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Milí	čitatelia!

Ďalší školský rok sa končí a s týmto obdobím prichádza aj 
ďalšie číslo nášho časopisu. Najbližšie dva mesiace prázdnin 
vám prinesú čas na oddych, my však budeme pre vás pripra-
vovať ďalšie číslo časopisu. Nasledujúci školský rok so se-
bou prinesie aj zmeny v distribúcii časopisu. Aby sme oslovi-
li širšie publikum čitateľov, bude časopis distribuovaný aj cez 
spoločnosť ARES. S tým bude spojená aj na prvý pohľad 
zvýšená cena časopisu vo výške 2,55 €, ktorá sa pri odbere 
cez túto spoločnosť nebude deliť na cenu za predplatné časo-
pisu a cenu za poštovné a balné, ale bude konečnou cenou. 
V prípade odberu jedného časopisu je pre vás dokonca vý-
hodnejšia (miesto 9,45 € zaplatíte len 7,65 €). Pre hromad-
ných odberateľov tu však stále máme doterajší spôsob odbe-
ru časopisu v cene 1,35 € za jeden časopis plus poštovné 
a balné. Verím, že túto možnosť budete aj naďalej využívať, 
aby ste mali časopis za čo najnižšiu cenu.

V seriáli Postavte si robotickú ponorku sme sa dostali do 
záverečnej fázy – v tomto čísle nájdete tipy na to, ako môže-
te svoju ponorku vylepšiť a kde môžete hľadať ďalšie inšpi-
rácie. Na našej webovej stránke a aj na našom profile na Fa-
cebooku

www.facebook.com/casopismladyvedec
nájdete aj ďalšie video z jej testovania. 

Seriál o osobnostiach je v tomto čísle venovaný dvom 
osobnostiam z rozličných časových období a rozličných ob-
lastí pôsobenia – Albertovi Schweitzerovi a Françoisovi Do-
miniquovi Aragovi. 

Pre turistov sme pripravili aj tento rok dva tipy na výlety – 
hrad Blatnica a Krásnohorskú jaskyňu. 

V biologickej časti časopisu nájdete článok o žltohlave naj-
vyššom v seriáli Skvosty v rastlinnej ríši, ruži šípovej a púpa-
ve lekárskej sa venujeme v seriáli Rastliny okolo nás. Pre  
záujemcov o sledovanie vtáctva prinášame nielen článok 
o sojke obyčajnej v seriáli Operence okolo nás, ale aj článok 
o tom, aké ďalekohľady sú vhodné na pozorovanie vtákov 
a ako postupovať pri ich výbere.

Uzavreli sme aj 8. ročník korešpondenčnej súťaže – víťaz-
kou tohto ročníka sa stala Michaela Dlugošová z Gymnázia 
Kukučínova Poprad, ktorej týmto gratulujeme. Ďalším úspeš-
ným riešiteľom blahoželáme a posielame vecné ceny. 

Skončila sa aj korešpondenčná súťaž časopisu MATMIX – 
v tomto čísle prinášame riešenia šiestich zaujímavých mate-
matických úloh.

V rámci pozvánok na akcie našich partnerov vás pozývame 
na Festival vedeckých filmov 2015 – počas prázdnin máte 
dostatok času na to, aby ste si premysleli tému svojho vedec-
kého filmu a zapojili sa aj do tejto súťaže.

Bridžový seriál pokračuje článkom Stratová na stratovú, 
v ktorom sa dozviete, ako sa dá realizovať úspešná zohrávka 
aj v zdanlivo beznádejných situáciách.

Na záver vám chcem ešte pripomenúť 8. ročník fotografic-
kej súťaže a verím, že sa do nej opäť v hojnom počte zapojí-
te.

Martin Hriňák
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Málokedy sa stane, že také komplexné dielo ako robotická 
ponorka funguje na prvý pokus. Veľa vecí sa však môže po-
kaziť – niekedy je to menej vážne a v teréne ľahko opraviteľ-
né, ale napríklad zatopenie elektroniky býva katastrofou. Ako 
ste videli na videu, ponorka skutočne fungovala. Pozornejší 
čitatelia však mohli postrehnúť, že nie úplne ideálne. V tom-
to článku sa na chyby pozrieme bližšie. Ďalej budú nasledo-
vať tipy, ako ponorku vylepšiť v rôznych ohľadoch, a v záve-
re sa budeme venovať súčasným projektom s otvoreným  
návrhom, ktoré sú viac-menej v stave vývoja.

Postrehy	z	testovania	a	poučenia

Naša ponorka má niekoľko nepredvídaných nedostatkov, kto-
ré odhalilo až testovanie v reálnych podmienkach, no na-
šťastie ich vieme ľahko odstrániť. Na webovej stránke 

www.mladyvedec.sk/ponorka2
si môžete pozrieť video priamo z kamery ponorky. Na ponor-
ke bol zároveň pripevnený mobil v puzdre, ktorý súčasne na-
hrával obraz v HD kvalite. V ľavom dolnom rohu je záber 
z kamery ponorky v menšom rozlíšení, teda to, čo vidíme na 
notebooku.

Na videu z minulého článku si môžete všimnúť, že pri po-
hybe vpred alebo nadol sa ponorka trochu vychýli z rovno-
vážnej polohy. Efekt nastal iba pri vyšších rýchlostiach a po-
dobal sa dvihnutiu prednej časti motorového člna po jeho 
štarte. Pri ponorke je tento jav vážnejší, pretože mení smer 
pohybu ponorky. Dôvodom je nesprávne umiestnenie moto-
rov − sú príliš nízko. Smer prúdenia vody by mal pretínať ťa-
žisko ponorky, čo je približne v strede.

Nesprávne (vľavo) a správne umiestnenie motorov (vpravo)

To však nebol najväčší problém. Ložiská motorov sme pre-
cenili. Po troch dňoch od použitia v slanej vode sa jedno lo-
žisko začalo zadrhávať a nedalo sa vymeniť ani hrubou silou, 
pretože zhrdzavelo. Nezabránilo tomu ani opláchnutie čistou 
vodou, ktoré nasledovalo vždy pred vysušením ponorky. Na-
miesto výmeny motora sme problém dočasne vyriešili olejom 

na bicykel (ešte lepšie môže vode odolávať silikónová masť). 
Os motora prešmykovala v zhrdzavenom ložisku bez vý-
znamného trenia. Takže predsa sa oplatí na ložiskách popra-
covať, a to buď ich výmenou za keramické ložiská či plasto-
vé priechodky, alebo ich vybratím po každom použití v slanej 
vode. Od prvého článku tohto seriálu doba pokročila a firma 
Blue Robotics začala vyrábať odolné motory upravené rov-
nakým spôsobom, ako sme urobili v minulom článku, t. j. 
s cievkou statora pokrytou epoxidom. Okrem toho sú aj mag-
nety rotora chránené pred koróziou a motor neobsahuje oce-
ľové ložiská. Tieto motory sú, samozrejme, výrazne drahšie 
ako naše modelárske motory, ale hĺbkovým limitom a výko-
nom sú porovnateľné s profesionálnymi motormi za niekoľko 
stoviek eur, ktorých výhodnosť už začína byť otázna. To po-
tvrdzuje, že naša úprava modelárskeho motora bol krok 
správnym smerom.

Vnútro vyrábaného motora a kompletný pohon s vrtuľou

Ešte väčšie prekvapenie priniesol spínač. Na videu bolo 
vidno okamihy, keď svetlá prestávali svietiť. Životnosť spí-
nača v slanej vode bola kratšia než vybitie batérie. Keď sme 
ho pod vodou núdzovo odstrihli a vodiče provizórne spojili, 
za niekoľko minút sa odizolované konce vodičov rozpustili. 
Pri ďalších ponoroch sme ich zaizolovali plastelínou alebo 
lepiacou páskou, čo poslúžilo ako jednoduchý a funkčný spí-
nač. Lepšie je vonkajší spínač vynechať a umiestniť ho 
dovnútra. To si vyžaduje otvárateľný poklop, aký si ukážeme 
ďalej v tomto článku. Dômyselnejším riešením je spínať ob-
vod pomocou veľmi slabého prúdu, čo umožňuje výkonný 
typ tranzistora MOSFET stavaný na prúd aspoň 10 A. Prúd 
zoslabený rezistorom nespôsobí vo vode významnú koróziu. 
Spínač možno umiestniť aj do ovládača.

Schéma zapojenia spínača a MOSFET

Taktiež sa môžeme inšpirovať potápačskými reflektormi, 
ktoré používajú vonkajší magnet na zopnutie vnútorného spí-
nača.

Ovládač sme vložili do vodotesného puzdra na fotoaparát 
určeného do hĺbky desať metrov a uzáver puzdra sme utesni-
li obľúbeným epoxidom. To nám umožnilo potápať sa s po-
norkou a priamo ju pozorovať, ako ste videli na videu.

Postavte si robotickú Ponorku iv.
Tipy na vylepšenie a kam ďalej
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Miestami ste si iste všimli zvláštny zvuk a prenikavé píska-
nie. ESC neboli dokonale nakalibrované, a tak motory neštar-
tovali plynulo. Väčšie ryby sa v prítomnosti ponorky cítili 
bezpečne, ale krátke pískanie motorov ich pravdepodobne 
odplašilo.

Viac príbehov nasvedčuje, že ponorka síce nevyplaší ryby, 
ale môže byť zamenená s korisťou. Nasledujúca fotka je sku-
točná a zachytáva nečakaný útok žraloka na autonómnu robo-
tickú ponorku patriacu Oceánografickému inštitútu Woods 
Hole.

Tipy na vylepšenie

Silikónové lepidlo na uzatvorenie poklopu je len dočasným 
riešením. Nielenže treba čakať, kým vyschne, ale nemusí ani 
spoľahlivo tesniť po odlepení a nanesení novej vrstvy lepidla. 
Pri zlyhaní tesnenia sa našťastie voda dostáva dnu pomaly 
a možno si včas všimnúť orosenie a drobné kvapky predtým, 
ako voda zasiahne elektroniku. Pridať tabletku na absorbova-
nie vlhkosti sa neodporúča, pretože keď sa vnútro ponorky 
zohreje, z tabletky sa začne voda spätne vyparovať a zarosí 
výhľad pred kamerou. Na nasledujúcom obrázku je model 
poklopu, ktorý sa dá vyrobiť zlepením akrylových diskov 
presného priemeru. Tie sa dajú vyrobiť na laserovom vyrezá-
vači, ktorý sa stáva čoraz lacnejším a dostupnejším, napríklad 
aj v bratislavskom FabLab-e.

Najväčší disk (na obrázku najspodnejší) musí odolávať tla-
ku, preto musí byť aspoň taký hrubý, ako sme vypočítali 

v minulom článku. Jeho priemer by mal byť väčší ako von-
kajší priemer rúry, aby sme ho vedeli uchopiť. Ostatné disky 
na ňom prilepené vytvárajú drážky na navlečenie dvoch sili-
kónových O-krúžkov. Hoci stačí jeden O-krúžok, dva dávajú 
väčšiu istotu, že voda neprenikne dnu, ak si náhodou nevšim-
neme poškodenie a nutnú výmenu O-krúžku. Tri väčšie disky 
(na obrázku prvý, tretí a piaty zvrchu) by mali tesne prejsť rú-
rou, t. j. ich priemer by sa mal rovnať vnútornému priemeru 
rúry − v našom prípade 1 3/4″. Dva menšie disky (na obráz-
ku druhý a štvrtý zvrchu) majú takú hrúbku, aby sa do drážky 
zmestil štandardný silikónový O-krúžok. Môžeme použiť  
O-krúžok s kódovým označením 222 a hrúbkou 1/8″ alebo 
hrubší s označením 324 a hrúbkou 3/16″. Oba majú vonkajší 
priemer rovnajúci sa vnútornému priemeru rúry. Avšak pra-
vidlom je, že O-krúžok by mal z drážky pretŕčať asi o 10 % 
svojej hrúbky, aby sa pri uzavretí poklopu stlačil a poriadne 
tesnil. Podľa toho sa vypočíta priemer menších diskov. Disky 
majú v strede malú dierku na prestrčenie ihly, aby sa dali 
presne koncentricky zlepiť. Dierka sa potom vyplní epoxi-
dom. Ďalšou možnosťou je vyrobiť poklop ako jeden celok 
na sústruhu.

Ak chcete zistiť hĺbkový limit pre rôzne materiály a tvary 
ako valec, okrúhly poklop, guľa alebo polguľa, výpočet vám 
uľahčí bezplatný program Under Pressure Design Software. 
Jednoducho si zvolíte materiál, tvar a rozmery a program vy-
počíta maximálnu hĺbku na základe prednastavených typic-
kých vlastností materiálu.

Ďalším zásadným vylepšením môže byť pohyblivá kamera 
otáčajúca sa pomocou servomotora. Nasledujúci obrázok ilu-
struje pripevnenie kamerového modulu k servomotoru vnútri 
akrylovej rúry. Otáčaním servomotora sa môžeme pozerať 
smerom ku dnu aj k hladine. Súčasnú verziu, keď sa robot po-
zerá len pred seba, možno prerobiť odpílením predného po-
klopu a umiestnením kamerového modulu do novej rúry. Vo-
diče vedúce do kamery a servomotora sa pritom prestrčia cez 
poklopy a utesnia epoxidom.

Na otáčanie servomotora potrebujeme ďalší servotester 
v ovládači. Signál sa dostane do servomotora cez jeden nevy-
užitý vodič kábla, ako znázorňuje nasledujúca schéma.
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Keď sa pozriete na veľké roboty pracujúce na podvodnej 
stavbe, uvidíte množstvo vrtúľ orientovaných v rôznych sme-
roch. Takto využívajú skladanie síl pre dobrú manévrovateľ-
nosť vo všetkých smeroch. „Krabiu chôdzu“ však docielite aj 
pridaním jedného motora orientovaného nabok. Tá je užitoč-
ná napríklad vtedy, ak chcete s robotom trafiť do úzkeho okna 
vraku alebo pozorovať zvislý útes bez otáčania robotom.

Manipulácia s dlhým káblom môže byť ťažkopádna. Pri is-
tej dávke geometrickej predstavivosti zistíte, že navinúť ho 
bežným spôsobom nie je dobrý nápad. Jeden koniec kábla 
máte pripevnený v ovládači a druhý koniec sa bude skrúcať 
a otáčať ponorkou. Nasledujúci obrázok ukazuje, ako môže-
me kábel správne namotať v tvare osmičky, aby sa pri odvíja-
ní neskrúcal.

Cukríková	metóda

Amatéri prišli na vtipné rie-
šenia, ako ušetriť zdroj počas 
klesania ponorky. Spoloč-
ným prvkom týchto nápadov 
je cukrík. Ideálne je kúpiť 
okrúhly cukrík s dierou alebo 
cukrík prevŕtame. Cez túto 
dieru prevlečieme bavlnenú 
niť (prípadne špagát) a na ňu 
zavesíme kameň. Cukrík za-
vesíme na ponorku druhou 
niťou, ktorú tiež prevlečieme 
cez dieru. Takto zaťaženú 
ponorku môžeme rýchlo 
spustiť až ku dnu. Za nejaký 
čas sa cukrík rozpustí a ka-
meň sa oddelí od ponorky. 

Vyrobené závažie nepredstavuje záťaž pre životné prostredie. 
Profesionálne ponorky využívajú podobný koncept, keď sa 
kovové závažie oddelí pomocou elektromagnetu.

Čo	nás	to	stálo?

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté orientačné ceny súčiastok 
u celosvetových internetových predajcov s najlepšími cena-
mi. Môžete ich však nájsť aj v lokálnom modelárskom ob-
chode.

Položka Cena
Kamerový modul CMOS 728 x 488 28 €
USB video adaptér 5 €
LiPo 3S min. 2 000 mAh 7 €
LED Cree XM-L T6 (2 ks) 9 €
Koaxiálny kábel RG174 (10 m) 5 €
Napäťový regulátor UBEC 3,3V 2,50 €

Položka Cena
Rúra z liateho akrylu 2″ OD x 1 3/4″ ID x 1′ 25 €
Akrylový disk 2 1/2″ x 1/4″ (balík 10 kusov) 12,70 €
Motor 2213N (3 ks) 26,50 €
Lodná vrtuľa, napr. Graupner 2308-60 (3 ks) 3 €
Napäťový regulátor UBEC 5V 3,50 €
ESC pre autá (3 ks) 39,50 €
Servotester (3 ks) 15,80 €
Internetový kábel (30 m) 5 €
Rúra z liateho akrylu 1 1/2″ OD x 1 1/4″ ID x 1′ 47 €
Akrylová doska 12″ x 12″, hrúbka 3 mm − 5 mm 1 €
Elektroinštalačná rúra 16 mm x 2 m 4 €
Spojovacie rúry − tvar L 8 ks, tvar T 14 ks 28 €
Zalievací epoxid Hysol E-120HP 17,30 €
Pištoľ na nanášanie epoxidu 37 €
Zmiešavacia tryska (10 ks) 9,20 €

Projekty	s	otvoreným	návrhom

Na internete možno nájsť niekoľko projektov, ktoré sa venu-
jú robotickým ponorkám s otvoreným návrhom. V posled-
ných troch rokoch sa s nimi roztrhlo vrece.

Najväčšie a zároveň najstaršie fórum združujúce nadšen-
cov okolo podomácky vyrobených robotických ponoriek je 
HomeBuiltROVs.com. To sa stalo zdrojom inšpirácií pre 
novšie projekty.

Organizácia MATE organizuje každoročne súťaž robotic-
kých ponoriek pre tímy zo stredných a vysokých škôl. Záro-
veň v tejto oblasti vzdeláva a ich dielom je vyčerpávajúca 
kniha Underwater Robotics, na konci ktorej je návod, ako si 
postaviť vlastnú robotickú ponorku. Na pohon sú použité lac-
né náhradné motory do drenážneho čerpadla, ktoré sú vodo-
tesné až do hĺbky desať metrov, hoci takú hĺbku výrobca  
neudáva. Úspešne otestovaným vylepšením je naplniť mine-
rálnym olejom celý vodotesný obal motora. Predtým však 
musíte vymeniť samotný motor za motor bez zberačov. Kom-
penzácia tlaku olejom sa používa aj v profesionálnych moto-
roch do extrémnej hĺbky.

Robota MATE dokážu ovládať aj malé deti

Naša robotická ponorka je podobná, ale vo viacerých ohľa-
doch vylepšená, hlavne čo sa týka hĺbkového limitu. Projekt 
OpenROV.com zašiel ďalej a do ponorky zabudoval mikropo-
čítač s operačným systémom Ubuntu, vďaka čomu môže po-

Technika Technika

4



norku ovládať cez internetový prehliadač, čo sa stáva štan-
dardom pri iných robotoch „na suchu“. OpenROV za štyri 
roky prešiel niekoľkými dizajnmi, dostal miliónovú investí-
ciu a dnes je spoločnosťou vyrábajúcou robotické ponorky.

Robot OpenROV

Snáď najodvážnejším projektom je komplexná ponorka 
s viacerými kamerami a sonarom schopná ponoriť sa až do 
hĺbky jeden kilometer, ktorú vo svojej amatérskej dielni vyrá-
ba Doug Jackson z USA. Ten v minulosti vyrobil drevenú po-
norku s ľudskou posádkou a teraz paralelne stavia veľkú loď, 
za ktorou plánuje robotickú ponorku ťahať a odhaľovať vra-
ky lodí. Túto ponorku začal stavať na základe požiadavky is-
tého archeológa pracujúceho pre Roberta Ballarda, objavite-
ľa vraku Titaniku. V lete minulého roka chcel pomocou nej 
hľadať poklady v Čiernom mori, no tento plán nevyšiel kvôli 
financovaniu. Jackson sa však nevzdal a naďalej postupuje 
pomaly a isto. Jeho kanál na YouTube známy ako SVSeeker 
odhaľuje celý postup z jeho dielne vrátane pokusov a omy-
lov. Tisíce fanúšikov ho popritom zásobujú nekonvenčnými 
nápadmi. Ako dodáva, je rád, že nie je profesionál, pretože 
profesionáli budú musieť vysvetľovať, ako je možné, že ama-
tér dokáže za 5 000 dolárov vyrobiť to, čo momentálne stojí 
milióny.

Doug Jackson pracuje na hlbokomorskej ponorke

Firma Blue Robotics sa tiež pustila do ponorky s otvore-
ným návrhom BlueROV. Na jej ovládanie chce použiť hard-
vér bežne používaný v modelárskych helikoptérach a vo-
zidlách.

Robot BlueROV

Ďalším začínajúcim projektom v stave vývoja je Fishing
ROV.com. Ten sa rozhodol zvoliť zaujímavý prístup – napus-
tiť ponorku vzduchom z potápačskej bomby. Vďaka vykom-
penzovanému tlaku môže vydržať hĺbku niekoľko sto met-
rov. Aký tlak vzduchu prežije elektronika, je zatiaľ otázne.

Stavba robota FishingROV

Architektúry

Poďme sa pozrieť na jednotlivé architektúry, ktoré môžu slú-
žiť ako inšpirácia. MATE má veľmi jednoduchý prístup. Jed-
nosmerné motory sú priamo spínané ovládačom a zdroj sa 
nachádza mimo ponorky. Keďže káblom musí prechádzať 
vysoký prúd schopný roztočiť motory, dĺžka kábla je veľmi 
obmedzená.

Naša ponorka je vylepšená v tom, že sme použili motory 
fungujúce prakticky v neobmedzenej hĺbke ovládané ESC, 
vďaka čomu ich môžeme ovládať slabým prúdom a prekona-
li sme obmedzenie na dĺžku kábla.

Prvá „lacná“ robotická ponorka na svete Mini Rover využi-
la nápad, ktorým sa môžu inšpirovať skúsení RC modelári − 
namiesto hrubého viacžilového kábla použiť RC vysielač 
a prijímač. Tento systém vo všeobecnosti funguje tak, že vy-
sielač zakóduje informáciu zo spínačov a páčok ovládača,  
vyšle signál anténou a prijímač v modelárskom aute alebo 
lietadle informáciu dekóduje a podľa toho nastaví kolesá, 
klapky alebo vrtule. V ponorke má však jeho použitie jeden 
háčik – rádiový signál sa pod vodou rýchlo stráca. Riešením 
je spojiť antény prijímača a vysielača koaxiálnym káblom. 
Cez jeden tenký kábel tak možno prenášať toľko signálov, 
koľko podporuje RC vysielač. Bežne to býva osem kanálov. 
Niektoré RC vysielače umožňujú prenášať dokonca aj video.

S hrúbkou kábla si však ďalšie projekty poradili ešte lepšie. 
Podľa práce istého postgraduálneho študenta z roku 2009 
(teda relatívne nedávno) možno použiť obyčajný dvojžilový 
kábel na komunikáciu s ponorkou aj na rýchly prenos dát, čo 
je veľký pokrok oproti ťažkému internetovému káblu alebo 
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nicu. V trópoch čierneho kontinentu pracoval, aj s prestávka-
mi, 52 rokov. Nezištne. Za cenu osobných obetí. Mnohým 
v Európe pripadal ako Don Quijote. Na získanie finančných 
prostriedkov usporadúval organové koncerty a písal knihy 
(napr. Medzi vodou a pralesom, Z môjho života a myslenia, 
Úpadok a obnova kultúry). Ako šľachetný lekár, teológ, kaza-
teľ, varhaník a muzikológ ideálne spojil dobrotu srdca, túžbu 
po kráse, silu rozumu, cítenia a praktického jednania. Pocho-
vali ho v tôni datľovej palmy v skromnom hrobe na pozemku 
jeho africkej oázy.

Význačný	aj	označený

Hovorievali o ňom, že v Afrike 
zachraňoval starých černochov, 
v Európe zase staré hudobné  
organy. Zamenil vedeckú a ume-
leckú kariéru za útrapy a namá-
havú prácu lekára v pralese. Roz-
hodol sa zobudiť svedomie sveta 
silou humánneho charakteru 
a nesmiernou odvahou obdivu-
hodnej vytrvalosti. Uveril, že 
ľudstvo môže priviesť k rozumu 
najskôr živý príklad činorodej 
ľudskosti a naozajstnej lásky 
k blížnemu. Získal Nobelovu 
cenu za mier (1952) i prívlastky Dobrodruh milosrdenstva, 
Bojovník za skutočnú ľudskosť, Trinásty Ježišov apoštol, Svä
tý František 20. storočia, Génius ľudskosti, Veľký Oganga. 
Odhalil, že základným princípom každej mravnosti je úcta 
k životu. Predsavzal si, že každému, kto ponesie bremená, 
pomôže. Dokázal to robiť po celý život. Zostal vždy člove-
kom pre ľudí, ktorí človeka potrebujú.

Viera,	hudba,	filozofia

Albert Schweitzer (14. 1. 1875 – 4. 9. 1965) vyštudoval teo-
lógiu a filozofiu na štrasburskej univerzite, parížskej Sorbone 
i v Berlíne. Súčasne študoval aj hru na organe v Paríži. Pr-
vých 30 rokov žil pre vedu a umenie, potom zasvätil svoj ži-
vot bezprostrednej službe ľudom. Pripadalo mi nepochopi
teľné, že by som mohol žiť šťastne, keď som okolo seba videl 
toľko ľudí zápasiť s utrpením a starosťami. Po ukončení le-
kárskych štúdií v roku 1913 odišiel prvý raz do Afriky. 
V Lambaréne (Gabon) založil a vybudoval pralesnú nemoc-

albert schweitzer
užiTočná a bezprosTredná pomoc

drahému optickému káblu. Túto myšlienku použila alebo 
možno znovu objavila aj komunita okolo OpenROV. Pôvod-
ne nadľahčený internetový kábel bol nahradený tenkým dvoj-
žilovým káblom a dvojicou takzvaných Powerline adaptérov, 
ktoré sa inak používajú na spojenie s internetom cez zásuvku, 
čiže cez dva vodiče.

Doug Jackson, ktorý chce dostať ponorku až do hĺbky je-
den kilometer, namiesto Powerline adaptéra s nepostačujú-
cim dosahom vyskúšal najnovší DSL modem. Ten sa bežne 
používa na spojenie s internetom cez telefónnu linku, čiže cez 
veľmi dlhý dvojžilový kábel.

Vidíme, že chytré nápady pochádzajú práve od študentov 
a domácich nadšencov, ktorí aplikujú stále dostupnejšie mo-
derné technológie, a napríklad v komunikácii s ponorkou sú 
dokonca krok pred profesionálmi. Podvodná robotika je ob-
lasť, v ktorej aj vy môžete prísť na niečo nové, čo ešte nikto 
nevyskúšal.

Andrej Osuský
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• Za všetko, čo sme si osvojili z miernosti, pokory, dobroti
vosti, sily odpúšťať, z pravdivosti, vernosti a odovzdanosti 
v utrpení, vďačíme ľuďom, pri ktorých sme to isté zažili, tu 
pri významnej, inokedy pri nepatrnej udalosti. Myšlienka, 
ktorá sa stala skutočným životom, preskočila ako iskra do 
nášho vnútra a rozsvietila tam svetlo.
• Neexistuje žiadna istota, ak stojíme jedni nad druhými ale
bo proti sebe. Len spoločne môžeme dôjsť k pokoju. Ak chce
me jeden druhého zastrašovať či vzbudzovať nenávisť, nikam 
sa nedostaneme. Ak sa budeme vzájomne spoznávať, môžeme 
sa dopracovať k spolupráci. Preto treba začať s dôverou...
• Hľadaj, aby si našiel uplatnenie svojej ľudskosti. Nedaj sa 
zastrašiť, ak musíš čakať alebo experimentovať. Buď pripra
vený na sklamania. No nepremeškaj úlohu, v ktorej sa máš 
prejaviť ako človek.
• Dobrota pôsobí jednoducho a neustále. Vyvoláva zase dob
ro, posilňuje sama seba. Preto je najúčinnejšou a najintenzív
nejšou silou. To, čo človek vydá svetu ako dobro, pracuje 
v srdciach i mysliach ľudí.
• Ak sa nájdu ľudia, ktorí sa postavia proti duchu bezmyš
lienkovitosti, a ak to budú osobnosti dosť čisté a hlboké, aby 
z nich vyžarovali ideály mravného pokroku ako skutočná sila, 
nastane pôsobenie ducha také mocné, že vyvolá nové mysle
nie ľudstva. 
• Žiadna veta z môjho myšlienkového sveta nevyjadruje tak 
presne moju filozofiu ako slová: úcta k životu. Základný prin
cíp mravnej etiky znie: dobré je život zachovávať a podporo
vať, zlé je život ničiť alebo stáť mu v ceste... Svetonázor úcty 
k životu ráta so svetom takým, akým je. Lenže svet je hrozný 
i nádherný, nepríčetný i duchaplný, plný bôľu i radosti. Ne
raz zostáva ľuďom záhadou. Som naplnený istotou, že čím 
viac budú ľudia premýšľať, tým viac lásky bude na svete.
• Pokolenie, ktoré sa oddalo akémusi nepretržitému, do istej 
miery samočinne pôsobiacemu pokroku, a ktoré sa domnie
valo, že pritom nepotrebuje nijaké mravné ideály, lebo bude 
napredovať iba rozumom a vedomosťami, dostalo sa do situ
ácie, ktorá mu podáva hrozný dôkaz o jeho omyle.
• Poznať sa neznamená všetko o sebe vedieť, ale mať k sebe 
vzájomnú lásku i dôveru a veriť v toho druhého.
• Príklad nie je iba najlepším, ale priam jediným spôsobom, 
ako presvedčiť iných!

S láskou proti utrpeniu

Uznávaný humanista 20. storočia Al-
bert Schweitzer postavil ľudské skut-
ky nad každé slová, bytostnú úctu ku 
každému životu nad každú vierouku 
a teoretickú etiku, konkrétnu nezištnú 
pomoc a spoluprácu nad jednostranné vedecké úsilie. Vyna-
ložil obrovské zásoby mravnej i fyzickej sily na prekonanie 
mnohých prekážok a ťažkostí. V každej práci aj v ťažkom 
utrpení osvedčil hodnotu pokoja prevyšujúceho každý rozum. 
Hlbinne uveril v zmysluplnú budúcnosť činorodej láskavej 
ľudskosti, spoliehal sa na mohutnosť každej pravdy a vitalitu 
tvorivého ľudského ducha. Človek nemusí cestovať až do Af
riky, ak chce vykonať v živote čosi záslužné a užitočné. Každý 
z nás môže nájsť svoje Lambaréne kdekoľvek. 

Dušan Jedinák

Rešpekt	i	obrana	života

Veril v pravdu poznateľnú myslením. 
Rozmýšľaním a múdrosťou chcel robiť 
ľudí duchovnejšími a lepšími. V úcte 
k životu sa stal bratom každého člove-
ka. Len pravda, láska, zmierlivosť, lás
kavosť a dobrota sú tou silou, ktorá je 
mocnejšia ako všetko ostatné. Uznal, že 
božské zjavenie i ľudský rozum odhali-
li princíp lásky. Najvyšším prejavom 
ducha je láska. Láska obsahuje moment 
večnosti dosiahnuteľný pre človeka už 
na tomto svete. Práca jeho rúk a umu sa 
stala argumentom pre presvedčenie, že humanizmus a mrav
nosť musia vo svete triumfovať.

Svet má hlbšie rozmery než len to, ako ho racionálne odvo-
diť, zdôvodniť, pochopiť. Albert Schweitzer uznával potrebu 
hlbokej koncentrácie na dimenzie etické, na všetko, čo rozví-
ja a podporuje život. No nielen život vlastný, ale aj život dru-
hých, život v prírode. Úcta k životu prijíma svet taký, aký je. 
Svet hrozný uprostred svojej nádhery, nezmyselný uprostred 
účelnosti, plný utrpenia uprostred blaženosti. Vôľa k životu 
sprostredkuje aj duchovný pomer k svetu. Sme spojení so 
všetkým v prírode. Človek nemôže žiť len sám pre seba. Uve
domme si, že všetky životy sú cenné a že voči nim máme svo
je povinnosti. Ľudské myslenie prenikajúce do hĺbky nazna-
čuje etickú mystiku. Žijem, teda som. Kladný vzťah k svojmu 
životu spájam s úctou ku každému životu. Každý život treba 
chrániť a pomáhať ho zachovať. Som život, ktorý chce žiť 
uprostred života, ktorý chce žiť.

Medzi	náboženstvami	

Ak smieme premýšľať, tak je to preto, 
aby sme mohli pochopiť aj najvzneše-
nejšie náboženské myšlienky. Pocho-
penie ľudskej existencie je aj otázkou 
náboženskou: Hľadáme odpoveď na 
elementárnu otázku, pred ktorou každý 
z nás každé ráno stojí – aký zmysel 
a akú hodnotu dáme svojmu životu. 
V náboženstve ide o určité hlbinné po-
chopenie človeka, zmyslu jeho života, významu sveta. Veril, 
že rozpory medzi náboženstvami raz musia zaniknúť.

Nezabudnuteľné	pripomienky
Vyberme z bohatého myšlienkového odkazu Alberta Schweit-
zera aspoň niekoľko myšlienok:
• Živá pravda je tá, ktorá vyrastá v myslení... Keď uveríme, 
že môžeme dosiahnuť pravdu vlastným myslením, dokážeme 
ju vnútorne prijať... Len epocha, ktorá má dosť odvahy 
k pravdivosti, môže dospieť k pravde, ktorá by v nej pôsobila 
ako duchovná sila. Pravdivosť je základ duchovného života.
• Nesmieme svoj život držať iba pre seba. Kto v žití prijal 
mnohé dobrá a krásna, je povinný odovzdať ho v príslušnej 
miere. Kto zostal ušetrený pred vlastným utrpením, nech cíti 
povinnosť mierniť utrpenie iných. Musíme všetci spoločne 
niesť bremeno utrpenia, ktoré zaťažuje ľudstvo.
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Pri náhodnej prechádzke Parížom môžete pri troche šťastia 
zbadať v zemi mosadznú doštičku s nápisom ARAGO a s pís-
menami N a S označujúcimi severojužný smer. Ak nechcete 
príliš blúdiť, odporúčam vám hľadať v Luxemburskej záhra-
de na nádvorí Louvru alebo pred vchodom do parížskej hvez-
dárne. Doštičiek je v parížskych uliciach, parkoch a chodní-
koch celkom 135 a vytvárajú krásnu asi 10 km dlhú líniu 
– miestny poludník. Majú pripomenúť účasť francúzskeho 
astronóma, fyzika, politika i nedobrovoľného dobrodruha 
Françoisa Dominiqua Araga na veľkom stupňovom mera-
ní, ktorého cieľom bolo stanoviť jednotku dĺžky – meter – 
ako desaťmilióntinu dĺžky zemského kvadrantu. Doštičky 
sem umiestnil v roku 1994 holandský výtvarník Jan Dibbets 
za finančnej podpory Regionálneho fondu pre umenie Ill de 
France ako oneskorenú poctu F. D. Aragovi. 

Poludník vyznačený doštičkami býval kedysi nultým po-
ludníkom. Stal sa ním v roku po založení parížskej hvezdár-
ne v roku 1669. Avšak vydržal ním byť len do roku 1884, 
kedy túto rolu prevzal poludník greenwichský a parížsky po-
ludník dostal nezaujímavú súradnicu 2°20′14,025″ východ-
nej dĺžky. 

Na bývalom nultom parížskom poludníku, na malom ná-
mestí Île-de-Sein, len pár krokov od parížskej hvezdárne, stá-

la taktiež Aragova bronzová socha, ktorá bola v roku 1942 
pretavená na zbrane. 

Aký je vlastne vzťah F. D. Araga k premeriavaniu Zeme? 
Keď sa na konci 18. storočia rozhodol francúzsky konvent 
zaviesť jednotku dĺžky odvodenú z rozmerov Zeme, rozho-
dol sa urobiť okrem stupňových meraní realizovaných fran-
cúzskymi expedíciami v Peru a Laponsku ďalšie rozsiahle 
meranie poludníkového oblúka priamo na území Francúzska. 
V rokoch 1792 – 1799 sa preto uskutočnilo veľké francúzske 
stupňové meranie na poludníkovom oblúku Dunkerque – 
Melun pri Paríži – Perpignan. Triangulačné meranie bolo ne-
skôr na návrh astronóma P. F. Méchaina F. D. Aragom a B. Bi-
otom predĺžené až na ostrov Formantera pri španielskych 
brehoch, čím sa podarilo získať dĺžku oblúku 5 130 740 fran-
cúzskych siah (tzv. tois), zodpovedajúcu dovtedy najdlhšie-
mu oblúku 9°40′. Zo získaných údajov vychádzalo, že jeden 
meter (pri 10–7 kvadrantu) má veľkosť 0,513 074 tois. Ara-
gom a Biotom realizované predĺženie poskytlo dĺžku oblúka, 
v strede ktorého bola 45. rovnobežka. To malo okrem iného 
svoj význam pre určenie nielen dĺžky kvadrantu, ale i sploš-
tenia Zeme na pomerne presnú hodnotu 1 : 334. 

Celý meračský podnik sa pre Araga nakoniec premenil na 
neobyčajnú drámu, našťastie s dobrým koncom. Pri meraní 
v Španielsku boli obaja merači považovaní za vyzvedačov. 
Tomuto obvineniu nechcene nahrávali i svetelné signály me-
dzi geodetickými bodmi na kopcoch, ktoré boli považované 
za konšpiračné znamenia. Biotovi sa síce ihneď po skončení 
prác podarilo vrátiť do Francúzska, avšak Araga zajali, väzni-
li, na úteku sa potom preukazoval falošnými dokladmi a do-
konca sa dostal do rúk lupičov. Je pozoruhodné, že sa s nimi 
dohodol. Jednému z nich – vodcovi – zachránil život pri pre-
nasledovaní policajtmi a za to dostal sprievodný list takej 
sily, že v kraji ovládanom banditmi sa mohol pohybovať cel-
kom voľne a bezpečne. Nakoniec ho predsa len zajali a od-
vliekli do Alžírska. Po prepustení sa po dvoch dramatických 
plavbách dostal späť do Francúzska. Jeho pod košeľou sta-
rostlivo uschovávané zápisky z poludníkového merania sa 
ukázali ako veľmi cenné, veď na pokrče-
nom papieri obsahovali základné výsled-
ky spoločného podniku s Biotom. Vo 
francúzskej spoločnosti si Arago prežitý-
mi útrapami a drámami geodetickej mi-
sie získal veľké sympatie. Možno i za to 
má dnes v parížskej dlažbe svoje medai-
lóniky. Veľké francúzske stupňové mera-
nie je zvečnené aj na podlahe chodby pa-
rížskej hvezdárne.

François Dominique Arago sa narodil 26. februára 1786 
v Estagele na juhu Francúzska, neďaleko Perpignanu, ako 
najstarší zo štyroch bratov. Študoval na strednej škole v Per-
pignane predovšetkým matematiku s cieľom zložiť prijíma-
cie skúšky na parížsku polytechniku. Matematika ho už vte-
dy zaujala natoľko, že sa začal zaujímať o pôvodné matema-
tické diela Lacroixa, Lagrangea i Laplacea a pri nástupe na 
túto školu v roku 1803 už vedel toľko, koľko sa vyžadovalo 
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pri ukončení štúdia. Na tejto škole sa stal v 23 rokoch profe-
sorom analytickej geometrie a geodézie (prebral prednášky 
po Mongeovi) a súčasne sa stal aj sekretárom parížskej hvez-
dárne (od roku 1830 jej riaditeľom). Na polytechnike spoznal 
Siméona Poissona, ktorý mu umožnil robiť asistenta v paríž-
skej hvezdárni, kde sa dostal do blízkosti U. J. J. Le Verriera, 
ktorého potom z pozície riaditeľa hvezdárne neskôr podnietil 
k tomu, aby sa zaoberal podivnými odchýlkami v dráhe Urá-
nu. Úspešné vyriešenie problému – vedúce k objavu Neptúna 
– Le Verriera preslávilo. Arago tak spustil jedno neobyčajne 
vzrušujúce dobrodružstvo nebeskej mechaniky. 

Okruh jeho záujmov pokrýval rad oblastí – matematiku, fy-
ziku i astronómiu. Najvýznamnejšie Aragove fyzikálne práce 
sa týkajú vlnovej optiky – najmä polarizácie. Inšpiroval ho 
drobný poznatok riaditeľa polytechniky Liusa Etienna Malu-
sa. Ten v roku 1808 pozoroval z okna svojho parížskeho bytu 
cez kryštál živca odrazené svetlo od okien Luxemburského 
paláca. Zistil, že keď kryštál vhodne pootočí, svetlo stmavne. 
Objavil tak polarizáciu svetla. Na základe jeho opisu fareb-
ných javov na kryštáloch v polarizovanom svetle z roku 1811 
sa T. Young domnieval, že svetlo je priečne vlnenie, čo prispe-
lo k mohutnému vstupu J. Fresnela na pôdu vlnovej optiky, 
aby ju podstatne rozvinul. Arago dokázal, že polarizované je 
taktiež svetlo odrazené od vodnej hladiny. Ak túto odrazenú 
zložku eliminujeme vhodným polarizačným filtrom, dokáže-
me lepšie vidieť pod hladinu i pri veľkom uhle pohľadu. Od-
poručil moreplavcom, aby polarizačným filtrom sledovali 
hladinu okolo lode – čiastočným odstránením odrazu sa im 
otvorí pohľad pod hladinu, čo v oblastiach s morskými útes-
mi mohlo byť na nezaplatenie. Keď v roku 1825 zostrojil po-
larizačný fotometer a zamieril ním na kométy, zistil, že tieto 
telesá nežiaria len vlastným svetlom, ale sčasti i odrazeným 
slnečným svetlom.

Zaujímal sa tiež o rýchlosť svetla. V tom čase už bol známy 
výsledok Fizeauových pokusov (c = 313 000 km/s), ale Araga 
predovšetkým zaujímalo, ako sa bude skladať rýchlosť pohy-
bu Zeme s rýchlosťou svetla prichádzajúceho z hviezd. Na 
tento účel zostavil dvojicu hranolov, ktorá umožňovala za-
chytiť i nepatrnú odchýlku v rýchlosti svetla. Pozoroval 
v nadhlavníku hviezdy o 6:00 (rýchlosť svetla a rýchlosť 
Zeme sa sčítavajú) a o 18:00 (obe rýchlosti sa odčítavajú). 
Očakávaný výsledok sa nedostavil, Arago v rýchlosti svetla 
nezistil žiadnu odchýlku. Znamenalo to, že rýchlosť svetla 
nezávisí od rýchlosti pozorovateľa – základ budúceho postu-
látu teórie relativity.

Na francúzskej známke z roku 1949 je 
F. D. Arago zobrazený s A. M. Ampèrom. 
Títo dvaja muži majú spoločné predo-
všetkým prvé pokroky v elektromagnetiz-
me. V roku 1820 zistil Christian Oersted, 
že magnetická strelka reaguje na prúd 
prechádzajúci vodičom. Správu o tom pri-
viezol do Paríža po návrate zo Ženevy 
práve Arago. Sám si pokus mnohokrát zo-
pakoval a ešte zistil, že vodič sa stáva magnetom, pretože pri-
ťahuje železné piliny. Spolu s A. M. Ampèrom vyrobili prvý 
elektromagnet a po vkladaní železných a oceľových tyčiek 
doň prišli na to, ako vyrábať permanentné magnety. Elektrina 
sa potom stala Ampèrovým celoživotným osudom.

V roku 1824 Arago vyrobil veľmi citlivú buzolu na meranie 
vzdialenosti medzi zemepisným a magnetickým pólom 
Zeme. Všimol si, že keď je strelka umiestnená vnútri mede-
ného rámčeka, ukazuje menšie oscilácie, ako keď je zavesená 
voľne. Odtiaľ bol len krôčik k jeho ďalšiemu pokusu: Ak 
máme vodorovný medený kotúčik a nad ním je zavesená 
magnetka, pri rotácii kotúčika sa magnetka potočí v smere 
jeho rotácie. Na vysvetlenie tohto javu bol potrebný ešte je-
den objav – objav elektromagnetickej indukcie. Aragov po-
kus vysvetlil až Michael Faraday po svojom objave v roku 
1831.

Za svoje práce v oblasti fyziky bol zvolený za člena fran-
cúzskej Akadémie, v roku 1828 sa stal aj členom Kráľovskej 
švédskej akadémie vied i Americkej akadémie umení a vied 
(1832).

Po Napoleonovej prehre pri Waterloo v roku 1815 a násled-
nom páde cisárstva, keď Napoleon uvažoval o opustení Fran-
cúzska a o cestovaní za vedeckými poznatkami do Ameriky, 
chcel mať ako spoločníka na svojich cestách práve Araga. 
Ten ale odmietol jeho ponuku so slovami, že „nemá dosť 
smelosti na to, aby sa zaoberal nejakým Hornovým mysom, 
Andami, meraním teplôt a barometrických tlakov či fyzikál
nym zemepisom v čase, keď Francúzsko príde o svoju nezá
vislosť a zmizne z mapy Európy“. V revolučnom roku 1848 sa 
pokúsil pre Francúzsko urobiť dobré skutky i na pôde politi-
ky. 10. mája 1848 bol zvolený za člena vlády a stal sa minis-
trom námorníctva a vojny  
a nakoniec na jeden mesiac pre-
zidentom Výkonnej komisie, 
ktorá nahradzovala Dočasnú 
vládu. Keď Napoleon III. v roku 
1852 vyžadoval od všetkých vý-
znamnejších osôb prísahu ver-
nosti, Arago ju odmietol. Je zau-
jímavé, že to preňho nemalo 
žiadne negatívne následky.

F. D. Arago zomrel 2. októbra 
1853 – pochovaný je na cintorí-
ne Père Lachaise v Paríži.

Pripomenutie F. D. Araga sme začali prechádzkou po Parí-
ži. Článok môžeme uzavrieť opäť výzvou turistovi, aby si 
všimol ešte jednu pozoruhodnosť viažucu sa nielen k F. D. 
Aragovi, ale i ďalším učeným mužom Francúzska. Na rímse 
Eiffelovej veže je uvedený zoznam 72 vedcov z oblasti mate-
matiky, prírodných vied a techniky, ktorých dielo patrilo 
v 19. storočí k vrcholom ľudského poznania. Medzi týmito 
menami nájdeme i meno rovnaké ako na bronzové doštičke 
– ARAGO.

František Jáchim

Osobnosti
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V predchádzajúcom čísle sme predstavili jaskyňu Mažarná 
ležiacu v okrese Martin v národnom parku Veľká Fatra neďa-
leko obce Blatnica. Jej návštevu je možné spojiť s prehliad-
kou zrúcaniny hradu Blatnica. 

Z obce Blatnica vedie dlhý turistický chodník Gaderskou 
dolinou, ktorý je značkovaný žltou farbou. Asi po 25 minú-
tach chôdze touto dolinou sa dostaneme na miesto medzi ús-
tím Konského dolu a ústím Vápennej doliny. 

Nachádza sa tu smerovník (v nadmorskej výške 521 met-
rov nad morom), ktorý informuje o možnosti návštevy zrúca-
niny hradu Blatnica.

Smerovník v Gaderskej doline k zrúcanine hradu Blatnica

Informácie o zrúcanine hradu na náučnom chodníku

Po absolvovaní 20-minútovej chôdze náučným chodníkom 
a prekonaní približne 100 výškových metrov sa dostaneme 
k zrúcaninám tohto hradu. Domáci a turisti, ktorí poznajú 
dobre túto oblasť, sa k hradu môžu dostať i priamo z obce 
Blatnica lesným chodníkom.

Časť turistického chodníka tesne pri zrúcanine hradu

Zrúcanina hradu sa nachádza asi dva kilometre severne od 
obce Blatnica. Leží v nadmorskej výške 615 – 685 metrov na 
nízkom vápencovom chrbte Plešovice, ktorý oddeľuje Ga-
derskú dolinu od Turčianskej kotliny.

Hrad vznikol v 13. storočí okolo roku 1252, pričom prvá 
správa o ňom pochádza približne z roku 1300. Mal slúžiť na 
ochranu obchodnej cesty Via magna, ktorá viedla z Nitry na 
sever k Baltskému moru. V tom čase bol jeho majiteľom Pe-
ter z Brezoviec. Odvtedy vystriedal mnohých majiteľov. 
Zmeny majiteľov súvisia s tým, že obchodná cesta, ktorú 
hrad strážil, po čase stratila význam – namiesto pôvodnej tra-
sy sa začala používať pohodlnejšia cez Mošovce do Martina. 
Tým dôležitosť hradu upadla a panovníci ho dávali do zálo-
hy.

Od roku 1540 patril rodine Révayovcov, ktorí ho začiatkom 
17. storočia opevnili novým predhradím. V 17. storočí ho 
veľmi poškodili vojská Thokolyho a Rákociho. Obyvatelia 
hradu vymenili bývanie na ňom za pohodlnejšie kaštiele, 
a tak jeho význam upadal ďalej. V roku 1744 ho dal František 
Révay opraviť, ale v roku 1790 ho opustili i poslední obyva-
telia. Odvtedy začal pustnúť a chátrať.

O záchranu jeho pozostatkov sa snaží občianske združenie 
Diadém – združenie záchrany hradu Blatnica. V roku 2008 tu 
vykonalo rôzne čistiace práce predhradia a drobné prípravné 
práce potrebné na realizáciu počiatočných záchranných prác 
i na samotnom objekte zrúcaním. Stavebné práce na záchra-
ne zrúcanín prebiehajú až doteraz. Vstup do tejto oblasti je na 
vlastnú zodpovednosť, pričom je potrebné dbať na opatr-
nosť. 

Zo zrúcaním je pekný výhľad na okolie hradu. Na nasledu-
júcej strane vás pozývame na krátku fotoexkurziu, z ktorej sa 
dozviete, ako vyzerali zrúcaniny hradu koncom júla 2014.

Tip na výleT: hrad blaTnica
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Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st., kresba: Nela Gloríková

Geografia Geografia
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Žltohlav	najvyšší	(Trollius altissimus)

Žltohlav	najvyšší je známy aj pod synonymickým sloven-
ským názvom žltohlav obyčajný, resp. žltohlav európsky. 
Jeho latinské meno je Trollius altissimus, resp. Trollius euro
paeus.

Rodový latinský názov vznikol polatinčením staronemec-
kého slova trol, čo v preklade znamená guľa. Trollius v latin-
čine znamená guľovitý, čo sa vzťahuje na tvar jeho kvetu.

Ľudové názvy žltohlavu súvisia s tvarom jeho kvetu, časom 
kvitnutia a stanovišťom. Známy je i ako tzv. „kvetina ropu-
chy“, čo sa vzťahuje na jeho výskyt na močaristých lúkach.

Synonymum „európsky“ súvisí s tým, že zo všetkých 
12 druhov žltohlavov sa v Európe vyskytuje iba tento jediný, 
a teda právom sa nazýva európsky, ostatné druhy žltohlavov 
rastú v Ázii. 

V rámci botanického systému patrí žltohlav najvyšší 
k dvojklíčnolistovým krytosemenným rastlinám a v rámci 
nich je zaradený do čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae).

Žltohlav najvyšší (Trollius altissimus)
 

Žltohlav najvyšší patrí k trvácim druhom – obdobie vege-
tačného pokoja pretrváva krátkym, nedeleným, akoby od-
hryznutým podzemkom, ktorý je porastený klbkom vlákni-
tých koreňov.

Nadzemná časť dorastá do výšky 30 až 60 cm. Po bokoch 
priamej hladkej dužinatej stonky – byle sa nachádzajú tmavo-

skvosTy v rasTlinnej ríši
zelené listy. Sú troj- až päťpočetné, dlaňovito strihané. Ich 
segmenty (úkrojky) majú kosoštvorcový tvar a sú dvojzáre-
zové až trojzárezové, hlboko zúbkaté. Spodné listy vyrastajú 
na dlhých stopkách, vrchné sú takmer sediace, menšie a me-
nej delené.

Na konci stonky vyrastá väčšinou jediný veľký kvet, veľmi 
zriedka dva až tri kvety. Vonkajšie okvetné lístky (podľa inej 
literatúry kališné lístky) majú zlatožltú farbu, sú veľké a širo-
ké. K sebe sú naklonené tak, že vytvárajú guľu s priemerom 
tri až päť centimetrov. Vnútorné okvetné lístky (podľa iných 
zdrojov korunné lupienky) majú žĺtkovožltú farbu, sú drobné, 
čiarkovité, premenené na nektáriá. Vnútri kvetu sa nachádza 
veľký počet tyčiniek.

Kvitne od mája do septembra. Slabo voňajúce kvety priťa-
hujú drobný hmyz, ktorý ich opeľuje. Spôsob opeľovania tej-
to rastliny súvisí so stavbou jej kvetu – keďže okvetné lístky 
tesne priliehajú na seba, kvety nemôžu byť opelené ani vet-
rom, ani väčším hmyzom. Preto ich opeľujú iba drobné muš-
ky, ktoré žijú v kvetoch. Niektoré sa v nich vyvíjajú z vajíčka 
na larvu.

Z kvetov vzniká zložený plod – plodstvo mechúrikov s dĺž-
kou 12 mm s krátkymi zobáčikmi. Plody obsahujú čierne se-
mená. Rozširuje ich vietor a živočíchy.

Žltohlav najvyšší patrí k druhom, ktoré sú stredne náročné 
na vodu. Rastie na vlhkých lúkach od pahorkatín až do vyso-
kých polôh (i v nadmorskej výške nad 2 000 m n. m.). Vysky-
tuje sa i pri prameniskách, pri brehoch potokov, na hôľnych 
nivách i v okolí plies. Zriedkavo rastie i na nížinných rašeli-
niskách. Preniká i do lesných porastov.

Žltohlav najvyšší v lesoparku Baba pri Svite

Biológia Biológia
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Podľa súčasnej legislatívy patrí k chráneným druhom ná-
rodného významu, spoločenská hodnota jedného jedinca 
predstavuje 9,95 €. Je tiež súčasťou Červeného zoznamu 
ohrozených rastlín Slovenska, kde je podľa kategorizácie 
UICN (Medzinárodnej únie ochrany prírody a prírodných 
zdrojov) zaradený do kategórie VU – zraniteľný (vulnerable). 
Jeho ohrozenie súvisí s melioráciou, kultiváciou a odvodňo-
vaním lúk – žltohlav najvyšší z týchto dôvodov ustupuje zo 
svojich lokalít. 

Vzhľadom na jeho veľmi dekoratívny vzhľad, niektoré 
jeho príbuzné druhy sa pestujú ako okrasné byliny.

 
Danica Božová

Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.

Žltohlav najvyšší je rozšírený v horskom stupni skoro v ce-
lej Európe, od Pyrenejí cez Alpy až po Balkán, južnú Škandi-
náviu, Kaukaz a západnú Sibír. Čím južnejšie sa vyskytuje, 
tým vyššie vystupuje. V Českej republike je rozšírený v poho-
rí Brdy až po Pošumavie, Podkrkonošie, v stredohorí a na se-
vernej Morave. U nás sa vyskytuje v podhorských oblastiach, 
horskom až alpínskom stupni Tatier i na Záhorskej nížine.

Celá rastlina je jedovatá. Nadzemná časť obsahuje jedova-
tú látku protoanemonín, v podzemnej časti sa nachádzajú  
saponíny a magnoflorín. Protoanemonín má silný dráždivý 
účinok – na pokožke a slizniciach vyvoláva pocit pálenia 
a sčervenanie. Po dlhšej dobe sa objavujú pľuzgiere a po ich 
prasknutí vznikajú vredy, ktoré sa veľmi pomaly hoja. Po 
vstrebaní pôsobí tlmivo na centrálnu nervovú sústavu a vyvo-
láva zastavenie dýchania. Sušením jedovatosť stráca.

rasTliny okolo nás
Ruža	šípová	(Rosa canina)

Ľudové názvy ruže	šípovej sú divý šíp, psia ruža a šípok. Ľu-
dový názov psia ruža sa dá prirovnať k tomu, že je rovnako 
premenlivá ako rod psov. Jej latinský názov Rosa canina je 
prekladom gréckeho slova kynosbatos, ktoré je zložené 
z dvoch častí: kynos – pes, batos – pichľavý ker.

Ruža šípová (Rosa canina)

V rámci botanického systému je ruža šípová zaradená ku 
krytosemenným dvojklíčnolistovým rastlinám. Podľa jej ro-
dového názvu je pomenovaná čeľaď, ktorej je hlavnou pred-
staviteľkou – ružovité (Rosaceae).

Stonka ruže šípovej je pokrytá drevnatými ostňami

Jej drevnatá stonka sa rozkonáruje tesne nad zemou. Ker je 
vysoký jeden až tri metre. Pokrytý je drevitými ostňami. 

Postavenie listov na stonke je striedavé. Jednotlivé listy sú 
nepárno perovito zložené. Ich okraj je pílkovitý. Majú drob-
né prílistky.

Listy ruže šípovej 

Kvety vyrastajú na koncoch konárikov po jednom až po 
troch. Sú pravidelné, päťpočetné a ich priemer dosahuje štyri 
až päť centimetrov. Príjemne voňajú. Každý kvet sa skladá 
z piatich voľných kališných lístkov a piatich voľných korun-
ných lupienkov ružovej alebo bielej farby. Vo vnútri sa na-
chádza jeden piestik a obrovské množstvo tyčiniek.

Kvety kvitnú v máji a júni. Obsahujú veľa peľu, preto sú 
hojne sú navštevované včelami, ktoré ich počas týchto „náv-
štev“ zároveň opeľujú. Kališné lístky sa po odkvitnutí ohýba-
jú naspäť a skoro odpadávajú.

Z každého opeleného kvetu vzniká vajcovitá šípka – plod-
stvo, ktoré obsahuje obrovské množstvo jednosemenných su-
chých nepukavých plodov – nažiek.

Ruža šípová rastie v celej Európe okrem najsevernejších 
oblastí a v západnej Ázii od nížin až po horský stupeň. Vy-
skytuje sa hojne na medziach, pastvinách, hatiach, krovina-
tých stráňach a na okrajoch lesov. Obľubuje kypré pôdy.

Biológia Biológia
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Detail kvetu ruže šípovej

Plody ruže šípovej v jeseni

Jedna z okrasných foriem ruže šípovej

Patrí k známym liečivým druhom rastlín. Zbierajú sa jej 
plody – šípky. Obsahujú veľké množstvo vitamínu C a nieke-
dy sa nazývajú i „pomaranče severu“. Po usušení sa odvar 
z nich využíva pri chorobách z nachladnutia, pri jarnej únave 
a pri infekcii močových ciest. Šípky sa využívajú aj ako suro-
vina pre potravinársky priemysel, napríklad pri výrobe mar-
melád.

V parkoch, záhradách a na rôznych verejných priestran-
stvách sa pestujú okrasné odrody ruže šípovej rôznych farieb.

Púpava	lekárska	(Taraxacum officinale)

Ľudové názvy púpavy	lekárskej	sú ľví zubec, mlieč, pampe-
liška. Rodové latinské meno pochádza od slávneho arabské-
ho lekára Ibn Sinu, ktorý žil v rokoch 980 – 1036 a známejší 
je pod menom Avicenna. Názov taraxacum je odvodený od 
gréckych slov taraxis – zápal očí a akeomai – liečiť (mlieko 
púpavy sa v tom čase používalo na liečenie očí).

Púpava lekárska (Taraxacum officinale)

V rámci botanického systému je púpava lekárska zaradená 
medzi krytosemenné dvojklíčnolistové rastliny do čeľade as-
trovité (Asteraceae).

Patrí k trvácim druhom, obdobie vegetačného pokoja pretr-
váva podzemnými orgánmi. V zemi má podzemok a dužina-
tý koreň vretenovitého tvaru, ktorý po poranení roní biele 
mlieko (podobne ako celá rastlina).

Dužinatá stonka tejto byliny je dutá, bezlistá – stvol. Doras-
tá do výšky 5 až 50 cm. Je zakončená zdanlivo jedným veľ-
kým žltým kvetom, ktorý má priemer 3 až 5 cm. V skutočnos-
ti je to však súkvetie – úbor, ktorý je tvorený samými jazyko-
vitými kvetmi. Listy vyrastajú v prízemnej ružici, po oboch 
stranách sú výrazne vykrajované.

Kvitne od apríla do októbra. Kvety sú opeľované včelami 
i vetrom. Po odkvitnutí sa menia na suché plody – páperisté 
nažky s chocholcom, ktoré po dozretí vytvárajú páperisté 
gule. Rozširuje ich vietor a zver.

Púpava lekárka rastie veľmi hojne. Vyskytuje sa na lúkach 
a iných trávnatých miestach od nížin až po horské oblasti. 
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Detail súkvetia púpavy lekárskej

Púpava lekárska po odkvitnutí

Púpave lekárskej sa darí i v štrbine múru panelového domu
 

Púpava lekárska patrí k známym liečivým rastlinám. Zbie-
rajú sa všetky časti jej tela. Má žlčopudné a močopudné účin-
ky a zastavuje krvácanie. Listy obsahujú veľa vitamínu C. 
Z mladých listov sa skoro na jar dá pripravovať šalát horkas-
tej chuti.

Pre jej hromadný výskyt má veľký význam i pre včelárov, 
je významnou medonosnou rastlinou poskytujúcou včelám 
bohatú pašu.

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.
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Sojka	obyčajná	(Garrulus glandarius)

V rámci zoologického systému patrí sojka	obyčajná	(nieke-
dy sa môžeme stretnúť i s názvom sojka škriekavá) do triedy 
vtáky (Aves), radu spevavce, resp. vrabcotvaré (Passerifor
mes), a v rámci neho do čeľade krkavcovité (Corvidae). Na 
rozdiel od krkavca je však oveľa krajšie sfarbená, má slabší 
zobák i nohy.

Veľkosťou je porovnateľná s holubom. Dĺžka jej tela dosa-
huje 34 až 35 cm, rozpätie krídel 52 až 58 cm. Obe pohlavia 
sa vonkajším vzhľadom nelíšia.

Sojka obyčajná (Garrulus glandarius)

Sojka obyčajná je najpestrejší európsky krkavcovitý vták. 
Celkové zafarbenie peria je hnedoružové, resp. kakaovohne-
dé. Hrdlo má biele, na podbrušku a na oboch krídlach sa tiež 
nachádzajú biele polia. Dobrým poznávacím znakom sú svet-
lomodré plôšky na krídlach s čiernym vlnkovaním a čierne 
pruhy po oboch stranách hrdla. Na belavom temene jej hlavy 
sa nachádzajú čierne čiarky.

Zazrieť sojku obyčajnú v prírode však nie je ľahké. Doká-
že sa umne maskovať – farba jej operenia maskuje skutočný 
obrys vtáčieho tela. 

Sojka obyčajná lieta ťažko a trepotavo, nerovnomerne. Po 
zemi poskakuje. Počas jej letu si môžu pozorovatelia všim-
núť výraznú bielu škvrnu na kostrči.

Je veľmi ostražitá a plachá, priblíženie k nej je veľmi ťaž-
ké. Keď je vyrušená, lieta rýchlo nízko nad zemou a jej pohyb 
pripomína vlnky. Takmer okamžite sa stratí v húštine. Keď sa 
nachádza vysoko nad korunami stromov, lieta pokojnejšie. 

O prítomnosti tohto operenca sa môžu návštevníci prírody 
presvedčiť sluchom, pretože je to veľmi neposedný a hlučný 
vták. Ozýva sa prenikavým škriekaním – drsným poplašným 
„sák“. Tieto výrazné zvuky vydáva pri najmenšom podozrení 
nebezpečenstva, čím upozorňuje príslušníkov vlastného dru-
hu, ale i mnohé iné zvieratá v blízkosti. Okrem vlastných pri-
rodzených zvukov vplieta do svojho spevu i všetky iné hlasy, 

ktoré počuje. Panovačný hlas sojky obyčajnej v lese je vý-
stražným signálom pre všetky živočíchy v okolí. Keď  
zaškrieka, skoro všetky zvieratá sa bojazlivo prikrčia a obze-
rajú, kde je nepriateľ. Sojka dokonca dokáže majstrovsky na-
podobňovať i hlas svojho úhlavného nepriateľa – jastraba 
(„kje-kje-kje...“) alebo myšiaka.

V čase hniezdenia sa však mení na tichého tvora a neurobí 
nič, čím by upútala pozornosť na svoje dobre skryté hniezdo. 
Hniezdi od marca do augusta. Hniezdo z konárov a bylín sta-
vajú obaja rodičia a umiestňujú ho na strome. Výnimočne ob-
sadzujú aj polobúdky. Samica znáša raz do roka štyri až šesť 
zelenkavých tmavohnedo škvrnitých vajec. Sedia na nich 
obaja partneri 16 až 17 dní. Po vyliahnutí mláďat ich rodičia 
kŕmia v hniezde 19 až 20 dní najmä červami a hmyzom.

Dospelá sojka obyčajná je v najširšom slova zmysle vše-
žravý vták. Na jeseň a v zime v jej potrave prevláda rastlinná 
zložka, v čase vegetačného obdobia živočíšna zložka. V zime 
konzumuje i odpadky. Potravu zbiera na zemi i v korunách 
stromov. Na jar príležitostne loví drobné spevavce, ktoré vy-
berá z hniezd. Požiera tiež dospelé jedince a rôzne štádiá 
chrobákov, dvojkrídlovcov, blanokrídlovcov, motýľov, ale 
i ploštice a pavúky. Príležitostne zbiera i dážďovky. Jej koris-
ťou sú i drobné lesné hlodavce (ryšavka, piskor, hraboš), nie-
kedy tiež i žaby a jašterice. V jej jesennom jedálnom lístku 
majú prevahu bukvice a žalude. Časť z nich zahrabáva do 
zeme ako zásoby na zimu. Na niektoré plody však zabudne, 
a tak prispieva k rozširovaniu a obnove lesov. Žerie i obilie, 
kukuricu, strukoviny, rôzne dužinaté plody (čerešne, maliny, 
černice, šípky, bazu, jablká, hrušky) a semená burín. Súčas-
ťou jej potravy je i hmyz. Pri premnožení lesných škodcov 
(mníška obyčajná) býva sojka obyčajná ich významným lik-
vidátorom, čím je užitočná.

Obýva lesy – ihličnaté, listnaté i zmiešané, najmä s boha-
tým krovinovým podrastom. Čoraz väčšmi preniká aj do 
miest, nájdeme ju aj v par-
koch a záhradách. Žije v Eu-
rópe a priľahlom pásme Ázie 
na východ po Japonsko a Kó-
reu, na Siamskom polostrove, 
v Turecku, Iráne, Iraku, juho-
východnej Číne a v severnej 
Afrike.

Patrí prevažne k stálym druhom, ale pre niektoré populácie 
je charakteristická krátka migrácia. Na Slovensku ju môžeme 
pozorovať celoročne. Pri nedostatku potravy najmä severo-
európske jedince opúšťajú svoju domovinu a v celých kŕd-
ľoch odlietajú v jeseni do strednej Európy, kde prežívajú 
zimu, čo sme mohli na celom Slovensku pozorovať uplynulú 
zimu 2014/2015. Niektoré mladé jedince odlietajú z nášho 
územia do Rakúska, Nemecka, severného Talianska a vý-
chodného Francúzska.

Podľa súčasnej legislatívy patrí k zákonom chráneným dru-
hom národného významu. Spoločenská hodnota jedného je-
dinca predstavuje 95,58 €.

Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st.

Biológia

operence okolo nás
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Nastavenie	binokulárneho	ďalekohľadu

Po vybratí ďalekohľadu z obalu a odstránení krytiek okulárov 
si priložte ďalekohľad k očiam a ohýbaním si ho prispôsobte 
tak, aby vzdialenosť okulárov bola taká ako vzdialenosť me-
dzi vašimi očami, teda aby ste mohli ďalekohľadom pozoro-
vať naraz obomi očami.

Otáčajte stredovým zaostrovacím kolieskom, až kým váš 
obraz nebude zaostrený. Ak máte ďalekohľad s očnicami, 
ktoré sa dajú vysunúť, určite to spravte, pokiaľ nepoužívate 
na pozorovanie okuliare. Veľa ďalekohľadov má možnosť 
nastavenia dioptrickej korekcie na jednom z okulárov, zvy-
čajne býva v rozsahu ± 4 dioptrie, môže byť vyššia aj nižšia 
v závislosti od výrobcu. V prípade potreby nastavenia diop-
trickej korekcie si ju nastavíte otočením kolieska na okulári.

Teraz už máte ďalekohľad nastavený a môžete začať pozo-
rovať.

Binokulárne ďalekohľady sú výborné na pozorovanie vtá-
kov, ale nie sú až také nápomocné pri ich zhliadnutí či všim-
nutí si ich ako drobné pohybujúce sa objekty v diaľke. Niek-
torí pozorovatelia dvíhajú ďalekohľad k očiam hneď po jeho 
uchopení a potom cezeň blúdivo pátrajú po celej oblohe, 
z jednej strany na druhú. To je však chyba. Oveľa jednoduch-
šie je sledovať celé zorné pole vlastnými očami a čakať, kým 
spozorujete váš žiadaný lietajúci objekt. Vtedy môžete prilo-
žiť ďalekohľad k očiam a pozrieť si ho zblízka. Keď uvidíte 
vtáka cez ďalekohľad, doostrite si obraz pomocou stredového 
zaostrovacieho kolieska a už z neho nespustite oči.

Miroslav Jurikovič

V súčasnosti mnohí z nás podľahli pozorovaniu vtáctva. Zau-
jali aj vás operené stvorenia slobodne lietajúce sem a tam, 
chceli by ste sa na ne pozrieť z bližšia? Pravdepodobne sa 
najprv spýtate: „Ako začať a s čím?“

Uvedomte si, že úspešným pozorovateľom vtáctva sa mô-
žete stať aj bez ďalekohľadu. Napríklad ak bývate v meste 
alebo máte šikovné ruky a viete si vyrobiť kŕmidlo na prilá-
kanie vtáčikov, bude celkom jednoduché sledovať ich zblízka 
na vlastné oči. Mnohí z nás však takúto možnosť nemajú ale-
bo objektom ich záujmu je vtáctvo, ktoré sa nedá len tak pri-
lákať. Práve vtedy sa zíde na pomoc ďalekohľad. Aký ďale-
kohľad si teda vybrať a ako ho používať?

Správny	typ	ďalekohľadu	na	sledovanie	vtáctva

Na pozorovanie vtáctva je vhodný binokulárny ďalekohľad 
(tzv. binokulár), teda ďalekohľad, ktorý má dva tubusy, a teda 
ním sledujeme objekt oboma očami naraz. Každý ďalekohľad 
je charakterizovaný kombináciou dvoch čísel, napr. 7 x 50 
alebo 8 x 25. Prvé číslo znamená veľkosť zväčšenia a druhé 
nás informuje o priemere šošovky objektívu. Pri kúpe ďale-
kohľadu je, samozrejme, dôležité zvoliť si tú správnu kombi-
náciu. Ale aká je tá správna?

Je lákavé si pomyslieť, že čím väčšie zväčšenie, tým lepšie. 
No nie je to naozaj tak. Pretože čím väčšie zväčšenie, tým 
menšia časť zo sledovaného priestoru sa vám dostane do zor-
ného poľa a to môže sťažiť hľadanie a sledovanie vtákov cez 
ďalekohľad. Preto pre začiatočníkov je dokonca vhodnejšie 
používať binokuláre s menším zväčšením medzi 7 – 8 x. Za 
ideál na pozorovanie vtákov považujem 10 x zväčšenie.

Priemer šošovky je druhým dôležitým parametrom, aj keď 
nie až takým rozhodujúcim ako veľkosť zväčšenia. Šošovka 
s väčším priemerom poskytuje jasnejší, ostrejší a detailnejší 
obraz, na druhej strane ďalekohľad s takouto šošovkou môže 
byť zbytočne veľký, ťažký a drahý. Pre bežného používateľa 
bude stačiť priemer šošovky medzi 25 – 42 mm. Odporúčam 
zlatú strednú cestu, ktorou je ďalekohľad s priemerom 
32 mm, ešte lepšie 42 mm. Väčšia hmotnosť ďalekohľadu sa 
vráti vo forme pohodlnejšieho pozorovania.

Investujte	do	kvality

Na trhu nájdete množstvo lacných ďalekohľadov s cenou aj 
pod 20 eur. Tie sú však náchylné na ľahšie rozbitie a tiež ob-
raz, ktorý poskytujú, môže byť horší. Radšej pošetrite a in-
vestujte do kvality. Zvážte, aký je váš rozpočet a koľko mô-
žete investovať. Ak sa rozhodnete pre ktorúkoľvek značku, 
na trhu nájdete kvalitné binokulárne ďalekohľady už od 
50 eur, prípadne modely v cenovej relácii nad 100 eur už ve-
dia uspokojiť aj tých najnáročnejších.

ďalekohľady na pozorovanie vTácTva

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

Odpoveď:	Smrekové pivo sa pripravuje fermentáciou ihličia 
a mladých vetvičiek smreka s kvasnicami.

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

Odpoveď:	Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a tech-
niky v oblasti prírodných vied získal v roku 2014 prof. RNDr. 
Andrej Pázman, DrSc., za významný prínos v rozvoji sloven-
skej matematiky a za účasť na založení matematickej štatisti-
ky na Slovensku.

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

Odpoveď:	Servotester sa štandardne používa na riadenie po-
zície servomotora, teda odskúšanie, či servomotor funguje 
správne. 

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

Odpoveď:	Latinský názov Taxus baccata má tis obyčajný.

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

Odpoveď:	Feriancove dni sa v roku 2014 uskutočnili 20. – 
22. novembra.

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

Odpoveď:	Jedľa biela uprednostňuje vápence a dolomity.

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

Odpoveď:	Nobelovu cenu za fyziku v roku 2014 získali Isa-
mu Akasaki, Hiroshi Amano a Shuji Nakamura.

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)

Odpoveď: V poklope vodotesného obalu ponorky sa urobili 
dve diery – zvlášť pre internetový kábel a zvlášť pre vodiče 
vedúce do motorov – preto, lebo motory majú veľký prúdový 
odber a navyše prudko kolísavý, čo môže rušiť citlivý signál 
prechádzajúci cez vodiče v internetovom kábli. Preto sa tieto 
dva zväzky vodičov navzájom nemajú rady a musia byť ďa-
leko od seba.

16. Ktoré dva prvky objavila Mária Curie-Sklodowská so 
svojím manželom a aké bolo jeho meno? (3 body)

Odpoveď:	 Mária Curie-Sklodowská so svojím manželom 
Pierrom Curie objavili polónium a rádium. 

Riešenia	2.	série	súťažných	úloh

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

Odpoveď:	 Jaskyňa Mažarná sa nachádza v blízkosti obce 
Blatnica v okrese Martin.

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

Odpoveď:	Spoločenská hodnota sokola myšiara predstavuje 
663,87 €.

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

Odpoveď:	Najúspešnejšia riešiteľka prvej série tohto roční-
ka korešpondenčnej súťaže získala 73 bodov.

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

Odpoveď:	Odporúča sa, aby napätie LiPo batérie nikdy ne-
kleslo pod 80 % nominálnej hodnoty.

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

Odpoveď:	Nútený výnos sa uplatňuje v záverečných fázach 
zohrávky.

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

Odpoveď:	Typickým znakom jedle bielej sú dva biele pruhy 
na spodnej strane každej ihlice.

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

Odpoveď:	Nadmorská výška vrchu Tlstá je 1373 metrov nad 
morom.

8. ročník korešpondenčnej súťaže

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

Odpoveď:	 Potravu sokola myšiara tvoria predovšetkým 
drobné cicavce a väčší hmyz, menej často vtáky a plazy. Od-
borná literatúra uvádza, že až 90 % objemu jeho potravy 
predstavujú cicavce, pričom 70 % z neho pripadá na hraboša 
poľného. Loví aj hryzce vodné, chrčky, myši a výnimočne 
i veľmi malé mláďatá zajaca poľného. 

Z vtákov mu ako ulovená potrava slúžia strnádky, stehlí-
ky zelené, vrabce a veľmi vzácne i malé mláďatá jarabíc 
a bažantov. Väčší význam ako vtáky má v potrave sokola 
myšiara hmyz, najmä veľké druhy chrobákov a húsenice 
motýľov. 

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)

Odpoveď:	Postupne rozoberieme štyri možnosti podľa toho, 
ktoré tvrdenie je pravdivé. 

Ak by bolo pravdivé prvé tvrdenie, potom zvyšné tri sú ne-
pravdivé, teda číslo musí byť v prvom riadku (môžu to byť 
čísla 1, 2, 3). Keďže musí byť v druhom stĺpci, musí to byť 
číslo 2. Potom je ale pravdivé aj tvrdenie c, pretože 2 je pár-
ne číslo. Ale to nemôže nastať, pretože pravdivé tvrdenie 
môže byť len jedno. Preto táto možnosť nevedie k riešeniu 
a prvé tvrdenie musí byť nepravdivé, a teda hľadané číslo nie 
je v prvom riadku.

Predpokladajme, že je pravdivé druhé tvrdenie, teda číslo 
sa nenachádza v druhom stĺpci. Keďže hľadané číslo nie je 
ani v prvom riadku, prichádzajú do úvahy len čísla 9, 6, 7 
a 8. Všetky štyri sú však väčšie ako 3, teda je pravdivé aj po-
sledné tvrdenie. To však má byť nepravdivé, a preto ani táto 
možnosť nevedie k riešeniu. Preto musí byť aj druhé tvrde-
nie nepravdivé, teda hľadané číslo je v druhom stĺpci. Keď-
že nie je v prvom riadku, ostali nám už len dve možnosti: čís-
la 5 a 4.

Ak by bolo pravdivé tretie tvrdenie, tak by bolo riešením 
číslo 4. To je však zároveň väčšie ako 3, teda opäť by bolo 
pravdivé posledné tvrdenie. Teda číslo 4 nie je mysleným čís-
lom a mysleným číslom je číslo 5 (pravdivé je posledné tvr-
denie, ostatné sú nepravdivé).

Iné riešenie: Podobne ako v prvom riešení vylúčime prvý 
riadok. Keďže ostali čísla 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak posledné tvrde-
nie je určite pravdivé a ostatné sú nepravdivé. Teda myslené 
číslo nie je v prvom riadku, je v druhom stĺpci a nie je párne. 
Týmto podmienkam vyhovuje len číslo 5.

Miško si myslel číslo 5.

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)

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

Odpoveď:	Jaskyňa Mažarná je voľne prístupná verejnosti od 
15. januára 2010.

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

Odpoveď:	Najväčšou európskou lokalitou tisov je prírodná 
rezervácia Harmanecká tisina s 200 000 jedincami nachádza-
júca sa v oblasti medzi Banskou Bystricou a Turčianskymi 
Teplicami vo Veľkej Fatre.

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

Odpoveď:	Mária Curie-Sklodowská získala Nobelovu cenu 
za fyziku v roku 1903 a Nobelovu cenu za chémiu v roku 
1911.

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

Odpoveď:	Pod menom pus-
tovka je známy sokol myšiar 
(Falco tinnunculus).

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)

Odpoveď:	Obsah záhrady je
S = ⋅ =100 2 000 m 20 m m2.  

Ak záhradu ohradíme zvnútra okrasným plotom so šírkou 
50 cm na každej strane, zmenší sa každý rozmer záhrady 
o 1 meter a ostane nám k dispozícii plocha tvaru obdĺžnika 
s rozmermi 99 m a 19 m. Jej obsah je 

′ = ⋅ =S 99 m 19 m m1881 2.
Rozdiel týchto dvoch obsahov je 

S S− ′ = − =2 000 119m m m18812 2 2 ,
teda úžitková plocha záhrady sa zmenší o 119 metrov štvor-
cových.

22. Charakterizujte ihlice tisu obyčajného. (6 bodov)

Odpoveď:	Tis obyčajný má ploché zelené ihlice so špicatým 
zakončením vyrastajúce na konárikoch jednotlivo. Sú široké 
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 rokoch, takže po 
celý čas má táto drevina zele-
ný vzhľad.

Súťaže Súťaže

1 2 3
9 5 6
7 4 8
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Pás pozostáva z dvoch takýchto modrých úsekov a dvoch 
častí kružníc, preto dĺžka rovných častí pásu je 

d1 2 30 3 60 3= ⋅ ⋅ = ⋅ cm  cm.
Teraz nám ostáva ešte vypočítať dĺžky častí kružníc, ktoré 

tvoria pás. V pravouhlom trojuholníku PMV platí:

cos �PVM
PV
MV

= = =30
60

1
2

 cm
 cm

,

teda platí �PVM = °60 .  Potom červená časť väčšej kružni-
ce zodpovedá stredovému uhlu

�UVU ′ = ° − ⋅ ° = °360 2 60 240 .
Jej dĺžka potom bude pomernou časťou dĺžky celej kružni-

ce (obvodu kolesa), teda 

d2
240
360

2 45 60= °
°

⋅ ⋅ ⋅ = ⋅π πcm cm.

Analogicky budeme postupovať aj pri menšom kolese. 
Najprv si vypočítame veľkosť uhla TMV:

� � �TMV TMP PMV= + = ° + ° = °90 30 120 .
Potom pre veľkosť stredového uhla TMT ′  platí 
� �TMT TMV′ = ° − ⋅ = ° − ⋅ ° = °360 2 360 2 120 120 .

Potom bude dĺžka zelenej časti menšej kružnice pomernou 
časťou dĺžky celej kružnice (obvodu kolesa), teda 

 
d3

120
360

2 15 10= °
°

⋅ ⋅ ⋅ = ⋅π πcm cm.

Celkovo dostávame, že dĺžka pásu je 

 

d d d d= + + =

= ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= ⋅ + ⋅( ) =

1 2 3

60 3 60 10

60 3 70 323 83

 cm cm cm

cm cm

π π

π � , ..

Odpoveď:	Označme stred menšieho kolesa M a stred väčšie-
ho kolesa V. Keďže polomer menšieho je 15 cm a väčšieho 
45 cm, tak vzdialenosť bodov M a V bude 

MV = + =15 45 60 cm  cm  cm.

Označme dotykové body menšieho kolesa a pásu T a ′T
a dotykové body väčšieho kolesa a pásu U a ′U  podľa obráz-
ka. Nech P je päta kolmice z bodu M na UV. Potom je UPMT 
obdĺžnik, pretože uhly VUT a UTM sú pravé (TU je spoločná 
dotyčnica k obom kolesám, resp. kružniciam), uhol UPM je 
tiež pravý, a teda aj uhol TMP musí byť pravý.

Keďže UPMT je obdĺžnik, platí UP TM= = 15 cm.  Po-
tom platí PV UV UP= − = − =45 15 30 cm  cm  cm.  

V pravouhlom trojuholníku PMV potom poznáme dĺžky 
dvoch strán ( MV PV= =60 30 cm,  cm) a môžeme pomo-
cou Pytagorovej vety vypočítať dĺžku tretej strany MP:

MP MV PV= − = ( ) − ( ) = ⋅2 2 2 260 30 30 3 cm  cm  cm.

Súťaže

výsledková lisTina po 2. sérii
8. ročníka korešpondenčnej súťaže

Por. Priezvisko a meno Škola Roč. PS 1	–	20 21 22 23 24 25 Spolu
1 Dlugošová Michaela Gymnázium Kukučínova, Poprad 1 72 42 5 6 7 8 9 149
2 Špaček Oliver ZŠ s MŠ Liptovský Ján 7 72 41 5 6 7 8 9 148
3 Volková Lenka ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 9 71 42 5 6 7 8 7 146
4 Gloríková Nela Gymnázium Kukučínova, Poprad 1 73 39 5 6 7 8 4 142
5 Dúbravcová Lucia ZŠ s MŠ Liptovský Ján 5 69 39 5 6 7 8 6 140
6 Mereššová Judita ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 9 72 42 5 6 7 5 137
7 Pavol Marek ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 7 63 41 5 6 7 8 130
8 Baranová Jana ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 7 64 39 5 6 7 8 129
9 Motyková Veronika ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 7 61 40 5 6 7 8 127
10 Bangó Róbert ZŠ Mierová, Svit 8 63 41 1 6 7 1 3 122
11 Hvizdošová Andrea SOŠ Svit 2 58 41 5 6 7 2 0 119
12 Pojedincová Gabriela SOŠ Svit 1 62 39 5 6 4 2 0 118
12 Kováč Daniel ZŠ Mierová, Svit 4 58 42 5 6 7 118
14 Helebrandtová Veronika SOŠ Svit 2 59 38 5 6 7 2 0 117
15 Straková Jana Oľga ZŠ s MŠ Liptovský Ján 5 54 37 1 6 5 7 4 114
16 Kollárik Štefan ZŠ Komenského, Svit 4 44 41 5 6 7 3 106
17 Skaličanová Barbora SOŠ obchodu a služieb Čadca 1 42 5 6 4 1 58
18 Skaličanová Gabriela SOŠ obchodu a služieb Čadca 1 42 6 4 1 53
19 Réti Michal ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 38 38

VM

T

U

P

U´

T´
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Zapojte sa do súťaže druhého ročníka Festivalu vedeckých 
filmov a vytvorte krátky film na tému „Cesta okolo svetla – 
svetlo okolo nás“. Súťaž organizuje Národné centrum pre po-
pularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedec-
ko-technických informácií SR.

Vytvorte vlastný krátky film, prostredníctvom ktorého mô-
žete prezentovať svoj pohľad na svet vedy a techniky. Zapo-
jiť sa do súťaže môžete ako jednotlivci alebo kolektív tvor-
cov s animovaným, dokumentárnym či iným filmovým die-
lom, ktoré bude trvať najviac tri minúty.

Súťažné kategórie sú rozdelené podľa veku – do 12 rokov, 
od 13 do 17 rokov a od 18 rokov. Ak vás súťaž zaujala, mô-

žete svoje dielo zaregistrovať prostredníctvom elektronickej 
prihlášky na webovej stránke 

www.fvf.cvtisr.sk 
v sekcii súťaže a potom dielo pošlite na adresu Centra vedec-
ko-technických informácií SR najneskôr do 11. októbra 2015. 

Počas Festivalu vedeckých filmov – FVF 2015 – sa usku-
toční súťažná prehliadka vybraných prihlásených diel, vráta-
ne víťazných, ako aj vyhlásenie víťazov súťaže a odovzdanie 
ocenení. Všetko sa to odohrá v novembri počas celosloven-
ského Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Podrobné 
podmienky a pravidlá súťaže nájdete na festivalovej stránke 

www.fvf.cvtisr.sk.

FesTival vedeckých Filmov 2015
cesTa okolo sveTla – sveTlo okolo nás

Predstavujeme
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Riešenia	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.

Riešenie: Obsah záhrady je
S = ⋅ =100 2 000 m 20 m m2.  

Ak záhradu ohradíme zvnútra okrasným plotom so šírkou 
50 cm na každej strane, zmenší sa každý rozmer záhrady 
o 1 meter a ostane nám k dispozícii plocha tvaru obdĺžnika 
s rozmermi 99 m a 19 m. Jej obsah je 

′ = ⋅ =S 99 m 19 m m1881 2.
Rozdiel týchto dvoch obsahov je 

S S− ′ = − =2 000 119m m m18812 2 2 ,
teda úžitková plocha záhrady sa zmenší o 119 metrov štvor-
cových.

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?

Riešenie: Postupne rozoberieme štyri možnosti podľa toho, 
ktoré tvrdenie je pravdivé. 

Ak by bolo pravdivé prvé tvrdenie, potom zvyšné tri sú ne-
pravdivé, teda číslo musí byť v prvom riadku (môžu to byť 
čísla 1, 2, 3). Keďže musí byť v druhom stĺpci, musí to byť 
číslo 2. Potom je ale pravdivé aj tvrdenie c, pretože 2 je pár-
ne číslo. Ale to nemôže nastať, pretože pravdivé tvrdenie 
môže byť len jedno. Preto táto možnosť nevedie k riešeniu 
a prvé tvrdenie musí byť nepravdivé, a teda hľadané číslo nie 
je v prvom riadku.

Predpokladajme, že je pravdivé druhé tvrdenie, teda číslo 
sa nenachádza v druhom stĺpci. Keďže hľadané číslo nie je 
ani v prvom riadku, prichádzajú do úvahy len čísla 9, 6, 7 
a 8. Všetky štyri sú však väčšie ako 3, teda je pravdivé aj po-
sledné tvrdenie. To však má byť nepravdivé, a preto ani táto 
možnosť nevedie k riešeniu. Preto musí byť aj druhé tvrde-
nie nepravdivé, teda hľadané číslo je v druhom stĺpci. Keď-
že nie je v prvom riadku, ostali nám už len dve možnosti: čís-
la 5 a 4.

Ak by bolo pravdivé tretie tvrdenie, tak by bolo riešením 
číslo 4. To je však zároveň väčšie ako 3, teda opäť by bolo 
pravdivé posledné tvrdenie. Teda číslo 4 nie je mysleným čís-
lom a mysleným číslom je číslo 5 (pravdivé je posledné tvr-
denie, ostatné sú nepravdivé).

Iné riešenie: Podobne ako v prvom riešení vylúčime prvý 
riadok. Keďže ostali čísla 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak posledné tvrde-
nie je určite pravdivé a ostatné sú nepravdivé. Teda myslené 

číslo nie je v prvom riadku, je v druhom stĺpci a nie je párne. 
Týmto podmienkam vyhovuje len číslo 5.

Miško si myslel číslo 5.

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

Riešenie: Keďže ciferný súčin hľadaného čísla sa rovná šies-
tim, môže toto číslo obsahovať len cifry, ktoré sú deliteľmi 
čísla 6, teda 1, 2, 3 a 6. Teraz rozoberieme dve možnosti, kto-
ré môžu nastať: buď tam bude cifra 6, alebo tam budú cifry 2 
a 3 (plus niekoľko jednotiek). 

Ak číslo obsahuje cifru 6, potom ostatné cifry musia byť 
jednotky, aby bol ich súčin 6. Keďže jeho ciferný súčet sa 
rovná 7, tak jedinou možnosťou sú dve cifry – 1 a 6. Aby bolo 
toto číslo deliteľné 4, musí byť číslica na mieste jednotiek ur-
čite párna (to však nie je jediná podmienka, keďže číslo je de-
liteľné štyrmi práve vtedy, keď je jeho posledné dvojčíslie 
deliteľné štyrmi). Preto dostávame jedinú možnosť 16, ktorá 
aj vyhovuje.

Ak číslo obsahuje cifru 3, potom druhá cifra musí byť 2 
a ostatné budú jednotky, aby sme dostali ciferný súčin 6. 
Keďže ciferný súčet má byť 7, musia tam byť ešte dve jednot-
ky, lebo 7 – 5 = 2. Máme teda k dispozícii cifry 1, 1, 2, 3. Aby 
bolo číslo deliteľné štyrmi, musí byť jeho posledné dvojčíslie 
deliteľné štyrmi. Máme jedinú párnu číslicu 2, takže tá musí 
byť na mieste jednotiek. Keďže aj 12, aj 32 sú dvojčíslia de-
liteľné 4, vyhovujú ľubovoľné kombinácie číslic 1, 1 a 3, teda 
vyhovujú čísla 1 132, 1 312 a 3 112.

Úloha má štyri riešenia: 16, 1 132, 1 312 a 3 112.

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

Riešenie: Lichobežník zo zadania úlohy si označme ABCD, 
pričom platí AB = 20 cm,  BC = 10 cm,  CD = 10 cm, 
DA = 4 5 cm.  Bodom D veďme priamku rovnobežnú so 

stranou BC, ktorá pretne stranu AB v bode E. Trojuholník 
DAE je rovnoramenný, pretože platí AE DE= = 10 cm.

Veľkosť výšky h na stranu AD v tomto trojuholníku vypo-
čítame pomocou Pytagorovej vety: 

h AE
AD

= −






= ( ) −






=

= =

2
2

2
2

2

2
10 4 5

80 4 5

cm cm
2

cm cm.

1 2 3
9 5 6
7 4 8

A BE

CD

v

h
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Obsah trojuholníka DAE je potom 

S
AD h

DAE� =
⋅

= ⋅ =
2

4 5 4 5
2

40 cm  cm  cm2.

Obsah tohto trojuholníka môžeme vypočítať aj pomocou 
vzorca

S
AE v

DAE� =
⋅

2
,

kde v je výška na stranu AE v trojuholníku DAE. Dosadením 
známym hodnôt do tohto vzťahu dostaneme, že platí 

40 10
2

 cm  cm2 = ⋅ v ,

teda v = 8 cm.  Obsah lichobežníka potom vypočítame ako

S
AB CD v

ABCD =
+( )⋅

=
+( )⋅

=
2

10 20 8
2

120
 cm  cm  cm

 cm2.

Obsah lichobežníka je 120 cm2.

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.

Riešenie: Označme stred menšieho kolesa M a stred väčšie-
ho kolesa V. Keďže polomer menšieho kolesa je 15 cm a väč-
šieho 45 cm, tak vzdialenosť bodov M a V bude 

MV = + =15 45 60 cm  cm  cm.

Označme dotykové body menšieho kolesa a pásu T a ′T
a dotykové body väčšieho kolesa a pásu U a ′U  podľa obráz-
ka. Nech P je päta kolmice z bodu M na UV. Potom je UPMT 
obdĺžnik, pretože uhly VUT a UTM sú pravé (TU je spoločná 
dotyčnica k obom kolesám, resp. kružniciam), uhol UPM je 
tiež pravý, a teda aj uhol TMP musí byť pravý.

Keďže UPMT je obdĺžnik, platí UP TM= = 15 cm.  Po-
tom platí PV UV UP= − = − =45 15 30 cm  cm  cm.  

V pravouhlom trojuholníku PMV potom poznáme dĺžky 
dvoch strán ( MV PV= =60 30 cm,  cm ) a môžeme pomo-
cou Pytagorovej vety vypočítať dĺžku tretej strany MP:

MP MV PV= − = ( ) − ( ) = ⋅2 2 2 260 30 30 3 cm  cm  cm.
Pás pozostáva z dvoch takýchto modrých úsekov a dvoch 

častí kružníc, preto dĺžka rovných častí pásu je 
d1 2 30 3 60 3= ⋅ ⋅ = ⋅ cm  cm.

Teraz nám ostáva ešte vypočítať dĺžky častí kružníc, ktoré 
tvoria pás. V pravouhlom trojuholníku PMV platí:

cos �PVM
PV
MV

= = =30
60

1
2

 cm
 cm

,

teda platí �PVM = °60 .
Potom červená časť väčšej kružnice zodpovedá stredové-

mu uhlu
�UVU ′ = ° − ⋅ ° = °360 2 60 240 .

Jej dĺžka potom bude pomernou časťou dĺžky celej kružni-
ce (obvodu kolesa), teda 

d2
240
360

2 45 60= °
°

⋅ ⋅ ⋅ = ⋅π πcm cm.

Analogicky budeme postupovať aj pri menšom kolese. 
Najprv si vypočítame veľkosť uhla TMV:

� � �TMV TMP PMV= + = ° + ° = °90 30 120 .
Potom pre veľkosť stredového uhla TMT ′  platí 
� �TMT TMV′ = ° − ⋅ = ° − ⋅ ° = °360 2 360 2 120 120 .

Potom bude dĺžka zelenej časti menšej kružnice pomernou 
časťou dĺžky celej kružnice (obvodu kolesa), teda 

 d3
120
360

2 15 10= °
°

⋅ ⋅ ⋅ = ⋅π πcm cm.

Celkovo dostávame, že dĺžka pásu je 

 

d d d d= + + =

= ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= ⋅ + ⋅( ) =

1 2 3

60 3 60 10

60 3 70 323 83

 cm cm cm

cm cm

π π

π � , ..

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+
+

+
+

+
≥ + + .

Riešenie: Pre všetky kladné reálne čísla a, b platí nerovnosť 
b a b−( ) ≥2 0,

pričom rovnosť nastáva len pre a b= .  Roznásobením tejto 
nerovnosti dostávame, že platí 

a b ab b2 2 32 0− + ≥ .
Prenesením výrazu a b ab b2 2 32− +  z ľavej strany na pravú 

a pripočítaním výrazu 2 3a  k obom stranám nerovnosti dostá-
vame, že platí

2 2 2 23 3 2 2 3 2 2a a a b ab b a b a b≥ − + − = +( ) −( ).
Predelením oboch strán nerovnosti kladným výrazom 

2 2 2a b+( )  dostávame, že platí
a

a b
a b3

2 2
2

2+
≥ − .

Ak teraz miesto a, b dosadíme postupne dvojice x, y; y, z 
a z, x, dostaneme tieto tri nerovnosti:

x
x y

x y

y
y z

y z

z
z x

z x

3

2 2

3

2 2

3

2 2

2
2

2
2

2
2

+
≥ −

+
≥ −

+
≥ −

,

,

.

Sčítaním týchto troch nerovností dostaneme, že platí 
x

x y
y

y z
z

z x
x y y z z x x y z

3

2 2

3

2 2

3

2 2

2
2

2
2

2
2 2

+
+

+
+

+
≥

≥ − + − + − = + + .

Rovnosť nastáva len v prípade x y z= = .
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Byť úspešným bridžovým hráčom si vyžaduje popri optimál-
nej dražbe získať i požadovaný počet zdvihov, na ktorý ste sa 
zaviazali. To znamená zbytočne žiadny nestratiť a ak je to 
možné, zobrať i nejaký navyše. Aby to tak bolo, je nutné mať 
dobrú úroveň hernej techniky. S viacerými jej prvkami ste sa 
už v doterajších článkoch stretli, dnes sa zoznámime s ďal-
ším, ktorý by rozhodne nemal chýbať v arzenáli dobrého hrá-
ča. V literatúre ho nájdete pod názvom stratová na stratovú 
(loser on loser). Osvojenie tejto techniky často pomôže za-
brániť strate zdvihu, či už pre hroziaci prebitok, podohratie fi-
gúry, neúspešný impas a podobne. Kreatívny hráč jeho 
prostredníctvom dokáže vyriešiť veľa zohrávkových problé-
mov, hlavne v tromfovej hre. Z bohatej palety možností si 
ukážeme tie najfrekventovanejšie.

Náš prvý príklad demonštruje, ako uvedenou technikou 
predísť strate zdvihu, ktorá potenciálne hrozí.

Zohráva sa záväzok 4♠ z juhu. Západ vyštartoval vysokými 
srdcami a keď pokračoval i tretím, hlavný hráč sa ocitol v ne-
príjemnej situácii, pretože východ pridávaním malých kariet 
signalizoval, že má vo farbe výnosu dubl, a teda hrozí, že sú-
perom sa podarí získať i tento zdvih. Rozhodol sa preto tretie 
srdce prebiť pikovou deviatkou v nádeji, že východ nemá de-
siatku, a teda nebude môcť deviatku nadbiť. Ten ju však mal 
a keďže nebolo možné zabrániť strate kára, nesplnil.

Dúfať v to, že umiestnenie kritickej karty (piková desiatka) 
je tam, kde by sme si to želali, má opodstatnenie iba v prípa-
de, ak nie je k dispozícii lepšia šanca. A tou je v tomto prípa-
de manéver stratová na stratovú, ktorý umožní zrealizovať 
zámenu prebitku. 

Správne je tretie vysoké srdce neprebíjať, ale zo stola zaho-
diť káro! Tým síce odovzdá súperom srdce, ale už nie strato-
vé káro. To bezpečne prebije, pretože jeho nadbitie je krajne 
nepravdepodobné. A pohodlne splní. 

Veľmi často sa táto technika využíva na prerušenie spojenia 
medzi rukami súperov. Sú to hlavne tie situácie, v ktorých 
hrozí prebitok alebo podohratie nekrytej figúry, inými slova-
mi, hlavným cieľom je nepustiť do zdvihu konkrétneho ob-
rancu, tzv. nebezpečného protivníka. 

V ďalšej ukážke západ otvoril dražbu hláškou 1♥, po čom 
jeho partner skočil na 4♥. Hráč na juhu sa so šikenou v tejto 
farbe a extrémnou distribúciou rozhodol tento záväzok 

predražiť na 5♣. Západ dal kontru a po jej odpasovaní vynie-
sol károvú dvojku.

Hlavnému hráčovi by malo byť jasné, že ide o singel, ktorý 
ho ako jediný môže poraziť (po každom inom súperi získajú 
iba tromfové a pikové eso). Je tiež zrejmé, že po vstupe na 
trefové eso dôjde ku károvému prebitku – ihneď, ak ho má 
východ, a ak ho má západ, potom sa to stane o kolo neskôr 
(východ sa dostane na zdvih pikou). Je nádej, že srdcové eso 
je na západe; ak je to tak, potom je možné vyriešiť hlavný 
problém, ako vyhodiť do vzduchu most, ktorý vedie k pikám 
východu.

Ak ste ho vyriešili, potom prvý výnos beriete károvou dá-
mou, tromfov sa ani nedotknete a ihneď zahráte srdcového 
kráľa. Do tohto zdvihu zahodíte z ruky piku a ak boli vaše 
úvahy správne (a boli), západ berie zdvih esom a vynáša 
piku, ale už je neskoro. Prebíjate, odovzdáte trefové eso 
a zvyšok je váš. V tomto prípade sa stratová pika vymenila za 
srdce. 

Aj v nasledujúcom príklade je pri zohrávke záväzku 4♠ 
z juhu kľúčovým problémom zabrániť nebezpečnému protiv-
níkovi, aby sa dostal na zdvih a mohol podohrať figúru (káro-
vého kráľa).

Bridž Bridž
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by východ dámu prepustil, jednoducho na ňu zahodí piku. 
Keby bol kráľ na západe, nech si zoberie zdvih, už žiadnu 
piku nezíska a zvyšné zdvihy zoberie hlavný hráč. O káro ne-
príde, pretože si ho zahodí na vysoké srdce.

Ak máte singel proti kombinácii A-Q-J alebo dubl proti  
A-K-J-10, je väčšinou výhodné dať prednosť tromfovému 
impasu, pretože aj keď nebude úspešný, zbavíte sa stratovej 
karty v inej farbe.

V minulom pokračovaní nášho seriálu o bridži sme sa ve-
novali jednej z najnáročnejších zohrávkových techník – núte-
nému výnosu. V nasledujúcej ukážke sa k tejto téme vrátime 
a ukážeme si, aký užitočný môže byť aj v tomto prípade ma-
néver stratová na stratovú.

Juh otvoril dražbu hláškou 1♠, západ zasiahol s 2♥, po čom 
partneri na linke sever – juh vydražili malý pikový slem (6♠). 
Západ vyniesol srdcového kráľa, ktorého hlavný hráč berie 
esom a stojí pred problémom ako získať potrebných dvanásť 
zdvihov. Keďže západ vstúpil do dražby na 2. stupni, je temer 
isté, že trefový kráľ je u neho, a teda impas v tejto farbe ne-
bude úspešný, čo znamená stratu až dvoch trefov a tým i sle-
mu. V takýchto prípadoch zvyčajne môže pomôcť iba hra na 
nútený výnos, samozrejme, ak sú na to vytvorené predpokla-
dy. Okrem výraznej tromfovej zhody je to zvyčajne možnosť 
vyeliminovať aspoň jednu bočnú farbu, po čom hlavný hráč 
pustí na zdvih obrancu, ktorý bude prinútený vyniesť buď do 
dvojitej šikeny alebo od kráľa, čím sa hlavný hráč vyhne im-
pasu a urobí zdvih na dámu, na ktorý by nemal nárok, keby si 
farbu rozohral sám.

Iste už vidíte, že toto rozdanie uvedené kritériá spĺňa, takže 
po tom, čo hlavný hráč zoberie srdcový výnos esom, vytrom-
fuje, zrealizuje elimináciu kár, t. j. odohrá všetky tri, čím ich 
odstráni z ruky i zo stola. Po tejto príprave vynesie srdcové-
ho dolníka a zahodí naň tref, do ruky sa dostane západ, čím sa 
ocitne v nútenom výnose a je bezmocný. Ak vynesie hocikto-
rú červenú farbu, hlavný hráč ju prebije na stole a z ruky si 
zahodí trefovú dámu a zvyšok je jeho. A ak vynesie do trefov, 
dáma urobí dvanásty zdvih.

To nie sú ani zďaleka všetky možnosti, ktoré manéver stra-
tová na stratovú umožňuje. Určite sa s ním v budúcich pokra-
čovaniach ešte stretneme.

Ivan Tatranský

Keď sa toto rozdanie hralo v praxi, prišiel prirodzený výnos 
srdcové eso. Žiadny z hlavných hráčov neodolal túžbe prebiť 
eso malým tromfom, po čom už nie je možné zobrať desať 
zdvihov. Okrem dvoch trefov príde i o dve kára, pretože ne-
bezpečný východ sa skôr či neskôr dostane trefom na zdvih 
a určite podohrá kárového kráľa. 

Jedno z kár bolo možné zachrániť a záväzok splniť, keby si 
hlavný hráč pri plánovaní zohrávky spomenul na manéver 
stratová na stratovú. Stačilo, aby si na vynesené srdcové eso 
odhodil stratový tref a mal by po starosti. Dva trefy musí odo-
vzdať v každom prípade, tak prečo to neurobiť hneď. Navyše 
tým ostáva na zdvihu ten súper, ktorý nemôže podohrať kára. 
Pokiaľ bude západ pokračovať srdcovým kráľom, hlavný 
hráč ho opäť neprebije, ale odhodí si naň aj druhý stratový 
tref. Ak by sa západ rozhodol pre iné pokračovanie (napr. tref 
alebo tromf), hlavný hráč ho zoberie na stole a sám zahrá srd-
covú dámu, na ktorú si tref odhodí. 

Finále je po takomto optimálnom postupe už jasné; dvakrát 
prebije v ruke trefy, čím si v tejto farbe vyrobí dva diaľkové 
zdvihy, na ktoré si z ruky zahodí dve kára, takže súperom 
odovzdá iba jedno. A to hlavne vďaka tomu, že dva stratové 
trefy boli úspešne vymenené za srdcové.

Medzi elegantné „finty“, ako zachrániť stratový zdvih, pat-
rí i tromfový impas. Pozrite si jeho typickú ukážku:

Juh zohráva záväzok 6♣ po výnose pikový kráľ, ktorý je 
pre neho viac ako nepríjemný, pretože ak mu nevyjde srdco-
vý impas, súperi si ihneď stiahnu piku a je po sleme. 

Vyneseného kráľa prikryl hlavný hráč esom, odobral obra-
ne tromfy a skúsil svoje šťastie – vyniesol z ruky srdce, zo 
stola pridal dámu v nádeji, že kráľa má západ (v tom prípade 
sa zbaví jedného z dvoch stratových zdvihov (pika, káro) od-
hodom na srdcové eso a splní). Kritického kráľa mal však vý-
chod a okrem neho si obrana ešte stiahla porážajúci pikový 
zdvih. 

Hlavný hráč sa po zohrávke posťažoval, že mal smolu – 
mal 50-percentnú šancu na splnenie. Na to mu partner pove-
dal, že mal hrať na stopercentnú – zbytočne robil riskantný 
impas. Singel v ruke mu totiž umožňoval urobiť tromfový 
impas – malá k esu a potom dáma! Ak ju východ prikryje krá-
ľom, prebije ho v ruke a po návrate na stôl na vypracovanú 
srdcovú figúru zahodí jednu z dvoch stratových kariet. A ak 

Bridž Bridž
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krásnohorská jaskyňa
Krásnohorská jaskyňa sa nachádza na území Košického kra-
ja, asi 10 km od okresného mesta Rožňava pri obci Krásno-
horská Dlhá Lúka. 

Tento ojedinelý krasový útvar patrí k slovenským jasky-
niam, ktoré nespravuje Správa slovenských jaskýň, a teda nie 
sú pre verejnosť bežne prístupné. Starostlivosť o túto jaskyňu 
patrí do kompetencie Slovenskej speleologickej spoločnosti. 
Pre záujemcov je sprístupnená za špeciálnych podmienok 
speleologickou vodcovskou činnosťou.

Záujemcovia o prehliadku tejto jaskyne sa sústredia v areá-
li penziónu Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke, kde sa na-
chádza sklad materiálu speleologickej vodcovskej služby. 
Vzhľadom na to, že budúcich návštevníkov tejto jaskyne ne-
čaká prechádzka vydláždenými chodníkmi v osvetlenom 
priestore, dostávajú tu špeciálne jaskyniarske oblečenie a če-
lovú lampu. Potrebná je i pevná nepremokavá obuv, preto je 
najlepšie, ak návštevníci prídu vo vibramách. Tým, ktorí ta-
kúto obuv nemajú, sú za symbolický poplatok zapožičané 
čižmy. Sprievodcovia záujemcov vopred upozornia na cha-
rakter jaskyne a s tým súvisiace obmedzenia pre niektoré 
osoby. Prehliadku jaskyne môžu absolvovať záujemcovia vo 
veku od osem rokov, avšak deti mladšie ako 15 rokov musia 
prísť v sprievode rodiča. Výnimočne je možné zobrať na pre-
hliadku i dieťa vo veku od šesť do osem rokov, ktoré má na 
starosti samostatný sprievodca. Obmedzenia na vstup do jas-
kyne sa vzťahujú i na osoby s nadváhou, pretože od návštev-
níkov sa vyžaduje primeraná miera pohyblivosti a na trase sa 
nachádzajú aj úzke miesta. 

Po splnení podmienok na vstup sa návštevníci pod vedením 
sprievodcov – speleológov presúvajú do vzdialenosti asi 
800 metrov k súčasnému umelému vchodu. Do jaskyne sa 
vchádza vyrazenou štôlňou, ktorej povrchový otvor sa nachá-
dza v nadmorskej výške 316 metrov nad morom. Tento ume-
lý vchod leží na území národného parku Slovenský kras na 
úpätí severného svahu Silickej planiny. Nachádza v tesnej 
blízkosti pôvodného objavného vchodu, cez ktorý sa jasky-
niari dostali do jaskyne v roku 1964 po znížení hladiny vody 
vyvieračky Buzgó.

Vchod do Krásnohorskej jaskyne

Vyrazená štôlňa, ktorou sa vchádza do jaskyne

Návštevníci tesne po vstupe do jaskyne

Po vstupe do jaskyne sa návštevníci dozvedajú základné in-
formácie o jej charaktere a objavení. Krásnohorská jaskyňa 
parí medzi výverové fluviokrasové jaskyne. Predstavuje kon-
covú časť jaskynného systému podzemného potoka Buzgó. 
Vytvorená bola prevažne rozpúšťacou činnosťou tohto vod-
ného toku vo vápencoch a dolomitoch. Pôvodný názov tejto 
jaskyne bol preto Buzgó. Z miesta ležiaceho asi 100 m od 
vchodu do jaskyne je však nádherný výhľad na hrad Krásna 
Hôrka, s čím súvisí i súčasné pomenovanie tejto jaskyne. 

Doposiaľ jaskyniari objavili 1556 metrov podzemných 
priestorov tohto jaskynného systému. Pre verejnosť je sprí-
stupnených 450 metrov. Teplota vzduchu v jaskyni je 9 stup-
ňov Celzia, relatívna vlhkosť 98 %.

Prehliadková trasa pre návštevníkov vedie od vchodu do 
tzv. Siene obrov a späť. Prevažná časť tejto trasy vedie ponad 
podzemný potok a v jeho tesnej blízkosti. Vybudovaná je bez 
zásahov do podzemných priestorov, preto sa návštevníci pre-
súvajú pomocou rebríkov, drevených lávok a priamo samot-
ným terénom jaskyne väčšinou v úzkych priestoroch. Pri po-
hybe majú k dispozícii fixné laná. Pomocou lanových traver-
zov prekonávajú dve podzemné jazerá – zažívajú dobrodruž-
stvo, s ktorým sa pri návšteve iných jaskýň nestretávajú. 

Najrozsiahlejším priestorom tejto jaskyne je Sieň obrov. Jej 
názov súvisí s obrovskými kvapľami, ktoré sa na tomto mies-
te nachádzajú. Návštevníci môžu obdivovať bohatú sintrovú 
výzdobu – drobné korality, nádherné heliktity (rozmanité ex-
centrické výrastky), niekoľko metrov dlhé stalaktity...

Geológia Geológia
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Pohyb návštevníkov po podzemných priestoroch jaskyne

Geológia Geológia
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Nádherná sintrová výzdoba Siene obrov
 

Pastvou pre oči je gigantický Kvapeľ rožňavských jasky-
niarov vysoký 32,6 m. Je taký obrovský, že sa celý nevošiel 
ani do záberu fotoaparátu. Až donedávna bol súčasťou Gui-
nessovej knihy rekordov ako najväčší kvapeľ sveta. V súčas-
nosti ho už prekonali kvaple v jaskyniach tropického krasu. 
Napriek tomu si stále udržiava prvenstvo – v miernom klima-
tickom pásme sa mu žiaden iný kvapeľ veľkosťou a hmotnos-
ťou nevyrovná. Narástol v poslednom geologickom období 
holocénu a v súčasnosti dosahuje jeho hmotnosť približne 
2 000 ton, pričom každý rok mu pribudne približne 200 kg. 

Zimovisko v tejto jaskyni našli dva druhy netopierov – 
podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a podkovár veľ-
ký (Rhinolophus ferrumequinum). Žije tu i jaskynná žižiavka 
Mesoniscus graniger, mnohonôžka Polydesmus denticulatus, 
kosec Ischyropsalis manicata a chvostoskoky. 

Návštevníci v Sieni obrov

Časť kvapľa rožňavských jaskyniarov

Od roku 1995 je Krásnohorská jaskyňa zapísaná do sveto-
vého zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Záujemcovia 
o návštevu tohto unikátneho prírodného výtvoru by si mali 
rezervovať dostatočný časový priestor. Samotná prehliadka 
jaskyne trvá viac ako 150 minút – dĺžka prehliadkovej trasy 
je 450 m + 450 m späť. K tomuto času treba ešte pripočítať 
približne 60 minút na vystrojenie a príchod k jaskyni.

Jaskyňa je v roku 2015 verejnosti prístupná od 1. apríla do 
30. novembra, pričom plánované vstupy sú o 9:00, 11:30 
a 14:00. 

Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st.
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V ďalších číslach časopisu nájdete

Operence okolo nás

popocatepetl albert einstein – 
symbol vedy a ľudskosti

Rastliny okolo nás

drienčanský kras



Počas školského roka 2015/2016 vyjdú tri čísla časopisu Mla-
dý vedec. Cena jedného čísla v bežnom predaji bude 2,55 €. 
Celoročné predplatné časopisu ponúkame školám v mimo-
riadne zvýhodnenej cene vo výške 4,05 €, pričom k objed-
návke pripočítavame poštovné a balné podľa nižšie uvede-
nej tabuľky. Pri väčších objednávkach nad 50 kusov posky-
tujeme množstevné zľavy, pričom výška poštovného a balné-
ho bude určená tiež individuálne. Tento spôsob zvýhodňuje 
veľké objednávky pred menšími, preto odporúčame objedná-
vať časopis spoločne prostredníctvom školy alebo rodičov-
ského združenia.

V prípade, že chcete odoberať rôzne počty kusov z jednotli-
vých čísel časopisu alebo chcete získať staršie čísla časopisu, 
uveďte to v objednávke. Požiadavky na zaslanie starších čísel 

budeme riešiť do vypredania zásob. Vyplnený objednávkový 
formulár nám zašlite na našu e‑mailovú adresu 

predplatne@mladyvedec.sk 
alebo poštou. Po prijatí objednávky vám e‑mailom zašleme 
zálohovú faktúru. Po jej uhradení vám spolu s prvým objed-
naným číslom časopisu príde vytlačená zúčtovacia faktúra. 
V prípade, že požadujete tlačenú faktúru vopred, za jej za-
slanie vám budeme účtovať poplatok za poštovné a balné vo 
výške 1,5 €.

Ďalšie informácie o objednávaní časopisu a aktuálne ceny 
poštovného a balného nájdete na našej webovej stránke 

www.mladyvedec.sk/predplatne.html.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na 

našej e‑mailovej adrese predplatne@mladyvedec.sk. 

objednáVka časopisu na školský
Rok 2015/2016

Počet kusov časopisu Poštovné a balné spolu za 3 čísla
1  –  4 5,40 €
5  –  8 7,70 €

  9  –  17 11,40 €
18  –  43 16,80 €
44  –  88 19,80 €

objednáVka časopisu Mladý Vedec 2015/2016
 Názov školy/Meno odberateľa:  .........................................................................................................  

 Kontaktná osoba:  .................................................................................................................................

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

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

 IČO: .......................................  E-mail:  ...............................................................................................

 □ Žiadame zaslať tlačenú faktúru vopred poštou (za poplatok 1,5 €).

 Počet kusov: ........................................................... Podpis:  ..............................................................

8. Ročník fotogRafickej súťaže
Aj tento rok vyhlasujeme 
už v poradí 8. ročník fo-
tografickej súťaže pre či-
tateľov časopisu Mladý 
vedec. Môžete v nej sú-
ťažiť v dvoch súťažných 
kategóriách – Mladí ved-
ci na cestách a Voľná 
tvorba. V prvej kategórii 
budú súťažiť fotografie, na ktorých budete spolu s časopisom 
alebo tričkom Mladý vedec. V druhej kategórii môžete súťa-
žiť s ľubovoľnou vlastnou fotografiou.

Súťaže sa môže zúčastniť každý čitateľ časopisu Mladý ve-
dec bez ohľadu na svoj vek. Do jednej kategórie môže jed-
na osoba zaslať maximálne päť fotografií. Zapojením sa do 
súťaže súhlasíte so zverejnením svojich fotografií na strán-
kach časopisu Mladý vedec a na webových stránkach časopi-
su www.mladyvedec.sk bez nároku na honorár.

Svoje fotografie v rozlíšení minimálne 1024 x 768 bodov 
nám zasielajte do 13. septembra 2015 e‑mailom na našu ad-
resu fotosutaz@mladyvedec.sk.

Ku každej zasielanej fotografii pripojte jej názov, meno au-
tora a kontaktné údaje. V prípade akýchkoľvek otázok nás 
kontaktujte na vyššie uvedenej e‑mailovej adrese.


