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Milí	čitatelia!

Tesne pred uzávierkou tohto čísla sme dostali výbornú sprá-
vu pre náš časopis – tento kalendárny rok bude vydávanie ča-
sopisu spolufinancované z dotácie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Veríme, že 
nám zachováte priazeň aj v nasledujúcom školskom roku 
a budete pokračovať v odoberaní časopisu aj naďalej. Neza-
budnite, že v prípade spoločných  školských objednávok vám 
poskytneme výrazné zľavy a v prípade odberov nad 20 kusov 
aj časopis zdarma pre učiteľa.

V tomto čísle sme si pre vás pripravili články z geografie, 
biológie, matematiky, techniky, bridžu, prinášame pozvánky 
na budúce podujatia i správy o tých minulých a, samozrejme, 
dozviete sa aj to, ako dopadla naša korešpondenčná súťaž.

V článku z geografie zavítame do Spojených štátov americ-
kých a povieme si niečo o zaujímavom prírodnom úkaze – 
Prírodných mostoch – Natural Bridges.

Biologický seriál Skvosty v rastlinnej ríši sa venuje článku 
o plamienku alpínskom, seriál Rastliny okolo nás papradi 
samčej a seriál Operence okolo nás sa zaoberá žltochvostom 
domovým a strakou čiernozobou. 

V rámci pozvánok na budúce akcie si v tomto čísle čísle 
môžete nájsť informácie o Festivale vedeckých filmov 2016, 
ktorý sa uskutoční posledný júnový týždeň, a o 1. Vedeckom 
veľtrhu na Slovensku, ktorý sa uskutoční v septembri. 

O tom, ako sa darilo slovenským reprezentantom na medzi-
národnej súťaži European Union Science Olympiad 2016, sa 
dozviete v článku s rovnakým názvom.

V seriáli o významných osobnostiach svetovej vedy si pri-
blížime Gottfrieda Wilhelma Leibniza – všestranného učenca 
túžiaceho po harmónii.

V spolupráci s magazínom Go Green Car vám prinášame 
dva články – Najrýchlejší magnetický vlak a Hybridy.

Bridžový seriál sa článkom Úvod do dražobného systému 
Tatry dostáva na náročnejšiu úroveň – v tomto čísle nájdete 
krátky úvod do systému Tatry a v nasledujúcich číslach časo-
pisu sa budeme venovať tomuto systému podrobnejšie.

Matematike sa venujeme v článku MATMIX, kde prináša-
me riešenia 2. série úloh korešpondenčnej súťaže tohto časo-
pisu. 

9. ročník korešpondenčnej súťaže je úspešne za nami, 
úspešným riešiteľom zasielame diplomy a vecné ceny.

Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok vyhlasujeme 9. roč-
ník fotografickej súťaže – podrobnosti o nej môžete nájsť na 
4. strane obálky.

Fotohádanku z 27. čísla zatiaľ nikto správne nevyriešil, po-
nechávame ju preto v platnosti aj naďalej – počas prázdnin – 
a zároveň pripájame ďalšiu.

Prajem vám príjemne prežité prázdniny a teším sa na vaše 
fotografie vo fotografickej súťaži.

Martin Hriňák

APROMOD
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Prírodné mosty – natural Bridges

Geografia Geografia

Biely kaňon

Objavenie	mostov

V roku 1883 sa profesor Cass Hite vydal zo svojho základné-
ho tábora proti prúdu rieky Colorado v Spojených štátoch 
amerických a putoval Bielym kaňonom. Miesto zlata však 
našiel tri veľkolepé mosty, ktoré vytvorila voda v pieskovco-
vom masíve. V roku 1904 publikoval časopis National Geo-
graphic Magazine obrázky týchto mostov a už v roku 1908 
prezident Theodore Roosevelt vyhlásil chránenú krajinnú ob-
lasť Natural Bridges, prvý svojho druhu v americkom štáte 
Utah.

Most Kachina

Mosty mali v minulosti viacero mien. Prvými boli Prezi-
dent, Senátor a Kongresman podľa ich výšky. Neskorší 
prieskumníci ich premenovali a dali im ľudské mená –  

Augusta, Karolína a Edwin. V roku 1909 bol park rozšírený, 
aby chránil aj blízke indiánske osídlenie kultúry Pueblo. 
Hlavný pozemkový úrad potom pridelil mostom názvy podľa 
indiánskeho kmeňa Hopi – Sipapu, Kachina a Owachomo. 

Názov Sipapu znamená „miesto výstupu“ a označuje brá-
nu, ktorou podľa kmeňa Hopi prišli na tento svet ich predko-
via. Kachina je pomenovaná podľa symbolov skalného ume-
nia, ktoré sa podobajú symbolom, ktoré sa vyskytovali aj na 
bábkach kachina. Týmto pojmom sa označuje aj duch, ktorý 
sa vyskytuje v indiánskej mytológii. Môže ním byť v podsta-
te hocičo – v súčasnosti je známych viac než 400 jeho rôz-
nych podôb. Owachomo znamená „skalná hromada“ a viaže 
sa k hlavnej črte východného piliera tohto mostu. 

 

Most Sipapu
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História	osídlenia

Ľudia opakovanie osídľovali a opúšťali toto miesto v priebe-
hu niekoľkých tisícok rokov. Prvé osídlenie je datované pred 
približne 9 000 rokmi a tento proces osídľovania sa ukončil 
pred približne 700 rokmi. O ľudskej prítomnosti na tomto 
území vieme na základe kresieb na skalách a nálezov nástro-
jov lovcov drobnej zveri a zberačov plodov. Predkovia Indiá-
nov Pueblo sa presťahovali na plošinu (mesu) približne pred 
1 300 rokmi, aby tam hospodárili spoliehajúc sa len na priro-
dzené zrážky. 

Približne pred 900 rokmi sa sem prisťahovali ľudia od rie-
ky San Juan a žili tu v malých obydliach určených pre jednu 
rodinu v okolí najhlbších a najlepšie zavlažovaných pôd 
v tejto oblasti. V 13. storočí sa sem nasťahovali farmári 
z Mesa Verde, avšak v 14. storočí sa potomkovia Indiánov 
Pueblo vydali na juh. V tejto oblasti žili aj príslušníci iných 
kmeňov – Navaho a Paiute, avšak výraznejšie sa do jej histó-
rie nezapísali.

Zvyšky pôvodného osídlenia

Príroda

Pred miliónmi rokov boli pieskovce vydvihnuté ako časť ná-
hornej plošiny Colorado. Táto oblasť bola vystavená veľkým 
výkyvom počasia – obdobia dlhotrvajúceho sucha striedali 
obdobia prívalových dažďov a snehových víchric. Erózia po-
stupne vyformovala kaňony do ich súčasnej podoby. Tento 
proces pokračuje aj naďalej, a tak aj samotná správa národné-
ho parku upozorňuje návštevníkov, že tieto mosty sa môžu 
kedykoľvek zrútiť – nikto však nevie, či to bude o rok, o sto 
alebo o tisíc rokov.

Most Owachomo je zo všetkých mostov najtenší

Rastlinstvo a živočíšstvo sa muselo prispôsobiť týmto prí-
rodným podmienkam. Analýzy peľu v jednotlivých vrstvách 
sedimentov ukázali, že táto oblasť bola istý čas dokonca jedľo-
vým lesom. Napriek výrazným zmenám v klíme sa aj v súčas-
nosti nachádzajú menšie háje tvorené Douglasovými jedľami 

na miestach orientovaných na sever, ktoré sú tienisté a vlhkej-
šie, najmä blízko mostu Sipapu. Na obrázku je strom, ktorého 
kôra je výrazne poznačená náročnými podmienkami v oblasti.

Martin Hriňák

Geografia Geografia

Bábky kachina
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Japonský vlak L0 stanovil v roku 2015 nový rýchlostný re-
kord 603 km/h. Prekonal tak svoj vlastný rekord 590 km/h, 
ktorý dosiahol len o týždeň skôr. Tento vlak využíva princíp 
magnetickej levitácie a v budúcnosti sa počíta s jeho prevádz-
kou na expresnej trati medzi Tokiom a Nagojou.

Japonsko je známe svojimi Šinkansenmi, ktoré jazdia na 
klasických oceľových koľajniciach rýchlosťou až 320 km/h. 
Už dlhšie však vyvíja ich náhradu, ktorá sa vznáša na magne-
tickom vankúši. Po oboch stranách trate je namontovaná  
sústava elektromagnetov so supravodivými cievkami, ktorá 
vytvára magnetické pole. To prostredníctvom odpudivých 
a príťažlivých síl vlak nadnáša i po-
háňa. L0 sa rozbieha na gumových 
kolesách, po nabratí rýchlosti ale 
„letí“ až 10 cm nad povrchom. 
Vďaka magnetickej levitácii sa ta-
kýto vlak označuje maglev.

Vlak L0 stavia spoločnosť Mitsu-
bishi Heavy Industries. Prvý vozeň 
predstavili v novembri 2012, v júni 
2013 sa začali testy súpravy piatich 
vozňov. Pre skúšobné jazdy mag-
netických vlakov postavili v ro-
koch 1990 až 1997 špeciálnu trať 
v Jamanaši neďaleko hory Fudži. 
Najprv mala dĺžku 18,4 km, v roku 
2011 ju predĺžili na 42,8 km. Práve 
na tejto trati teraz sedemvozňová 
súprava L0 urobila dva nové rekor-
dy. Starší rekord 583 km/h vytvoril 
tiež japonský magnetický vlak 
v roku 2005.

Na bežnej trati v budúcnosti však pasažieri rekordy preko-
návať nebudú. Ráta sa s tým, že vlaky budú premávať rých-
losťou do 505 km/h. Prvú trať z Tokia do Nagoje by mali 
otvoriť do roku 2027. Vzdialenosť 352 km prekoná magne-
tický vlak za približne 40 minút. Neskôr by mali otvoriť aj 
trať z japonského hlavného mesta do Osaky. Tam je vzdiale-
nosť 507 km a vlak ju prejde za hodinu. Postavenie tratí si 
však vyžiada obrovské investície. Z bezpečnostných dôvo-
dov totiž maglev musí jazdiť na uzavretej trati buď na moste 
alebo v tuneli. Trať do Nagoje povedie z 80 percent v tune-
loch a bude stáť 100 miliárd dolárov.

najrýchlejší magnetický vlak

Technika Technika
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Technika Technika

Hybridné auto má pohon vyriešený tak, že kombinuje niekoľ-
ko energetických zdrojov. Najčastejšie sa kombinuje spaľo-
vací motor s elektromotormi.

Takéto riešenie má niekoľko stupňov. Najtriviálnejší hyb-
rid využíva fakt, že každý spaľovací motor dosahuje optimál-
nu účinnosť v obmedzenom rozsahu otáčok. Motor teda pra-
cuje v optime otáčok, cez generátor vyrába elektrinu, ktorá 
roztáča elektromotory poháňajúce vozidlo.

Takýto hybrid má okrem optimálnej spotreby výhodu aj 
v tom, že nepotrebuje prevodovky a ďalšie drahé a ťažké sú-

časti. Bežný je pri pohone železničných vozidiel, pri ktorých 
bol problém mechanicky prenášať obrovské sily najmä pri 
rozjazde ťažkých vlakov.

Vylepšením tohto princípu o akumulátor sa podarilo zostro-
jiť sériový hybrid – typicky auto. Spaľovací motor priamo 
poháňa kolesá (jazda ustálenou rýchlosťou na dlhé vzdiale-
nosti). Ak má v tomto režime prebytok výkonu, môže dobíjať 
batérie. Ak naopak výkon potrebuje, napríklad pri predbieha-
ní, elektromotory si „potiahnu šťavu“ z batérií a pomôžu spa-
ľovaciemu motoru. V meste batérie zvládnu zopár kilometrov 
autonómnej jazdy, inak treba štartovať hlavný motor, aby vy-
rábal elektrinu. Toto riešenie je technicky komplikované, ale 
palivo využíva mimoriadne efektívne. Nevraviac o tom, že 
pri brzdení elektromotory fungujú ako generátory a nabíjajú 
akumulátor.

Plug-in hybrid sa od sériového odlišuje tým, že v jeho 
koncepcii má väčší význam jazda na batérie, než jazda so 
spaľovacím motorom. Preto kapacita (zároveň aj hmotnosť) 
batérií spolu s dĺžkou dojazdu stúpajú. Batérie možno záro-
veň dobíjať priamo z elektrickej siete, takže spaľovací motor 
sa môže cez týždeň iba voziť v aute a štartovať, len keď auto 
mieri na dlhší výlet.

Túto dvojstranu sme pripravili v spolupráci s magazínom 
Go Green Car (www.gogreencar.sk).

Fotografie: Saruno Hirobano (1), Hisagi (2)

hyBridy
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Nadšenci vedy a vedecko-populárnych filmov sa aj tento rok 
môžu tešiť na množstvo zaujímavých filmov, ktorých súčas-
ťou budú diskusie. Keďže Festival vedeckých filmov je 
v tomto roku zameraný prioritne na slovenskú vedu a koná sa 
už tretí rok, bude sa niesť v znamení čísla tri. Tretí ročník – tri 
dni – tri témy rovná sa Slovenská veda3. Tentoraz sa Festival 
vedeckých filmov 2016 bude konať 27. – 29. júna 2016, 
v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave. Tešiť sa 
môžete na filmy zo slovenskej produkcie, ale aj na diskusie 
s poprednými slovenskými vedcami.

Rok	strukovín

Festival bude rozdelený do troch tematických dní. V ponde-
lok sa pri príležitosti Medzinárodného roka strukovín 2016 
budeme venovať poľnohospodárskym a potravinárskym ve-
dám. Dokumentárny film Agrobiodiverzita	 –	 za	 čo	môže	
človek na úvod divákom objasní, ako samotná príroda 
ovplyvňovala agrobiodiverzitu v dávnej histórii a následne 
vysvetlí súčasný negatívny vplyv človeka. Diváci sa dozve-
dia o agrobiodiverzite tradičných a menej známych druhov 
rastlín, o spôsoboch jej ochrany v jednotlivých ekosysté-
moch, ako aj o uchovaní agrobiodiverzity v chove a výžive 
hospodárskych zvierat. 

Hovorí sa, že čím zdravšie jedlo jeme, tým je menej 
chutné. Prečo je to tak? Je toto tvrdenie opodstatnené,  
alebo iba marketing chce, aby sme jedli presolené a presla-
dené potraviny a aby z nás mal farmaceutický, ale aj iný 
marketing ďalší úžitok? Dokument Bezpečné	 a	 chutné	
potraviny predstaví Výskumný ústav potravinársky, ktorý 
sa prioritne zaoberá výskumom kvality potravín a ich do-
padu na zdravie človeka. Hosťom bude Ing. Pavol Haup-
tvogel, PhD., riaditeľ Národného poľnohospodárskeho 
a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej 
výroby v Piešťanoch. 

Umelá	inteligencia	v	našom	živote

Druhý deň bude patriť technickým vedám a robotike – na-
hliadneme do sveta mobilných robotických systémov a po-
rozprávame sa aj o umelej inteligencii. Dokumentárny film 
Mobilné	robotické	systémy vtiahne diváka do snov a utópií, 
ktorými ľudstvo žije odjakživa a ktoré sú motorom pokroku, 
neustálej zvedavosti a výzvou na posúvanie hraníc poznania. 
Kam sa až ľudstvo dostalo na ceste za podmanením prírody, 
fyzikálnych a iných 
javov? Ako sa cez 
tento know-how vy-
vinuli sofistikované 
mobilné robotické 
systémy? Ako ich 
dokážeme využívať 
v praxi? 

Okrem odpovedí na tieto a mnohé iné otázky sa dozvieme 
aj to, že práca na inteligencii, sofistikovanosti a výkonnosti 
robotického systému je otázkou umného spojenia oblastí 
strojárstva, elektroniky, elektromechaniky a počítačových 
systémov. 

Dokument Dnes	 v	 budúcnosti sa zaoberá navrhovaním 
a konštrukciou strojov a strojných zariadení, ktoré využívajú 
prvky umelej inteligencie. S jednoduchými prvkami umelej 
inteligencie sa už stretávame aj v bežnom živote. V doku-
mente sa dozviete o navrhovaní komplexných automatizova-
ných výrobných systémov, ktoré spĺňajú najvyššie požiadav-
ky súčasnej doby a zohľadňujú potrebu udržateľnosti života 
na našej planéte. V diskusii ako hosť vystúpi Mgr. Pavel Pet-
rovič, PhD., z Katedry aplikovanej informatiky Fakulty ma-
tematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

Festival vedeckých Filmov 2016

Predstavujeme Predstavujeme
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Parazitológia

Posledný deň budú premietané filmy z oblasti prírodných 
vied, konkrétne parazitológie. Dokument Živý	proti	živým 
predstaví divákom živých nepriateľov ľudstva, vďaka kto-
rým vyhaslo oveľa viac životov, ako vo všetkých vojnách 
dohromady. Sú nimi infekčné choroby, ktoré spôsobujú živé  
organizmy. Vírusy, baktérie, jednobunkové parazity, ale aj 
červy, roztoče a hmyz. Svetová zdravotnícka organizácia za-
definovala najzávažnejšie ochorenia na našej planéte a me-
dzi ne určite patria parazitárne, teda parazitmi prenášané. 
V dokumente sa dozviete aj o našich domácich parazitoch, 
najmä kliešťoch, ktoré prenášajú množstvo chorôb. Neumie-
rajú na ne tisícky ľudí, no citeľne zasahujú do kvality nášho 
života. 

Parazity a parazitmi prenášané infekčné choroby patria 
k najčastejším príčinám úmrtí na tejto planéte. Tie najnebez-
pečnejšie sú rozšírené najmä v tropickom a subtropickom 
pásme. Vďaka klimatickej zmene a globálnym, spoločen-
ským, ekonomickým a politickým zmenám, sa hranice pôso-
benia areálov viacerých parazitov rozširujú zo subtrópov do 
mierneho pásma a do vyšších horských polôh. Najvýznam-
nejším miestom medzi infekčnými chorobami zaujímajú zo-
onózy – spoločné choroby ľudí a zvierat. 

Dokumentárno-vzdelávací film Parazity	v	mestách	z diel-
ne Parazitologického ústavu SAV prehľadne opisuje stav vý-
skytu parazitov v jednotlivých lokalitách na Slovensku i v za-
hraničí. Ako hosť k nám zavíta doc. MVDr. Branislav Peťko, 
DrSc., z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied 
v Košiciach. 

ZvedaVEC na FVF

V rámci večerného premietania, ktoré sa uskutoční 29. júna 
o 19:00 hod., odvysielame krátke videá z cyklu dokumentár-
nych filmov venovaných vede a technike – ZvedaVEC,	

v ktorých ako „sprievodca“ novými technológiami vystúpi 
známy raper Vec. Premietať budeme videá na témy: Počíta-
čová bezpečnosť, Inteligentné systémy – drony, Telekomuni-
kácie, Internet a multimédiá či Inteligentné systémy. V rámci 
premietania bude prebiehať diskusia s Branislavom Kováčom 
(Vec) a hosťami prof. Ing. Máriou Bielikovou, PhD., z Fakul-
ty informatiky a informačných technológií Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave, prof. RNDr. Jozefom Nogom, 
DrSc., predsedom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie 
vied a doc. RNDr. Karolom Nemogom, CSc., z Matematické-
ho ústavu Slovenskej akadémie vied. 

Organizátorom Festivalu vedeckých filmov je Centrum ve-
decko-technických informácií SR. Festival sa koná ako sprie-
vodné podujatie Európskej Noci výskumníkov 2016. Viac  
informácií o Festivale vedeckých filmov 2016 nájdete na 
stránke www.fvf.cvtisr.sk. Vstup na všetky podujatia je voľný, 
skupiny nad 10 osôb a školské skupiny je potrebné zaregis-
trovať. O naplnenosti kapacity na jednotlivé premietania bu-
deme priebežne informovať. 

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Predstavujeme Predstavujeme
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Plamienok	alpínsky	(Clematis alpina)

V tejto časti seriálu dostane priestor jediná stredoeurópska 
liana rastúca v horskej oblasti – plamienok alpínsky.

Plamienok alpínsky (Clematis alpina)

Latinský názov plamienka alpínskeho je Clematis alpina. 
Rodové latinské meno Clematis je odvodené z gréckeho slo-
va clema, ktoré v preklade znamená úponok a vzťahuje sa na 
jeho popínavosť. Druhový latinský názov alpina súvisí s ob-
lasťou jeho výskytu. V rámci botanického systému je zarade-
ný medzi krytosemenné rastliny do čeľade iskerníkovité (Ra-
nunculaceae). 

Vzrastom je táto drevina ovíjavý ker s holým, tenkým, po-
skrúcaným kmienkom. 

Listy vyrastajú na dlhých stopkách a ich postavenie na 
stonke je protistojné. Čepele listov sú dvojito trojpočetné, 
majú valcovitý tvar a pílkovitý okraj. Stopky listov sú často 
úponkovité. 

Kvety vyrastajú jednotlivo na dlhých stopkách. Tvarom 
pripomínajú zvončeky. V skutočnosti sa skladajú z kališných 
lístkov a korunných lupienkov. Kalich je štvordielny – štyri 
kališné lístky dorastajú do veľkosti troch až štyroch centimet-
rov. Majú fialovú až svetlomodrú farbu, po vonkajšej strane 
sú tenko chlpaté, na okraji plstnaté. Tvar jednotlivých lístkov 
je vajcovito kopijovitý. Koruna sa skladá z 10 až 12 korun-

ných lupienkov. Korunné lupienky sú asi o polovicu kratšie 
ako kališné lístky, siahajú do polovice kalicha. Majú špinavo-
bielu farbu a lopatkovito čiarkovitý tvar. Vnútri každého kve-
tu sa nachádza väčší počet piestikov a tyčiniek so žltými peľ-
nicami. 

Kvety plamienka alpínskeho vyrastajú na dlhých stopkách 

Plamienok alpínsky kvitne od mája do júla. Kvety opeľuje 
hmyz. Po opelení a oplodnení sa kvety menia na suché nepu-
kavé plody nažky s chlpatým príveskom, ktorý máva dĺžku až 
3 cm. Rozširuje ich vietor a zver. 

Areál rozšírenia tejto rastliny je obrovský – niektoré úze-
mia jeho výskytu sú však od seba vzdialené aj 1 000 kilomet-
rov. Rastie v Alpách (až do nadmorskej výšky 2 400 metrov 
nad morom), v severnej časti Ruska, severnej Ázii i Severnej 
Amerike. 

skvosty v rastlinnej ríši

Biológia Biológia

Listy plamienka alpínskeho
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Plamienok alpínsky na konci kvitnutia (vpravo) a po odkvitnutí (vľavo)

Predpokladá sa, že plamienok alpínsky vznikol z plamien-
ka sibírskeho (Clematis sibirica), ktorého areál sa rozprestie-
ra od Sibíri po Fínsko a stredné Nórsko. 

V Slovenskej republike môžeme plamienok alpínsky pozo-
rovať v Slovenskom krase, vo vápencovej oblasti Nízkych 
Tatier, vo Vihorlate, Pieninách, Slovenskom rudohorí – vy-
stupuje až do nadmorskej výšky 1 600 metrov nad morom. 
Fotografie ho zachytávajú južne od podtatranského mestečka 
Svit v lesoparku Baba a v blízkej Lopušnej doline. 

Plamienok alpínsky na okraji lesa

Uprednostňuje pôdy z bohatších hornín (melafýry, myloni-
ty, vápence). Patrí k polotieňovým druhom. Rastie vo vlhkej-
ších lesoch podhorského až subalpínskeho stupňa. 

Vyskytuje sa na skalách, v skalných úžľabinách, na suti-
nách. Niekedy sa ovíja okolo drevín.

Plamienok alpínsky ako jediný zo všetkých stredoeuróp-
skych lián rastie v horských oblastiach.

Biológia Biológia

Žlté peľnice tyčiniek vnútri kvetu plamienka alpínskeho 
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Celá rastlina je jedovatá, najmä jej nadzemná časť. Vo 
všetkých častiach rastliny sa nachádza protoanemonín a kau-
losaponín. Protoanemonín má silný dráždivý účinok – na po-
kožke a slizniciach vyvoláva pocit pálenia a sčervenenie. Po 
dlhšej dobe sa objavujú pľuzgiere a po ich prasknutí vznika-
jú vredy, ktoré sa veľmi pomaly hoja. Po vstrebaní pôsobí 
protoanemonín tlmivo na centrálnu nervovú sústavu a vyvo-
láva zastavenie dýchania.

Otravy po konzumácii tejto rastliny spôsobujú zápaly úst-
nej dutiny, žalúdka a čriev. Prejavujú sa zvracaním, kolikový-
mi bolesťami brucha a podráždením obličiek. V ťažkých  
prípadoch dochádza k závratom, bezvedomiu, kŕčom a zasta-
veniu dýchania. 

Otravy zvierat touto rastlinou nie sú známe, pretože zviera-
tá ju odmietajú pre jej pálivú chuť.

Podľa súčasnej legislatívy patrí k chráneným druhom ná-
rodného významu – spoločenská hodnota jedného jedinca 
predstavuje 9,95 €. Zaradený je tiež do Červeného zoznamu 
ohrozených cievnatých rastlín Slovenska, nachádza sa kate-
górii VU – zraniteľný (vulnerable). 

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.

Biológia Biológia

Kvety plamienka alpínskeho pútajú pozorovateľa svojou krásou

Plamienok alpínsky na smreku obyčajnom
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Postupne sa listy paprade samčej zväčšujú a dorastajú až do 
veľkosti jeden meter. Sú perovito zložené z menších lístkov 
podlhovastého tvaru, ktorých okraj je vrúbkovaný.

Papraď	samčia (Dryopteris filix-mas) 

Papraď samčia je známa i pod ľudovými názvami, ktoré sa 
využívali najmä v minulosti: cicvár, čertovo rebro, hadie  
rebro, chedbie, kapradie, kropadlie, papradie, papruška, pera-
čina, šuštkovičník. Botanici ju v rámci systému zaraďujú me-
dzi výtrusné cievnaté rastliny do triedy paprade (Polypodi-
opsida) a v rámci nej do čeľade papraďovité (Aspidiaceae).

Jej latinský názov je Dryopteris filix-mas. V niektorej lite-
ratúre sa čitatelia môžu stretnúť i so synonymami Nephro-
dium filix-mas, Aspidium filix-mas, Polystichum filix-mas či 
Polypodium filix-mas. 

Rodový vedecký názov Dryopteris vznikol spojením gréc-
kych slov drys – dub a pteris – papraď. Druhové latinské 
meno filix po preložení do slovenčiny znamená papraď, mas 
je skratka od slova masculinum – mužský, teda samčí.

Papraď samčia patrí k trvácim druhom. Obdobie vegetač-
ného pokoja pretrváva krátkym plazivým podzemkom, ktorý 
je chlpatý. Z každého podzemku vyrastá jeden hustý trs lievi-
kovitých listov. Začiatkom jari mladé listy pripomínajú sto-
čené hodinové pero.

rastliny okolo nás

Papraď samčia (Dryopteris filix-mas)

Papraď samčia – pohľad zboku
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Väčší počet jedincov paprade samčej na otvorenej ploche 
po vyrúbaní stromov v časti lesa pri Svite

Lícna strana listov je tmavozelená. Rubová strana je svetlo-
zelená. Pozorné oči pozorovateľov si na nej môžu všimnúť 
početné skupinky výtrusníc, ktoré obsahujú výtrusy. Koncom 
leta a začiatkom jesene výtrusnice s výtrusmi nadobúdajú 
hnedú farbu. Výtrusy paprade dozrievajú od júla do septem-
bra a slúžia na rozmnožovanie. 

Listy paprade samčej – lícna strana

Stočené mladé listy paprade samčej pripomínajú hodinové pero Vrcholy mladých listov paprade samčej o určitý čas neskôr

Biológia Biológia
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Papraď samčia rastie hojne vo vlhkých tônistých ihlična-
tých i listnatých lesoch od nížin až po alpínsky stupeň. Rastie 
aj na horských pasienkoch a balvanitých sutinách. Rýchlo za-
pĺňa vyrúbané časti lesa.

V minulosti sa prípravky z podzemku paprade samčej  
využívali v ľudovom liečiteľstve a vo veterinárnej praxi na 
ničenie vnútorných črevných parazitov. Ľudoví liečitelia ich 
ordinovali proti pásomniciam, veterinári proti pečeňovým 
motoliciam. Vzhľadom na obsah jedovatých látok sa v súčas-
nosti takéto využitie neodporúča. 

Podzemok a bázy listov paprade samčej obsahujú butanon-
floroglucidy, čo sú v podstate nestabilné zlúčeniny kyseliny 
maslovej a kyseliny izomaslovej s floroglucinolom. Podze-
mok má špecifický zápach a sladkotrpkú chuť. Otravy sa  
prejavujú lokálnym podráždením tráviacich ústrojov – ne-
voľnosťou, zvracaním a hnačkami. Vo vážnych prípadoch 
dochádza ku kŕčom a poruchám zraku, ktoré sa môžu končiť 
až slepotou. 

Papraď samčia sa v súčasnosti využíva aj ako okrasná rast-
lina v parkoch a záhradách, pretože dokáže rásť na tienistých 
stanovištiach. 

Danica Božová 
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st. 

Listy paprade samčej – rubová strana obsahuje výtrusnice s výtrusmi

Detail rubovej strany listu s výtrusmi
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V tomto článku dostane priestor žltochvost domový a straka 
čiernozobá. V rámci systému živočíšnej ríše sú oba tieto dru-
hy operencov zaradené do triedy vtáky (Aves) a v nej do radu 
vrabcotvaré, resp. spevavce (Passeriformes).

Žltochvost	domový	(Phoenicurus ochruros)

Typickým znakom žltochvosta domového je žltooranžový 
chvost, čo sa odráža i v jeho rodovom názve. Jeho latinský 
názov je Phoenicurus ochruros.

 

Žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), 
zdroj: Wikimedia Commons, Аимаина хикари

Dorastá do veľkosti 14 – 15 cm, pričom rozpätie krídel do-
sahuje 23 – 27 cm. Samec je v lete celý čierny, iba na krídlach 
má biele škvrny. Samica je sivá. Chvost a trtáč sú oranžovo-
červené. Mláďatá sú sivé až sivohnedé.

Poznávacím znakom je stále pokyvkávanie chvostom, čas-
to spojené s úklonom. Je dosť plachý a nepokojný.

O jeho prítomnosti sa dá presvedčiť i sluchom, treba si však 
skoro ráno privstať. Je spravidla prvým spevákom – v ľud-
ských sídlach spieva už od svitania. Zo striech zaznievajú 
jeho jasné tóny nasledované priškrtenými tónmi a ďalej zas 
jasnými tónmi. Spieva trilkovitým štrkotavým spevom a ozý-
va sa i ostrým „cik“, „tik“ alebo „tak-tak“.

Mláďa žltochvosta domového v štrbine garáže

Pôvodne žil v skalnatej krajine. Je pôvodným obyvateľom 
skalných stien, končiarov a morén. V 19. storočí prenikol do 
„skalnatej“ krajiny ľudských sídel. V súčasnosti hniezdi na 
pobreží na skalných útesoch, vo vnútrozemí využíva na stav-
bu hniezda namiesto štrbín v skalách rozličné otvory a vý-
klenky v budovách od zrúcanín hradov, cez domy na dedi-
nách, senníky až po mestské domy a továrenské budovy  
priemyselných centier. Dokumentuje to i fotografia, ktorá ho 
zachytáva v jednej z garáží vo Svite. 

Hniezdi od apríla do septembra. Hniezdo si vytvára z trávy 
a vystiela ho srsťou alebo perím. Samica máva jednu až tri 
znášky ročne. Pri každej znáša štyri až šesť čistobielych va-
jec, na ktorých sedí asi trinásť dní. O mláďatá sa starajú oba-
ja rodičia štrnásť až šestnásť dní. Mláďatá opustia hniezdo 
skôr, ako vedia dobre lietať. Zdržiavajú sa v jeho blízkosti, 
pričom rodičia im nosia potravu.

Pre tohto operenca je typická krátka až stredná migrácia. 
Celoročne sa vyskytuje na Pyrenejskom polostrove – v Špa-
nielsku a Portugalsku, tiež i vo Francúzsku a Taliansku. 
Hniezdi v strednej Európe a Ázii – v Turecku, na Kaukaze 
a Blízkom východe. Odtiaľ odlieta do teplejších krajín – jeho 
zimoviskom je severná Afrika. 

Patrí k užitočným druhom vtákov. Živí sa hmyzom, ktorý 
loví za letu z vyvýšených miest, kde má naň dobrý výhľad. 

Podľa súčasnej legislatívy je zaradený k chráneným dru-
hom národného významu, pričom spoločenská hodnota jed-
ného jedinca je 165,97 €. 

Straka	čiernozobá	(Pica pica)

V niektorej literatúre sa môžeme stretnúť i s názvom straka 
obyčajná. Latinské meno tohto operenca je Pica pica. 

Veľkosťou tela sa podobá na vranu túlavú. Dorastá do dĺž-
ky 40 až 51 cm. Dospelý vták dosahuje hmotnosť 160 až 
250 gramov. Takmer polovica z tejto dĺžky pripadá na veľmi 
dlhý stupňovitý chvost. Samica máva chvost obvykle dlhší 
ako samec. Keď sebaisto a trochu trhavo kráča po zemi, dví-
ha ho a kýva ním ako drozd. Mláďatá nemávajú v pomere 
k telu taký dlhý chvost ako dospelé jedince.

Straka pochodujúca na chodníku

Rozpätie krídel straky čiernozobej dosahuje 52 až 60 centi-
metrov. Lieta dosť ťarbavo, vzlietne iba vtedy, keď musí. Vo 
vzduchu sa pohybuje charakteristickým letom, pri ktorom 

oPerence okolo nás
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prudko a trhane máva krídlami a kĺže sa vzduchom. Na silu-
ete sú nápadné krátke guľaté krídla. 

Je jedným z vtákov, ktorého pozná väčšina ľudí. Dobrým 
poznávacím znakom je okrem veľmi dlhého chvosta i čier-
no-biele sfarbenie tela, pričom zafarbenie oboch pohlaví je 
rovnaké. Čiernu farbu má hlava a hruď, brucho je biele. Lo-
patky, dolná časť chrbta a kostrč sú sivobiele. Krídla a chvost 
sa vyznačujú zeleno-modro-fialovým kovovým leskom. Ten-
to kovový lesk závisí od uhla dopadu svetla a stupňa opotre-
bovania pier. Zobák, nohy a pazúry sú čierne. 

„Stračí snem“ – skupina jedincov straky čiernozobej 
na vrcholoch stromov 

Biológia Biológia

Straka čiernozobá (Pica pica)

Straka počas letu v blízkosti stromov s krídlami nahor

Straka počas letu v blízkosti stromov s krídlami pozdĺž tela

O prítomnosti straky čiernozobej sa môžeme presvedčiť 
i sluchom. Jej hlasové prejavy tvorí hlasné rapotavé volanie, 
ale i iné rozmanité zvuky. Zvyčajne sa ozýva drsným  
„čak- čak“, ktoré často opakuje. Väčšina jej prejavov je drsná 
a nemelodická. Najznámejšie je jej varovanie poplašným kri-
kom pred mačkou a sovou, ktoré je tvorené značne dlhým, 
rýchlym, veľmi drsným a prerývaným „če-če-če-če...“. Iné 
hlasové prejavy zahŕňajú tvrdé, chrapľavé a nariekavé tóny, 
dvojslabičné „ča-ka“, „čie-ča“ a podobne. Iba výnimočne 
môžeme počuť vtáčí spev – spieva ticho a štebotavo. 

Občas sa združuje do hlučných skupín skladajúcich sa z 5 
až 25 vtákov, ktoré sú známe ako „stračí snem“. Poplašným 
krikom varuje ostatné jedince svojho druhu pred mačkami. 

Straka čiernozobá pôvodne žila v rozmanitej polootvorenej 
krajine. Jej pôvodný biotop však na mnohých miestach zmi-
zol. Z tohto dôvodu sa od 70. rokov 20. storočia presťahova-
la i do dedín a miest. V súčasnosti obýva jednak polootvore-
nú krajinu – polia a lúky s roztrúsenými kríkmi a stromami, 
ale i ľudské sídla, parky a cintoríny. Súvislým lesom sa vyhý-
ba. Na hniezdenie vyhľadáva aj brehové porasty okolo riek, 
rybníkov a vodných nádrží.
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Straka na telegrafnom drôte
 

Vyskytuje sa v takmer celej Európe – okrem Islandu žije 
vo všetkých európskych krajinách. Areál jej rozšírenia sa na-
chádza v miernom pásme Ázie, v Severnej Amerike i sever-
nej Afrike. 

Obýva takmer celé územie Slovenska od nížin až do hor-
ských oblastí do nadmorskej výšky 1 360 metrov nad mo-
rom. Odhady ornitológov uvádzajú, že na Slovensku hniez-
di 30 až 60 000 párov a zimuje 70 až 140 000 jedincov. 

Na Slovensku hniezdi od marca do augusta. Na jar obaja 
partneri z malých pichľavých konárikov stavajú veľké 
zvláštne kupolovité, ale neupravené hniezdo s otvorom na 
boku vysoko na listnatých stromoch, ktoré v tom čase ešte 
nemajú listy. Spodok hniezda stmeľujú blatom a hlinou. Vy-
stielajú ho trávou. Niekedy pred začiatkom hniezdenia  
menia miesto a odnášajú si pritom stavebný materiál z pô-
vodného hniezda do nového. Partneri si často postavia i nie-
koľko hniezd. Samica raz ročne znáša päť až deväť zelenka-

vých, tmavohnedo škvrnitých vajec, na ktorých sedí 
17 – 18 dní. Mláďatá rodičia kŕmia 22 až 24 dní. Po štyroch 
týždňoch opúšťajú hniezdo a zdržiavajú sa v jeho blízkosti 
spolu s rodičmi.

Straka čiernozobá rada zbiera a v hniezde schováva blýska-
vé a lesklé predmety. Od tejto skutočnosti je odvodené slov-
né spojenie „kradnúť ako straka“.

Živí sa rozmanitou potravou. Z rastlín konzumuje obilniny, 
kukuricu, čerešne, slivky, šípky, plánky ovocných stromov, 
rôzne bobule a semená burín. Z bezstavovcov žerie najmä 
hmyz v rôznych vývinových štádiách a dážďovky.

Spomedzi stavovcov sú jej najčastejšou korisťou drobné 
hlodavce (najmä hraboš poľný), jašterice a žaby. Príležitostne 
uchmatne i vajcia a mladé spevavce. Neprávom však získala 
zlú povesť, lebo v skutočnosti až tak veľa vajec a mláďat ne-
žerie, a teda neznižuje stavy iných vtákov. Pomer škôd a úžit-
ku, ktorý spôsobuje, závisí od miesta a ročného obdobia. Po-
merne často sa jej podarí uloviť i mladé zajace a králiky. 

Priživuje sa i na zdochlinách a na usmrtených zvieratách na 
cestných komunikáciách. Potravu zbiera najmä na zemi, ale 
hmyz dokáže uloviť i na stromoch a vo vzduchu. 

 Patrí k stálym druhom vtákov. Na Slovensku ju môžeme 
pozorovať celoročne. Zálety na väčšie vzdialenosti dokázané 
krúžkovaním sú vzácne. 

Súčasná legislatíva zaraďuje straku čiernozobú k chráne-
ným druhom národného významu, pričom spoločenská hod-
nota jedného jedinca predstavuje 99,58 €.

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st., 

Wikimedia Commons: Аимаина хикари, Jamain

Biológia

Straka v blízkosti hniezda v mestskom parku Mouscron v Belgicku, zdroj: Wikimedia Commons, Jamain
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12. Ako sa nazývajú plody záružlia močiarneho a ako sa roz-
širujú? (2 body)

Odpoveď: Plody záružlia močiarneho sa nazývajú mechúri-
ky a rozširuje ich voda.

13. Čím sa líši Fresnelova šošovka od klasickej spojnej šo-
šovky s rovnakou optickou mohutnosťou? (2 body)

Odpoveď: Fresnelova šošovka sa od klasickej spojnej šošov-
ky s rovnakou optickou mohutnosťou líši hrúbkou – je oveľa 
tenšia.

14. Čo sa nachádza pod kvetom ponikleca slovenského? 
(3 body)

Odpoveď: Pod kvetom ponikleca slovenského sa nachádza 
praslen troch podkvetných chlpatých listeňov rozstrapkaných 
na čiarkovité úkrojky, ktoré chránia mladý kvet pred jarným 
chladom.

15. Ako sa prejavujú otravy záružlím močiarnym? (3 body)

Odpoveď: Príznaky otravy záružlím močiarnym sa prejavu-
jú podráždením tráviacich ústrojov, závratmi a opuchmi tvá-
re.

16. Kedy a kde sa bude konať tohtoročný Festival vedeckých 
filmov? (3 body)

Odpoveď: Tohtoročný Festival vedeckých filmov 2016 sa 
bude konať 27. – 29. júna v Bratislave.

17. Charakterizujte zobák labute hrbozobej. (3 body)

Odpoveď: Zobák labute hrbozobej má oranžovočervenú far-
bu a nápadný čierny hrb pri koreni. Čierne sú i nozdry a okra-
je zobáka. V plochom zobáku má drobné zúbky, ktorými do-
káže príslušné rastlinstvo obhrýzať.

18. Čo je podstatou Fresnelových šošoviek? (4 body)

Odpoveď: V šošovke nastáva lom svetla len na plochách, 
ktoré tvoria rozhranie optických prostredí, a zvyšok šošovky 
je vlastne zbytočný, pretože sa v ňom svetlo šíri priamočiaro 
a je bez vplyvu na cieľové zobrazenie. Ak odstránime vnútro 
šošovky tak, že z nej zostanú nezmenené povrchové lámavé 
plochy, dostávame z pôvodne hrubej šošovky tenkú (Fresne-
lovu) šošovku s rovnakou optickou mohutnosťou.

19. Koľko a akých poddruhov ponikleca slovenského máme 
na Slovensku a kde sú oblasti ich výskytu? (4 body)

Odpoveď: Na Slovensku rozlišujeme dva poddruhy ponikle-
ca slovenského. Poddruh Pulsatilla slavica slavica rastie 
v južnejších častiach svojho areálu (vyskytuje sa na strednom 
a východnom Slovensku po celom území vápencových poho-

Riešenia	2.	série	súťažných	úloh

1. Aký je výkon bicykla GeoOrbital? (1 bod)

Odpoveď: Výkon bicykla GeoOrbital je 500 W.

2. Akým spôsobom sú opeľované kvety záružlia močiarne-
ho? (1 bod)

Odpoveď: Kvety záružlia močiarneho sú opeľované vetrom.

3. Kto je organizátorom Trenčianskeho robotického dňa? 
(1 bod)

Odpoveď: Organizátorom Trenčianskeho robotického dňa je 
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

4. Aká je spoločenská hodnota labute hrbozobej? (1 bod)

Odpoveď: Spoločenská hodnota jedinca labute hrbozobej 
predstavuje 497,90 €.

5. Kedy sa narodil Carl Gustav Jung? (1 bod)

Odpoveď: Carl Gustav Jung sa narodil 26. júla 1875.

6. Kedy zomrel Augustín Jean Fresnel? (1 bod)

Odpoveď: Augustín Jean Fresnel zomrel 14. júla 1827.

7. Na ktorom majáku boli prvýkrát osadené Fresnelove šo-
šovky? (1 bod)

Odpoveď: Maják Fare de Cordouan pri ústí Girondy bol 
prvý, na ktorom boli osadené Fresnelove šošovky.

8. Kto je autorom výroku „Lekár stále vidí choroby, avšak 
podstatná časť jeho umenia je v tom, že ich nevidí tam, kde 
nie sú.“? (1 bod)

Odpoveď: Autorom výroku je Carl Gustav Jung.

9. Aký je slovenský názov rastliny s latinským názvom Pul-
satilla slavica? (2 body) 

Odpoveď: Slovenský názov rastliny s latinským názvom 
Pulsatilla slavica je poniklec slovenský.

10. Ktorý anglický vedec robil v optike podobný výskum ako 
Augustín Jean Fresnel? (2 body)

Odpoveď: Anglický vedec, ktorý robil v optike podobný vý-
skum ako Augustín Jean Fresnel, bol Thomas Young.

11. Aký je latinský názov labute hrbozobej? (2 body)

Odpoveď: Latinský názov labute hrbozobej je Cygnus olor.

9. ročník korešpondenčnej súťaže

Súťaže
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Odpoveď: Označme dĺžky hrán kvádra ako a, b, c. Keďže 
vyjadrujú dĺžku úsečky, ide o kladné reálne čísla. Potom bez 
ujmy na všeobecnosti platí 

ab
bc
ca

=
=
=

6
10
15

,
,
.

Vynásobením týchto troch rovníc dostávame, že platí 
abc( ) =2 900,

odkiaľ po odmocnení dostávame, že platí abc = 30, teda ob-
jem kvádra je 30 cm3 (využili sme, že a, b, c sú kladné reálne 
čísla, a teda aj ich súčin je kladný).

Komentár: Väčšina riešiteľov riešila túto úlohu prostredníc-
tvom rozkladu čísel 6, 10 a 15 na súčin dvoch prirodzených 
čísel. Aj keď výsledok vyšiel rovnaký, nejde o správne rieše-
nie, pretože v zadaní nebolo uvedené, že dĺžky hrán kvádra 
musia byť celočíselné.

25. V obchode mali v akcii kilogram banánov za 49 centov, 
mimo akcie ho predávali za 99 centov. Ak si predstavíme, 
že tie sa musia tisícky kilometrov prevážať, určite vás 
prekvapí, koľko stoja v krajine svojej produkcie. Predaj-
ná cena sa tvorí z piatich základných prvkov v tomto po-
radí – výkupnej ceny od producentov, ceny dopravy na 
Slovensko, poplatku veľkoobchodu za ich skladovanie 
a dozrievanie, ziskovej prirážky výrobcu k nákladom 
a na záver sa k tejto cene pripočíta daň z pridanej hodno-
ty (DPH). Doprava do veľkoskladov sa realizuje vo veľ-
kých množstvách – pri množstve 50 ton je cena dopravy 
na Slovensko 7 000 eur bez DPH. Veľkosklad si pri po-
slednej dodávke vyúčtoval za skladovanie a dozrievanie 
9 ton banánov 440 eur bez DPH. Táto cena je priamo 
úmerná množstvu skladovaného tovaru. Predajca sa roz-
hodol, že pri akciovom predaji bude jeho zisková priráž-
ka 5 %. 

 a) Vypočítajte, za koľko centov za kilogram predávajú 
banány ich producenti.

 b) Vypočítajte, aká je zisková prirážka predajcu v prípade 
neakciovej ceny. (9 bodov)

Odpoveď: a) Označme cenu banánov u producentov ako 
x centov. Prepočítaná cena za dopravu jedného kilogramu ba-
nánov je 

700 000 50 000 14centov kg centov/kg.: =  
Za dozrievanie a skladovanie banánov sa platí 

44 000 9 000 44
9

centov kg centov/kg.: =

To znamená, že predajca kupuje banány v cene 

x + +14 44
9

 centov bez DPH. 

K tejto sume sa pripočítava zisková prirážka 5 % a na záver 
DPH, ktorá je vo výške 20 %. Preto môžeme sformulovať 
rovnicu

x + +





⋅ ⋅ =14 44
9

1 05 1 2 49, , .

Túto lineárnu rovnicu vyriešime a dostaneme, že platí 
x = 20, teda producenti predávajú banány za 20 centov za ki-
logram. 

rí Karpát od Tematínskych kopcov a Slovenského krasu až po 
vápencové Tatry a Šariš), poddruh Pulsatilla slavica wahlen-
bergii je rozšírený od Liptova cez Spiš až po Košice.

20. Čím sa živí labuť hrbozobá? (4 body)

Odpoveď: Labuť hrbozobá sa živí rastlinami, väčšinou pod-
vodnými. Dlhý krk používa na prehľadávanie dna v plytkých 
vodách na vyťahovanie rôznych vodných tráv. Spása i husto 
zarastené brehy vôd, na ktorých sa zdržiava. Potravu si hľadá 
i na poliach. Žerie tam trávu a listy repky olejnej.

21. Spomedzi všetkých druhov húb je 70 % nejedlých. Spo-
medzi všetkých nejedlých druhov húb je 15 % smrteľne 
jedovatých. Určte, koľko percent zo všetkých druhov húb 
sú smrteľne jedovaté. (5 bodov)

Odpoveď: Smrteľne jedovatých húb je 10,5 %, pretože platí
0 7 0 15 0 105, , , .⋅ =  

22. Určte súčet dvoch čísel, ak ich rozdiel je 37 a pri vydele-
ní väčšieho menším dostaneme podiel 3 a zvyšok 3. 
(6 bodov)

Odpoveď: Označme väčšie číslo ako a a menšie ako b. Po-
tom platí:

a b
a b

− =
= +
37
3 3
,
.

Dosadením vyjadrenia a z druhej rovnice do prvej dostáva-
me, že platí 

3 3 37
2 34
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b b
b
b

+ − =
=
=

,
,
.

Dosadením tohto vyjadrenia do prvej rovnice zo zadania 
dostávame, že platí

a
a

− =
=

17 37
54
,
.

Zistili sme, že hľadané čísla sú 54 a 17. Ich súčet sa potom 
rovná 

54 17 71+ = .
Súčet hľadaných čísel je 71.

23. Traja kamaráti si rozdelili guľôčky v pomere 6 : 5 : 4. 
Niektorí dvaja z nich dostali spolu 126 guľôčok. Určte, 
koľko mali kamaráti všetkých guľôčok spolu. (7 bodov)

Odpoveď: Ak si označíme počet guľôčok, ktoré mal kamarát 
s najmenším počtom guľôčok, ako 4g, kde g je prirodzené 
číslo (nemôže to byť nula, pretože celkový počet guľôčok 
(126) je kladné číslo), potom ostatní kamaráti mali 5g a 6g 
guľôčok. Potom ľubovoľní dvaja z nich majú buď 9g, 10g 
alebo 11g guľôčok a všetci traja mali spolu 15g guľôčok. 

Keďže číslo 126 nie je deliteľné 10 ani 11 a je deliteľné 9, 
126 guľôčok mali chlapci, ktorí mali 5g a 4g guľôčok. Potom 
g = =126 9 14:  a všetkých guľôčok bolo 15 15 14 210g = ⋅ = .

Kamaráti mali spolu 210 guľôčok.

24. Tri steny určitého kvádra majú obsah 6 cm2, 10 cm2 
a 15 cm2. Určte objem tohto kvádra. (8 bodov)

Súťaže Súťaže
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Vyriešením tejto lineárnej rovnice dostávame, že platí

z = 785
7

112 14� , ,  
čo znamená, že zisková prirážka predajcu je približne 112 %.

b) Pri neakciovom predaji môžeme sformulovať rovnakú 
rovnicu, pričom na jej pravej strane bude 99 centov, miesto 
neznámej x bude 20 centov a neznámou bude zisková priráž-
ka z v percentách, teda:

20 14 44
9

1
100

1 2 99+ +





⋅ +





⋅ =z , .

Súťaže Súťaže

konečná výsledková lIsTIna  
9. ročníka korešpondenčnej súťaže

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník PS 1	–	20 21 22 23 24 25 Spolu
1 Špaček Oliver ZŠ s MŠ Liptovský Ján 8 72 42 5 6 7 3 9 144
2 Motyková Veronika ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 70 39 5 6 7 3 2 132
3 Píľa Jozef ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 6 65 37 5 6 5 3 9 130
4 Baranová Jana ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 63 41 5 6 7 0 0 122
5 Dúbravcová Lucia ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 55 41 5 3 7 3 7 121
6 Pavol Marek ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 56 42 5 6 7 3 0 119
7 Podolský Slavomír SOŠ Svit 1 57 40 0 6 7 3 5 118
8 Tomášová Anna ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 57 38 5 6 6 3 0 115
9 Grivalský Jakub SOŠ Svit 2 59 42 5 2 0 0 0 108
10 Kollárik Štefan ZŠ Komenského, Svit 5 52 34 0 5 6 0 0 97
11 Dúbravec Aurel ZŠ s MŠ Liptovský Ján 4 40 37 5 3 6 3 0 94
12 Skaličanová Barbora SOŠ obchodu a služieb Čadca 2 52 41 0 0 0 0 0 93
13 Pojedincová Gabriela SOŠ Svit 2 51 39 0 0 0 0 0 90
14 Kyseľ Tomáš ZŠ s MŠ Liptovský Ján 5 35 41 0 7 3 0 0 86
15 Marciníková Andrea SOŠ Svit 2 47 35 0 0 0 3 0 85
16 Kormancová Lucia SOŠ Svit 1 42 30 0 2 5 2 0 81
16 Majerčáková Zuzana SOŠ Svit 2 50 31 0 0 0 0 0 81
18 Kováč Daniel ZŠ Mierová, Svit 5 42 35 0 0 0 0 0 77
19 Bangó Róbert ZŠ Mierová, Svit 8 0 42 5 6 7 3 5 68
20 Harbutová Alexandra SOŠ Svit 1 34 23 0 0 0 0 0 57

výsledková listina 2. série 
9. ročníka korešpondenčnej súťaže

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník 1	–	20 21 22 23 24 25 Spolu
1 Špaček Oliver ZŠ s MŠ Liptovský Ján 8 42 5 6 7 3 9 72
2 Bangó Róbert ZŠ Mierová, Svit 8 42 5 6 7 3 5 68
3 Dúbravcová Lucia ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 41 5 3 7 3 7 66
4 Píľa Jozef ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 6 37 5 6 5 3 9 65
5 Pavol Marek ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 42 5 6 7 3 0 63
6 Motyková Veronika ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 39 5 6 7 3 2 62
7 Podolský Slavomír SOŠ Svit 1 40 0 6 7 3 5 61
8 Baranová Jana ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 41 5 6 7 0 0 59
9 Tomášová Anna ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 38 5 6 6 3 0 58
10 Dúbravec Aurel ZŠ s MŠ Liptovský Ján 4 37 5 3 6 3 0 54
11 Kyseľ Tomáš ZŠ s MŠ Liptovský Ján 5 41 0 7 3 0 0 51
12 Grivalský Jakub SOŠ Svit 2 42 5 2 0 0 0 49
13 Kollárik Štefan ZŠ Komenského, Svit 5 34 0 5 6 0 0 45
14 Skaličanová Barbora SOŠ obchodu a služieb Čadca 2 41 0 0 0 0 0 41
15 Kormancová Lucia SOŠ Svit 1 30 0 2 5 2 0 39
15 Pojedincová Gabriela SOŠ Svit 2 39 0 0 0 0 0 39
17 Marciníková Andrea SOŠ Svit 2 35 0 0 0 3 0 38
18 Kováč Daniel ZŠ Mierová, Svit 5 35 0 0 0 0 0 35
19 Majerčáková Zuzana SOŠ Svit 2 31 0 0 0 0 0 31
20 Harbutová Alexandra SOŠ Svit 1 23 0 0 0 0 0 23
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Táto kapitola je predovšetkým určená pre ambicióznych bri-
džistov, ktorí majú snahu dostať úroveň svojej dražby na pod-
statne vyššiu úroveň.

V tomto našom seriáli sme vás už zoznámili s dražobným 
systémom SAYC (venovali sme mu tri kapitoly), ktorý je 
vo svete najrozšírenejší, ale na druhej strane nie plne vyho-
vuje všetkým špičkovým hráčom. Pokiaľ v tlači a na inter-
nete sledujete bridžové podujatia, určite sa stretnete s mno-
hými ďalšími – z najznámejších sú to napr. Precision,  
Poľský tref, Acol, 2/1. Ani Slovensko nezaostáva, i keď 
väčšinou ide o rôzne varianty, resp. vylepšenia už známych 
systémov.

Je potešiteľné, že v prostredí Národného bridžového centra 
uzrel svetlo sveta nový systém Tatry, ktorý je originálny, vy-
užíva niektoré úplne nové postupy, ktoré by ste vo väčšine 
známych systémoch darmo hľadali.

Popísať ho detailnejšie v krátkom článku rozhodne nie je 
možné. Preto sa nižšie iba sústredíme na jeho filozofiu a pod-
statné rozdiely voči zaužívaným zvyklostiam.

Počítanie	bodov

Silu ruky systém nehodnotí iba podľa figúrových bodov. Vy-
chádza síce zo známej medzinárodnej škály (A = 4 body, 
K = 3 body, Q = 2 body, J = 1 bod), ale súčasne berie do úva-
hy aj distribúciu ruky, na základe ktorej body koriguje. Sú to 
hlavne dlhé farby, ktoré v tomto hodnotení zohrávajú rozho-
dujúcu úlohu. Konkrétne za každú piatu a ďalšiu kartu vo far-
be si hráč pridá po 1 bode. Podmienkou je, že je vedená aspoň 
jedným z troch tophonérov (sú nimi eso, kráľ a dáma). Potom 
platí, že:

Celkové body = figúrové + dĺžkové.
Tak napr.:
♠AQ4  ♥84  ♦A3  ♣Q98432 ... 14 bodov (12 + 2)
♠AQ4  ♥84  ♦A32  ♣J8432  ...  11 bodov (11 + 0)
Prvá ruka má 12 figúrových bodov, ku ktorým si otvárateľ 

pripočítal 2 dĺžkové body za piatu a šiestu kartu v trefoch. 
Druhá ruka má tiež dlhú trefovú farbu, ale je vedená dolní-
kom (J), ktorý už nie je tophonérom, takže nie je možné si 
pripočítať 1 bod za piatu kartu v trefoch – sila ruky je tak 
daná iba figúrovými bodmi.

Dobrý hráč koriguje body i smerom nadol, pokiaľ má ruku 
s tzv. defektnými bodmi. Je to v prípade, ak máte v kratšej 
farbe figúru, ktorá nie je dostatočne obsadená, a teda hrozí jej 
strata. Odpočítajte si za každý takýto defekt jeden bod:

♠AK863  ♥Q5  ♦KQ32  ♣98 ... 14 bodov (14 + 1 – 1)
♠K764  ♥J93  ♦A10763  ♣K ... 10 bodov (11 + 1 – 2)
V prvom príklade máte dubl ♥Qx, a teda pokiaľ súperi 

majú A a K, tie dámu zlikvidujú, lebo je nedostatočne chráne-
ná (vyžaduje sa aspoň Qxx); nepočítajte si 15 bodov, ale len 
14 (14 figúrových + 1 dĺžkový – 1 defektný). 

V druhom príklade máte až dva defekty – singel kráľ (vy-
žaduje sa aspoň Kx) a tretí dolník (toho ochráni Jxxx), a pre-
to si z pôvodných 12 bodov (11 figúrových + 1 dĺžkový) od-
počítajte až dva body. Ak však partner počas dražby zahlási 
srdcia alebo trefy, bod si opäť pripočítate.

Otvorenia

Vzhľadom na skutočnosť, že otváracie hlášky patria medzi 
základné charakteristiky každého systému, budeme im veno-
vať trochu viac priestoru.

Na aktívne otvorenie dražby systém vyžaduje minimálne 
12 bodov. Pokiaľ je vydražiteľ slabší, zvyčajne pasuje; s vý-
raznou distribúciou môže využiť preventívne hlášky.

Dražiteľné ruky systém delí na normálne (12 – 18 bodov), 
silné (od 19 bodov) a podlimitné (maximálne 11 bodov).

Normálne otvorenia
Ide o skupinu najfrekventovanejších otvorení; patria sem tie, 
ktorých rozpätie sily sa pohybuje od 12 do 18 bodov. Na roz-
diel od iných známych systémov je oveľa užšie (SAYC, 2/1, 
Acol 12 – 21 bodov), čo výrazne spresňuje dražbu. A navyše 
sa zabráni i občasným nehodám, keď slabý partner v súlade 
so systémom odpasuje otváraciu hlášku v rozdaní, v ktorom 
je celoherný záväzok. To sa vám už stávať nebude. 

Systém TATRY má k otváracím hláškam v uvedenom roz-
pätí sily veľmi racionálny prístup, o čom svedčí fakt, že mu 
stačia iba štyri najnižšie (1♣!, 1♦, 1♥ a 1♠).

Extrémne zjednodušený je i ich výber. Je to vždy dlhá far-
ba (pokiaľ sú až dve, potom podľa známych zásad sa draží 
najprv dlhšia, pri ich rovnakej dĺžke vždy drahšia).

Potvrdzuje to aj otvorenie 1♦, ktoré zaručuje dlhú károvú 
farbu na rozdiel od väčšiny iných systémov, ktoré pripúšťajú 
aj menší počet kár, niektoré i dubl a dokonca singel. To nie je 
príjemné pre partnera, ak má optimálne reagovať po agresív-
nych zásahoch súperov. 

Pokiaľ je otvárateľ bez dlhej farby, t. j. nemá v žiadnej viac 
ako štyri karty (distribúcie 4333, 4432 i 4441), dá to najavo 
otvorením 1♣!, ktoré ako jediné má konvenčný charakter (je 
prípravné), t. j. okrem svojho prirodzeného významu (dlhé 
trefy) pripúšťa i vyššie uvedenú možnosť.

Pozrite si ukážky otvorení:
♠KJ8  ♥Q64  ♦95  ♣AK872 1♣! (dlhé trefy)
♠KJ8  ♥Q642  ♦AK95  ♣Q2 1♣! (bez dlhej farby)
♠8  ♥KQ642  ♦AJ9543  ♣A 1♦ (dlhšia z dvoch dlhých)
♠AJ873  ♥KQ642  ♦A9  ♣3 1♠ (drahšia z rovnako dlhých) 

Prehľad	silných	otvorení
Za silné považuje systém všetky ruky od 19 bodov, ale výni-
močne aj otvorenie 1 bez tromfov, ktorého rozpätie čiastočne 
zasahuje do i „normálnej“ oblasti. 

Systém pri silných otvoreniach kladie ostrú deliacu čiaru 
medzi vyvážené (4333, 4432 i 5332) a nevyvážené ruky (jed-
nofarebné alebo viacfarebné „min. 5 + min. 4“). 

Vyvážené ruky:
1BT 17 – 19 bodov (napr.: ♠KJ6  ♥KQ42  ♦AQ73  ♣K4) 
2BT 20 – 21 bodov (napr.: ♠KJ6  ♥AQ542  ♦AQ9  ♣K4)
Distribúcia 5332 pripúšťa hocijakú päťkartovú farbu. 
Čiastočne sem radíme i preventívne otvorenie:
2♦! 22 – 23 bodov (napr.: ♠AK6  ♥AQ5  ♦AQ932  ♣K4)
Toto otvorenie je konvenčné s dvomi významami:
a) preventívne so 6 kartami v hocijakej drahej farbe,
b) vyvážená ruka (4333, 4432 i 5332) a 22 – 23 bodov.
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s podlimitnou rukou (0 – 6 bodov) skočiť v novej farbe, ak 
v nej má aspoň 6 kariet (napr. po otvorení 1♦ odpovie 2♥). 
Výnimočne je blokom i skok na 2BT!, ale iba po otvorení 1♣! 
(partner má dve hocijaké minimálne päťkartové farby). Po 
ostatných má skok na 2BT prirodzený význam so silou 10 až 
11 bodov (ako ste videli v predchádzajúcich príkladoch).

Ďalšia	dražba

Keď sa otvárateľ po normálnej odpovedi partnera (7 – 11 bo-
dov) druhýkrát dostane na rad, zaradí sa na základe svojej 
sily do jednej z týchto dvoch kategórií:

MIN (minimálny)   – 12 – 16 bodov
MAX (maximálny) – 17 – 18 bodov
To určí jeho ďalšie reakcie. S MIN draží v poradí (bez sko-

ku) s tým, že jeho prípadná nová farba nesmie byť drahšia od 
farby otvorenia. S MAX draží skokom alebo využije tzv. re-
verz, t. j. zadraží novú farbu, ktorá je drahšia od farby otvore-
nia.

K	dražbe	po	univerzálnom	príkaze
Táto konvenčná odpoveď je odrazovým mostíkom pre ďalšie 
originálne konvencie, ktoré pomôžu nielen odhaliť slemové 
možnosti, ale i získať informácie, ktoré sú vo väčšine zná-
mych systémov nedostupné.

Prvé reakcie otvárateľa na univerzálny príkaz neberú do 
úvahy silu ruky; MIN a MAX sa nerozlišujú, pretože nie je 
možné pod úrovňou 3BT pasovať žiadnu hlášku, sila sa defi-
nuje až v záverečných fázach dražby. Hlavnou úlohou otvára-
teľa je ukázať distribučné prvky svojej ruky. Systém na tento 
účel vyčlenil 2. stupeň pre jednofarebné ruky (bez bočnej 
dražiteľnej farby) a patria sem i dvojfarebné ruky s bočným 
štvorlistom. 

Tretí stupeň je rezervovaný pre výraznejšie distribúcie, 
konkrétne dvojfarebné iba s dlhými farbami (minimálne 5-5), 
trojfarebné (5440) a ruky s tromi dublami (7222). 

Až v druhom kole partner reaguje podľa distribučných prv-
kov svojej ruky, napr. ukáže svoju dlhú farbu.

Pokiaľ je na linke zhoda vo farbe otvárateľa (alebo partne-
ra), systém má k dispozícii účinné nástroje na získanie infor-
mácií o počte es ešte pod úrovňou hry (dokonca aj na 2. stup-
ni). Vďaka nim sa získal významný dražobný priestor pre  
detailné otestovanie bočných farieb (lokalizácia figúr). Sys-
tém v takýchto prípadoch nepotrebuje konvenciu Blackwood, 
ktorá poskytne údaj o počte es až na piatom stupni. 

Špecifikom systému je aj konvencia Gerlach (2BT! partne-
ra v 2. kole), ktorá umožní partnerovi získať informáciu nie-
len o najkratšej farbe, ale aj definuje, či ide konkrétne o sin-
gel alebo šikenu. Potom môže svoju predstavu o distribúcii 
ruky otvárateľa ešte viac upresniť pomocou relé hlášok a zís-
kať tak dokonalý obraz o tom, či je na linke iba hra, alebo či 
je reálna šanca na malý alebo veľký slem. Prakticky má kar-
ty otvárateľa ako na dlani. Čo treba ešte viac?

Tento článok mal za cieľ zoznámiť vás s filozofiou systému 
Tatry. Pokiaľ by čitateľ mal záujem o jeho detailný popis, od-
porúčame navštíviť internetovú stránku Bridge Studio na 
www.bridgetatry.sk, kde získate podrobnejšie informácie. 

Ivan Tatranský

Otvorenie 2♣! je konvenčným (nič nehovorí o trefoch) a aj 
najsilnejším, tak ako v mnohých známych systémoch, ale 
s tým rozdielom, že jeho spodná hranica sily začína už od 
19 bodov. Následná dražba má originálny štýl, ktorý okrem 
iného umožňuje zastaviť ju v niektorých prípadoch už na 
2. stupni. Treba ešte podotknúť, že uvedená spodná hranica 
sily sa týka iba nevyvážených rúk; vyvážené (4333, 4432 
i 5332) sa takto otvárajú až od 24 bodov. 

Preventívne	otvorenia
Systém Tatry v tejto oblasti využíva osvedčené postupy. Dôle-
žitú úlohu tu zohráva známe multi (2♦!), o ktorom už bola reč.

Ďalšie dve hlášky na 2. stupni (2♥! a 2♠!) reprezentujú 
dvojfarebné ruky typu „minimálne 5 + minimálne 5“; popri 
draženej drahej farbe je druhou dlhou jedna z lacných, resp. 
piková po (2♥!). Partner pasuje, prípadne sa s krátkosťou 
v draženej farbe môže pokúsiť o zhodu v najbližšej. Pokiaľ je 
veľmi silný, konvenčnou hláškou 2BT! vyzve otvárateľa, aby 
ukázal svoju druhú dlhú farbu. 

Bloky na vyššom stupni (3♣ a viac) sú štandardné – jedno-
farebné.

Reakcie	partnera

Tu sa stretávame s tzv. univerzálnym	príkazom. Ide o odpo-
veď 2♣! po prirodzených otvoreniach na 1. stupni:

1♦ – 2♣!      1♥ – 2♣!      1♠ – 2♣!
Iba po otvorení 1♣! je univerzálnym príkazom 1BT!.
Tieto konvenčné hlášky sú prakticky príkazom do hry, 

a teda partner ich použije vždy, ak má aspoň 12 bodov – bez 
ohľadu na distribúciu (teda i so zhodou alebo aj s vlastnou dl-
hou farbou). Prakticky ide o ruky, s ktorými by partner otvo-
ril dražbu, keby bol na prvej pozícii. Potom sila ostatných 
hlášok partnera vo farbe je 7 – 11 bodov. 

Ďalším špecifikom systému sú odpovede partnera vo farbe 
na druhom stupni (okrem konvenčných 2♣!), pretože sú ne-
príkazné. Teda je možné odpasovať ich, čo umožňuje zreali-
zovať záväzky, ktoré v iných systémoch nie je možné vydra-
žiť (nová farba sa zvyčajne nepasuje).

Ak hovoríme o špecialitách systému, nesmieme zabudnúť 
na konvenčnú odpoveď 1♦! po otvorení 1♣!. Je to dôležitá 
viacznačná systémová hláška, ktorá, okrem iného, pomáha 
v situáciách, keď je partner veľmi slabý a navyše má krátke 
trefy (vyhne sa nebezpečnému pasu). Systém túto konvenčnú 
hlášku využíva nielen s extrémne slabou rukou (zvyčajne 
s menej ako štyrmi trefmi), ale aj keď má normálnu silu  
(7 – 11 bodov), pokiaľ je splnená podmienka, že nemá drahý 
štvorlist (ten musí partner prednostne ukázať pri prvej príle-
žitosti). Treba poznamenať, že ak je partner slabý (do 6 bo-
dov), je drahá farba, naopak, vítaná.

Beztromfové odpovede po prirodzených otvoreniach sú 
tiež prirodzené (zvyčajne krátkosť vo farbe otvorenia) a na-
vyše sú úzko limitované opäť so snahou spresnenia dražby. 
Konkrétne:

1♦ – 1BT   1♥ – 1BT   1♠ – 1BT  sila partnera:   7 – 9 b.
1♦ – 2BT   1♥ – 2BT   1♠ – 2BT  sila partnera: 10 – 11 b.
Aby bol opis možných reakcií partnera kompletný, treba sa 

ešte zmieniť o jeho možnej agresivite, pokiaľ je veľmi slabý 
a chce narušiť dražbu súperov. Systém mu dáva možnosť 
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V dňoch 7. 5. – 14. 5. 2016 sa uskutočnila v Tartu a Talline 
súťaž 14. ročníka EUSO 2016 (European Union Science 
Olympiad). Súťaž sa organizuje pre študentov vo veku do 
16 rokov a je zameraná na prírodné vedy – fyziky, chémiu 
a biológiu. Súťažné úlohy sú komplexne zamerané na uvede-
né oblasti a majú prevažne experimentálny charakter. Súťaž 
existuje od roku 2003, Slovenská republika sa zúčastňuje od 
roku 2004 (v roku 2004 ako pozorovateľ a od roku 2005 riad-
ny účastník súťaže). V tomto roku sa konal už 14. ročník. Sú-
ťaže sa zúčastnilo 23 krajín (48 súťažných družstiev – domá-
ca krajina využila možnosť nominovať 4 družstvá).

Súťaže sa zúčastnila delegácia, ktorú predstavovali:
● prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. – EF ŽU Žilina – fyzika a národný 

koordinátor
●  doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. – PriF UK Bratisla-

va – biológia
●  RNDr. Anton Sirota, PhD. – FChPT STU Bratislava – chémia
●  prof. Ing. Klára Čápová, PhD. – EF ŽU Žilina – pozorovateľ

Družstvo A
● Andrej Tekel (Bio) – Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský 

Mikuláš
● Filip Farkas (Chem) – Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno
● Martin Marek (Fyz) – Gymnázium J. Hronca, Bratislava

Družstvo B
● Juraj Michalec (Bio), Gymnázium M. Hodžu, Sučany
● Martin Orságh (Chem) – Gymnázium J. Lettricha, Martin
● Matúš Kopunec (Fyz) – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

Výber účastníkov sa uskutočnil na základe hodnotenia ich 
úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach (FO, 
ChO, BiO) a s nimi súvisiacich sústredeniach a letných ško-
lách. Účastníci absolvovali jednodňové spoločné stretnutie 
deň pred odchodom do zahraničia. Inú spoločnú špeciálnu 
prípravu na EUSO 2016 družstvá nemali.

Z výsledkov práce družstiev je zrejmé, že zloženie bolo vy-
vážené a že členovia družstiev patria k špičke talentov v da-
nej vekovej kategórii v uvedených predmetoch na Slovensku. 
Študenti preukázali mimoriadnu zručnosť, získanú najmä prí-
pravou na predmetové olympiády a svojimi vedomosťami 
patrili medzi najlepších študentov, čo sa aj prejavilo na celko-
vom umiestnení.

Súťaž sa uskutočnila v dvoch súťažných dňoch v ktorých 
súťažné družstvá riešili dve komplexné úlohy.

1.	súťažný	deň
Úloha s názvom „Mlieko“ bola zameraná na rôzne vlastnosti 
mlieka. Z fyzikálneho hľadiska sa skúmali vlastnosti koloid-
ného roztoku, v ktorom sa nachádzajú mikročastice tuku. Úlo-
hou bolo stanovenie rozmerov častíc pomocou difrakcie svet-
la na časticiach. Potom sa vyšetrovala priehľadnosť mlieka 
a útlm svetla v mlieku. V biologickej časti mali súťažiaci úlo-
hu vytvoriť z mlieka tvaroh metódou acidifikácie. Meraním sa 
určoval obsah proteínov Bradfordovou metódou. Využívala sa 
spektrofotometria a gélová elektroforéza. Z chemického hľa-
diska sa určoval obsah laktózy jódometrickou metódou.

2.	súťažný	deň
Úloha s názvom „Batéria“ sa venovala alternatívnym zdro-
jom energie. Vo fyzikálnej časti študenti zostrojili batériu 
typu Al–vzduch. Batériu zostrojili a merali jej elektrické 
vlastnosti. Potom batériu použili na pohon modelu elektro-
mobilu a zúčastnili sa pretekov modelov. V biologickej časti 
študenti skúmali možnosť realizácie palivového článku 
s mikrobiologickým obsahom. Článok zostrojili a merali 
jeho elektrické parametre. V rámci riešenia analyzovali bak-
térie metódou Gramovho farbenia, potom test pohyblivosti, 
oxidázový test, test katalázy, test β-galaktozidázy, test ureá-
zy, citrónanový test a oxidačno-fermentačný test. V chemic-
kej časti bolo úlohou zostrojiť batériu, pozostávajúcu 
z dvoch vhodných elektród a vodného roztoku ako elektroly-
tu, zmerať jej napätie a použiť ju ako zdroj napájania pre 
LED.

Plné znenie úloh je k dispozícii v slovenčine na stránke 
fo.uniza.sk (EUSO), ďalšie informácie na stránke organizáto-
rov http://www.euso2016.ee. 

Vlastné merania boli prístrojovo primerane náročné, boli 
však náročné na praktické skúsenosti a zručnosti a najmä na 
čas a vhodnú organizáciu práce. Študenti dostali zadania úloh 
v slovenskom jazyku, náročné bolo detailné porozumenie tex-
tu vzhľadom na veľký rozsah zadania – prvá úloha mala 
30 strán, druhá úloha 31 strán základného textu. Úlohy boli 
predstavené v anglickom jazyku. Po odsúhlasení úloh zúčast-
nenými delegáciami preložili vedúci delegácie texty úloh 
a odpoveďových zošitov do slovenského jazyka. Počas dvoch 
nocí pripravili 106 strán písomných materiálov pre súťažia-
cich.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že tematický zámer 
úloh bol zaujímavý, rovnomerne rozdelený medzi jednotlivé 
predmety (biológia, chémia, fyzika) a úlohy mali primeranú 
náročnosť, zodpovedajúcu schopnostiam mimoriadne nada-
ných žiakov danej vekovej kategórie.

Riešenia súťažných družstiev opravila nezávislá odborná 
porota a vedúci každej delegácie. Odlišnosti v hodnoteniach 
sa potom riešili v rámci moderácií. Po odsúhlasení výsledkov 
hodnotenia jednotlivých úloh sa zostavilo výsledné poradie 
podľa bodovej úspešnosti. Bodové hodnotenie riešení bolo 
k dispozícii iba od vlastných družstiev. V nasledujúcej tabuľ-
ke je hodnotenie úspešnosti družstiev A a B v jednotlivých 
častiach úloh a v celku.

Ako vidno z tabuľky, obidve družstvá podali výborný vý-
kon. Až na jednu výnimku je úspešnosť riešenia úloh veľmi 
vysoká. Stabilný výkon družstva B viedol k zisku zlatej me-
daily. Pre porovnanie je v tabuľke aj celkový bodový zisk ví-
ťazného družstva. Naše družstvo zaostalo za víťazom iba 
o 5 bodov, čo je vynikajúci výkon. Družstvo A výrazne strati-
lo body v biologickej časti 1. úlohy, čo viedlo pri vysokej 
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konkurencii k poklesu až do druhej polovice výsledkovej lis-
tiny (29. miesto) a zisku bronzovej medaily. Vo všetkých 
ostatných úlohách boli výsledky nadpriemerné. Celkove však 
možno konštatovať, že obidve naše družstvá podali výborný 
výkon a v náročnej konkurencii obstáli výborne.

Úspešnosť družstiev SR v jednotlivých úlohách a ich častiach
 

Keďže organizátori nezverejnili počet získaných bodov 
jednotlivých družstiev, je uvedené iba výsledné poradie (uve-
dené body sú získané od niektorých družstiev)

Por. Krajina Družstvo Medaila Body
1 Nemecko A zlatá 167,75
2 Portugalsko A zlatá 164,25
3 Slovensko B zlatá 162,25
4 Slovinsko A zlatá 157,50
5 Estónsko I A zlatá 153,25
6 Česko A strieborná 150,50
7 Maďarsko A strieborná 149,75
8 Maďarsko B strieborná 149,25
9 Litva A strieborná 146,50
10 Estónsko I B strieborná
11 Holandsko A strieborná
12 Nemecko B strieborná
13 Rumunsko A strieborná
14 Rumunsko B strieborná
15 Írsko A strieborná
16 Chorvátsko A strieborná
17 Estónsko II A strieborná
18 Írsko B strieborná
19 Švédsko B strieborná
20 Česko B strieborná 132,25
21 Rakúsko A strieborná
22 Grécko A strieborná
23 Litva B strieborná
24 Slovinsko A strieborná
25 Taliansko A strieborná 129,25
26 

– 48
zvyšné družstvá bronzová

29 Slovensko A bronzová 124,75

Poradie družstiev, ktoré získali zlatú alebo striebornú medailu.  
Poradie družstiev na 26. – 48. mieste sa oficiálne nezverejňuje.

Celkovým súčtom bodov obidvoch družstiev sa umiestnilo 
Slovensko na 5. mieste, čo je spolu so ziskom zlatej medaily 
veľmi dobrý výsledok.

Por. Krajina Družstvo	A Družstvo	B Body
1 Nemecko Zlatá Strieborná 307,50
2 Maďarsko Strieborná Strieborná 299,00
3 Estónsko I Zlatá Strieborná 295,50
4 Portugalsko Zlatá Bronzová 291,50
5 Slovensko Zlatá Bronzová 287,00
6 Slovinsko Zlatá Strieborná 287,00
7 Česko Strieborná Strieborná 282,75
8 Litva Strieborná Strieborná 276,00
9 Rumunsko Strieborná Strieborná 270,25

10 Írsko Strieborná Strieborná 266,00
11 Estónsko II Strieborná Bronzová
12 Taliansko Strieborná Bronzová
13 Rakúsko Strieborná Bronzová
14 Chorvátsko Strieborná Bronzová
15 Holandsko Strieborná Bronzová
16 Švédsko Strieborná Bronzová
17 Grécko Strieborná Bronzová
18 Lotyšsko Bronzová Bronzová
19 Luxembursko Bronzová Bronzová
20 Belgicko Bronzová Bronzová
21 Bulharsko Bronzová Bronzová
22 Dánsko Bronzová Bronzová
23 Cyprus Bronzová Bronzová
24 Fínsko Bronzová Bronzová

Neoficiálne poradie krajín (podľa nezverejneného počtu bodov)

Reprezentácia Slovenska na EUSO 2016, 
Tartu, Estónsko 7. – 14. 5. 2016 (autor: Klára Čápová)

Zľava: Andrea Ševčovičová, Eva-Maria Tõnson (študentská vedúca), 
JurajMichalec, Filip Farkas, Matúš Kopunec, Anton Sirota, Martin 

Orságh, Andrej Tekel, Martin Marek, Jaanika Unt 
(študentská vedúca), Ivo Čáp 

Súťaže Súťaže

23



Z pohľadu vedúcich reprezentácie všetci členovia obidvoch 
družstiev podali vynikajúci výkon, preukázali vysokú kvalitu 
vedomostí a zručností a prispeli k výbornému zaradeniu v po-
radí krajín.

Z rozhovorov s vedúcimi družstiev je zrejmé, že v mno-
hých krajinách, najmä tých, ktoré sa umiestňujú v čele vý-
sledkovej listiny, prebieha špeciálna intenzívna príprava 
družstva pred súťažou. Na Slovensku osobitná príprava druž-
stiev na EUSO neprebieha. Napriek tomu sú výsledky slo-
venskej reprezentácie nadpriemerné a reprezentácia Sloven-
ska je ostatnými vnímaná stále s rešpektom, ktorý si od  
začiatku účasti v súťaži vytvára.

Veľmi dobrý výsledok slovenských reprezentantov je 
známkou tradične vysokej kvality práce s nadanými študent-
mi v rámci mimoškolského vzdelávania, najmä v rámci pred-
metových olympiád. Ako vidno z prehľadu účasti SR v súťa-
ži v nasledujúcej tabuľke, naša reprezentácia získala doposiaľ 
jedno absolútne víťazstvo (2005), päťkrát zlatú medailu, pät-
násťkrát striebornú medailu a iba trikrát bronzovú medailu.

Akciu zabezpečil národný koordinátor EUSO v SR (prof. 
Ing. Ivo Čáp, CSc.) v spolupráci s RNDr. Antonom Sirotom, 
PhD., a doc. RNDr. Andreou Ševčovičovou, PhD. 

EUSO je príklad aktivity, ktorá smeruje k zvyšovaniu záuj-
mu mladej generácie o prírodné vedy a následne o techniku 
a ktorá sa usiluje o vytváranie mostov medzi vedou a spoloč-
nosťou, čo je jedným z ťažísk stratégie popularizácie vedy.

Zlatá medaila udeľovaná na EUSO 2016

Počas súťaže sa uskutočnilo aj zasadnutie Governing body 
EUSO, ktoré potvrdilo poverenie krajín organizovaním na-
sledujúcich ročníkov EUSO. V roku 2020 bude organizáto-
rom tejto súťaže Slovensko.

Prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., národný koordinátor EUSO v SR

Súťaže

Slovenské družstvo pri preberaní zlatej medaily
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Riešenia	2.	série	úloh	korešpondenčnej	súťaže

1. Určte ciferný súčet čísla 201520152015..., ktoré má  
2015 cifier.

Riešenie: V uvedenom čísle sa opakujú 4 číslice: 2, 0, 1, 5. 
Keďže platí 2015 : 4 = 503, zvyšok. 3, zopakuje sa táto štvori-
ca 503-krát a posledným trojčíslím tohto čísla bude 201. Ci-
ferný súčet uvedenej štvorice je 2 + 0 + 1 + 5 = 8, teda ciferný 
súčet čísla 20152015...201 je 503 8 2 0 1 4 027⋅ + + + = . 

2. Určte, ktorú číslicu sme napísali poslednú, ak píšeme po-
stupne za sebou prirodzené čísla 1, 2, 3, ... a pritom sme na 
to použili 2015 číslic.

Riešenie: Ak napíšeme čísla 1, ..., 9, použijeme na ne 9 čís-
lic. Na čísla 10, ..., 99 použijeme 90 2 180⋅ =  číslic. Ostalo 
nám 2 015 – 189 = 1 826 číslic. Keďže po čísle 99 nasledujú 
trojciferné čísla, vydelíme 1 826 tromi, aby sme zistili, koľko 
ich bude. Keďže platí 1 826 : 3 = 608, zv. 2, napíšeme za se-
bou prvých 608 trojciferných čísel, teda čísla 100, 101, ..., 
707. Teraz ostáva napísať už len posledné dve číslice – 7, 0. 
Poslednou napísanou číslicou je číslica 0.

3. Určte, koľko prvočísel menších než 2015 má ciferný súčet 
2.

Riešenie: Keďže ide o prvočísla s ciferným súčtom 2, prichá-
dzajú do úvahy dva typy čísel. Prvý typ obsahuje číslicu 2 
a niekoľko núl. Druhý typ obsahuje dve jednotky a niekoľko 
núl. 

Keďže prvočíslo prvého typu je párne (končí na 0 alebo 2), 
dostávame tu jediné riešenie – prvočíslo 2. 

V druhom prípade musí byť na konci jednotka, pretože ak 
by tam bola nula, tak by išlo o párne číslo väčšie ako 2, a teda 
by to nebolo prvočíslo. Na druhej strane, aj prvou cifrou hľa-
daného prvočísla musí byť 1, pretože 0 to byť nemôže (nula 
sa na začiatku čísla nepíše). To nám zúžilo množinu možných 
prvočísel na 11, 101, 1 001. Čísla 11 a 101 sú prvočíslami. 
Keďže číslo 1 001 sa rovná súčinu čísel 7, 11 a 13, nie je pr-
vočíslom. Zadaniu úlohy vyhovujú tri prvočísla (2, 11, 101).

4. Určte, koľkokrát sa v číslach strán v encyklopédii, ktorá má 
očíslované stránky od 1 do 2015 vrátane, vyskytuje číslica 5.

Riešenie: Na číslach strán v encyklopédii sa číslica 5 vysky-
tuje na mieste jednotiek 202-krát, pretože každé takéto číslo 
má tvar XYZ5, pričom XYZ nadobúda hodnoty od 0 (zodpo-
vedá číslu 5) po 201 (zodpovedá číslu 2 015). 

Na mieste desiatok sa číslica 5 vyskytuje 200-krát, pretože 
takéto číslo má tvar XY5Z, pričom Z môže byť ľubovoľná 
cifra (0 – 9) a XY nadobúda hodnoty od 0 (zodpovedá číslu 
5Z) po 19 (zodpovedá číslu 1 95Z). Takýchto čísel je 
20 10 200⋅ = , pretože možností pre XY je 20 (od 0 po 19) 
a možností pre Z je 10 (0 až 9), pričom tieto možnosti sa 
môžu navzájom ľubovoľne kombinovať.

Na mieste stoviek sa číslica 5 vyskytuje 200-krát, pretože 
takéto číslo má tvar X5YZ, pričom Y a Z môžu byť ľubovoľ-
né cifry (0 – 9) a X nadobúda hodnotu 0 (zodpovedá číslu 
5YZ) alebo 1 (zodpovedá číslu 1 5YZ). Takýchto čísel je 
2 100 200⋅ = , pretože možnosti pre X sú dve (0 alebo 1) 
a možností pre YZ je 100 (od 00 po 99), pričom tieto možnos-
ti sa môžu navzájom ľubovoľne kombinovať.

Na mieste tisícok sa číslica 5 vyskytovať nemôže, pretože 
najmenšie také číslo je 5 000 a to je väčšie ako 2 015.

Spolu dostávame 202 + 200 + 200 = 602 číslic 5.

5. Určte ciferný súčet súčtu 102015 + 2015.

Riešenie: Číslo 102015 + 2015 pozostáva z jednej číslice 1, za 
ňou je 2011 núl a na konci je štvorčíslie 2015. Ciferný súčet 
tohto čísla je teda 1 + 2011 ∙ 0 + 2 + 0 + 1 + 5 = 9.

6. Určte súčet všetkých prirodzených deliteľov čísla 2015 de-
liteľných piatimi.

Riešenie: Číslo 2015 môžeme zapísať ako súčin prvočísel 
v tvare 5 13 31⋅ ⋅ . To znamená, že číslo 2015 má len 4 priro-
dzené delitele deliteľné piatimi: 5 5 13 5 31 5 13 31, , , .⋅ ⋅ ⋅ ⋅  Ide 
o čísla 5, 65, 155 a 2015. Ich súčet je 

5 + 65 + 155 + 2015 = 2 240.

7. Určte počet prirodzených čísel od 1 do 106, ktoré končia 
štvorčíslím 2015.

Riešenie: Všetky vyhovujúce prirodzené čísla majú tvar 
AB2015, pričom AB nadobúda hodnoty od 0 (zodpovedá čís-
lu 2015) po 99 (zodpovedá číslu 992 015). Keďže prirodze-
ných čísel od 0 po 99 je 100, existuje 100 prirodzených čísel 
od 1 do 106, ktoré končia štvorčíslím 2015.

8. Určte najmenšie prirodzené číslo, ktorého ciferný súčet je 
2015.

Riešenie: Ak hľadáme najmenšie prirodzené číslo s danou 
vlastnosťou, musíme na mieste číslice s najvyšším rádom po-
užiť čo najmenšiu číslicu, a na ostatných miestach použijeme 
9, aby sme dosiahli minimálny počet cifier hľadaného čísla. 
Keďže 2015 : 9 = 223, zv. 8, použijeme 223 deviatok a jednu 
osmičku a dostaneme tak číslo 899...99 s 223 deviatkami.

matmix

Matematika
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Osobnosti

Všade	je	život

Gottfried Wilhelm Leibniz (1. 7. 1646 – 14. 11. 1716), po-
sledný polyhistor, nemecký učenec a organizátor vedeckého 
života, uznával princíp pluralizmu a individuality. Jeho mo-
nády – silové duchovné jednotky bytia – tvoria základ všet-
kého. Živá a neživá príroda sú spojené. Celá príroda je plná 
života. Mŕtve musí byť pochopené zo živého.

Univerzálny	bádateľ

Medzi najčastejšie sa vyskytujúcimi tvorcami pojmov a zna-
kov v matematike je uvedené meno G. W. Leibniza, meno 
zvlášť nadaného všestranného učenca, ktorý veľmi citlivo 
chápal súlad medzi obsahom a formou pre matematický zápis 
a symboliku. Zaviedol napr. symbol : pre delenie, symbol ∙ 
pre násobenie, symbol dx pre diferenciál, symbol ∫ pre integ-
rál a celý rad ďalších. Výsledky svojich prác odovzdával 
s myšlienkou: Usiloval som sa písať tak, aby študujúci mohol 
vždy vidieť vnútorný základ študovaného predmetu, aby mo-
hol objaviť zdroj objavu, a teda do všetkého vniknúť tak, ako 
keby to vymyslel sám.

Vyštudoval matematiku, filozofiu i právo. Pôsobil ako dip-
lomat, dvorný radca i knihovník. Debatoval a dopisoval si 
s významnými osobnosťami vedy a politiky vtedajšieho sve-
ta. Zachovalo sa najmenej 15-tisíc jeho listov. Zaoberal sa aj 
históriou, lingvistikou, geológiou, teológiou. Písal filozofické 
úvahy i právne úvahy. Získal povesť univerzálneho génia.

Svoje prvé matematické dielo vypracoval pod názvom 
Kombinatorické umenie (1666). Z jeho myšlienky, že je ne-
dôstojné pre nadaného človeka, aby ako otrok strácal hodiny 
života pri výpočtoch, ktoré určite bolo možné zveriť ľubovoľ-
nej osobe, pokiaľ by pre to použila stroj, vyplynula snaha 
skonštruovať lepší počítací stroj ako Pascalov z roku 1641. 
Leibniz zostavil stroj, ktorý nielen sčitoval a odčitoval, ale aj 
násobil a delil. Predviedol ho v roku 1643 v Paríži. V Londý-
ne s ním mal technické problémy, ale aj tak získal členstvo 
v Kráľovskej spoločnosti. Neskôr počítací stroj zlepšoval 
a dosiahol, že sa na ňom dalo i umocňovať a hľadať aj druhú 
i tretiu odmocninu. Tak sa stal Leibniz predchodcom počíta-
čovej éry ľudstva.

Všeobecnosť	úvah	i	argumentácie

Leibniz bol fascinovaný myšlienkou 
vytvoriť univerzálny jazyk, všeobec-
ný myšlienkový algoritmus, ktorým 
by získaval správnu odpoveď na kaž-
dú otázku. Vždy si všímal funkčné zá-
vislosti, systematicky sa zamýšľal nad 
vlastnosťami matematických funkcií. 
Odhalil, že je možné vyjadriť konečné 
ako nekonečný súčet veličín nekoneč-
ne malých. Som natoľko pre aktuálne nekonečno, že namiesto 
toho, aby som pripustil, že sa ho príroda desí, ako sa bežne 
hovorí, som presvedčený, že ho má v obľube všade, aby lep-
šie zdôraznila dokonalosti svojho tvorcu. Medzi rokmi 1673 
a 1676 objavil diferenciálny a integrálny počet. Výsledky 
publikoval až v diele Nová metóda o najväčších a najmenších 
veličinách (1684) a neskôr O skrytej geometrii a analýze ne-
deliteľných a nekonečných veličín (1686). Jeho terminológia 

gottFried Wilhelm leiBniz
všesTranný učenec TúžIacI po harmónII
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Osobnosti

a symbolika sa ujala. Ďalší učenci rozvinuli celú teóriu a jej 
aplikácie.

Ako jeden z najvzdelanejších mysliteľov doby Leibniz kla-
sifikoval prvky ľudského myslenia. Prispel k základom mo-
dernej matematickej logiky, má podiel na objave teórie deter-
minantov. Bol autorom niekoľkých technických vynálezov 
(napr. pumpy na odsávanie vody zo šácht). Dal podnet pre 
vytvorenie akadémií vied v Prusku i Rusku. V roku 1700 sa 
stal prvým predsedom Akadémie vied v Berlíne. 

Filozof	zjednocovania

Spojenie filozofie so špeciálnymi vedami, ich vzájomné obo-
hacovanie bolo vždy pre Leibnizove myslenie charakteristic-
ké. Hľadal jednotu a harmóniu. Chcel porozumieť podstate 
vesmíru. Hľadal pravdu faktov i pravdu rozumu. Veril v rozu-
movú poznateľnosť celej skutočnosti. Pohyb a vývoj považo-
val za podstatnú charakteristiku sveta, v ktorom žijeme. Sfor-
muloval niektoré vývojové myšlienky v biológii, geológii 
i kozmológii. Naznačil myšlienkovú cestu k dialektike. Vo fi-
lozofii i v bežnom živote sa snažil zjednocovať všetko kladné 
a užitočné. Leibniz hľadal cesty pre zmierňovanie protikla-
dov, napríklad aj náboženstva s rozumom, aby zlúčil premýš-
ľanie so zbožnosťou. Robil vedu pre človeka.

Z odkazu
Ľudskú stránku tohto posla vedy a filozofie charakterizujú aj 
jeho vlastné slová:
• Viac ako čokoľvek iné ma tešila tá skutočnosť, že som pra-

coval nie podľa cudzích myšlienok, ale podľa vlastných 
sklonov.

• Kedykoľvek sa naučím niečo nové, hneď uvažujem, či by sa 
z toho nedalo niečo vyťažiť pre život.

• I keď patrím k tým, ktorí sa dôkladne zaoberali matemati-
kou, neprestal som od svojej mladosti uvažovať o filozofii, 
pretože sa mi zdalo, že má prostriedky na to, aby sa jasný-
mi dôkazmi zistilo niečo spoľahlivé.

• Tí, ktorí sa radi zaoberajú detailmi vedy, opovrhujú ab-
strakciou a všeobecným výskumom. Tí, ktorí prehlbujú 
princípy, zriedka vniknú do jednotlivostí. Ja si vážim rov-
nako obidve, lebo som zistil, že analýza princípov slúži na 
vyjadrenie detailov.

• Umenie je najvyšší výraz akejsi vnútornej a neuvedome-
nej aritmetiky... Hudba je radosť duše, ktorá robí výpočty, 
sama si toho nevšímajúc.

• Dával som prednosť vede a umeniu, pretože ony neustá-
le zvyšujú slávu božiu a ľudské blaho... Veda a remeslo sú 
skutočnými pokladmi ľudského rodu, pretože pomocou nich 
umenie premáha prírodu a civilizované národy sa líšia od 
barbarských... Od detstva som mal rád vedu, zaoberal som 
sa ňou a mal som šťastie...

Gottfried Wilhelm Leibniz, nesporne epochálny zjav eu-
rópskej vedy, zmierovateľ protikladov, túžil po harmónii ná-
rodnej, náboženskej i všeobecne myšlienkovej, ústiacej do 
hlboko ľudskej a tvorivo nezištnej spolupráce. 

Dušan Jedinák
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Nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
v Bratislave a ďalšími školami a inštitúciami usporiada dňa 
14. 9. 2016 v Bratislave 1. ročník Vedeckého veľtrhu na ná-
mestí NC Eurovea. Oficiálne otvorenie veľtrhu sa predpokla-
dá o 9:30 hod. uprostred areálu podujatia. Podujatie bude tr-
vať až do neskorých popoludňajších hodín. Ďalšie informácie 
nájdete na webovej stránke www.vedeckyveltrh.sk.

Vedecký veľtrh prináša celodenný zábavný program pre 
deti a mládež, v rámci ktorého budú rôzne oblasti vedy a vý-
skumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Je 
určený najmä pre deti školského veku (6 – 18 rokov) a pre ich 
rodičov a zameraný na povzbudenie záujmu slovenskej mlá-
deže o význam vedy v každodennom živote a prípadnú budú-
cu kariéru vo vedeckých odboroch. Okrem toho, že sa účast-
níci budú môcť zapojiť do rôznych pokusov a vedeckých 
hier, je pripravený pútavý program, ktorý bude zaujímavý aj 
pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť.

Patrónom 1. vedeckého veľtrhu v Bratislave je prof. 
RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadé-
mie vied.

Cieľ	Vedeckého	veľtrhu

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou pri-
blížiť vedu študentom a žiakom základných a stredných škôl, 
ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné školy, vedecké 
ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, 
ktoré sa veľtrhu zúčastnia, sa vo svojich stánkoch pokúsia 
ukázať, že veda je všade okolo nás a že je potrebná v každo-
dennom živote. Návštevníci si budú môcť niektoré pokusy 
sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti 
v súťažných kvízoch.

„Je veľmi dôležité podporovať vedecký potenciál v deťoch 
už od útleho detstva. Veda je veľmi perspektívna disciplína. 
Vďaka skorému podchyteniu talentov môže byť veľa šikov-

ných ľudí prínosom pre Slovensko, a zároveň preraziť na glo-
bálnej úrovni,“ – povedal prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., 
dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Účastníci sa už teraz môžu tešiť napríklad na rôzne ukážky 
z oblasti robotiky a elektrotechniky, ktoré bude prezentovať 
napríklad Stredná odborná škola v Starej Turej či Stredná 
priemyselná škola v Trnave. Zaujímavosťou budú aj pokusy 
v prenosnom chemickom laboratóriu Strednej odbornej školy 
v Hlohovci. Na svoje si 
prídu aj návštevníci, ktorí 
sa zaujímajú o astronó-
miu. Na veľtrhu sa totiž 
zúčastní Astronomický 
klub z Bratislavy a Mo-
bilné planetárium z Pra-
hy.

V susednej Českej re-
publike sa minulý rok ko-
nal jeho 3. ročník pod ná-
zvom Vědecký jarmark. 
Posledný vedecký veľtrh 
v Prahe navštívilo viac 
ako 13 000 účastníkov. 

Chcete	vystavovať	na	1.	Vedeckom	veľtrhu?
● Viete predviesť zaujímavé experimenty alebo pokusy?
● Chcete predstaviť a odprezentovať nie celkom bežné pos-

tupy na dosiahnutie zaujímavého výskumného cieľa?
● Môžete sa podeliť s ostatnými o zaujímavé skúsenosti 

a činnosti spojené s vedou?
Zúčastnite sa aktívne vedeckého veľtrhu a staňte sa súčas-

ťou tejto akcie. Záujmové organizácie, združenia a kluby 
môžu vystavovať bezplatne. 

Organizátorov môžete kontaktovať vyplnením formulára 
na stránke: www.vedeckyveltrh.sk (časť „Prezentujúci“) alebo 
e-mailom na adrese: dmarekova@vedanasbavi.sk.

Predstavujeme

vedecký veĽTrh prvýkráT na slovensku

VSTUP  
ZDARMA

14. septembra 2016
od 8.30 do 17.30

Miesto konania: námestie Eurovea

www.vedeckyveltrh.sk

POZVÁNKA 23 6 19 39

Vanadium
50.9415

Carbon
12.011

Potassium
39.0983

23 45

Vanadium
50.9415

Rhodium
102.906

Yttrium
88.90585

zábavné interaktívne podujatie

Organizátori:

Veda nás baví n.o.
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V ďalších číslach časopisu nájdete

Rastliny okolo nás

Rwanda – švajčiarsko afriky?

drienčanský kras

popocatepetl

operence okolo nás

 Výnimka potvrdzuje pravidlo



Počas školského roka 2016/2017 vyjdú tri čísla časopi-
su Mladý vedec. Cena jedného čísla v bežnom predaji bude 
2,54 € vrátane DPH. Celoročné predplatné časopisu ponú-
kame školám v mimoriadne zvýhodnenej cene vo výške 
4,95 € vrátane DPH, pričom k objednávke pripočítame poš-
tovné a balné podľa počtu odoberaných kusov. Pri väčších 
objednávkach nad 50 kusov poskytujeme množstevné zľavy,  
výška poštovného a balného bude určená tiež individuálne. 
Tento spôsob zvýhodňuje veľké objednávky pred menšími, 
preto odporúčame objednávať časopis spoločne prostredníc-
tvom školy alebo rodičovského 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 obsahujúci informácie o odberateľovi, jeho adrese, 
mene kontaktnej osoby, IČO, DIČ a počte kusov nám zašli-
te na našu e‑mailovú adresu predplatne@mladyvedec.sk ale-
bo poštou. Po prijatí objednávky vám e-mailom zašleme fak-
túru. Po jej uhradení vám zašleme časopisy. 

Ďalšie informácie o objednávaní časopisu, aktuálne ceny 
poštovného a balného a objednávkový formulár 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 2016/2017

9. Ročník fotogRafickej súťaže
Aj tento rok vyhlasujeme 9. ročník fotografickej súťaže pre 
čitateľov časopisu Mladý vedec. Súťaže sa môžu zúčastniť 
všetci čitatelia časopisu Mladý vedec. Do súťaže 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 14. septembra 2016 e‑mailom na našu ad-
resu fotosutaz@mladyvedec.sk. Ku každej zasielanej fotogra-
fii pripojte jej názov, meno autora a kontaktné údaje. V prí-
pade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na vyššie uvedenej  
e-mailovej adrese.

fotohádanky


