam hlavne vtedy, ak ste na lodi uprostred 
oceánu, kde každá oprava ponorky, ako je napríklad výmena 
motorov, stojí čas neporovnateľne drahší, ako je ich cena.

Teraz zvolíme vrtuľu, ktorá zaručí najlepší ťah pri danej 
spotrebe. Podľa rôznych testov je najlepšia trojlopatková vr-
tuľa pre modelárske lode. Ešte lepší ťah má dvojlopatková 
vrtuľa pre rýchle pretekárske lode, lenže tá má výrazne slab-
ší ťah v opačnom smere. Keďže pri navigácii ponorky bude-
me často využívať oba smery, nie je pre našu ponorku vhod-
ná. Nájdená trojlopatková vrtuľa nemusí vždy pasovať na os 
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nášho motora. Vtedy môžeme os motora rozšíriť lepiacou 
páskou a vrtuľu prilepíme epoxidom. To je dôsledok toho, že 
kombinujeme motor pre helikoptéry s lodnou vrtuľou.

Riadenie motorov

Riadenie trojfázových motorov nie je také jednoduché ako 
riadenie známejších motorov s dvoma vstupmi. Každý motor 
musíme pripojiť na špeciálny ovládač ESC (Electronic Speed 
Controller). Pri výbere ESC nás zaujíma možnosť napájať 
napätím 11,1 V, čiže batériu LiPo 3S, schopnosť poskytovať 
motoru prúd niekde medzi 10 a 25 A a to najdôležitejšie − 
ESC musí byť určené pre modelárske autá a nie lietadlá ani 
helikoptéry (keďže lietadlá nevidíme cúvať a helikoptéry ne-
potrebujú urýchľovať pád, väčšina týchto ESC vie ovládať 
rýchlosť motora len jedným smerom). ESC potrebuje vstup-
ný signál, ktorý povie, ktorým smerom a ako rýchlo sa má 
motor točiť. Tento vstup poskytne servotester.

Schéma zapojenia napäťového regulátora, servotestera, ESC a motora

Servotester sa štandardne používa na riadenie pozície ser-
vomotora, teda odskúšanie, či servomotor funguje správne. 
My ho však pripojíme na ESC, ktoré sa pripája rovnako, ako-
by to bol servomotor. Kým servomotor by interpretoval 
vstupný signál ako presnú pozíciu vpravo alebo vľavo, trojfá-
zový motor pripojený na ESC mení smer a rýchlosť. Servo-
tester potrebuje vstupné napätie 5 V, preto použijeme napäťo-
vý regulátor. Túto schému si najprv skúšobne zapojíme:

Skúšobné zapojenie vyššie uvedenej schémy

Pozor na prsty, vrtuľa má pri plnom výkone dosť sily na to, 
aby sa do nich zarezala. Je pravdepodobné, že motor nebude 
hneď fungovať, ako má, napríklad v opačnom smere sa bude 
točiť len s polovičnou rýchlosťou alebo vôbec. ESC treba ka-
librovať a preprogramovať podľa manuálu priloženého vý-
robcom. Počas programovania motor vydáva pípavý zvuk 
a podľa počtu pípnutí nastavujete rôzne parametre pomocou 
servotestera. Pre nás podstatné nastavenia sú: 100 % výkon 
v opačnom smere, typ batérie LiPo 3S (alebo automatická de-
tekcia napätia) a žiadne brzdenie v neutrálnom stave. ESC 

môže mať množstvo iných nastavení a môžete s nimi experi-
mentovať, aby bol chod motora plynulý.

Naša ponorka bude mať tri motory a ich riadením ju doká-
žeme navigovať dopredu, dozadu, hore, dole, otáčať ju na 
mieste či robiť oblúky. Priestorové umiestnenie motorov 
a všetky užitočné pohyby znázorňuje nasledujúci obrázok. 
Červené šípky ukazujú smer poháňanej vody vrtuľou a zele-
ná šípka ukazuje výsledný pohyb.

Dve zadné vrtule je ideálne zvoliť pravotočivú a ľavotoči-
vú. Pri pohybe vpred sa tak točia opačne − symetricky – a eli-
minuje sa efekt ťahania do strany.

Prenos napätia a signálu káblom

Poďme spočítať, koľko vodičov kábla budeme potrebovať na 
ovládanie ponorky s tromi motormi. Ako vidno zo schémy, 
každé ESC potrebuje jeden vstupný signál, teda spolu máme 
tri signály. Ovládač bude napájaný batériou v ponorke, kvôli 
čomu prenesieme cez kábel kladný a záporný pól batérie. 
Spolu tak potrebujeme 5 vodičov. Môžeme použiť štandard-
ný internetový kábel, v ktorom je až osem vodičov. Tri nevy-
užité vodiče máme k dispozícii na rozširovanie funkcií po-
norky. Internetový kábel môžeme prilepiť lepiacou páskou ku 
koaxiálnemu káblu a máme hotový kábel na ovládanie ponor-
ky aj prenos obrazu.

Samozrejme, môžeme použiť samostatný zdroj v ovládači, 
a tým pádom by sme nemuseli preniesť káblom kladný pól 
batérie v ponorke. To by bolo za istých okolností dokonca 
nutné. Či môžeme použiť jediný zdroj umiestnený v ponorke, 
nie je samozrejmé a musíme to overiť výpočtom. Problémom 
môže byť úbytok napätia cez dlhý kábel. Typický internetový 
kábel má odpor 8,4 Ω na 100 metrov. Jeden servotester má 
odber približne 20 mA. Ten sa dá prípadne znížiť odstráne-
ním kontrolných LED diód. Tri servotestery majú spolu od-
ber 60 mA. Ak použijeme najviac 100-metrový kábel, čo  
vytvára 200 metrov dlhý obvod (prúd tečie z ponorky do 
ovládača a späť), dostaneme úbytok napätia podľa Ohmovho 
zákona U = I · R = 60 mA · 2 · 8,4 Ω = 1,008 V. Zdroj v po-
norke má napätie 11,1 V, takže pri prenose cez kábel pokles-
ne na 10,092 V. To je dosť na to, aby sme ho napäťovým re-
gulátorom prekonvertovali na 5 V. Môžete si spočítať, či by 
sme naopak mohli ponorku napájať cez zdroj v ovládači. Mo-
tory potrebujú prúd aspoň 5 A, čo by viedlo k úbytku napätia 
cez kábel až 84 voltov! Minimálne toľko by musel mať zdroj 
napätia. Nemohli by sme teda použiť štandardnú batériu 
a také napätie už ani nie je bezpečné vo vlhkých podmien-
kach. To je dôvod, prečo komerčné hlbokomorské roboty 
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majú na lodi generátor vyrábajúci stovky až tisíce voltov 
a prísne bezpečnostné opatrenia.

Cez poklop vodotesného obalu potrebujeme prevŕtať osem 
nových vodičov z internetového kábla plus deväť vodičov 
pre motory. Potom opäť zalejeme epoxidom druhú polovicu 
akrylového disku.

Úmyselne sme urobili až dve diery − jednu pre internetový 
kábel a druhú pre vodiče vedúce do motorov. Dôvod je ten, že 
motory majú veľký prúdový odber a navyše prudko kolísavý, 
čo môže rušiť citlivý signál prechádzajúci cez vodiče v inter-
netovom kábli. Preto sa tieto dva zväzky vodičov navzájom 
nemajú radi a musia byť ďaleko od seba. Opäť každý z vodi-
čov trochu odizolujeme, aby sme zabránili „pretunelovaniu“ 
vody cez izoláciu.

Alarm vybitia batérie

Jednou z nie nutných, ale užitočných súčastí ponorky môže 
byť alarm, ktorý nás bude včas varovať pred vybitím batérie. 
Štandardný alarm na foto-
grafii sa vyrába pre modelá-
rov napríklad do lietadla, 
aby boli varovaní zvuko-
vou a svetelnou signalizá-
ciou predtým, ako sa vybije 
batéria a lietadlo havaruje.

V našom prípade havária nehrozí, avšak odporúča sa, aby 
napätie LiPo batérie nikdy nekleslo pod 80 % nominálnej 
hodnoty, ináč sa môže trvale poškodiť. Plošný spoj alarmu 
bude pripojený na batériu v ponorke. Sirénu vyberieme 
z plošného spoja spájkovačkou, pretože pod vodou by nám 
nebola nič platná a bude umiestnená v ovládači. Multimetrom 
zistíme, že jeden vstup sirény je spojený so zemou, takže na 

prenos signálu z ponorky do sirény stačí jeden nevyužitý vo-
dič kábla (jeden vodič kábla už je spojený so zemou). Hlasi-
tosť sa kvôli odporu kábla samozrejme zníži, ale zvuk bude 
stále dobre počuteľný.

Ovládač

V ruke budeme držať ovládač so servotestermi a spínacími 
tlačidlami. V princípe stačia len servotestery, pretože nimi 
dokážeme ľubovoľný motor zapnúť, vypnúť, meniť jeho 
smer a rýchlosť, tlačidlá však zjednodušia ovládanie.

Namiesto toho, aby sme každý motor ovládali zvláštnym 
servotesterom, zapojili sme to inak pre lepšie ovládanie.  
Servotestery budú nastavené na danú rýchlosť a tlačidlami 
budeme meniť smer otáčania motorov. Je to pohodlnejšie 
a umožňuje rýchlejšiu navigáciu. Na jednom servotesteri sme 
nastavili smer dopredu, na druhom neutrálny smer a na tre-
ťom smer dozadu. Tlačidlá L1 – L3 ovládajú ľavý motor, tla-
čidlá P1 – P3 pravý motor a V1 – V3 vertikálny motor. Ak na-
príklad stlačíme tlačidlá L1 a P1, ľavý a pravý motor dostanú 
signál „dopredu“ od toho istého servotestera, takže ponorka 
pôjde dopredu. Podobne, ak stlačíme naraz L3 a P3, ponorka 
pôjde dozadu. Na otáčanie na mieste stlačíme naraz L1 a P3 
alebo L3 a P1. Väčšina ESC funguje tak, že tlačidlo stačí raz 
stlačiť a pustiť a motor pokračuje daným smerom a rýchlos-
ťou. Keď sa blížite k objektu, ktorý chcete preskúmať, môže-
te znížiť rýchlosť pre presnejšiu navigáciu.

Po zapnutí ponorky treba na pár sekúnd držať stlačené kaž-
dé neutrálne tlačidlo, až kým príslušné ESC nezahrá úvodný 
tón. Naopak, začatie tlačidlom „dopredu“ zvyčajne prepne 
ESC do programovacieho režimu alebo kalibrácie.

Ovládanie môžete ešte viac zjednodušiť pridaním viacpó-
lových tlačidiel, ktoré vedia naraz zopnúť dva nezávislé  
obvody. Takže namiesto kombinovania dvoch tlačidiel by 
stačilo jedno pre každý možný pohyb ponorky. Taktiež vhod-
nejšie by bolo tri tlačidlá pre daný motor nahradiť jedným 
páčkovým prepínačom.

Konštrukciu ovládača môžete vymyslieť veľa spôsobmi. 
Na fotografii je použitý univerzálny plošný spoj. Ovládač ne-
musí mať vodotesný obal, ale treba myslieť na to, že ho bu-
deme pravdepodobne chytať mokrými rukami.

Technika Technika
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Finálna konštrukcia ponorky

Ak riadenie motorov funguje tak, ako má, môžeme dať všet-
ky časti dokopy. Tri ESC aj alarm vložíme do akrylovej rúry, 
v ktorej je kamera so zdrojom, a napojíme na existujúci ob-
vod. Hlavný spínač ponorky odpája kladný pól batérie, takže 
naraz spína všetky pridané elektrické komponenty. Vstupy 
motorov spojíme s vodičmi vychádzajúcimi z vonkajšej stra-
ny disku a vodotesne zaizolujeme, ako sme sa naučili v minu-
lom článku. Ak sa niektorý z motorov netočí požadovaným 
smerom, vymeníme ľubovoľné dva z troch vstupov motora. 
Finálna konštrukcia je výzvou vašej fantázie a môže byť 
praktická a účelová, alebo aj dizajnovým skvostom. Dôležité 
je, aby umožnila dobre pripevniť motory. Najobľúbenejším 
stavebným prvkom sú plastové vodovodné rúry, pretože sa 
ľahko krájajú, spájajú tvarmi „T“ a „L“ a lepia lepidlom na 
PVC. Na nasledujúcej fotografii je konštrukcia zameraná na 
jednoduchosť a zároveň pevnosť.

Motory sme priskrutkovali o 4 mm hrubú akrylovú dosku 
narezanú ručnou pílkou. Kúsky akrylovej dosky sme navzá-
jom pozliepali tak, aby vytvárali pevný spoj. Pri návrhu kon-
štrukcie musíme sledovať niekoľko cieľov: Voda poháňaná 
vrtuľou musí dobre prúdiť jedným aj druhým smerom. To sa 
samozrejme nedá dokonale navrhnúť, pretože motor musí 
byť nejakým spôsobom upevnený, a tak časť konštrukcie ur-
čite bude prekážať prúdu vody. Namiesto vodovodných rúr 
sme použili elektroinštalačné rúry z dôvodu dostupnosti men-
šieho priemeru. Zmyslom týchto rúr je vytvoriť ochranný 
obal okolo vrtúľ, aby sa nezničili pri náraze ponorky. Ďalším 
ich účelom je upevnenie svetiel, vztlakových rúr a závaží. 
Každý z ôsmich rohov konštrukcie sme zvislo prevŕtali, aby 
pod vodou rýchlo unikol všetok vzduch z rúr. Svetlá sme jed-
noducho prilepili silikónom a jemne ich natočili ku kamere. 
Na nadľahčenie ponorky sme použili akrylové rúry pevne 
uzavreté z oboch strán akrylovými diskami tak, ako sme vy-
robili vodotesný obal. Aj pre tieto rúry treba výpočtom ove-
riť, či vydržia v požadovanej hĺbke. Keďže ponorka vďaka 
nim vyplávala na hladinu, napokon sme ju zaťažili kovovými 
súčiastkami. Ako najvhodnejšie sa ukázali kovové kvádre 
s dierkami, pretože ich možno pripevniť na konštrukciu sťa-

hovacou páskou. Zaťaženie môžeme postupne doladiť prida-
ním menších kovových súčiastok. Ako závažia môžeme pou-
žiť aj skrutky, rybárske olovká či kamienky, musíme si však 
premyslieť, ako ich upevníme, aby sa nepohybovali. Možno 
sa pýtate, prečo ponorku nadľahčujeme a zároveň zaťažuje-
me. Po prvé, zaťaženie ponorky sa ľahšie doladí ako nadľah-
čenie, aby sa ponorka vo vode vznášala. Ponorka vyvážená 
v sladkej vode bude zle vyvážená po ponorení do slanej vody, 
v ktorej budeme musieť pridať ďalšie malé závažia. Po druhé, 
vztlakové rúry umiestnené vysoko a závažia umiestnené níz-
ko udržiavajú stabilitu. Ak ponorku pod vodou otočíme hore 
nohami, mala by sa sama otočiť do pôvodného stavu.

Testovanie

Testovať ponorku môžeme začať vo vani alebo v bazéne, kde 
ju čo najpresnejšie vyvážime. Hlavné závažia posunieme tak, 
aby nebola naklonená a potom pridáme menšie závažia, aby 
sa vo vode vznášala. Vznášanie nikdy nebude dokonalé a od-
porúča sa, aby ponorka radšej pomaličky vyplávala. Ak totiž 
chcete pozorovať dno zblízka a ponorka klesá ku dnu, musíte 
ju udržiavať v požadovanej polohe pustenou vrtuľou, ktorá 
poháňa prúd vody smerom ku dnu a rozvírený piesok zhoršu-
je viditeľnosť. To je aj dôvod, prečo montujeme vertikálny 
motor v hornej časti ponorky (ďalej odo dna). Po úspešnom 
otestovaní v pokojnej a priezračnej vode môžeme prejsť do 
reálnejších, drsnejších podmienok. Video fungujúcej ponor-
ky vo vani, v bazéne a v oceáne si môžete pozrieť na videu na 
našej stránke

www.mladyvedec.sk/ponorka.

Aby zvedavým rybám nehrozilo rybie filé, odporúčame na-
tiahnuť okolo vrtúľ ochrannú sieťku na vonkajšiu konštrukciu.

V nasledujúcom, poslednom článku tohto seriálu si povie-
me postrehy z testovania a niekoľko tipov, ako môžeme ďalej 
rozširovať funkcionalitu ponorky. Tá má napríklad jeden vý-
znamný nedostatok − pozerá sa vždy pred seba a nemôžeme 
priamo vidieť dno. Zásadným vylepšením by bola pohyblivá 
kamera pomocou servomotora. Povieme si o rôznych pokro-
čilejších architektúrach s použitím mikropočítačov, o správ-
nej manipulácii s káblom, o ovládaní ponorky pomocou  
vysielača pre RC modely, o použití viacerých motorov pre 
lepšiu navigáciu či iných overených spôsoboch, ako vyrobiť 
vodovzdorný a tlakovzdorný motor. Priblížime si zaujímavé 
súčasné aj budúce projekty. 

Andrej Osuský 

Technika Technika
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rastliny okolo nás

Biológia Biológia

V tomto čísle si predstavíme trojicu ih-
ličnatých drevín – smrek, jedľu a tis. 
Všetky tri druhy patria k nahosemen-
ným rastlinám. 

Smrek	obyčajný	(Picea abies)

Smrek	obyčajný	patrí do čeľade boro-
vicovité (Pinaceae). Jeho koreňová sú-
stava je plochá a hlavný koreň skrátený. 
Vzhľadom na to, že korene sú rozložené 
v malej hĺbke, tento strom je značne ná-
chylný na vyvracanie vetrom. 

Smrek obyčajný dorastá do výšky 30 
až 50 metrov, zriedkavo i 70 metrov. 
Jeho kmeň je vzpriamený a rovný. Kôru 
má v mladosti hladkú, svetlohnedú, ne-
skôr červenohnedú až sivú. Borka sa 
odlupuje v tenkých šupinkách. Smrek 
obyčajný z diaľky odlíšime od iných 
drevín podľa typického pravidelného 
tvaru koruny. Tvoria ju odstávajúce, 
zvyčajne až visiace konáre. 

Typickým znakom smreka obyčajného  
je kužeľovitá koruna

Na konárikoch vyrastajú po jednom 
tmavozelené lesklé štvorhranné ihlico-
vité listy – ihlice s kosoštvorcovým 
prierezom, ktoré obrastajú konáre z bo-
kov a zhora a po opadaní zanechávajú 
drobné bradavičnaté jazvy. Majú tuhú 
konzistenciu a dobrú ohybnosť. Sú kon-
čisté, slabo pichľavé a dosahujú dĺžku 
jeden až dva centimetre. Ihlice opadá-

vajú postupne. Vymieňajú sa v priebehu 
4 až 5 rokov, preto sa vám môže zdať, 
že sa vzhľad stromu počas roka nemení. 

Ihlice smreka obyčajného sú na konáriku  
kefkovito rozostavené

Smrek obyčajný kvitne od apríla do 
júna. Kvety sú jednopohlavné. Samčie 
súkvetia majú červenú farbu, samičie sú 
červené alebo zelené na koncoch minu-
loročných konárikov. Opeľuje ich vie-
tor. Zrelé šišky široké asi 4 cm majú 
hnedú farbu, vajcovitý tvar a dorastajú 
do dĺžky 16 cm.

Mladé šišky smreka rastú smerom nahor  
a dozrievajú v prvom roku

Detail konárika so zrelými šiškami visiacimi 
nadol, staršími tmavozelenými ihlicami  

a novými svetlozelenými ihlicami

Odpadnutá stará šiška smreka obyčajného 
v snehu

Šišky smreka obyčajného sú súčasťou 
potravy zvierat. Krivonos smrekový  
vylupuje semená zo šišiek smreka po-
mocou svojho zobáka pripomínajúceho 
kliešte. I vďaka tejto potrave nemá 
problém prežiť zimu a ako jediný náš 
operenec priviesť na svet v tomto roč-
nom období mláďatá.

Krivonos smrekový so šiškou smreka  
obyčajného

Veverica stromová šišku smreka ohryzie,  
zostane z nej iba tzv. vreteno

Zvyšok šišky smreka po ohryzení  
vevericou stromovou
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Biológia Biológia

Smrek obyčajný je najrozšírenejšou 
ihličnatou drevinou v Európe. Rastie od 
juhu Európy až po Severné more. Pô-
vodný je v horských a vysokohorských 
oblastiach severnej a strednej Európy 
(od 900 po 1550 metrov nad morom), 
inde je vysádzaný – tvorí samostatné 
lesy pozostávajúce z drevín iba tohto je-
diného druhu – monokultúry. Niekde 
smrek obyčajný rastie spolu s inými ih-
ličnatými drevinami, najmä borovicou 
lesnou.

Smreky v ihličnatom lese v zimnom období

Smrek obyčajný s borovicou lesnou

V niektorých oblastiach sa prirodzené 
rozšírenie smreka značne zväčšilo. Po-
mohlo tomu predovšetkým to, že smrek 
ako veľmi rýchlo rastúca drevina dáva 
v pomerne krátkom čase úžitok. Na Slo-
vensku sa pôvodné lesy nachádzajú vo 
vyšších polohách. V nadmorskej výške 
1 500 až 1 550 metrov tvorí prirodzenú 
hranicu lesa. 

Na základe výskytu smreka sú dokon-
ca pomenované i niektoré oblasti, naprí-
klad Smrekovica v blízkosti Ružomber-
ka. 

Samica (hore) a samec (dole)  
krivonosa smrekového

Ekologické nároky smreka obyčajné-
ho nie sú vysoké – dobre sa mu darí na 
rozličných geologických podkladoch, 
uprednostňuje však hlinité a piesočnaté 
pôdy. Výborne znáša nízke teploty. 
V minulosti bol vysádzaný na rozsiah-
lych plochách, dokonca i na stanoviš-
tiach vhodných pre rast listnatých dre-
vín. 

Často býva pestovaný pre produkciu 
dreva a na ochranu pôdy pred eróziou, 
ale i ako okrasný strom. Dendrológovia 
vypestovali celý rad jeho rozličných fo-
riem. Jeho drevo je rovnomerne štiepa-

teľné, pružné, ľahko opracovateľné. Vy-
užíva sa v drevárskom a papiernickom 
priemysle. 

Hospodárske monokultúry však často 
silno poškodzujú rôzne druhy hmyzu – 
najmä lykožrút a motýle. 

Kôra smreka obyčajného obsahuje 
veľa tanínu. Fyziologickým produktom 
všetkých ihličnanov, teda i smreka oby-
čajného, je tzv. terpentínový balzam (si-
licoživica), ktorý obsahuje terpentíny. 
Jeho destiláciou sa získava živica a ne-
prchavá zložka – kolofónia. 

Smrek obyčajný patrí medzi liečivé 
rastliny. V ľudovom liečiteľstve sa 
osvedčil odvar z mladých ihlíc a konári-
kov. Fermentáciou ihličia a mladých 
vetvičiek s kvasnicami sa pripravuje 
tzv. smrekové pivo. 

Smreky na Smrekovici vo Veľkej Fatre

Lesná škôlka vo Vápenici medzi Svitom  
a Spišskou Teplicou

Zo semien pestujú lesníci v lesných škôlkach 
mladé stromčeky, ktoré vysádzajú na miesta 

budúcich alebo už vyťažených lesov
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Celkový vzhľad vetvičky, ihlice na konáriku a šiška jedle bielej

Zrelé šišky jedle bielej rastú smerom nahor

Rastie najčastejšie na hlbších, vlahou dobre zásobených 
pôdach s priaznivou tvorbou humusu. Dobre znáša všetky 
substráty, uprednostňuje však vápence a dolomity.

Na rozdiel od smreka iba zriedkavo tvorí čisté jedľové po-
rasty, najčastejšie rastie vtrúsená s dubom a bukom na rozhra-
ní bučín a smrečín. 

Je veľmi citlivá na extrémne suchá, holomrazy, priemysel-
né plyny a kyslé dažde. Jej výskyt je indikátorom čistého 
ovzdušia. V minulosti bola na Slovensku zákonom chránená, 
podľa súčasnej legislatívy sa na tento druh už ochrana ne-
vzťahuje.

Niekedy sa pestuje. Jej mäkké a ľahké drevo je vhodné na 
stavebné práce a na výrobu hudobných nástrojov, často však 
býva napádané voškami. Jedľa biela našla uplatnenie i v ľu-
dovom liečiteľstve. Zo živice sa získava liečivý štrasburský 
terpentín. 

Jedľa	biela	(Abies alba)

Jedľa	biela patrí taktiež do čeľade borovicovité (Pinaceae). 
Jej ihlice sa vymieňajú postupne. Dorastá do výšky 60 met-
rov. Kôra priameho mohutného kmeňa má najskôr sivobielu 
až sivohnedú farbu a je hladká so živicovými žliazkami.  
Neskôr sa šupinkovito odlupuje a je striebristosivá. Konáre 
tvoriace korunu sú takmer vodorovné alebo odstávajúce na-
dol, iba na vrcholci sú vzpriamené. Pod zemou má kolovitý 
koreň, preto je odolnejšia voči vetru ako smrek.

Časť koruny jedle bielej

Ihlice vyrastajú na konárikoch po jednom z jedného miesta 
vo dvoch radoch. Sú pomerne krátke (s dĺžkou do 3 cm), ale 
trochu dlhšie ako ihlice smreka. Sú výrazne lesklé, tuhé 
a ohybné, na rozdiel od smrekových ihlíc majú tupé konce. 
Na líci sú tmavozelené. 

Dva biele pruhy na spodnej strane každej ihlice sú typickým  
znakom jedle bielej

Kvitne od mája do júna. Samčie kvety sú bledožlté, samičie 
bledozelené. Opeľuje ich vietor. Valcovité šišky jedle bielej 
majú bledohnedú farbu, sú vzpriamené a rastú smerom nahor. 
Dorastajú do šírky 4 cm a do dĺžky 10 cm. Po dozretí sa rozpa-
dávajú už na strome, preto ich v jedľových lesoch na zemi pod 
stromami nájsť nemôžeme. Vreteno šišky ostáva na strome. 

Vyskytuje sa v celej strednej Európe až do nadmorskej výš-
ky 2 100 metrov, na juhu Európy na Apeninskom a Balkán-
skom polostrove. Na Slovensku je hojná v prirodzených pod-
horských a horských lesoch od nadmorskej výšky 480 metrov 
až po 1 260 metrov nad morom. Miestami je však veľmi zde-
cimovaná. 

Biológia
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Tis	obyčajný	(Taxus baccata)

Druhový latinský názov tisu	obyčajného	je odvodený z la-
tinských slov bacca, baccatus, ktoré v preklade znamenajú 
bobuľa, resp. bobuľnatý. V rámci botanického systému je za-
radený do rovnomennej čeľade tisovité (Taxaceae). Vzras-
tom je ker alebo strom, pretože sa niekedy bohato rozkonáru-
je do širokej koruny tesne nad zemou, inokedy vyššie – a teda 
má i kmeň. Zaujímavosťou je, že na rozdiel od iných ihlična-
nov, kmeň tisu neobsahuje živicu. Dorastá do výšky 2 až 
17 metrov, zriedka i do 20 metrov. Dožíva sa nezvyčajne 
dlhého veku (niektoré literárne pramene uvádzajú 1 000 až 
2 000 rokov). Hladká červenkastohnedá kôra sa odlupuje 
v malých šupinkách. 

Jeho ploché zelené ihlice so 
špicatým zakončením vyrastajú 
na konárikoch jednotlivo. Sú širo-
ké asi 2,5 cm a dlhé okolo 3 cm. 
Usporiadané sú do dvoch radov 
a majú nápadnú strednú žilku. Na 
rozdiel od väčšiny iných druhov 
ihličín sú pomerne mäkké. Opadávajú postupne po 6 až 8 ro-
koch, takže po celý čas má táto drevina zelený vzhľad.

Tis obyčajný (Taxus baccata)

Kvitne od marca do apríla – samčie kvety sú žlté, samičie 
zelené s jediným vajíčkom. Opeľuje ich vietor. Jeho „šišky“ 
vôbec nevyzerajú ako klasické šišky, ale pripomínajú lesné 
plody. Samičie kvety sa menia na plody s jedným semenom, 
ktoré vyčnieva z červeného dužinatého oplodia – pohárikovi-
tého mieška. Dozrievajú v septembri. Rozširujú ich živočí-

chy, ktoré ich prenášajú v tráviacom trakte a neskôr vylúčia 
spolu so stolicou na iné miesto. 

Rastie najmä v strednej a severnej Európe. Nachádza sa 
v horstvách Európy od Pyrenejí až po Balkán, na severe Veľ-
kej Británie, Škandinávie, severnej časti malej Ázie až po 
Kaukaz, vo východnej Európe však úplne chýba. Vo voľnej 
prírode v súčasnosti patrí k zriedkavým druhom. Na Sloven-
sku sa vyskytujú zvyšky z minulosti rozsiahlych porastov 
v okolí Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice. Prírodná rezer-
vácia Harmanecká tisina s 200 000 jedincami nachádzajúca 
sa v oblasti medzi Banskou Bystricou a Turčianskymi Tepli-
cami vo Veľkej Fatre je najväčšou európskou lokalitou tisov. 
Roztrúsene rastie v lesoch karpatského oblúka, v Tatrách je 
vzácny.

Na geologický podklad nie je náročný, uprednostňuje však 
vlhké vápence a dolomity. Obľubuje humusovité a skeletnaté 
pôdy. Rastie na strmých tienistých svahoch, kde jeho korunu 
tvaruje vietor, ale niekedy aj hlbšie v zarezaných údoliach 
a sutinách v oblasti bučín a zmiešaných horských lesov. 

Na rozdiel od jedle bielej a niektorých iných ihličnatých 
drevín, tis obyčajný dobre znáša zadymený vzduch, a preto sa 
často sadí v parkoch, záhradách, pri kostoloch, na cintorínoch 
a verejných priestranstvách ako okrasná drevina. Pestované 
druhy utvárajú rozličné formy. Využíva sa aj ako živý plot.

Pri kontakte s ním je vhodná istá dávka opatrnosti – celá 
drevina okrem červeného miešku – dužiny plodu, ktorá ob-
klopuje semeno, je jedovatá. Listy obsahujú súbor bázických 
látok spoločne označovaných taxín (odtiaľ pochádza i jeho 
latinské pomenovanie Taxus) i stopy kyanogénnych glykozi-
dov. Príznaky otravy sa prejavujú asi hodinu po konzumácii 
nevoľnosťou, zvracaním, rozšírením zreničiek a bledosťou. 
Po prechodnom zrýchlení dýchania dochádza k jeho spoma-
leniu, poklesu krvného tlaku a kolapsu. Smrť nastáva po za-
stavení dýchania a činnosti srdca. Tis obyčajný je prudko je-
dovatý i pre kone a iné zvieratá. 

Tisové drevo sa vyznačuje tenkými letokruhmi, čo zname-
ná iba nepatrný ročný prírastok – rastie veľmi pomaly. Má 
červené jadro, ktoré je ťažké, pevné, tvrdé, trvanlivé a veľmi 
elastické. V stredoveku sa využívalo na výrobu lukov. V sú-
časnosti sa používa v umeleckom stolárstve. 

Patrí k terciálnym reliktom (pozostatkom treťohôr). Podľa 
súčasnej slovenskej legislatívy je zaradený k chráneným dru-
hom národného významu, spoločenská hodnota jedinca pred-
stavuje 9,95 €.

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st., kresba: Nela Gloríková

Biológia

Vzhľad, kvety, ihlice a plody tisa obyčajného
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Sokol	myšiar	(Falco tinnunculus)

Tento operenec je známy aj pod názvom pustovka. V zoolo-
gickom systéme je zaradený do radu dravce, resp. sokolotva-
ré (Falconiformes, resp. Accipitriformes) a v rámci neho do 
čeľade sokolovité (Falconidae). 

Pozorovanie dravcov, a teda i sokola myšiara, je o niečo ná-
ročnejšie, ako napríklad pozorovanie spevavcov, pretože iba 
málokedy sa človek k dravému vtákovi dostane tak blízko, 
aby si mohol prezrieť všetky jeho charakteristické znaky. 
V teréne i za dobrých pozorovacích podmienok a použitia 
ďalekohľadu správne určenie tohto druhu vo veľkej miere zá-
visí od skúseností a odbornosti pozorovateľa.

Sokol myšiar patrí k menším dravcom s výborným zrakom. 
Jeho veľkosť je porovnateľná približne s veľkosťou holuba či 
hrdličky. Samec a samička sokola myšiara sa rozmermi ani 
veľkosťou nelíšia. Veľkosť ich tela dosahuje 31 až 37 cm, 
rozpätie krídel 68 až 78 cm, zobák až 2 cm. Dospelé vtáky 
majú hmotnosť do 300 gramov.

Sokol myšiar (Falco tinnunculus) – samec

Dobrými poznávacími znakmi počas letu sú úzke špicaté 
krídla a pomerne dlhý, nezužujúci sa chvost. 

Obe pohlavia majú hrdzavé perie na chrbte a hornej časti 
krídel s priečnym tmavým pruhovaním. Konce krídel sú čier-
ne. Spodná časť tela má bledookrové zafarbenie s tmavými 
pozdĺžnymi čiarkami, ktoré vytvárajú kvapkovitý vzor. 

Samec má sivý vrch hlavy a chvost a nevýraznú škvrnitosť 
na vrchnej strane tela. Samica má hrdzavú hlavu i chvost, jej 
vrchná časť tela je priečne pásikavá. 

K ďalším jeho poznávacím znakom patria tmavohnedé až 
čierne oči umožňujúce výborný zrak a žlté silné nohy so za-
hnutými pazúrmi. 

Detail hlavy samca a detail nôh mláďaťa

Tak ako všetky dravce, i sokol myšiar má mocný zobák 
s hákovito ohnutou čeľusťou, ktorá má pri koreni farbistú 
voskovitú blanu – voskovku. Charakteristickým znakom so-
kolov, a teda i sokola myšiara, je takzvaný zúbok – výbežok 
na okraji vrchnej čeľuste zobáka. 

Medzi typické črty sokola myšiara patrí trepotavý let – ten-
to operenec dokáže „stáť“ vo vzduchu nad jedným miestom 
s hlavou proti vetru so zveseným chvostom roztvoreným do 
vejára. Tento akrobatický kúsok dosahuje zvláštnym naklo-
nením tela v kombinácii s rýchlym mávaním krídel. 

Potravu sokola myšiara tvoria predovšetkým drobné cicav-
ce a väčší hmyz, menej často vtáky a plazy. Odborná literatú-
ra uvádza, že až 90 % objemu jeho potravy predstavujú ci-
cavce, pričom 70 % z neho pripadá na hraboša poľného. Loví 
aj hryzce vodné, chrčky, myši a výnimočne i veľmi malé mlá-
ďatá zajaca poľného. Z vtákov mu ako ulovená potrava slúžia 
strnádky, stehlíky zelené, vrabce a veľmi vzácne i malé mlá-
ďatá jarabíc a bažantov. Väčší význam ako vtáky má v potra-
ve sokola myšiara hmyz, najmä veľké druhy chrobákov a hú-
senice motýľov. Na korisť číha vo vyvýšenej pozorovateľni 
alebo si ju vyhliadne počas letu. Typickým spôsobom vyhľa-
dávania koristi je vyššie spomenutý trepotavý let na mieste. 
Zrakom blúdi po zemi a len čo objaví korisť, let trepotaním 
na mieste preruší a v okamihu dokáže prejsť do útoku. Korisť 
chytá prevažne na zemi, vtáky však dokáže loviť i počas letu. 

Biológia

operence okolo nás

Sokol myšiar (Falco tinnunculus) – vľavo samica, vpravo samec

Sokol myšiar v korune listnatého stromu
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Výchova mláďat v hniezde trvá asi mesiac. Rodičia im za-
bezpečujú potravu a kŕmia ich. Potravu väčšinou donáša sa-
mec. Keď rodičov obkolesia ešte neskúsené mláďatá, nastáva 
veľká trma-vrma. Každé z mláďat sa usiluje ako prvé dostať 
k prinesenej koristi. Takýto rodinný výjav pripomína pre po-
zorovateľa úchvatné divadlo. Perie mláďatám narastá, keď 
dosiahnu asi dve tretiny veľkosti dospelých jedincov. Mláďa-
tá z hniezda vylietajú po dosiahnutí veku 30 dní. Ešte aj pri 
vylietaní im rodičia nosia potravu a učia ich, ako ju majú chy-
tať. Potravu im najskôr trhá a podáva po kúskoch samica, ne-
skôr si ju trhajú samy. Na noc sa mláďatá ešte určitý čas po 
vyletení vracajú späť do hniezda. Nezriedka sa stáva, že ľu-
dia nájdu mláďatá vyletené z hniezda priamo v mestskom 
prostredí v blízkosti obytných budov. 

Sokol myšiar patrí k užitočným živočíchom, čo vyplýva 
najmä zo zloženia jeho potravy. Je významným článkom po-
travového reťazca, prispieva k udržiavaniu biologickej rov-
nováhy v živočíšnom spoločenstve. 

Podľa súčasnej slovenskej legislatívy patrí k chráneným 
druhom národného významu, pričom spoločenská hodnota 
jedného jedinca predstavuje 663,87 €.

Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st., kresba: Nela Gloríková

S obľubou loví i pozdĺž ciest a diaľnic. Zahnutým silným zo-
bákom vyďobáva z obete kusy mäsa.

Sokola myšiara môžeme pozorovať od včasného rána až do 
neskorého večera. Žije na otvorených priestranstvách, vidieť 
ho môžeme i okolo ciest, na poliach, vresoviskách a mokra-
diach s roztrúsenými lesíkmi a krovinami, v priekopách, 
mestských parkoch, dokonca i na smetiskách. Lieta jednotli-
vo, prípadne v pároch. Ozýva sa celým radom krátkych 
ostrých tónov „kii-kii-kii-kii-...“. Mláďatá a samice často 
opakovane vydávajú zvuky „kiirrrl...“.

Vyskytuje sa v Európe, Ázii a Afrike. Okrem Islandu je roz-
šírený po celej Európe až po rovnobežku 66 stupňov severnej 
zemepisnej šírky. Na väčšine rozšírenia svojho územia je 
v rôznom pomere sťahovavý, stály aj prelietavý. Menšia časť 
našej populácie operencov tohto druhu operencov u nás aj 
prezimuje, väčšia časť je sťahovavá – odlietava najčastejšie 
do Stredomoria a severnej Afriky, pozorované boli však i zi-
moviská v rovníkovej tropickej Afrike.

Na Slovensku okrem súvislých lesných porastov hniezdi na 
celom území od nížin až po alpínske pásmo. Jeho hniezda 
môžeme nájsť až po nadmorskú výšku 1 650 metrov nad mo-
rom, vo Vysokých Tatrách dokonca až v nadmorskej výške 
2 300 m. n. m. Početnejšie sa však vyskytuje v nižších polo-
hách. Ornitológovia odhadujú, že u nás hniezdi približne 
4 000 až 6 000 párov a zimuje 2 500 až 5 500 jedincov. 

Na hniezdiská prilieta v marci. Jeho svadobné lety sú spre-
vádzané hlasným krikom. Pri voľbe hniezdiska je veľmi vy-
naliezavý. Hniezdi na stromoch, v skalných štrbinách, často 
v starých hniezdach iných vtákov, v dutinách a výklenkoch. 
Jeho hniezda sa nachádzajú aj priamo v mestskom prostredí 
– na stožiaroch elektrického vedenia, vo výklenkoch fasád, 
na povalách starých vyšších budov, vo vežiach kostolov, na 
balkónoch panelových domov i na okenných rímsach. 

Hniezdi raz ročne od marca do júla. Samica znáša najčas-
tejšie v máji (v mestách už i v marci) tri až šesť vajec. Zvy-
čajne majú okrovohnedú farbu s červenými až hnedými škvr-
nami alebo mramorovaním. Keď samica sedí na vajciach,  
samec jej ťahavým, trocha krikľavým hlasom oznamuje svoj 
príchod a poľovnícky úspech. Po 29 – 31 dňoch sa postupne 
liahnu mláďatá v tzv. v páperčekovom kožušteku. Je medzi 
nimi značný rozdiel vo veľkosti – najmenšie väčšinou uhynú. 

Mláďa sokola myšiara

Festival veDy a techniky 2014
Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Brati-
slave sa v novembri konala celoslovenská súťažná prehliadka 
vedecko-technických projektov žiakov základných a stred-
ných škôl, na ktorej prezentovali výsledky svojich projektov. 
Organizátorom podujatia bola Asociácia pre mládež, vedu 
a techniku. Autori najúspešnejších projektov postúpili na  
celosvetové súťaže a prehliadky, na ktorých budú reprezento-
vať Slovensko. Celoslovenskému kolu tohto podujatia pred-
chádzali v októbri krajské festivaly v Bratislave, Nitre, Ban-
skej Bystrici, Martine a Košiciach, kde bolo prezentovaných 
aj najviac (40) projektov. Sprievodnou akciou tohto festivalu 
bol i nultý ročník Debrujárskej olympiády, na ktorej si troj-
členné družstvá mohli preveriť, ako dokážu využiť teoretické 
vedomosti z prírodovedných predmetov v praxi.

Danica Božová Mladí debrujári 

PredstavujemeBiológia
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Týždeň vedy a techniky sa na Slovensku tento rok uskutočnil 
od 10. do 16. novembra. Počas tohto týždňa, ktorý bol doslo-
va nabitý vedou a technikou, ste mohli zažiť všetky podoby 
slovenskej vedy. Na niektorých z nich sme boli aj my ako me-
diálny partner celého podujatia a prinášame vám z nich nie-
koľko reportáží nielen na tejto dvojstrane, ale aj na predchá-
dzajúcej strane a na štvrtej strane obálky, kde sa podrobne ve-
nujeme Festivalu vedeckých filmov. 

Otvorenie	Týždňa	vedy	a	techniky	na	Slovensku

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky bolo už tradič-
ne úvodným podujatím, ktorého úlohou bolo otvoriť Týždeň 
vedy a techniky na Slovensku a informovať o aktivitách rea-
lizovaných počas celého obdobia trvania podujatia. Uskutoč-
nilo sa 10. novembra 2014 v Centre vedecko-technických in-
formácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave.

Na slávnostnom otvorení Týždňa vedy a techniky sa zú-
častnili popredné osobnosti vedecko-technických inštitúcií, 
aby tak upriamili pozornosť verejnosti na myšlienku Týždňa 
vedy a techniky – priblížiť vedu ľudom. So svojimi príhovor-
mi vystúpili: generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján 
Turňa, CSc., predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. 
Jaromír Pastorek, DrSc., štátny tajomník a súčasný minister 
MŠVVaŠ SR Juraj Draxler, MA, prezident Slovenskej rektor-
skej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident 
Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR 
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., viceprezident Zväzu 
priemyselných výskumných a vývojových organizácií Ing. 
Peter Fodrek, prezident Zväzu slovenských vedecko-technic-
kých spoločností prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., zástupca 
Klubu 500 Ing. Martin Kele, prezident Zväzu výskumných 
organizácií neziskového sektora Ing. Peter Klamo, v zastúpe-
ní generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, a. s., riaditeľ 
externých vzťahov Michele Bologna.

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014

týžDeň veDy a techniky na slovensku 2014
Veda	netradične

Na slávnostné otvorenie plynulo nadviazala výstava Veda ne-
tradične hneď s niekoľkými podtitulmi: Exhibície. Exponáty. 
Experimenty. Extra zábava s vedou a technikou v praxi. Na 
tomto podujatí sa zaujímavou formou prezentovali jednotlivé 
organizácie výs ku mu a vývoja, pre školy boli zorganizované 
vedecko-popularizačné prednášky a ďalšie sprievodné podu-
jatia, ako napríklad vystúpenie kapely The PURIST, výstava 
Vedecká hračka – More, vedecká knižnica, posterová sekcia, 
panelová výstava Aurel Stodola – Majster techniky, výstava 
prác na tému „Ako veda a technika zmenila môj život?“. 
Krátku prehliadku jednotlivých exponátov a príspevkov si 
môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách.

Prezentácia v stánku Ústavu molekulárnej biológie SAV

Jeden z exponátov v sekcii Vedecká hračka – More

Predstavujeme Predstavujeme

12



Cena	za	vedu	a	techniku

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bolo 
udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a tech-
niky. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 13. no-
vembra v Centre vedecko-technických informácií SR v Bra-
tislave. Cieľom tohto podujatia bolo oceniť prácu vedec-
ko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich 
prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií.

Ceny za vedu a techniku oceneným odovzdal minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini, ktorý pri 
tejto príležitosti, okrem iného, povedal: „Podujatia Týždňa 
vedy a techniky umožnili verejnosti bližšie spoznať čaro ukry-
té v tejto oblasti vedy. Možnosť oceniť slovenských vedcov za 
ich prácu a dosiahnuté úspechy vnímam ako vítanú príleži-
tosť predstaviť verejnosti vedcov a výskumníkov, na ktorých 
môže byť Slovensko hrdé.“

Cenu Osobnosť vedy a techniky získal Ing. Ivan Janotka, 
CSc., za výskum a vývoj nových druhov cementov, návrh re-
ceptúr betónu, technológií betónu a transportu betónu, odol-
nosti proti agresívnym médiám a diagnostike poškodeného 
betónu.

Cenu za Vedecko-technický tím roka získal tím hodnotenia 
radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych 
a fúznych reaktorov z Ústavu jadrového a fyzikálneho inži-
nierstva FEI STU za prácu v oblasti analýz bezpečnosti jad-
rových zariadení so zameraním na hodnotenie radiačnej odol-
nosti konštrukčných materiálov.

Cenu Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov získal doc. 
Ing. Michal Puškár, PhD., za prínos v oblasti výskumu no-
vých metód a inovačných konštrukčných riešení pre zvýšenie 
účinnosti a redukciu emisií spaľovacích motorov.

Cenu Popularizátor vedy získala Mgr. Andrea Putalová za 
neúnavnú popularizáciu vedy a techniky na Slovensku 
prostredníctvom aktivít Národného centra pre popularizáciu 
vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky v ob-
lasti prírodných vied získal prof. RNDr. Andrej Pázman, 
DrSc., za významný prínos v rozvoji slovenskej matematiky 
a za účasť na založení matematickej štatistiky na Slovensku.

Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky v ob-
lasti technických vied získal doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., za 
celoživotné zásluhy pri výchove mladých pracovníkov vedy 
a výskumu pre automobilový priemysel a neoceniteľnú prácu 
pri propagácii a zviditeľňovaní úspechov automobilového 
priemyslu na Slovensku a v Európe.

Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky v ob-
lasti lekárskych vied získal prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., za 
rozvoj transplantačnej imunológie a rozvoj imunológie ako 
samostatného vedného odboru na Slovensku.

Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky v ob-
lasti pôdohospodárskych vied získala doc. RNDr. Jaroslava 
Sobocká, CSc., za celoživotné dielo v oblasti pôdoznalectva, 
mapovania pôd a klasifikácie pôd – aplikáciu GIS metód, vý-
skum antropogénnych (urbánnych) pôd a riešenie globálnych 
problémov vo väzbe na pôdne zdroje sveta.

Okrem týchto cien boli udelené aj ceny Slovenskej akadé-
mie vied, ceny Slovenskej rektorskej komisie a ďalšie.

Martin Hriňák

Prezentácia Národného centra robotiky

Odborná	konferencia	PopVaT	Day	2014

Obsahom odbornej konferencie PopVaT Day 2014 bolo hľa-
danie možností spolupráce, hľadanie nových kontaktov 
a partnerov, výmena skúseností a informácií a priestor na 
predstavenie aktivít zameraných na popularizáciu vedy 
a techniky na Slovensku vo všetkých jej formách. 

Prvá časť konferencie bola 
venovaná workshopom zame-
raným na podporu činností 
v oblasti popularizácie vedy 
a techniky. V druhej časti 
účastníci konferencie prezen-
tovali svoje aktivity zamerané 
na popularizáciu vedy a tech-
niky. Medzi nimi som mal 
možnosť prezentovať aktivity 
súvisiace s časopisom Mladý vedec. V tretej časti mali účast-
níci priestor na individuálne stretnutia, diskusie, hľadanie 
kontaktov a možností spolupráce medzi jednotlivými prezen-
tovanými aktivitami.

Predstavujeme Predstavujeme
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tóny, vďaka čomu je omnoho úspornejšia v porovnaní s ostat-
nými zdrojmi svetla, v ktorých sa väčšia časť elektrickej 
energie mení na teplo a len malá časť na svetlo. V klasických 
žiarovkách a halogénových žiarovkách elektrický prúd rozo-
hrieva vlákno, čím ho rozžiari. V žiarivkách (ktoré boli ozna-
čované za nízkoenergetické, ale s príchodom LED lámp toto 
označenie stratilo zmysel) produkujú výboje v plyne teplo aj 
svetlo.

To vedie k tomu, že nové LED žiarovky potrebujú omnoho 
menej energie, aby vyžiarili rovnaké množstvo svetla v po-
rovnaní so staršími žiarovkami. Navyše sa neustále vylepšu-
jú, aby mali vyšší svetelný tok (meraný v lúmenoch) na jed-
notku spotrebovanej energie (meranej vo wattoch). Najnovší 
rekord je niečo vyše 300 lm/W, čo je porovnateľné so 16 nor-
málnymi žiarovkami alebo takmer 70 žiarivkami. Keďže asi 
štvrtina celosvetovej spotreby energie sa využíva na sviete-
nie, LED žiarovky významne prispievajú k šetreniu nerast-
ných surovín na našej planéte.

LED žiarovky okrem iného vydržia aj omnoho dlhšie (majú 
väčšiu životnosť) v porovnaní s ostatnými svetelnými zdroj-
mi. Žiarovky vydržia približne 1 000 hodín, kým teplo nezni-
čí vlákno, a žiarivky vydržia zhruba 10 000 hodín. Ale LED 
žiarovky môžu svietiť dokonca až 100 000 hodín, tým pádom 
výrazne znižujú spotrebu surovín.

Vytváranie	svetla	v	polovodičoch

LED technológia vznikla v rovnakej oblasti techniky, ktorá 
nám priniesla mobilné telefóny, počítače a všetko moderné 
vybavenie postavené na kvantových javoch. Luminiscenčná 
dióda je zložená z niekoľkých vrstiev – vrstvy typu N s pre-
bytkom záporne nabitých elektrónov a vrstvy typu P s nedos-
tatkom elektrónov (alebo inak povedané – s prebytkom klad-
ných dier). Medzi nimi je aktívna vrstva, ku ktorej smerujú 
po pripojení elektrického napätia záporne nabité elektróny 
a kladne nabité diery. Keď sa stretnú, nastane tzv. rekombiná-
cia a uvoľní sa kvantum energie vo forme svetla. Vlnová dĺž-
ka uvoľneného svetla závisí len od vlastností polovodiča. 
Modré svetlo môže vzniknúť len na krátkovlnnom konci sve-
telného spektra a môžu ho produkovať len niektoré materiály.

Nobelovu cenu za fyziku 2014 získali Isamu Akasaki, Hi-
roshi Amano a Shuji Nakamura za vynález účinných diód 
emitujúcich modré svetlo, ktoré umožnili vývoj jasných 
a energeticky úsporných zdrojov bieleho svetla. 

Keď prišli Akasaki (vľavo), Amano (v strede) a Nakamura 
(vpravo) začiatkom decembra tohto roku do Štokholmu, aby 
sa zúčastnili odovzdávania Nobelových cien, ťažko by pre-
hliadli, ako žiari svetlo z ich vynálezu takmer zo všetkých 
okien v meste. Biele LED žiarovky sú energeticky úsporné, 
majú vysokú životnosť a vyžarujú jasné biele svetlo. Navyše, 
oproti žiarivkám, neobsahujú ortuť.

Červené a zelené LED diódy boli známe už takmer polsto-
ročie, ale modré svetlo dlho odolávalo napriek obrovskej  
snahe vedcov a nemalým finančným prostriedkom investova-
ným do výskumu. Len spojenie červeného, zeleného a mod-
rého svetla totiž dokáže vyprodukovať biele svetlo, na ktoré 
sme zvyknutí a ktoré sa používa všade okolo nás. 

Akasaki spolupracoval s Amanom na univerzite v Nagoji, 
Nakamura bol zamestnancom Nichia Chemicals – malej spo-
ločnosti sídliacej v Tokušime na ostrove Šikoku. Keď sa im 
podarilo získať jasné modré svetelné lúče vyžarujúce z ich 
polovodičov, otvorili dvere pre fundamentálnu transformáciu 
osvetľovacej techniky. Klasické žiarovky osvetlili 20. storo-
čie, 21. storočie bude osvetlené LED žiarovkami.

Šetrenie	energiou	a	surovinovými	zdrojmi

Luminiscenčná dióda (dióda emitujúca svetlo) sa skladá 
z niekoľkých vrstiev polovodičových materiálov. V LED di-
ódach sa elektrická energia mení priamo na častice svetla, fo-

nobelova cena za Fyziku 2014
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ha bola korunovaná úspechom, aj keď mnohí pred nimi neus-
peli. Tento materiál sa považoval za vhodný pre produkciu 
modrého svetla, avšak praktické prekážky pre jeho použitie 
boli veľké – nikto dovtedy nedokázal produkovať kryštály 
dostatočnej kvality, keďže sa vývoj povrchu, na ktorom by 
tieto kryštály rástli, zdal beznádejný. Navyše, bolo prakticky 
nemožné vytvoriť P-vrstvu v tomto materiáli.

Avšak Akasaki bol presvedčený na základe predchádzajú-
cich skúseností, že výber materiálu bol správny, a pokračoval 
v práci s Amanom, ktorý bol v tom čase doktorandom na Na-
gojskej univerzite. Nakamura si tiež vybral nitrid gália, aj 
keď zvažoval aj alternatívnu zlúčeninu – selenid zinku, ktorí 
považovali iní vedci za perspektívnejší.

Fiat lux	–	Buď	svetlo

V roku 1986 Akasaki s Amanom ako prví uspeli v tvorbe 
vysoko kvalitných kryštálov nitridu gália, keď umiestnili 
vrstvu nitridu hliníka na zafírový substrát, na ktorom sa po-
tom vytvárali kryštály nitridu gália. O niekoľko rokov, na 
konci osemdesiatych rokov, sa im podaril prielom vo vytvo-
rení P-vrstvy. Akasaki a Amano náhodou objavili, že ich 
materiál intenzívnejšie žiaril pri skúmaní pod elektrónovým 
mikroskopom. To im naznačilo, že skenovací lúč v mikro-
skope spôsobil, že P-vrstva bola efektívnejšia. V roku 1992 

Prvé správy o svetle emitovanom polovodičom boli publi-
kované v roku 1907 Henrym J. Roundom, spolupracovníkom 
Guglielma Marconiho, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku 
z roku 1909 (získal ju spolu s Karlom Ferdinandom Brau-
nom). Neskôr, v 20. a 30. rokoch 20. storočia sa v Soviet-
skom zväze venoval tejto problematike Oleg V. Losev. Obom 
však chýbali potrebné vedomosti na to, aby dokázali tento jav 
skutočne pochopiť. Trvalo to ešte niekoľko desiatok rokov, 
kým boli položené teoretické základy elektroluminiscencie. 

Diódy vyžarujúce červené svetlo boli vynájdené na konci 
päťdesiatych rokov. Používali sa napríklad v digitálnych ho-
dinách a kalkulačkách alebo na zobrazovanie stavu rôznych 
spotrebičov – či sú zapnuté alebo vypnuté. Už na začiatku 
bolo jasné, že na vytvorenie bieleho svetla bude potrebné vy-
tvoriť diódu emitujúcu krátkovlnné – modré svetlo. Skúšalo 
to mnoho laboratórií po celom svete, ale neúspešne.

Výzva

Laureáti tohtoročnej Nobelovej ceny pracovali tvrdo, pričom 
museli čeliť zaužívaným stereotypom a rizikám. Postavili si 
vlastné zariadenia, naučili sa technologické postupy a usku-
točnili tisíce experimentov. Väčšina z nich skončila neúspeš-
ne, avšak nevzdali to. Hľadaným materiálom bol nitrid gália, 
ktorý si vybrali aj Akasaki s Amanom, aj Nakamura. Ich sna-

N-vrstva
aktívna vrstva

P-vrstva

diera

elektrón

katóda
anóda

P-GaN
P-AIGaN

N-AIGaN
N-GaN

GaN vrstva
zafírový podklad

InGaN obohatený zinkom
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Princíp fungovania luminiscenčných LED diód (hore) a príklad modrej LED žiarovky
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dokázali predstaviť prvú diódu emitujúcu jasné modré svet-
lo.

Nakamura začal vývoj svojej modrej LED diódy v roku 
1988. O dva roku neskôr, v roku 1990, uspel pri tvorbe vyso-
kokvalitného nitridu gália. Vyvinul svoju vlastnú metódu 
tvorby kryštálov, v ktorej nechal najprv narásť tenkú vrstvu 
nitridu gália pri nízkej teplote a potom nasledujúce vrstvy ne-
chal rásť pri vyšších teplotách.

Nakamura dokázal taktiež vysvetliť, prečo Akasaki a Ama-
no uspeli s ich vrstvou typu P – elektrónový lúč odstránil  
vodík, ktorý bránil tvorbe P-vrstvy. Tu Nakamura nahradil 
elektrónový lúč jednoduchšou a lacnejšou metódou – nahrie-
vaním materiálu docielil vytvorenie funkčnej P-vrstvy v roku 
1992. Jeho riešenie tak bolo odlišné od Akasakiho a Amano-
na. 

Počas deväťdesiatych rokov oba výskumné tímy uspeli 
v zdokonaľovaní svojich modrých LED diód a podarilo sa im 
zvyšovať ich efektivitu. Postupne vytvárali rôzne zliatiny nit-
ridu gália s hliníkom, resp. indiom, a štruktúra týchto materi-
álov sa stávala čím ďalej, tým zložitejšou.

Všetkým trom sa podarilo vynájsť modrý laser, v ktorom 
hrala kľúčovú úlohu modrá LED dióda veľkosti zrnka piesku. 
Na rozdiel od rozptýleného svetla LED diódy, modrý laser 
vyžaruje lúč ostrý ako britva. Keďže modré svetlo má veľmi 
krátku vlnovú dĺžku, dokážeme pomocou neho zapísať na 
rovnakú plochu štyrikrát viac informácií ako pomocou červe-
ného svetla. Toto prudké zvýšenie skladovacej kapacity vie-
dlo nielen k vývoju Blu-ray diskov, ale aj k vývoju nových, 
kvalitnejších laserových tlačiarní.

Aj doma nájdeme veľa domácich spotrebičov, ktoré sú vy-
bavené LED diódami. Osvetľujú LCD obrazovky televízorov 
a počítačov, v mobilných telefónoch sa používajú ako lampy 
či blesky.

Svetelná revolúcia

Vynálezy tohtoročných laureátov Nobelovej ceny za fyziku 
úplne zmenili osvetľovaciu technológiu. Neustále vznikajú 
nové, účinnejšie, lacnejšie a inteligentnejšie žiarovky, ktoré 
stretávame na každom kroku.

Žiarovky svietiace bielym svetlom môžeme vyrobiť dvoma 
spôsobmi. V prvom z nich sa používa modré svetlo, ktoré ex-
cituje fosfor, ktorý emituje červené a zelené svetlo. Keď zmie-
šame všetky tri farby dokopy, dostaneme biele svetlo. Druhou 
možnosťou je konštrukcia lampy, ktorá je zložená z troch rôz-
nofarebných diód, červenej, zelenej a modrej, ktoré súčasným 
svietením vytvárajú biele svetlo. LED žiarovky sú preto flexi-
bilným zdrojom osvetlenia, pretože dokážu vyprodukovať 
milióny rôznych farebných odtieňov podľa potreby. Dokáže-
me nimi vyplniť stovky štvorcových metrov a získať tak ob-
rovské obrazovky a zobrazovacie panely, ktoré dokážeme 
ovládať počítačom. Možnosť ovládať farbu svetla sa využíva 
aj v oblasti poľnohospodárstva, pretože takéto žiarovky doká-
žu napodobniť prirodzené svetlo, a teda sa môžu používať ako 
zdroj dobrého umelého osvetlenia pre rastliny i zvieratá.

LED žiarovky sú zároveň aj prínosom pre ľudí v oblastiach 
s obmedzeným prístupom k elektrickej energii, pretože umož-
nia využívať na ich napájanie aj jednoduché solárne panely, 
ktoré by nedokázali zásobovať elektrickou energiou klasické 
žiarovky. V menej rozvinutých oblastiach sa môže používať 
na dezinfekciu vody aj ultrafialové LED diódy s nízkou spot-
rebou energie. Efektívna modrá LED dióda má len 20 rokov, 
avšak už za tento krátky čas dokázala významne ovplyvniť 
naše životy na každom kroku.

Ďalšie informácie o Nobelovej cene za fyziku 2014 nájdete 
na webovej stránke
www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/.

Katarína Hriňáková, Martin Hriňák

Žiarovka 
(19. storočie)

Olejová lampa 
(približne 15 000 pred n. l.) 

Žiarivka
(20. storočie)

LED  žiarovka
(21. storočie)

0,1 lm/W

300 lm/W

70 lm/W

16 lm/W
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Nové LED žiarovky potrebujú omnoho menej energie, aby vyžiarili rovnaké množstvo svetla v porovnaní so staršími žiarovkami. Navyše sa ne-
ustále vylepšujú, aby mali vyšší svetelný tok (meraný v lumenoch) na jednotku spotrebovanej energie (meranej vo wattoch). Keďže asi štvrtina 

celosvetovej spotreby energie sa využíva na svietenie, LED žiarovky významne prispievajú k šetreniu nerastných surovín na našej planéte.
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tácií, posterov a diskusií s porotou. Prvý raz v histórii vyhlásil 
organizačný výbor aj Súťaž o najlepší stredoškolský študent-
ský príspevok. Prihlásené príspevky boli po zaslaní posúdené 
vedeckým výborom a najlepšie práce ich autori prezentovali 
v samostatnej sekcii kongresu, kde boli opätovne hodnotené. 
Vybraní stredoškoláci mali zároveň možnosť konzultovať štu-
dovanú problematiku so špičkovými odborníkmi zo Sloven-
ska a Česka. Porota udelila dve prvé miesta – v kategórii pred-
nášok s prezentáciou zvíťazila Adriana Hološková, študentka 
3. ročníka Gymnázia Myjava s príspevkom Monitoring jarnej 
migrácie obojživelníkov v lokalite Hradište pod Vrátnom 
v rokoch 2011 – 2014, v kategórii obhajoby prác s posterom 
prvenstvo získala Nela Gloríková, študentka 1. ročníka Gym-
názia Kukučínova Poprad s príspevkom Biotop vodnára po-
točného – jeho habitatové, hniezdne a potravné nároky.

Víťazky súťaže stredoškolákov Adriana Hološková (vľavo) 
a Nela Gloríková (vpravo)

Súčasťou kongresu bol i krst nových publikácií Ryšavka 
tmavopása na Slovensku a Ornitologická príručka. Sobotné 
bloky boli venované workshopom, po ktorých nasledoval zá-
verečný prednáškový blok s podtitulom Metodická všeho-
chuť. Ďalšie informácie o tomto zaujímavom podujatí môže-
te nájsť na webovej stránke

http://conferences.ukf.sk/index.php/zoo/zoo2014.

Danica Božová, fotografie: autorka, Zuzana Gloríková

V priestoroch Prešovskej univerzity sa 20. – 22. novembra 
2014 konal 19. ročník Zoologického kongresu, ktorý je zná-
my aj ako Feriancove dni. Na podujatí sa stretlo približne 
150 zoológov rôzneho veku – členov Slovenskej zoologickej 
spoločnosti SAV, vysokoškolákov študujúcich zoológiu 
a prvý raz v histórii i vybraných stredoškolských študentov 
z rôznych kútov Slovenska. Obohatením bola účasť skupiny 
zoológov z Česka a Poľska. 

Celkový pohľad na časť účastníkov kongresu 

V úvode kongresu pri príležitosti životných jubileí (80 ro-
kov) boli predstavené a ocenené významné osobnosti sloven-
skej zoológie – RNDr. Branislav Matoušek, CSc., Mgr. Jaro-
slav Svatoň a RNDr. Ľubomír Brtek.

Ocenenie osobností slovenskej zoológie pri príležitosti životných  
jubileí (zľava B. Matoušek, J. Svatoň, Ľ. Brtek)

Prvý a druhý prednáškový blok bol venovaný prevažne prí-
spevkom o bezstavovcoch, obojživelníkoch, plazoch a drob-
ných cicavcoch. Z nich našu pozornosť najviac upútal príspe-
vok Deponačné nádrže – dobrý nástroj pre prírodu, v ktorom 
Roman Rozínek z Hradca Králové v Česku opísal slovom 
i obrazom činnosť jedinečných záchranných staníc pre oboj-
živelníky a plazy, ktoré nemajú obdobu nikde inde v Európe. 

Štvrtkový večer patril vernisáži výstavy fotografií Mateja 
a Juraja Žiaka Naším pohľadom, výstave kolorovaných kre-
sieb mnohonôžok Pavla Kocourka Skrytá krása mnohonôžok 
a premietaniu filmu Vlčie hory a diskusii s jeho tvorcami. 

V piatok si účastníci mohli vypočuť zaujímavé prednášky 
o rôznych skupinách rýb, vtákov a cicavcov. Zároveň sa kona-
la aj súťaž pozvaných vysokoškolákov a vybraných stredo-
školákov, ktorí prezentovali svoje príspevky formou prezen-

Zoologický kongres

Roman Rozínek informoval o vybudovaní a činnosti záchranných  
staníc pre obojživelníky a plazy

Predstavujeme
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12. Aký organizmus sa skrýva pod latinským názvom Hirun-
do rustica? (2 body)

Odpoveď:	 Latinský názov Hirundo rustica má lastovička 
domová.

13. Ktorý druh medveďa sa vyskytuje v Yosemitskom národ-
nom parku? (2 body)

Odpoveď:	 V Yosemitskom národnom parku sa vyskytuje 
medveď baribal (Ursus americanus).

14. Čo sa nachádza na prvej farebnej fotografii na svete? 
(2 body)

Odpoveď:	Na prvej farebnej fotografii na svete J. C. Max-
wella z roku 1861 sa nachádza károvaná stužka.

15. Prečo majú listy stromov zelenú farbu? (2 body)

Odpoveď:	Listy stromov majú zelenú farbu, pretože chloro-
fyl je dominantné farbivo a jeho farba prekrýva ostatné pig-
menty, ktoré sú v bunkách prítomné v oveľa menšom množ-
stve.

16. Ako sa nazývajú najvyššie vodopády v Spojených štá-
toch amerických a aká je ich výška? (3 body)

Odpoveď:	Najvyššie vodopády v Severnej Amerike sú Yose-
mitské vodopády a ich celková výška je 739 m.

17. Kde sú na území Yosemitského národného parku sústre-
dené sekvojovce? (3 body)

Odpoveď:	Sekvojovce sú na území Yosemitského národné-
ho parku sústredené najmä v troch hájoch: Tuolumnskom, 
Mercedskom a Mariposskom.

18. Aké podujatie, ktoré sa uskutočnilo v tomto roku na Slo-
vensku, sa skrýva pod skratkou ESE 2014? (3 body)

Odpoveď:	Skratka ESE 2014 patrí podujatiu Expo Sciences 
Europe 2014.

19. Uveďte aspoň štyroch predstaviteľov čeľade Ornithomi-
midae. (4 body)

Odpoveď:	Do čeľade Ornithomimidae patria napríklad tieto 
dinosaury: dromiceiomimus, galimimus, ornitomimus, struti-
omimus.

20. Opíšte kvet margaréty bielej. (4 body)

Odpoveď:	Kvet margaréty bielej je v skutočnosti súkvetie 
úbor. Jeho priemer je tri až šesť centimetrov. Obsahuje v stre-
de žlté rúrkovité kvety a po obvode biele jazykovité kvety. 
Rúrkovité kvety v strede sú usporiadané na špirálovitých seg-

Riešenia	1.	série	súťažných	úloh

1. Aká je rozloha Yosemitského národného parku? (1 bod)

Odpoveď:	 Rozloha Yosemitského národného parku je 
3 026 km2.

2. Akého veku sa dožil James Clerk Maxwell? (1 bod)

Odpoveď:	James Clerk Maxwell sa dožil 48 rokov.

3. Kde sa uskutoční Festival vedeckých filmov 2014? (1 bod)

Odpoveď:	 Festival vedeckých filmov 2014 sa uskutoční 
v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave.

4. V ktorej krajine sa nachádza Falkirkské koleso? (1 bod)

Odpoveď:	Falkirkské koleso sa nachádza v Škótsku.

5. Názov ktorého dinosaura môžeme preložiť ako „imitátor 
kuraťa“? (1 bod)

Odpoveď:	Galimimus znamená vo voľnom preklade „imitá-
tor kuraťa“, a teda ide o galimima.

6. Aká je výška vrchu Mount Lyell? (1 bod)

Odpoveď:	Mount Lyell má nadmorskú výšku 3997 m. n. m.

7. Akú rýchlosť dosahoval ornitomimus pri behu? (1 bod)

Odpoveď:	Ornitomimus dosahoval pri behu rýchlosť 50 až 
70 km/h.

8. Ktoré farbivo spôsobuje červené až fialové sfarbenie listov 
stromov? (1 bod)

Odpoveď:	Červené až fialové sfarbenie listov stromov spô-
sobuje antocyanín.

9. Aký je latinský názov páperníka pošvatého? (2 body)

Odpoveď:	Latinský názov páperníka pošvatého je Eriopho-
rum vaginatum.

10. Ako vzniklo pomenovanie vodopádu Nevada v Yosemit-
skom národnom parku? (2 body)

Odpoveď:	Pomenovanie vodopádu Nevada v Yosemitskom 
národnom parku pochádza zo starého španielskeho slova ne-
vada, ktoré znamená „snežný“.

11. Ako sa nazývajú nižšie uvedené rovnice? (2 body)

div rot rot divD H J D E B B= = + ∂
∂

= − ∂
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=ρ, , ,
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Odpoveď:	Tieto rovnice sa nazývajú Maxwellove rovnice.

8. ročník korešponDenčnej súťaže

Súťaže Súťaže
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nedokáže efektívne absorbovať chlorofyl, a potom túto ener-
giu odovzdať susediacej molekule chlorofylu. Karotenoidy 
najlepšie absorbujú modrozelené a zelené svetlo so stredne 
veľkou vlnovou dĺžkou (500 – 550 nm). Vďaka karotenoi-
dom sa preto zvyšuje efektivita fotosyntézy – listy dokážu 
zužitkovať viac svetla. 

Pokiaľ však na list dopadá až priveľa svetla, dokážu odobe-
rať nadbytočnú energiu z chlorofylu, aby nenarúšala stabilitu 
jeho molekuly. Takýto chlorofyl by totiž ľahko mohol reago-
vať s kyslíkom za vzniku spomínaných kyslíkových radiká-
lov poškodzujúcich rastlinné bunky. Karotenoidy túto ener-
giu svetla zmenia na tepelnú energiu a vyžiaria ju von z listu. 
Keď na list začne dopadať viac svetla ako obvykle, zrazu sa 
prijíma oveľa viac svetelnej energie, ako sa využíva vo foto-
syntéze na výrobu cukru. To spôsobí hromadenie protónov 
a s tým je spojené znižovanie pH v chloroplastoch. To vyvo-
lá produkciu špecifických enzýmov, ktoré menia žltý xantofyl 
(zeaxantín) na oranžový violaxantín. Violaxantín dokáže vy-
žarovať energiu vo forme tepla. Keď sa dodávka svetla zníži 
naspäť na normálnu hladinu, zníži sa množstvo protónov, 
zvýši sa pH a violaxantín sa zmení naspäť na zeaxantín. Ten 
funguje ako klasický pigment absorbujúci slnečnú energiu.

25. V minulosti sa na našom území používali rôzne platidlá, 
ktorých používanie bolo náročnejšie ako v súčasnosti. 
Mohli ste sa stretnúť so zlatými, zlatkami, toliarmi, du-
kátmi, grošmi, denármi, grajciarmi a inými menami. Ako 
už názov hovorí, boli to zlaté, ale aj strieborné či medené 
mince. Obsah drahých kovov sa postupne v týchto min-
ciach zmenšoval, čo znižovalo aj ich hodnotu. Aj preto sa 
častokrát na trhoch neplatilo len mincami, ale aj v naturá-
liách. Napríklad za osem lyžíc ste mohli vymeniť tri ta-
niere. Ak ste však mali mince, mohli ste si za jeden zlatý 
kúpiť tri krčahy a desať lyžíc. Pri platbe za päť krčahov, 
päť tanierov a desať lyžíc ste z platby dvoma zlatými do-
stali výdavok desať grajciarov.
a)  Určte, koľko grajciarov stojí jedna lyžica, jeden tanier 

a jeden krčah, ak viete, že päť tanierov stojí o jedenásť 
grajciarov viac ako šesť lyžíc.

b) Určte, koľko grajciarov dostanete za jeden zlatý. 
(9 bodov)

Odpoveď:	Na základe zadania sformulujeme sústavu šty-
roch rovníc s piatimi neznámymi l (cena lyžice v grajcia-
roch), t (cena taniera v grajciaroch), k (cena krčaha v grajcia-
roch), z (hodnota zlatého v grajciaroch) a g (hodnota jedného 
grajciara):

8 3 1
3 10 2

5 6 11 3
5 5 10 2 10 4

l t
k l z

t l g
k t l z g

=
+ =

= +
+ + = −

, ( )
, ( )

, ( )
. ( )

Dosadením vyjadrenia z z rovnice (2) do rovnice (4) dostane-
me, že platí

5 5 10 2 3 10 10k t l k l g+ + = +( ) − ,
čo upravíme na tvar

5 10 10 5t k l g= + − . ( )
Z rovnice (1) dostávame po prenásobení 5, že platí

40 15 6l t= . ( )

mentoch, sú obojpohlavné a tvoria dobrú pristávaciu plochu 
pre hmyz.

21. Opíšte spôsob fungovania Falkirkského kolesa. (5 bo-
dov)

Odpoveď:	K Falkirkskému kolesu sa zhora privádza voda 
akvaduktom, v dolnej časti potom plavebný kanál vedie kra-
jinou. Na každom ramene je umiestená nádrž, do ktorej sa 
zmestí 300 ton vody. Ak sú nádrže v dolnej a hornej polohe, 
môžu do nich vplávať lode. Potom sa vráta nádrží uzavrú, ra-
mená otočia o 180°, vráta nádrží otvoria a lode vyplávajú ďa-
lej v príslušnej časti prieplavu.

22. Porovnajte výhody a nevýhody použitia liateho akrylu 
a polykarbonátu pri výrobe priehľadného obalu ponorky. 
(6 bodov)

Odpoveď:	
•  Polykarbonát je odolnejší ako akryl, preto sa používa na 

výrobu nepriestrelného skla a obalov pre potápačské fotoa-
paráty.

•  Akryl je niekoľkonásobne lacnejší a má priehľadnosť do-
konca lepšiu ako sklo, preto sa z neho vyrábajú akváriá. 
Špeciálne upravený polykarbonát s prijateľnou priehľad-
nosťou je drahý.

•  Oba materiály sa ľahko poškriabu, ale existujú prípravky 
na ich opätovné vyleštenie.

•  Na akryle sa časom vytvárajú mikroskopické praskliny, 
v dôsledku čoho pomaly stráca svoju pôvodnú pevnosť.

•  Polykarbonát na slnku žltne a tým stráca priehľadnosť.
•  Akryl možno jednoducho lepiť špeciálnym lepidlom, kto-

ré „zleje“ styčné plochy dohromady a vytvorí tak nerozde-
liteľný, dokonca neviditeľný spoj. Táto vlastnosť sa využí-
va pri lepení akvárií.

23. Uveďte základné charakteristické znaky lastovičky do-
movej. (7 bodov)

Odpoveď:	Dĺžka tela lastovičky domovej dosahuje 17 až 
19 cm, rozpätie krídel 32 až 34 cm. K typickým znakom jej 
vzhľadu patria dlhé špicaté krídla, hlboko vykrojený vidlico-
vitý chvost s tenkými a predĺženými chvostovými perami. 
Vrchná časť tela je čiernej farby s modro trblietavým leskom, 
spodná je krémovobiela až ružovohnedastá. Dobrým odlišo-
vacím znakom od príbuznej belorítky domovej je modročier-
ny pruh tiahnuci sa naprieč hruďou, hrdzavočervené hrdlo 
a čelo. Červené sfarbenie je však veľmi ťažko postrehnuteľné 
u letiaceho vtáka, pozorovateľovi sa môže zdať, že hruď 
i hlava je celá tmavá. Samce a samice sa vonkajším vzhľa-
dom výrazne neodlišujú.

24. Podrobne opíšte úlohu karotenoidov v listoch stromov. 
(8 bodov)

Odpoveď:	V chloroplastoch listov sú okrem chlorofylu aj 
farbivá zo skupiny karotenoidov a xantofylov – medzi naj-
častejšie patria oranžový β-karotén a žltý luteín. Jednou z ich 
hlavných úloh je absorbovať svetlo s vlnovou dĺžkou, ktorú 

Súťaže Súťaže
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Dosadením (8) a (9) do (5) dostávame, že platí
5 4 10 1 5 10⋅ = + ⋅ −g k g g, ,

odkiaľ po úprave dostaneme, že platí
15 10g k= . ( )

Dosadením (8) a (10) do (2) dostávame, že platí
3 15 10 1 5⋅ + ⋅ =g g z, ,

odkiaľ po úprave dostaneme, že platí 60g z= .
Celkovo dostávame, že jedna lyžica stojí jeden a pol graj-

ciara, jeden tanier stojí štyri grajciare, jeden krčah stojí 
15 grajciarov a jeden zlatý má hodnotu 60 grajciarov.

Ak prenásobíme rovnicu (3) troma, dostávame, že platí
15 18 33 7t l g= + . ( )

Porovnaním rovníc (6) a (7) dostávame, že platí
40 18 33l l g= + ,

odkiaľ dostaneme, že 22 33l g= , čo znamená, že 
l g= 1 5 8, . ( )

Dosadením (8) do (3) dostávame, že platí
5 6 1 5 11t g g= ⋅ +, ,

teda 5 20t g= , odkiaľ dostávame, že platí
t g= 4 9. ( )

Súťaže Súťaže

2. séria korešponDenčnej súťaže

výsleDková listina 1. série 
8. ročníka korešponDenčnej súťaže

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník 1	–	20 21 22 23 24 25 26 Spolu
1 Gloríková Nela Gymnázium Kukučínova, Poprad 1 38 5 6 7 8 9 73
2 Špaček Oliver ZŠ s MŠ Liptovský Ján 7 37 5 6 7 8 9 72
2 Mereššová Judita ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 9 37 5 6 7 8 9 72
2 Dlugošová Michaela Gymnázium Kukučínova, Poprad 1 39 5 6 7 6 9 72
5 Volková Lenka ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 9 36 5 6 7 8 9 0 71
6 Dúbravcová Lucia ZŠ s MŠ Liptovský Ján 5 38 5 5 7 5 9 69
7 Baranová Jana ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 7 38 5 6 7 8 64
8 Pavol Marek ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 7 37 5 6 7 8 63
8 Bangó Róbert ZŠ Mierová, Svit 8 34 5 6 7 6 5 63
10 Pojedincová Gabriela SOŠ Svit 1 38 5 6 7 6 0 62
11 Motyková Veronika ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 7 35 5 6 7 8 61
12 Helebrandtová Veronika SOŠ Svit 2 37 5 6 7 4 0 59
13 Kováč Daniel ZŠ Mierová, Svit 4 39 5 3 7 4 58
13 Hvizdošová Andrea SOŠ Svit 2 34 5 6 7 6 58
15 Straková Jana Oľga ZŠ s MŠ Liptovský Ján 5 35 3 3 7 6 0 54
16 Kollárik Štefan ZŠ Komenského, Svit 4 37 7 44
17 Réti Michal ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 31 1 3 2 1 0 38

Zadania	2.	série	súťažných	úloh

1. V blízkosti ktorej obce sa nachádza jaskyňa Mažarná? 
(1 bod)

2. Aká je spoločenská hodnota sokola myšiara? (1 bod)

3. Koľko bodov získala najúspešnejšia riešiteľka prvej série 
tohto ročníka korešpondenčnej súťaže? (1 bod)

4. Aké je odporúčané minimálne napätie LiPo batérie? 
(1 bod)

5. V ktorej fáze bridžovej zohrávky sa uplatňuje nútený vý-
nos? (1 bod)

6. Aké sú typické znaky ihlice jedle bielej? (1 bod)

7. Aká je nadmorská výška vrchu Tlstá? (1 bod)

8. Ako sa pripravuje smrekové pivo? (2 body)

9. Kto získal cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a tech-
niky v oblasti prírodných vied a za čo presne? (2 body)

10. Na čo sa štandardne používa servotester? (2 body)

11. Ktorá rastlina má latinský názov Taxus baccata? (2 body)

12. Kedy sa uskutočnili Feriancove dni v roku 2014? (2 body)

13. Aké substráty uprednostňuje jedľa biela? (2 body)

14. Ktorí traja vedci získali Nobelovu cenu za fyziku v roku 
2014? (3 body) 

15. Prečo sa v poklope vodotesného obalu ponorky urobili 
dve diery – zvlášť pre internetový kábel a zvlášť pre vo-
diče vedúce do motorov? (3 body)
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16. Ktoré dva prvky objavila Mária Curie-Sklodowská so 
svojím manželom a aké bolo jeho meno? (3 body)

17. Odkedy je jaskyňa Mažarná voľne prístupná verejnosti? 
(3 body)

18. Ktorá prírodná rezervácia je najväčšou európskou lokali-
tou tisov a kde sa nachádza? (3 body)

19. Aké Nobelove ceny a v ktorých rokoch získala Mária Cu-
rie-Sklodowská? (4 body)

20. Ktorý živočích je známy pod menom pustovka? Uveďte 
jeho slovenský aj latinský názov. (4 body)

21. Obdĺžniková záhrada má dĺžku 100 m a šírku 20 m. Vy-
počítajte, o koľko metrov štvorcových sa zmenší jej úžit-
ková plocha, ak sa ohradí okrasným plotom, ktorý má šír-
ku 50 cm. (5 bodov)

22. Charakterizujte ihlice tisu obyčajného. (6 bodov)

23. Čo tvorí potravu sokola myšiara a aké je jej zloženie? 
(7 bodov)

24. Miško si pomyslel jedno číslo z nasledujúcej tabuľky. 
Zuzka hádala, potom povedala, že hľadané číslo:
 a) je v prvom riadku, 
 b) nie je v druhom stĺpci, 
 c) je párne,
 d) je väčšie ako 3. 

 Miško jej potom povedal, že iba jedna zo štyroch výpo-
vedí je pravdivá a tri zvyšné sú nepravdivé. Ktoré číslo si 
Miško myslel? (8 bodov)

25. Na dvoch kolesách, ktoré sa zvonka dotýkajú, je natiah-
nutý pás. Určte jeho dĺžku, ak polomery kolies sú 15 cm 
a 45 cm. (9 bodov)

Termín	odoslania	riešení	úloh	2.	série:	do	9.	3.	2015

Súťaže Súťaže

1 2 3
9 5 6
7 4 8

výborný imitátor s krásnym chvostom
Podobá sa na bažanta, je vyobrazený na austrálskej desaťcen-
tovke a vie napodobniť akýkoľvek zvuk, ktorý raz počul. Ly-
rochvost	 nádherný (Menura novaehollandiae) dorastá do 
dĺžky 100 cm a je tak najdlhším spevavcom. Vrch tela má 
sfarbený do hneda, spodok do siva. Telu samca dominuje vý-
razný chvost, ktorý tvorí 16 pier, z ktorých dve sú výrazne 
sfarbené a zahnuté do tvaru lýry (odtiaľ jeho názov). Chvost 
zohráva dôležitú úlohu pri pytačkách. Prirodzene sa vyskytu-
je iba v juhovýchodnej Austrálii a radíme ho preto medzi en-
demické druhy.

Najzaujímavejšie na ňom je to, že dokáže napodobniť aký-
koľvek zvuk. Jeho syrinx – hlasové ústrojenstvo – je veľmi 
komplexný a vie preto dokonale napodobniť všetko, čo poču-
je. Vie spievať ako iné vtáky, vydávať zvuky ako zvieratá, 
ktoré počuje v lese, ale dokonca imitovať aj umelé zvuky rôz-
neho druhu – hudobné nástroje, stroje či ľudský hlas. Samce 
aj samice majú túto schopnosť, no častejšie a hlasnejšie je po-
čuť samcov. Tí sa tak snažia zaujať opačné pohlavie. Je však 
bežné, že na jeho spev sa neraz chytí samička – no nie tá 
správna, ale toho druhu, ktorého prejav predvádzal. Ukážku 
lyrochvosta v akcii napodobňujúceho zvuky fotoaparátu, au-

tomatického fotoaparátu, alarmu na aute a motorovej píly 
nájdete na stránke 

www.youtube.com/watch?v=VjE0Kdfos4Y.
Na ďalšom videu uvidíte lyrochvosta v zajatí v adelaidskej 

zoo. Napodobňuje nielen celú plejádu zvukov, ktoré počul pri 
rekonštrukčných prácach, ale aj ľudské hlasy a pískanie:

www.youtube.com/watch?v=WeQjkQpeJwY&.
Lucia Hrnčiarová

21



MatMix

Matematika Matematika

Riešenia	1.	série	úloh	korešpondenčnej	súťaže

1. Učiteľka hovorí žiakom v triede: „Keby som dala každé-
mu z vás 7 jabĺk, zostalo by mi 24 jabĺk. Ale keby som vám 
chcela dať po 9 jabĺk, chýbalo by mi 32 jabĺk.“ Koľko má 
učiteľka jabĺk a koľko žiakov v triede?

Riešenie: Označme počet žiakov v triede p a počet jabĺk j. 
Potom musí platiť:

7 24
9 32
p j
p j

+ =
− =

,
.

Spojením týchto dvoch rovníc dostávame, že musí platiť
7 24 9 32p p+ = − .

Túto rovnicu si upravíme na tvar 2 56p = ,  odkiaľ dostáva-
me, že p = 28.  Dosadením tejto hodnoty do prvej rovnice 
dostávame, že 

j = ⋅ + =7 28 24 220.
To znamená, že v triede je 28 žiakov a učiteľka mala 220 ja-

bĺk.

2. Súčet číslic dvojciferného čísla je 12. Keď číslicu na mies-
te desiatok násobíme dvoma, číslicu na mieste jednotiek 
troma a súčiny sčítame, dostaneme číslo 29. Aké bolo pô-
vodné číslo?

Riešenie: Označme si dvojciferné číslo ab, kde a a b sú cif-
ry, pričom a nie je 0. Potom na základe zadania musí platiť:

a b
a b

+ =
+ =

12
2 3 29

,
.

Z prvej rovnice si vyjadríme neznámu a v tvare a b= −12  
a toto vyjadrenie dosadíme do druhej rovnice. Postupne dos-
taneme, že platí

2 12 3 29
24 2 3 29

5

⋅ − + =
− + =

=

( ) ,
,
.

b b
b b

b
Dosadením tejto hodnoty b do rovnice a b= −12  dostane-

me, že platí a = − =12 5 7,  teda hľadané číslo je 75.

3. Klobúk, plášť a čižmy stoja dokopy 137 €. Určte, koľko 
stojí každý kus oblečenia, ak plášť je šesťkrát drahší ako 
klobúk a čižmy sú o 20 € drahšie ako plášť.

Riešenie: Označme cenu klobúka k, plášťa p a čižiem c. Po-
tom musí na základe zadania platiť:

k p c
p k
c p

+ + =
=
= +

137
6

20

,
,

.
Dosadením druhej rovnice do tretej dostaneme, že platí

c k= +6 20.
Teraz dosadíme toto vyjadrenie c spolu s druhou rovnicou 

do prvej a dostaneme, že platí
k k k+ + +( ) =6 6 20 137.

Túto lineárnu rovnicu vyriešime a dostaneme, že platí
13 117

9
k
k

=
=

,
.

Dosadením hodnoty k = 9  do vyššie uvedených rovníc pre 
p a c dostaneme, že platí

p k
c p

= = ⋅ =
= + = + =
6 6 9 54

20 54 20 74
,

.
Celkovo dostávame, že klobúk stojí 9 €, plášť 54 € a čižmy 

74 €.

4. V minulosti sa na našom území používali rôzne platidlá, 
ktorých používanie bolo náročnejšie ako v súčasnosti. Mohli 
ste sa stretnúť so zlatými, zlatkami, toliarmi, dukátmi, groš-
mi, denármi, grajciarmi a inými menami. Ako už názov ho-
vorí, boli to zlaté, ale aj strieborné či medené mince. Obsah 
drahých kovov sa postupne v týchto minciach zmenšoval, 
čo znižovalo aj ich hodnotu. Aj preto sa častokrát na trhoch 
neplatilo len mincami, ale aj v naturáliách. Napríklad za 
osem lyžíc ste mohli vymeniť tri taniere. Ak ste však mali 
mince, mohli ste si za jeden zlatý kúpiť tri krčahy a desať ly-
žíc. Pri platbe za päť krčahov, päť tanierov a desať lyžíc ste 
z platby dvoma zlatými dostali výdavok desať grajciarov.

a)  Určte, koľko grajciarov stojí jedna lyžica, jeden tanier 
a jeden krčah, ak viete, že päť tanierov stojí o jedenásť 
grajciarov viac ako šesť lyžíc.

b) Určte, koľko grajciarov dostanete za jeden zlatý.

Riešenie: Na základe zadania sformulujeme sústavu štyroch 
rov níc s piatimi neznámymi l (cena lyžice v grajciaroch), t (ce-
na taniera v grajciaroch), k (cena krčaha v grajciaroch), z (hod-
nota zlatého v grajciaroch) a g (hodnota jedného grajciara):

8 3 1
3 10 2

5 6 11 3
5 5 10 2 10 4

l t
k l z

t l g
k t l z g

=
+ =

= +
+ + = −

, ( )
, ( )

, ( )
. ( )

Dosadením vyjadrenia z z rovnice (2) do rovnice (4) dostane-
me, že platí

5 5 10 2 3 10 10k t l k l g+ + = +( ) − ,
čo upravíme na tvar

5 10 10 5t k l g= + − . ( )
Z rovnice (1) dostávame po prenásobení 5, že platí

40 15 6l t= . ( )

Ak prenásobíme rovnicu (3) troma, dostávame, že platí
15 18 33 7t l g= + . ( )

Porovnaním rovníc (6) a (7) dostávame, že platí
40 18 33l l g= + ,

odkiaľ dostaneme, že 22 33l g= , čo znamená, že 
l g= 1 5 8, . ( )

Dosadením (8) do (3) dostávame, že platí 5 6 1 5 11t g g= ⋅ +, , 
teda 5 20t g= , odkiaľ dostávame, že platí

t g= 4 9. ( )
Dosadením (8) a (9) do (5) dostávame, že platí

5 4 10 1 5 10⋅ = + ⋅ −g k g g, ,
odkiaľ po úprave dostaneme, že platí

15 10g k= . ( )
Dosadením (8) a (10) do (2) dostávame, že platí

3 15 10 1 5⋅ + ⋅ =g g z, ,
odkiaľ po úprave dostaneme, že platí 60g z= .
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Celkovo dostávame, že jedna lyžica stojí jeden a pol graj-
ciara, jeden tanier stojí štyri grajciare, jeden krčah stojí 
15 grajciarov a jeden zlatý má hodnotu 60 grajciarov.

5. Ukážte, že prirodzené číslo n možno vyjadriť ako súčet 
štyroch po sebe idúcich prirodzených čísel práve vtedy, 
keď n ≥10  a n dáva zvyšok 2 po delení štyrmi.

Riešenie: Predpokladajme, že prirodzené číslo n možno vy-
jadriť ako súčet štyroch po sebe idúcich prirodzených čísel. 
Potom musí existovať nejaké prirodzené číslo k, pre ktoré 
platí

n k k k k= + +( ) + +( ) + +( )1 2 3 ,
teda

n k k= + = ⋅ +( ) +4 6 4 1 2,
teda číslo n dáva zvyšok 2 po delení štyrmi. Najmenšie také 
prirodzené číslo je 1 2 3 4 10+ + + = , a teda platí n ≥10.

Teraz predpokladajme, že n ≥10 a n dáva zvyšok 2 po dele-
ní štyrmi. Potom existuje také prirodzené číslo k, že platí 
n k= +4 2. Keďže platí n ≥10, musí platiť 4 2 10k + ≥ , teda 
k ≥ 2. Prirodzené číslo n môžeme zapísať v tvare súčtu

n k k k k k= + = −( ) + ( ) + +( ) + +( )4 2 1 1 2 .
Keďže k ≥ 2, všetky čísla na pravej strane sú prirodzené, 

a teda prirodzené číslo n sme vyjadrili ako súčet štyroch po 
sebe idúcich prirodzených čísel.

Na základe týchto dvoch implikácií môžeme povedať, že 
platí ekvivalencia, a teda platí, že prirodzené číslo n možno 
vyjadriť ako súčet štyroch po sebe idúcich prirodzených čísel 
práve vtedy, keď n ≥10 a n dáva zvyšok 2 po delení štyrmi.

6. Dokážte, že pre ľubovoľné reálne čísla a, b platí nerov-
nosť:

a b a b ab4 4 3 3+ ≥ + .

Riešenie: Nerovnosť zo zadania budeme postupne upravovať 
ekvivalentnými úpravami:

a a b b ab
a a b b b a

a a b b a b

a

4 3 4 3

3 3

3 3

3

0
0

0

− + − ≥
⋅ −( ) + ⋅ −( ) ≥

⋅ −( ) − ⋅ −( ) ≥

,
,

,

−−( )⋅ −( ) ≥b a b3 0.
Ak platí a b≥ , tak potom platí aj a b3 3≥ , a teda na ľavej 

strane dostávame súčin dvoch nezáporných čísel, a teda ne-
rovnosť platí. Ak platí a b< , tak potom platí aj a b3 3< , a teda 
na ľavej strane dostávame súčin dvoch záporných čísel, ktorý 
je kladný, a teda nerovnosť platí tiež. Keďže sme používali 
len ekvivalentné úpravy a iné prípady ako vyššie uvedené ne-
môžu nastať, dokázali sme danú nerovnosť.

Zadania	2.	série	úloh	korešpondenčnej	súťaže

1. Obdĺžniková záhrada má dĺžku 100 m a šírku 20 m. Vypo-
čítajte, o koľko metrov štvorcových sa zmenší jej úžitková 
plocha, ak sa ohradí okrasným plotom, ktorý má šírku 
50 cm.

2. Miško si pomyslel jedno číslo z nasledujúcej tabuľky. Zuz-
ka hádala, potom povedala, že hľadané číslo:

a) je v prvom riadku, 
b) nie je v druhom stĺpci, 
c) je párne,
d) je väčšie ako 3. 

 Miško jej potom povedal, že iba jedna zo štyroch výpove-
dí je pravdivá a tri zvyšné sú nepravdivé. Ktoré číslo si 
Miško myslel?

3. Nájdite všetky prirodzené čísla deliteľné štyrmi, ktorých 
ciferný súčet sa rovná siedmim a ciferný súčin šiestim.

4. V lichobežníku majú základne dĺžky 20 cm a 10 cm, rame-
ná 10 cm a 4 5 cm. Vypočítajte obsah tohto lichobežníka.

5. Na dvoch kolesách, ktoré sa zvonka dotýkajú, je natiahnu-
tý pás. Určte jeho dĺžku, ak polomery kolies majú veľkosť 
15 cm a 45 cm.

6. Dokážte, že pre ľubovoľné kladné reálne čísla x, y, z platí 
nerovnosť

x
x y

y
y z

z
z x

x y z3

2 2

3

2 2

3

2 2 2+
+

+
+

+
≥ + + .

7. Dokážte, že z ľubovoľnej sedmice prirodzených čísel do-
kážeme vybrať dve také, ktorých súčet alebo rozdiel bude 
deliteľný desiatimi.

8. Predpokladajme, že každý bod roviny je ofarbený jednou 
z dvoch farieb. Dokážte, že potom pre jednu z týchto 
dvoch farieb platí, že pre každé kladné reálne číslo existu-
je dvojica bodov ofarbených touto farbou, ktorých vzdiale-
nosť sa rovná tomuto číslu.

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 4 024 takých prirodzených čí-
sel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 013-prvkovej podmnoži-
ny tejto množiny nie je deliteľný číslom 2 013.

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+ +( ) ≥ ⋅ ( )!

Matematika Matematika

Termín	odoslania	riešení	úloh	2.	série:	do	9.	3.	2015

1 2 3
9 5 6
7 4 8
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S	dvomi	Nobelovými	cenami

Poslaním každej vedy je objavovať a presadzovať vedeckú 
pravdu. Tomu zasvätila svoj život Mária Curie-Sklodowská 
(7. 11. 1867 – 4. 7. 1934), francúzska fyzička a chemička 
poľského pôvodu. Usilovným štúdiom dokázala získať vyso-
koškolské vzdelanie i doktorát na parížskej Sorbone. Zvládla 
päť jazykov (poľský, ruský, francúzsky, nemecký i anglický). 
Presadila svoj bystrý um i talent pre prírodné vedy. Spolu so 
svojím manželom Pierrom Curie preskúmali žiarenie uránu 
a objavili dva nové prvky – polónium a rádium. Ako prvá 
žena v histórii získala Nobelovu cenu, dokonca dvakrát (1903 
za fyziku, 1911 za chémiu), stala sa prvou profesorkou na 
univerzite v Paríži. Viac než sto vedeckých inštitúcií v Eu-
rópe i Amerike jej udelilo čestné členstvo i čestné doktoráty 
(19). Napriek tomu ju vyznamenania neomámili. V prírodo-
vede ide o veci a nie o osoby... Pocty a sláva nám skazili  
život. Nechcela byť vystavovaná na piedestál ani nútená do 
obdivuhodných postojov. A. Einstein o nej povedal: „Pani 
Sklodowská-Curie je zo všetkých slávnych osobností jediná, 
ktorú sláva neskazila.“ Nemala čas hrať sa na slávnu ženu.

Vlastnými	rukami

Snila o učiteľskom povolaní, chcela učiť na gymnáziu ako jej 
otec (učiteľ matematiky a fyziky na vyšších školách vo Var-
šave). Nikdy neskrývala svoje poľské vlastenecké zmýšľanie. 
Uznávala sociálnu zodpovednosť a humanitné cítenie: Ne-
možno budovať lepší svet bez toho, aby sa zlepšoval život jed-

notlivcov. Jej odhodlanie pre vedecký výskum bolo podniete-
né stretnutím so svojím budúcim manželom. S neutíchajúcou 
zvedavosťou a horlivosťou, spoločne, v biednych podmien-
kach drevenej kôlne s deravou strechou, oddeľovali chemic-
kou analýzou jednotlivé zložky smolinca. Vyseparovali dva 
nové chemické prvky s abnormálnou rádioaktivitou. Jeden 
z nich pomenovali na počesť Máriinej vlasti – polónium, dru-
hý rádium (t. j. vyžarujúci). Nikdy si nedali technologický 
postup izolácie týchto prvkov patentovať, mal patriť všetkým. 
Vlastnými rukami a primitívnymi prostriedkami vydolovali 
desatiny gramu vzácnej rádioaktívnej látky. Spoznali aj fyzi-
ologické pôsobenie nového žiarenia a jeho ďalšie použitie. 
Vytušili budúce problémy zneužitia takýchto odhalení tajom-
stiev prírody.

Mária Curie-Sklodowská s manželom 

Skutočne	neobyčajná	žena

Patrím medzi ľudí, ktorých zaujala výnimočná krása vedec-
kého bádania. Učenec vo svojom laboratóriu nie je iba tech-
nikom; stojí pred prírodnými dejmi ako dieťa pred svetom 
rozprávok. Nesmieme v nikom budiť vieru, že vedecký pokrok 

Osobnosti

mária curie-skloDowská
nepoškvrnená slávou veDy

Rodinná fotografia s otcom a sestrami
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možno pochopiť ako mechanizmus, ako stroj, ako súkolie 
ozubených koliesok zapadajúcich do seba, i keď tiež majú 
svoju krásu. Neverím na nebezpečenstvo, že by z nášho sveta 
zmizol duch dobrodružstva. Ak má niečo z toho, čo vidím oko-
lo seba, životnú silu, tak je to práve tento duch dobrodruž-
stva, ktorý sa zrejme nedá spútať a je spojený so zvedavosťou. 
Mária Curie-Sklodowská žila život, ktorý bol naozaj dob-
rodružstvom tvorivého ducha a mocnej vôle. Skromná drob-
ná žena v neutešených materiálnych podmienkach viedla ro-
dinu i laboratórium. Naučili ma, že napredovať sa nedá ani 
rýchlo, ani ľahko. Po smrti manžela, s malými dcérkami, sa 
bránila samote a starostiam vedeckou činnosťou. Viedla ka-
tedru, prednášala, publikovala. Mala podlomené zdravie, po-
pálené ruky od práce s rádioaktívnymi materiálmi. Ani cez 
vojnu sa neskrývala pred zodpovednosťou, organizovala poľ-
né röntgenové stanice. Nepadala pod únavou, postupne umie-
rala na zhubnú anémiu. Eva Curie, druhá jej dcéra, píše o svo-
jej matke: „Mnoho vecí nám vštepila natrvalo: lásku k práci, 
k nezávislosti, určité pohŕdanie peniazmi, čo nám dodáva 
presvedčenie, že si poradíme bez cudzej pomoci a za každých 
okolností... Milá mamula nám za tie roky ani nevysvetlila, že 
nie je len matkou rodiny, ako iné ženy, že nie je len profesor-
kou, preťaženou každodennými úlohami, ale jedinečnou vý-
nimkou na svete.“

Svojím spôsobom láskavá, ale aj mierne vzdorovitá, ne-
vtieravá a neponížená, nežná a zvedavá, výnimočná žena 
vedy, nám pre tvorivý ľudský zápas s prírodou i spoločnos-
ťou odkázala: Človek môže mať v každej dobe zaujímavý 
a užitočný život. Len si ho nesmie premrhať, aby si raz mohol 
povedať: Urobil som, čo som mohol. Len to sa od nás žiada 
a to jediné nám môže priniesť trocha šťastia... Ľudstvo určite 
potrebuje praktických ľudí, ktorí vyťažia maximum zo svojej 
práce, dokážu si uchrániť vlastné záujmy a pritom nezabúdať 
ani na všeobecný úžitok. Ale ľudstvo potrebuje aj rojkov, pre 
ktorých sú nezištné perspektívy práce také vábivé, že sa ne-
môžu starať o vlastné materiálne výhody.

Poznámky	o	pani	Curie-Sklodowskej

„Je radosťou podať ruku úprimnému človeku, ktorý sa môže 
obzrieť po takej plodnej práci a ktorý sa dožil takej bohatej 
úrody... Jej sila, čistota jej vôle, jej prísnosť voči sebe samej, 
jej objektivita, jej nepodplatiteľný úsudok boli cnosti, aké sa 
zriedkakedy spájajú v jednom človeku. Cítila sa vždy ako slu-
žobná spoločnosti. Jej hlboká skromnosť vylučovala každú 
samoľúbosť. Tiesnil ju stály pocit tvrdosti a nespravodlivosti 
v ľudskej spoločnosti. To jej dávalo ten prísny výraz, ktorý ne-
zmierňoval žiadny umelecký ťah.“ (A. Einstein)

„Žiadne nápadné hrdinstvo, žiadne ovládanie ľudí a dejín; 
iba trpezlivá laboratórna piplačka a prplavé pokusy s podiv-
nou smolincovou rudou, ktorej je na celom svete iba kôpka; 
a predsa, čo je proti tomu sláva potentátov a diktátorov; čo je 
proti tomu celá slávna Francúzska akadémia, ktorá sama 
sebe nepreukázala tú česť zvoliť za svoju členku drobnú, šedi-
vú pani s telom rozleptaným žiarením, ktoré pomohla uplatniť 
vo svete ľudského poznania... Pani Curie-Sklodowská je 
z toho mála ľudí, ktorí zmenili svet. Pani Curie-Sklodowská 
sa zaslúžila o svet.“ (K. Čapek).

Mária Curie-Sklodowská ostane zapísaná v dejinách príro-
dovedy ako neobyčajná žena-bádateľka. Rozhodla sa pre lás-
ku, materstvo i vedu zároveň a s ničím z toho nežartovala. 
Vyčerpávajúcou drinou v laboratóriu, každodennou starostli-
vosťou o rodinu, nezáujmom o bohatstvo a moc podala neča-
kaný dôkaz ženskosti vo vede – súzvuk obetavej inteligencie, 
lásky a pracovitosti. Musíme veriť, že sme na niečo nadaní 
a to niečo treba za každú cenu dosiahnuť. I keď pani Curie-
-Sklodowská nikdy nepočuje spievať vtákov (to naznačil Al-
bert Einstein), zostane trvalým príkladom šľachetných ľud-
ských vlastností. 

Dušan Jedinák

Osobnosti
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jaskyňa mažarná

Geografia Geografia

Jaskyňa Mažarná sa nachádza v blízkosti obce Blatnica 
v okrese Martin. Z obce Blatnica vedie dlhý turistický chod-
ník Gaderskou dolinou, ktorý je značkovaný žltou farbou. Po 
desiatich minútach chôdze sa dostaneme na križovatku Ga-
derskej doliny s Konským dolom (odbočka vpravo), do tzv. 
ústia Konského dolu. Po ďalších 20 minútach chôdze Gader-
skou dolinou nasleduje ďalšia križovatka – Križovatka Ga-
derskej doliny s Vápennou dolinou a na nej sa nachádza tzv. 
ústie Vápennej doliny. 

Ústie Vápennej doliny s pohľadom na veľkofatranský kopec Tlstá

Ústie Konského dolu je spojené s ústím Vápennej doliny 
okružným Chodníkom Janka Bojmíra, ktorý je značkovaný 
modrou farbou a jeho zvládnutie by priemerným turistom 
malo trvať 4:40 hod. Pomenovaný je na počesť známeho tur-
čianskeho turistického pracovníka, značkára a autora turistic-
kých sprievodcov. Vedie cez vrchol Tlstá (1373 metrov nad 
morom) a v tesnej blízkosti tohto turistického chodníka sa na-
chádza vchod do jaskyne Mažarná. 

Pokiaľ nemáte záujem, dostatok času či fyzických síl na ab-
solvovanie celého okruhu, kratšia cesta k vchodu do tejto jas-
kyne vedie od ústia Vápennej doliny. Turistický smerovník 
udáva, že priemerným turistickým tempom sa tam dá dostať 
za 1:05 hod.

Chodník je však veľmi strmý, pretože je potrebné prekonať 
výrazné výškové prevýšenie. Vedie lesom s prevahou listna-
tých drevín. 

Turistický chodník medzi ústím Vápennej doliny a jaskyňou Mažarná

Po jeho zvládnutí sa objaví turistický pútač označujúci 
existenciu tejto jaskyne a ďalší smerovník pre turistov, ktorí 
chcú pokračovať na vrchol Tlstej. 

Jednu i druhú skupinu turistov upúta vstup do jaskyne 
v mohutnom skalnom brale veľkofatranského vrchu Tlstá 
pod skalnatým previsom, ktorý pripomína široko roztvorenú 
tlamu obrovského zvieraťa.

Vstup do jaskyne Mažarná 
 

Detail vchodu do jaskyne 

Na stene tesne vedľa tohto vchodu sa nachádza informačná 
tabuľa so štátnym znakom Slovenskej republiky a označením 
tejto prírodnej pamiatky. 
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Geografia Geografia

Informačná tabuľa tesne vedľa vchodu do jaskyne 

Jaskyňa Mažarná predstavuje najväčší doteraz známy jas-
kynný systém vrchu Tlstá. Za prírodnú pamiatku bola táto 
jaskyňa vyhlásená v roku 1981. Verejnosti bola dlhé obdobie 
oficiálne neprístupná – prístupná je od 15. januára 2010 na 
základe Vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Ži-
line č. 4/2009 z 15. decembra 2009, ktorá uvádza, že: „Jasky-
ňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a pozná-
vania jej prírodných a historických hodnôt. Návštevníci sa 
v jaskyni môžu pohybovať len po vyznačenej prehliadkovej 
trase.“

V zimnom období môžu návštevníci okrem vyššie spome-
nutých nádherných kvapľov obdivovať i netopieriu „výzdo-
bu“. 

Na základe vlastných skúseností odporúčame záujemcom 
o prehliadku jaskyne dobré vybavenie svetelnými zdrojmi. 

Ak by ste však so sebou žiadne nemali, budete mať možnosť 
prežiť niekoľko okamihov zo života pravekého človeka. 

Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st., kresba: Nela Gloríková
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Táto kapitola nášho seriálu o bridži bude trochu ťažšia, ale 
tých, čo ho pravidelne sledujú, možno poteší, pretože sa zo-
známia s pokročilejšou technikou zohrávky. Tou je technický 
obrat nazývaný nútený	výnos, ktorý patrí medzi tzv. konco-
vé hry. Ako hovorí i toto pomenovanie, uplatňuje sa až v zá-
verečných fázach zohrávky. Nútený výnos je veľmi silnou 
zbraňou, pomocou ktorej dokáže dobrý hráč v zdanlivo bez-
nádejnej situácii vydolovať zdvih navyše, bez ktorého by spl-
nenie vydraženého záväzku nebolo možné (ale rovnako ho 
môže použiť i jeden z obrancov na porazenie záväzku).

Realizácia tejto techniky si vyžaduje určitú prípravu, ktorá 
zvyčajne spočíva v odstránení jednej, prípadne i dvoch či 
troch farieb z ruky obrancu (prípadne i vydražiteľa), ktorý sa 
má stať obeťou núteného výnosu. Prakticky ide o to, aby 
v kritickej chvíli nemal v ruke farbu (únikovú kartu), výnos 
ktorej by bol pre neho únikom z nebezpečnej situácie.

Na diagrame vidíte typickú 
trojkartovú koncovku, v ktorej 
hlavný hráč na juhu potrebuje na 
splnenie ešte aspoň dva zdvihy. 
Keďže v kárach ani trefoch už 
nemôže získať ani jeden zdvih, 
môže ich získať iba v pikách. 
Jednou z možností je zahrať  
pikový impas (malá k dáme) 
v nádeji, že chýbajúci kráľ je na 
západe. Ak však máme z pred-

chádzajúcej hry súperov indíciu, že pikový kráľ je na výcho-
de, impasu sa budeme chcieť vyhnúť a spoľahneme sa na to, 
že kárové eso je na východe. Preto odovzdáme obrancovi na 
východe stratové káro a ten potom bude v nútenom výnose, 
teda v situácii, keď musí vyniesť od svojho kráľa. Hlavný 
hráč sa potom poteší dvom pikovým zdvihom, na ktoré by 
ináč nemal nárok.

V tomto rozdaní hlavný hráč zohrávajúci záväzok 4♥ sedia-
ci na juhu vidí, že po vynesení pikovej dámy musí vydať dva 
trefy a jednu piku a úspech v rozdaní závisí jedine od kárové-
ho impasu. Keďže nevie, kde je dáma, priemerný hráč sa zvy-
čajne rozhodne, že bude hádať, na ktorú stranu zahrá impas. 
V polovici prípadov zvolí tú nesprávnu a príde o zdvih.

Skúsený hráč sa s impasom neponáhľa a vykoná ho až vte-
dy, keď už nemá inú možnosť. Ideálne je, ak kritickú farbu (tu 
kára) rozohrajú súperi. Pokiaľ to nie sú začiatočníci, určite to 
neurobia dobrovoľne. Ale sú situácie, keď má vydražiteľ šan-
cu ich k tomu prinútiť a toto rozdanie takým je. V takom prí-
pade si pripraví scénu tým, že vykoná tzv. elimináciu, čo 
v praxi znamená, že z oboch rúk odstráni bočnú farbu, často 
i dve. Jej cieľom je, aby súperi, až sa dostanú na zdvih, nema-
li žiaden bezpečný výnos. Sú tým prinútení buď zahrať do ta-
kej kombinácie kariet, ktorú by hlavný hráč rozohrával iba 
s rizikom (napr. impas), alebo do dvojitej šikeny, čo mu 
umožní prebitie a odhodenie stratovej karty z druhej ruky.

Tu vydražiteľ zobral vynesenú pikovú dámu kráľom a začal 
tromfovať. Po vytromfovaní odohral pikové eso a ukončil eli-
mináciu tejto farby tým, že súperom odovzdal piku. A tí sú 
bezmocní; môžu si stiahnuť oba trefy, ale tým je eliminovaná 
i táto farba, a tak im neostane nič iné, ako zahrať káro a uro-
biť tak za hlavného hráča impas na chýbajúcu dámu, alebo do 
niektorej čiernej farby (t. j. do dvojitej šikeny), ktorú vydra-
žiteľ prebije a impas už nepotrebuje robiť – z druhej ruky si 
odhodí káro.

Pozrime sa ešte na ukážku, ktorá demonštruje, aké možnos-
ti poskytuje technika hry na nútený výnos. Je to napríklad 
i taká nepríjemná situácia, keď hlavný hráč má na stole isté 
zdvihy, ale nemôže ich odohrať, pretože sa nevie dostať na 
stôl (nemá na ne dozdvih). Na diagrame je trojkartová kon-

covka v beztromfovej hre, v kto-
rej hlavný hráč na juhu nemá 
vstup na dve vysoké piky. Pokiaľ 
je z priebehu hry zrejmé, ktoré 
z dvoch es má obranca s dvomi 
pikami, potom vynesením správ-
nej stratovej karty (tu káro) sa 
východ ocitne v nútenom výno-
se. Je prinútený vyniesť piku, čo 
umožní hlavnému hráčovi získať 
dva pikové zdvihy. 

A ešte typická koncovka, ktorá ukazuje ďalšiu možnosť, 
ako zrealizovať nútený výnos. Hlavný hráč sediaci na juhu je 

na stole a aby splnil pikový 
záväzok, nesmie stratiť viac 
ako jeden zdvih. Pokiaľ by 
sedel trefový impas, nemá 
problém. Ak však nie (ako 
v našom prípade), padne. 
Skúsený hráč vie, že s touto 
kombináciou (AQ9) po vye-
liminovaní svojich červe-
ných farieb uspeje vždy. Vy-
nesie zo stola malý tref 

a z ruky pridá takú kartu, aby pokryl kartu, ktorú zahrá vý-
chod. Ak zdvih zoberie západ, je v nútenom výnose. Ak vráti 
tref, výnos ide do vidličky ♣A – ♣Q, ak dá prednosť jednej 
z červených farieb, tak do dvojitej šikeny. V oboch prípadoch 
vydražiteľ už o ďalší tref nepríde. Ak sa západ rozhodne 
zdvih prepustiť, juh získa hneď dva trefové zdvihy.

Ivan Tatranský

nútený výnos

Bridž
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V ďalších číslach časopisu nájdete

Operence okolo nás

postavte si robotickú ponorku iV. 
tipy na vylepšenie a kam ďalej

Krásnohorská jaskyňa

Rastliny okolo nás

tip na výletna potulkách amerikou



FestiVal VedecKých FilMoV
Festival	 vedeckých	 filmov	 je	 jed-
nou z aktivít Centra vedecko-tech-
nických	 informácií	 SR	 zameraných	
na	 oblasť	 populárno-vedeckých	 fil-
mov.	Cieľom	 festivalu	 je	 predstaviť	
zaujímavé	témy	z	oblasti	prírodných,	
technických	 či	 humanitných	 vied	
a	 reagovať	 na	 aktuálny	 stav	 a	 naj-
novšie	trendy	doma,	ako	aj	v	zahra-
ničí.	Chce	ukázať	vedu	ako	atraktív-
nu,	dynamickú,	neustále	sa	rozvíjajúcu	oblasť	a	prezentovať	
zaujímavé	vedecko-populárne	filmy	a	televízne	relácie,	kto-
ré	svojím	stvárnením	približujú	vedu	širokému	a	rôznorodé-
mu publiku.
Festival	sa	tento	rok	uskutočnil	12.	–	15.	11.	2014	v	priesto-

roch	Divadla	Malá	scéna	STU	v	Bratislave.	Okrem	premie-
tania	 súťažných	 a	 nesúťažných	 filmov	 (GMO	OMG,	Tesla	
–	pán	bleskov,	Hawking)	taktiež	vytvoril	priestor	pre	disku-
siu	priaznivcov	a	záujemcov	o	vedu	s	vedcami	a	odborníkmi	
na	rôzne	témy.
Témou	tohto	ročníka	bola	Veda	a	technika	–	Minulosť,	prí-

tomnosť	 a	 budúcnosť.	 Súťažné	 príspevky	 súťažili	 v	 dvoch	
kategóriách	–	súťaži	pre	mladých	a	súťaži	o	najlepšiu	repor-
táž.	Dĺžka	príspevkov	nesmela	presiahnuť	tri	minúty.	Súťaž	
pre mladých bola rozdelená do troch kategórií:
•		1.	Deti	vo	veku	do	12	rokov,
•		2.	Mládež	vo	veku	od	13	do	18	rokov,
•		3.	Mladí	ľudia	vo	veku	od	19	do	30	rokov.
Víťazmi	sa	v	jednotlivých	kategóriách	stali:
•		Kategória	1:	Daniel	Mantič	a	Rastislav	Samsely:	Tajom-
stvo	bŕzd

•		Kategória	 2:	 Laura	 Kočanová	 a	 Ema	 Lavríková:	 PTP	
(predtým,	teraz,	potom)

•	 Kategória	 3:	 Danica	 Bubelínyová	 a	 Miroslav	 Jurčák:	
Kurníkšopa,	Watson!

Novinárom	bola	určená	Súťaž	o	najlepšiu	 reportáž	o	slo-
venskej	 vede	 a	 technike,	 ktorá	 bola	 odvysielaná	 v	 televízii	
v	období	od	1.	1.	2013	až	do	30.	9.	2014.	Zvíťazila	v	nej	re-
portáž	Moniky	Hucákovej	Záchrana	hraboša	severského	pa-
nónskeho,	ktorá	bola	odvysielaná	na	RTVS	na	Jednotke.
Nižšie	vám	prinášame	krátke	charakteristiky	jednotlivých	

víťazných	videí	a	ak	si	ich	budete	chcieť	pozrieť,	tak	na	našej	
webovej	stránke	nájdete	aj	priame	prepojenia	na	ne.

Kategória 3. Mladí ľudia vo veku od 19 do 30 rokov:
Danica Bubelínyová a Miroslav Jurčák:

Kurníkšopa, Watson!
Kurníkšopa, Watson! je krátky animovaný film, ktorý s nadhľadom 

a humorom opisuje dávne i nedávne udalosti, ktoré prispeli 
k súčasnému poznaniu ľudského genómu a poukazuje na možnosti, 

ktoré nám toto poznanie dáva.

Kategória 2. Mládež vo veku od 13 do 18 rokov:
Laura Kočanová a Ema Lavríková:

PTP (predtým, teraz, potom)
Žiačka základnej školy raz na hodine dejepisu, keď sa učili o prvom 
bicykli zaspí a prisnije sa jej sen o cyklistovi, ktorý cestuje časom. 

Z minulosti, až do budúcnosti. No zrazu, zazvoní školský zvonček na 
koniec vyučovania a žiačka odíde domov na svojom bicykli.

Súťaž o najlepšiu reportáž o vede a technike:
Monika Hucáková – RTVS, Jednotka: 

Záchrana hraboša severského panónskeho
Vzácny živočíšny druh žije už iba na území Slovenska.  

Ochranári aj biológovia z Univerzity Komenského nastavili  
pasce, aby zmapovali výskyt živočícha.

Kategória 1. Deti vo veku do 12 rokov:
Daniel Mantič a Rastislav Samsely:

Tajomstvo bŕzd
Stačí sa zamyslieť a technika nám v budúcnosti určite pomôže.

Festival
vedeckých

filmov

12. - 15. 11.

2014

Viac
informácií

na

www.fvf.cvtisr.sk

Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


