




Vedci zaoberajúci sa vedami o človeku a o jeho 

správaní hovoria, že ľudské vnímanie je výberové. 

Vraj vidíme len to, čo chceme vidieť a počujeme 

len to, čo chceme počuť. Aby ste si overili, že je to 

skutočne tak, stačí sa v najbližších dňoch zamerať 

na nejakú konkrétnu situáciu, predmet či informá-

ciu, ktorú si sami zvolíte a usilujte sa ju vyhľadávať. 

Napríklad pozorujte, koľko jazdí po cestách bielych 

áut. Po niekoľkých dňoch zistíte, že ich je oveľa viac 

ako ostatných. To isté by sa však stalo, ak by ste sa 

zamerali na inú farbu auta, na množstvo cyklistov na 

cestách, na používanie určitých slov medzi ľuďmi alebo na zaujímavé vedecké objavy. Na čo 

sa zameriate, či už pozitívne alebo negatívne, to budete častejšie vidieť či počuť. Nazýva sa 

to aj programovanie myslenia. 

A práve o to ide aj vedcom a výskumníkom, pracujúcim na rozvoji umelej inteligencie. 

Možno aj preto, aby sa pri niektorých činnostiach eliminoval ľudský faktor a jeho skreslené 

vnímanie reality, snažia sa mapovať mozog človeka. Algoritmy, ktoré na základe tohto mapo-

vania vznikajú, povedú napríklad k zdokonaľovaniu systémov pre autonómne autá alebo 

k jednoduchšiemu ovládaniu umelých končatín. Môžu sa využívať na objavovanie nových 

postupov, liekov alebo terapií v medicíne. Vďaka novým technológiám a stále dokonalejšiemu 

hĺbkovému strojovému učeniu nás v dohľadnom čase čakajú veľké objavy. O umelej inteli-

gencii a tajomstvách mozgu si prečítate aj v hlavnom článku tohto čísla Quarku.

Ak by ste sa v posledných týždňoch či mesiacoch zamerali na hľadanie informácií o mole-

kulárnej biológii, bioinformatike alebo o genetike, zistili by ste, že ich je oveľa viac než kedy-

koľvek predtým. Dokonca podľa odborníkov má byť 21. storočie storočím biotechnológie. 

O tom, čo je to molekulárna biológia, prečo sa biotechnológia dostáva do popredia, ako je 

spojená s nástupom informačných technológií, ale aj o tom, či sa končí éra antibiotík sme sa 

rozprávali s profesorom Jánom Turňom, riaditeľom CVTI SR. 

Možno patríte medzi ľudí, ktorí si väčšmi všímajú prírodu, zameriavajú sa na jej krásy  

a zároveň vyhľadávajú vysvetlenia rôznych javov a udalostí, potom vás zaujme článok Miro-

slava Sanigu o obyčajných vrabcoch. Kedysi ich bolo oveľa viac, no v súčasnosti sa ich počet 

radikálne znižuje. Ak ich začnete pozorovať, zistíte, že až také obyčajné nie sú a pri pozor-

nejšom hľadaní iste nájdete aj väčšie kŕdle vrabcov. Napríklad pri západe slnka, o ktorom sa 

dočítate viac aj v aktuálnom čísle v článku Fyzika romantiky.

Milí čitatelia, prajem vám príjemne strávené chvíle pri čítaní všetkých 56 strán júnového 

Quarku a nech už si naprogramujete myslenie akokoľvek, nech nájdete to, čo hľadáte.
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4 Robot ako úhor
Robota podobného úhorom vyvi-

nuli inžinieri a morskí biológovia na Kali-
fornskej univerzite v San Diegu a v Berke-
ley. Na pohyb vo vode využíva umelé 
svaly naplnené vodou.

7 Hlbšie k tajomstvám mozgu
Výskumníci z Princetonskej univer-

zity si v spolupráci s firmou Intel dali za 
cieľ zmapovať ľudský mozog v reálnom 
čase. Pomôže to ďalšiemu rozvoju umelej 
inteligencie. 22 Kam miznú obyčajné 

vrabce?
Vrabce posedávajúce v hlúčikoch na stro-
moch, kríkoch alebo na plotoch patrili v 
minulosti ku koloritu našich dedín i miest. 
Na úsvite tretieho milénia sa stali tieto 
obrázky zriedkavosťou.

27 Čo robí pavúka pavúkom
Pavúky a niektoré ďalšie osem-

nohé článkonožce zo skupiny pavúkovcov 
patria medzi evolučne najúspešnejšie bez-
stavovce. Usídlili sa na súši a ostali verné 
životu pri zemi.

30 Kúpanie (ne)povolené
S nastávajúcou sezónou kúpania 

pribúdajú v redakcii otázky: Ako sa posu-
dzuje, či je voda vhodná na kúpanie a čo 
všetko musí voda spĺňať? 

32 Najväčšie letiská sveta
Počty pasažierov leteckých 

spoločností neustále rastú. Cestovanie 
vzduchom je však rozdelené nerovno-
merne a ukazujú to aj údaje o cestujúcich 
na najväčších letiskách sveta. 

34 Modulárne jadrové reaktory
Už čoskoro by sa v jadrovej ener-

getike mohla začať nová éra. Malé jadrové 
reaktory by mohli v budúcnosti vyrábať elek- 
trinu a nahradiť veľké a technicky zložité 
jadrové elektrárne.

36 Sochy, ktoré  
neprehliadnete

Najvyššie sochy sveta stoja na viditeľných 
miestach, aby vynikla ich monumentálnosť. 
Sochy niektorých umelcov sú aj prostried-
kom na vytváranie trikov, ktoré narúšajú 
logiku diváka. 

44 Slovenská stopa v 3D tlači
3D tlač je technológia, ktorá 

vznikla v 80. rokoch 20. storočia ako tech-
nológia na výrobu modelov pre výrobu. 
Vďaka 3D tlači je možné tvoriť objekty 
priamo z digitálnych podkladov. 

46 Zvládli dávnu katastrofu
Najnovšie výskumy ukazujú, že 

výbuchy supersopky Toba na Sumatre 
neboli pre náš druh až také smrtonosné, 
ako sa doteraz predpokladalo.

48 Fyzika romantiky
Západ Slnka sa začína v okamihu, 

keď sa Slnko dotkne horizontu, a končí 
sa, keď sa celkom stratí. Často ide o úkaz 
plný romantiky, je však dobré vedieť, čo je 
v skutočnosti západ Slnka.

51 Polyhistor a encyklopedista
V týchto dňoch uplynie 175 rokov 

od narodenia slovenského polyhistora, 
encyklopedistu a fyzika Ivana Branislava 
Zocha. Vydal aj prvú slovenskú učebnicu 
fyziky.
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12 Hračky pre agenta 007
Agent Q vďaka rýchlo sa rozví-

jajúcim technológiám môže pre svojho 
kolegu legendárneho Jamesa Bonda 
pripravovať čoraz sofistikovanejšie hračky. 

14 V bankách sa zosmartieva
V nasledujúcich piatich rokoch 

uvidíme vo svete bankových platieb viac 
zmien, než sme mohli zaregistrovať počas 
posledných piatich desaťročí.

16 Ako sa hráme s DNA
Podľa odborníkov má byť 21. storočie 

storočím biotechnológie. Nielen o per- 
spektívach vedy sme sa rozprávali s ge-
nerálnym riaditeľom CVTI SR a mole-
kulárnym biológom prof. RNDr. Jánom 
Turňom, CSc.

20 Najvzdialenejšia osamelá 
hviezda

Astronómovia objavili najvzdialenejšiu 
pozorovanú osamelú hviezdu. Nevidia ju 
ani najväčšie ďalekohľady na svete, vedci ju 
identifikovali vďaka tzv. gravitačnej šošovke.



Ľudia vykonávali operácie 
mozgu – alebo aspoň vŕ- 
tali diery do lebiek jeden 
druhému – už tisícročia. 
Ako však získali prax? Nová 
štúdia analyzujúca nádher-
ne vyvŕtanú dieru do lebky  
5 000-ročnej kravy nazna-
čuje, že zrejme zdokona-
ľovali svoje zručnosti na 
zvieratách.

Predmetná hovädzia lebka sa našla na neolitickom nále-
zisku vo francúzskom Champ-Durand, asi 40 kilometrov 
od pobrežia Atlantického oceánu, ktoré bolo dôležitým 
uzlom pre obchod so soľou a dobytkom 3 400 – 3 000 
rokov pred n. l. Vedci si pôvodne mysleli, že lebečnú dieru 
spôsobila traumatická rana od inej kravy, no iní za tým 
videli prácu ľudskej ruky. Aby zistili, či za to boli zodpoved-
ní pradávni ľudskí chirurgovia, vedci porovnali diery v krav-
skej lebke s dierami v dvoch ľudských lebkách z Francúz-
ska, datovaných do toho istého obdobia. Z dlhých rovných 
rezných rán bolo jasné, že ľudské lebky podstúpili nejaký 
druh primitívnej operácie mozgu. S pomocou kombinácie 
silného mikroskopu, lupy a 3D rekonštrukcie výskumníci 
hľadali znaky, ktoré by prezrádzali zámerné sekanie do 
kravskej lebky. Dlhé, paralelné značky obklopujúce dieru 
a stopy škrabavého pohybu sa zhodovali so znakmi náj-
denými okolo otvorov v ľudských lebkách. Nie je jasné, či 
krava bola živá alebo mŕtva, keď sa operácia uskutočnila, 
ale ak bola nažive, zviera dlho nežilo, lebo jeho lebka nevy-
kazuje nijaké známky uzdravenia, napísal Fernando Rami-
rez Rozzi z francúzskeho Národného centra pre vedecký 
výskum pre Scientific Reports.

Mozgová chirurgia v neolite 

Magazín

Foto F. R. R./CNRS
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Zanášač čierny, foto wikipédia

Zanášače čierne (Molothrus ater) sú jedny z najšikovnejších príživníkov prírody. Namiesto 
toho, aby sa starali o potomstvo, nakladú svoje vajíčka do hniezd nič netušiacich spevav-
cov, ktoré odchovajú nevlastné vtáčatá ako svoje vlastné. Teraz vedci našli ďalší spôsob, 
akým tieto prefíkané vtáky môžu ubližovať hostiteľom – ich extrahrubé škrupiny vajec 

dokážu pri spadnutí do hniezda rozbiť hostiteľove vajíčka. Niektorí výskumníci sa 
domnievajú, že osiroteným embryám poskytujú pridaný vápnik alebo ochra-

ňujú vajíčka pred ostrými zobákmi ich náhradných rodičov.
S podozrením, že za tým môže byť aj niečo iné, jeden tím vedcov začal 
experiment púšťania vajíčok. Vedci zhromaždili 157 čerstvo naklade-

ných vajíčok a pustili ich na vajíčka hostiteľov z výšky 6 centimetrov. 
Vzápätí však obrátili scenár a púšťali hostiteľské vajíčka orieškov, 

sedmohláskov a drozdov na vajíčka zanášačov. Tie však boli 
takmer imúnne proti rozbitiu v oboch scenároch, s iba 

3,6 % šancou na poškodenie. No vajíčkam zanášačov 
sa podarilo rozbiť vajíčka ich hostiteľa približne 

10-násobne častejšie. V divočine kladenie týchto 
smrtiacich, hruboškrupinových vajíčok ľstivo 

eliminuje potenciálnych potravinových kon-
kurentov z hniezda ešte predtým, než sa 

vyliahnu.

Špekulantské zanášače

Einstein by sa divil
Kvantové prepojenie je schopnosť dvoch oddelených objektov mať spoločný 
stav – ak jeden zmení stav, okamžite ho zmení aj druhý, aj keby ich delila vzdia-
lenosť niekoľkých svetelných rokov. Albert Einstein tento jav nazval strašidelnou 
akciou na diaľku. Vedci už preukázali reálnosť kvantového prepojenia v čoraz 
väčších vzdialenostiach, dokonca od Zeme až po satelit vo vesmíre. No prepojené 
častice boli len vo veľkosti atómov či elektrónov. Teraz však výskumníci uvádzajú, 
že takéto prepojenie sa dá sledovať aj na objektoch viditeľných voľným okom.

Simon Gröblacher a jeho kolegovia z Technickej univerzity v holandskom meste 
Delft vytvorili kvantové prepojenie kremíkových mikrorezonátorov vo veľkos-
ti baktérie na kremíkovom čipe. Vedci pripojili čipy k optickému vláknu a aby 
sa zabránilo vibráciám, celý systém ochladili takmer na absolútnu nulu. Pomo-
cou šikovne riadených laserových impulzov pridali dostatok energie, aby jeden 
rezonátor vibroval trochu silnejšie ako druhý. Meraním svetla vychádzajúceho  
z prístroja výskumníci overili, že pridaná energia bola spoločná pre obe struny, 
čo je znak kvantového prepojenia. No tento stav sa im podarilo dosiahnuť len na 
zlomok sekundy.

Mika Sillanpää z fínskej 
univerzity v Aalto zvolil so 
svojím tímom iný prístup. 
Použili miniatúrne bubny  
z vibrujúcej hliníkovej 
membrány so šírkou ľud-
ského vlasu. Systém museli 
takisto ochladiť takmer na 
absolútnu nulu. Potom na 
bubny pôsobili mikrovlno-
vými impulzmi a sledovali 
kvantové stavy bubnov. 
Ukázalo sa, že bubny 
majú spoločný kvantový 
stav, pričom prepojenie 
môže trvať neobmedzený 
čas, pokiaľ budú na bubny 
pôsobiť mikrovlny.

Bubnové hlavice vibrujú vysokou frekvenciou 
ultrazvuku a vibráciami vytvorili kvantové prepojenie, 
foto Univerzita Aalto.

Hniezdo s jedným hnedým 
vajcom zanášača, foto 
wikipédia
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Magazín

Inovatívny robot podobný úhorom, ktorý vyvinuli inžinieri  
a morskí biológovia na Kalifornskej univerzite v San Diegu  
a v Berkeley, môže ticho plávať v slanej vode bez elektrického 
motora. Namiesto toho robot používa umelé svaly naplnené 
vodou. Robot je pripojený k elektronickej doske, ktorá zostáva 
na povrchu. Vedci sa inšpirovali priesvitnými larvami úhora Lep-
tocephalus a skonštruovali pre robota jemné, priesvitné, umelé 
svalstvo. Náš robot namiesto vrtule používa jemné umelé svaly, 
aby sa pohyboval ako úhor pod vodou bez toho, aby vydal aký-
koľvek zvuk, povedal člen vedeckého tímu Caleb Christianson.
Robot má aktuátory známe ako dielektrické elastomérové 
ovládače (DEA). DEA je sľubná technológia pre robotiku či 
umelé svalstvo, pretože v porovnaní s inými aktuátormi má 
rýchle reakcie, nízku cenu a vysokú efektivitu. Modul pozo-
stáva z dvoch oddelených tekutinových komôr uzavretých 
tromi vrstvami dielektrického elastoméru. Pretiahnutý dizajn 
umožňuje zariadeniu plávať rýchlosťou až 1,9 milimetra za 
sekundu. Robot potrebuje veľmi málo energie na vytvorenie 
tzv. úhorieho pohybu. Vedci potvrdili, že v budúcnosti sa budú 
venovať optimalizovaniu rýchlosti a efektivity robota. No už 
teraz dokázali, že sú schopní vyrobiť nenápadný, maskovateľný 
a priesvitný stroj s priemernou priepustnosťou  94 %, imitujúci 
mladého úhora. Jedného dňa možno bude tvoriť súčasť flotily 
podmorských robotov monitorujúcich vodné prostredie.

Obyvatelia peruánskeho mesta Huanchaco, hlavného mes-
ta bývalého impéria Chimú, si prvý raz všimli ľudské kosti  
v roku 2011. Archeológovia v Peru tam teraz objavili niečo, 
čo sa môže považovať za najväčšiu masovú obetu detí. 
Asi pred 550 rokmi obyvatelia impéria Chimú rituálne zabili 
a pochovali najmenej 140 detí vo veku 5 – 14 rokov a 200 
mladých lám, spoločne hovoria Gabriel Prieto z National 
University of Trujillo v Peru a John Verano z Tulane University  
v New Orleanse, vedúci bádateľských tímov. J. Verano dodá-
va: Neexistujú ďalšie príklady detských obiet inde vo svete, ktoré 
by sa dali porovnať s rozsahom tejto udalosti v Chimú.

Okrem niekoľkých neúplných kostier vykopané kostry 
detí a lám vykazovali rezy na hrudných kostiach a vykĺbené 
rebrá, čo naznačuje, že im otvorili hrude a pravdepodobne 
im vybrali srdcia. Našli sa aj kostry troch dospelých vrátane 
dvoch žien s násilnými poraneniami hlavy. Zdá sa, že tiež 
mohli byť obeťami tohto rituálu.

Uhlíkové datovanie, najmä povrazov ponechaných okolo 
krkov lám, posúva udalosť približne k roku 1450, krátko pred 
tým, než Inkovia dobyli Chimú v roku 1470. Zaschnutá vrst-
va bahna, zakrývajúca niektoré z pieskových hrobov, bola 
pravdepodobne výsledkom záplav spôsobených masívny-
mi dažďami. Agrikultúrna kríza spôsobená opakovanými 
záplavami mohla viesť vodcov Chimú k obetovaniu detí ich 
bohom.

Robot ako úhor

Masová obeta detí

Foto UCSD

Nečinnosť zabíja
Vesmírne lety a prostredie so zníženou gravitáciou, aké je na Mesiaci či na 
Marse, vystavuje astronautov menšiemu gravitačnému poľu v porovnaní  
s tým, čo je na Zemi, aj prostrediu s malým obsahom kyslíka.

Medzinárodný tím vedcov vedený fyziológmi z Udinskej univerzity pri-
šiel k záveru, že nečinnosť astronautov počas vesmírnych letov predstavuje 
významné riziko pre ich svalstvo. Mitochondrie nachádzajúce sa v bunkách 
používajú kyslík na výrobu energie v procese zvanom oxidačný metaboliz-
mus. Inými slovami – byť aktívny vyžaduje oxidačný metabolizmus svalov. 
Prostredie vesmírnych letov, ktoré je hypoxické (chudobné na kyslík), tak 
zhoršuje ich fungovanie. Vedci však zistili, že samotná nečinnosť môže mať 
badateľnejší vplyv na svalstvo upínajúce sa na kostru než nedostatok kyslíka, 
čiže pre svaly je v porovnaní s hypoxiou horšia nečinnosť. 

Keďže nečinnosť a hypoxia sa často spájajú s mnohými vážnymi kardio-
vaskulárnymi a dýchacími ochoreniami, toto zistenie bude mať relevantné 
dôsledky na terapeutické a rehabilitačné zásahy pre pacientov s chronickými 
ochoreniami charakterizovanými imobilitou a hypoxiou: náprava hypoxie by 
mohla byť menej kritická ako náprava 
nečinnosti. Podľa šéfa projektu 
Bruna Grassiho tento výskum 
pomôže pripraviť astro-
nautov na vesmírne lety 
a zlepšuje naše chápa-
nie toho, ako svaly 
reagujú na dlhé 
intervaly nečin-
nosti v spojení 
s hypoxiou.

Foto Pixabay

Impérium Chimú
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Zvyčajne chemici vytvárajú molekuly miešaním mnohých základných 
atómov, z ktorých sa niektoré k sebe prilepia, čím vytvoria požadovanú 
zlúčeninu. No teraz po prvý raz výskumníci z Harvardovej univerzity 
hrali dohadzovačov medzi dvoma špecifickými atómami a spájali ich, 
aby vytvorili molekuly.

V novej superkontrolovanej chemickej reakcii zachytili jediný atóm 
sodíka v jednej optickej pinzete (ide o zariadenie zachytávajúce 
malé častice v laserovom lúči) a atóm cézia v druhej. Oba atómy boli 
schladené na menej než jednu tisícinu stupňa nad absolútnou nulou. 
Výskumníci prisúvali pinzety k sebe, až kým sa laserové lúče nepretínali, 
čo dovolilo atómom sodíka a cézia, aby sa zrazili. Tretí laser vystrelil na 
atómy pulz svetla na zvýšenie energie, čo pomohlo atómom spojiť sa 
do molekuly cézia sodného.

Takéto vytváranie samostatných molekúl by mohlo výskumníkom 
pomôcť študovať kolízie atómov v čo najkontrolovanejšom možnom 
prostredí, ako aj pozorovať, ako sa molekuly správajú v izolácii. Optická 
pinzeta by sa mohla použiť aj na vytvorenie molekúl so špecifickými 
kvantovými vlastnosťami, píše spoluautorka štúdie Kang-Kuen Ni  
v článku v časopise Science.

Keď bola Slnečná sústava pred 4,5 miliardy rokov vo svojich začiatkoch, húf 
protoplanét krúžil okolo Slnka. Niektoré splynuli do väčších más, iné sa rozbili 
na kúsočky pri rôznych kolíziách. Kolízie vyprodukovali nespočetné množstvo 
fragmentov kozmických šrapnelov, z ktorých niektoré obiehali Slnko ako 
asteroidy bohaté na uhlík. Analýza kúskov takéhoto asteroidu pod-
poruje myšlienku, že sú to pozostatky jednej zo stratených planét 
Slnečnej sústavy, z ktorých niektoré mohli byť veľké ako Merkúr, 
či dokonca väčšie.

Meteority Almahata Sitta, ktoré pršali na Núbijskú púšť v roku 
2008, zahŕňali množstvo hrubozrnných, na uhlík bohatých frag-
mentov známych ako ureility. Vnútri sú drobné diamanty, ktoré 
pri svojom vzniku merali v priemere až 100 mikrometrov, čo 
je aspoň 100-krát viac než nanodiamanty vytvárajúce sa pri 
kolízii planetárnych objektov. Tie sú zasa oveľa väčšie než dia-
manty, ktoré vznikajú kondenzáciou z uhlíkovej pary vnútri 
oblakov medziplanetárneho plynu a prachu. Vedci si myslia, 
že diamanty v meteoritoch Almahata Sitta vznikli hlboko vo 
veľkej protoplanéte skôr, ako sa rozbila a zmenila na kozmický 
šrapnel. 

Bublinky sulfidov bohatých na železo v týchto meteorických 
diamantoch poskytujú kľúčové stopy o veľkosti pôvodnej planéty. 
Pretože minerály sa mohli vytvoriť len pri asi 200-tisícnásobku tlaku 
zemskej atmosféry na hladine mora, diamanty sa vytvorili v blízkosti 
centra protoplanéty veľkej aspoň ako Merkúr, alebo sa vytvorili tesne pri 
jadre bohatom na kov telesa s minimálnou veľkosťou Marsu.

Divotvorná pinzeta

Potomkovia stratených planét 

Magazín

Ilustračné foto Pixabay

Koniec vŕtačkám?
Výskumníci z Washingtonskej univerzity ukázali, že nové biogénne 
dentálne produkty by teoreticky mohli obnoviť zuby a vyliečiť kazy 
aj bez terajších nákladných a nepríjemných liečebných postupov.

Zubnú sklovinu produkujú bunky typu ameloblast. Tie vylučujú 
proteíny, ktoré tvoria sklovinu, kým je zub ešte v ďasne. Keď sa však 
proces tvorby zubnej skloviny zavŕši a zub vyrastie z ďasna, amelo-
blasty odumrú a my po zvyšok života postupne strácame sklovinu.

Tím vedcov sa nechal inšpirovať bielkovinami tvoriacimi prirodzené 
zuby a navrhol novú metódu opravy zubnej skloviny. Jej základom je 
proteín podieľajúci sa na tvorbe tvrdej skloviny – amelogenín. Vedci 
navrhli peptidy odvodené zo štruktúry amelogenínu – sú totiž schop-
né biomineralizácie, čo je spôsob biologickej regenerácie obnovujú-
cej minerálnu štruktúru, ktorá sa nachádza v natívnej zubnej sklovine. 
Každé použitie technológie vo forme zubnej pasty, gélu či roztoku 
umožňuje nanášanie novej skloviny s hrúbkou 10 až 50 mikrometrov. 
Ľudia by si tak mohli každodenne obnovovať a posilňovať zubnú 
sklovinu v rámci bežnej preventívnej starostlivosti o zuby. 

Remineralizácia pomocou peptidov je zdravá alternatíva súčasnej 
starostlivosti o zuby, povedal profesor materiálovej vedy a techniky  
a vedúci autor štúdie Mehmet Sarikaya. Podľa neho treba ešte vyko-
nať testy, aby sa zistilo, či peptidový roztok funguje rovnako dobre  
v ústach ako v laboratóriu.

Robot ako úhor
Foto UCSD
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Koncept umelca zachytáva 
nebeské teleso s veľkosťou nášho 
Mesiaca, ktoré veľkou rýchlosťou 
zasahuje do planéty veľkosti 
Merkúra, foto NASA/JPL-Caltech.



Magazín

Grafén, ktorý tvorí jedna vrstva atómov uhlíka, je najpevnejší známy 
a čoraz častejšie nazývaný zázračný materiál. Tím vedcov z britskej 
Exeterskej univerzity informoval v časopise Advanced Functional Mate-
rials, že ho použili na vytvorenie nového typu betónu, ktorý je oveľa 
pevnejší, odolnejší proti vode a ekologickejší. Zmiešali vločky grafénu 
s vodou a túto zmes použili pri výrobe tradičného betónu. Výrobný 
proces grafénového betónu je údajne lacný a zvládnuteľný aj v prie-
myselnej miere.

Pri testovaní vedci zistili, že betón spevnený grafénom je o 146 % 
pevnejší v tlaku, o 79,5 % pevnejší v ohybe a priepustnosť vody je 
4-krát nižšia. Navyše spĺňa britské aj európske normy v stavebníctve. 
Zvýšená pevnosť a odolnosť proti vode by mali konštrukcie vyrobené 
z takéhoto betónu urobiť trvácnejšími. Nebude ich potrebné tak často 
opravovať, a teda bude treba vyrábať menej klasického betónu, kto-
rého hlavnou zložkou je cement. A práve ten je významný zdroj emisií 
oxidu uhličitého. Okrem toho pridaním grafénu do betónu sa o 50 % 
zníži spotreba iných použitých materiálov vrátane cementu. Ušetrí sa 
tak 446 kg emisií oxidu uhličitého na tonu betónu, čo robí z nového 
typu betónu ekologickejší materiál. Je to prvý, ale rozhodujúci krok 
správnym smerom, aby sme zachovali udržateľný stavebný priemysel 
pre budúcnosť, povedal vedúci výskumu Dimitar Dimov.

Pod cirkuláciu oceánov sa podpisujú vietor a vlny. 
Nová štúdia ukazuje, že by sa mal pridať tretí faktor 
– zooplanktón.

S touto myšlienkou prišiel John Dabiri, ktorý 
sa špecializuje na mechaniku tekutín na 
Stanfordovej univerzite, a jeho kolego-
via pri laboratórnom skúmaní zhlukov 
centimeter dlhých jedincov. Naplnili 
malé nádrže planktónom a vodou rôz-
nej hustoty. Pretože voda láme svetlo 
podľa svojej hustoty, mohli vidieť, ako sa 
krúti okolo malých oceánskych organizmov.  
J. Dabiri bol prekvapený, aké veľké bolo toto víre-
nie v porovnaní s veľkosťou organizmov. Vedci preto 
postavili dve rozmerné nádrže, jednu vysokú 1,2 met-
ra a vybavenú modrými diódami vyžarujúcimi svetlo,  
a druhú vysokú dva metre osvetlenú modrým laserom. 
Pridali vodu dvoch rôznych salinít a až 135 000 malých 
oceánskych organizmov do každej z nich. Po tom, čo 
sa živočíchy usadili na dne, vedci zapli svetlá ale-
bo laser, čo spôsobilo, že organizmy začali plávať 
k hladine, a tak spôsobili, že sa dve vrstvy vody 
zmiešali až 1 000-násobne rýchlejšie, než keby boli organizmy v pokoji. 
Individuálne vírenie vytvorené každým jedincom nie je silné, ale keď 
víria spolu, vytvárajú značný spodný prúd. J. Dabiri preto predpokla-

dá, že ich vplyv na oceánsku cirkuláciu je značný, možno dokonca 
väčší než vplyv vetra: Teraz je jasné, že ekológia zvierat potrebuje byť 
zapracovaná do modelov fungovania oceánov.

Grafén zozelení betón

Vesmírne GPS

Ilustračné foto wikipédia

Pokazené svieti 
Detektory patogénov zabudované do plastových fólií by nás mohli 
jedného dňa ušetriť otravy jedlom.

Tím chemického inžiniera Carlosa Filipeho na McMaster Universi-
ty v kanadskom Hamiltone vytvoril nový druh flexibilného obalu 
pokrytého molekulami, ktoré sa rozsvietia, keď sa dotknú buniek 
E. coli. Tento typ senzora taktiež svieti v prítomnosti molekúl vylu-
čovaných E. coli, takže materiál nemusí byť v priamom kontakte  
s bunkami baktérie, aby indikoval kontamináciu jedla. Senzory asi 
vo veľkosti poštovej známky jasne fluoreskovali, keď sa testovali 
na skazenom mäse a jablkovom džúse, ale nesvietili, keď sa senzor 
dotkol neskazených vzoriek. Iný tím vedcov vytvoril prípojku k smart- 
fónu vo veľkosti zápalkovej škatuľky, ktorá deteguje fluorescenciu, 
čo by sa dalo použiť na skontrolovanie zabaleného jedla doma pred 
jeho otvorením, hovorí Filipe. Obchody s potravinami by mohli tiež 
poskytnúť skenery, aby si zákazníci mohli skontrolovať jedlo skôr, 
než ho kúpia.

Vedci plánujú spraviť aj senzory, ktoré svietia v prítomnosti ďal-
ších baktérií, ako je napríklad salmonela. Obaly na jedlo vybavené 
takýmito monitormi mikróbov by mohli pomôcť brzdiť rozširova-
nie ochorení spôsobených jedlom, pretože podľa WHO (Svetovej 
zdravotníckej organizácie) zabíjajú každý rok na celom svete asi 
420 000 ľudí.

Kolónie E. coli pri 
10 000-násobnom 
zväčšení,  
foto wikipédia
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Pripravila BP
Zdroje: Science Mag, Science News, Science Daily, futurism.com, eurekalert.org

Rôzne organizmy 
zooplanktónu, foto wikipédia



Hlbšie k tajomstvám 
mozgu

uMelá inteligencia
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Vďaka technológiám sa život 
úžasným spôsobom začína 
zjednodušovať. Možno nie 
je ďaleko deň, keď si len 
pomyslíme a technika za 
nás napíše mail či zapne 
klimatizáciu. 
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fMRI. Ide o systém tzv. funkčnej magnetickej 
rezonancie na mapovanie odozvy mozgu na 
vonkajšie a vnútorné podnety. Vďaka cloudu 
sa zhromažďované informácie z meraní fMRI 
a analýzy dajú použiť spoločne pre blaho 
všetkých.

SyStém FmRI 
Systémy fMRI fungujú trochu inak než bežná 
magnetická rezonancia mozgu. Tá, zjedno-
dušene povedané, využíva magnetizmus 
atómov a molekúl na vytvorenie statického 
3D obrazu, ktorý následne manuálne analy-
zuje lekár. Funkčná magnetická rezonancia 
má schopnosť detegovať dynamické zmeny 
v pomere oxyhemoglobínu a deoxyhemoglo-
bínu, čiže okysličeného a neokysličeného 
hemoglobínu, čo je krvné farbivo v červe-
ných krvinkách, viažuce na seba kyslík. Práve 
pomer okysličenia hemoglobínu a sledovanie 
prietoku krvi v mozgovej kôre používa fMRI 
na mapovanie neurálnej aktivity. Deoxyhe-
moglobín má paramagnetické vlastnosti, to 
znamená, že aj keď je bežne bez magnetic-
kých vlastností, v prítomnosti magnetického 
poľa je k zdroju poľa priťahovaný. Vďaka 
tomu pôsobí ako kontrastná látka pri mag-
netickej rezonancii. Aktívna časť mozgu spo- 
trebúva kyslík a poskytuje silnejší signál než 
ostatné, menej aktívne či neaktívne oblasti.

Vedci analyzujú nazbierané informácie, aby 
vytvorili akúsi myšlienkovú mapu. Tá zachy-
táva kognitívne štádiá a procesy v mozgu 
na úrovni jedného voxelu (3D pixel). Bežný 
mozgový sken obsahuje približne milión 
voxelov, z čoho vyplýva, že spracovanie si 
vyžaduje obrovský výpočtový výkon. Ide totiž 
o spracovanie reakcie okysličenia a prietoku 
krvi v každom bode mozgu definovanom 
voxelom, a to vzhľadom na vonkajšiu sen-
zorickú stimuláciu aj vnútorné myšlienkové 
procesy. Použitie umelej inteligencie je iba 
logické vyústenie potreby urýchlenia nielen 
procesu vytvárania a triedenia jednotlivých 
mozgových skenov, ale aj analýzy kvanta pro-
dukovaných dát s reakciami v reálnom čase.

Na ďalší stupeň pochopenia fun-
govania nášho hlavného riadia-
ceho orgánu je nutné jeho hlbšie 
skúmanie. Oveľa podrobnejšie, 

než aké sme doteraz vykonávali. Ideálny stav 
by nastal, keby sme vedeli doslova čítať myš-
lienky v reálnom čase, teda už počas toho, 
ako daná idea skrsne v mozgu. Keby sme 
vedeli merať pocity a presne identifikovať 
reakcie mozgu na každý stimul, bol by to 
veľký pokrok. A presne tento cieľ – mapo-
vať ľudský mozog v reálnom čase – si zvolili 
výskumníci z Princetonskej univerzity v spo-
lupráci s Intelom.

Asi to znie trochu paradoxne, no ľudský 
mozog nie je schopný spracovávať množ-
stvo údajov, ktoré sú výstupom meraní 
aktivity ľudského mozgu. Je preto potreb-
né siahnuť po úplne novom prístupe. Ten 
sprostredkujú umelé neurónové siete, zaží-
vajúce rozmach v podstate len posledných 
niekoľko rokov. Ešte nedávno by sa však 
takéto veľké množstvo mozgových skenov 
nedalo efektívne a zmysluplne analyzovať.

Výsledkom spoločnej práce univerzity 
a technologického giganta je ucelené rieše-
nie na skenovanie a analýzu údajov z meraní, 
ktoré sa združujú v cloude. Toto riešenie je 
typu open-source, takže ho môžu používať 
aj ďalšie inštitúcie, disponujúce skenerom na 

uMelá inteligencia

Funkčná magnetická rezonancia (fMRI) dokáže 
merať neurónovú aktivitu v reálnom čase,  
foto Fotky&Foto.



Umelá inteligencia sa učí priraďovaním 
mozgovej aktivity k určitému typu stimulov. 
Účastníkom výskumu ukazujú rôzne typy 
obrázkov a počas toho skenujú v reálnom 
čase ich neurálnu aktivitu. Vďaka strojové-
mu učeniu je umelá inteligencia schopná 
priraďovať obsah obrázkov k mozgovej 
aktivite a pri novom type obrázku potom 
dokáže odhadovať, ako by mala príslušná 
aktivita v mozgu vyzerať.

PReFRoNtálNy koRtex 
Úžitok z mapovania mozgu pomocou ume-
lej inteligencie má spočívať hlavne v mož-
nosti liečiť nielen fyziologicky podmiene-
né duševné poruchy. Jeho využitie sa isto 
nájde aj v nespočetnom množstve ďalších 
oblastí, napríklad v zdokonalení neurálnych 
rozhraní na ovládanie elektroniky, umelých 
končatín a pod. Vedecká časť Intelu, pres-
nejšie tím projektu Mind’s Eye, vidí výho-
dy aj vo vylepšení algoritmov na analýzu 
a spracovanie obrovského množstva dát, 
ktoré pri tomto projekte vzniká. Tieto zdo-
konalené algoritmy by sa mali dať následne 
využiť v strojovom učení umelej inteligen-

Kognitívna neuroveda potvrdzuje, že 
kreativita, myšlienky a logické myslenie 
vznikajú v prefrontálnom kortexe, ktorý sa 
nachádza v prednej časti lebky. Práve pri 
problémoch s prefrontálnym kortexom 
vznikajú duševné poruchy ako depresia, 
úzkostné stavy, bipolárna porucha, schizfo-
rénia, posttraumatický stresový syndróm, 
fóbie a podobne. Spomínaný projekt už 
v súčasnosti prebieha, datábaza údajov 
z mozgových skenov sa ustavične zväč-
šuje a vedci sa vďaka tomu oboznamujú 
s normálnym aj abnormálnym fungova-
ním oblastí mozgu vrátane prefrontálneho 
kortexu. Údaje umožňujú navrhnúť postupy 
na riešenie zistených problémov. Zatiaľ sa 
hovorí najmä o mozgovom tréningu. Pre-
to je jedna zo súčastí projektu zisťovanie 
efektivity tréningu kognitívnych funkcií. 
Výskumníci sa pri ňom usilujú pochopiť, 
ktoré postupy môžu spôsobiť pozitívne 
zmeny v mozgu, a ktoré, naopak, nezabe-
rajú. Predpokladajú, že jedným z takýchto 
tréningov by mohla byť stimulácia obrazo-
vým a iným mediálnym obsahom. Údajne 
už teraz existujú dôkazy, že by takéto spô- tvách spájali neutrálne výjavy so smutnými 

tvárami. Účastníci výskumu pritom dostali 
za úlohu sústrediť sa na neutrálne výjavy.

NáDejNé výSleDKy 
Už predchádzajúce výskumy naznačili, že 
deprimovaní ľudia majú pri takomto tes-
tovaní tendenciu sústrediť sa na negatívne 
obrázky, znázorňujúce plačúcich či kričia-
cich ľudí alebo katastrofy, ako sú olejové 
škvrny v oceáne. Tento fakt následne vedci 
využili v testovaní terapie. Pri mapovaní 
mozgu účastníkov v reálnom čase bol soft-
vér schopný identifikovať tieto nezdravé 
reakcie ihneď počas zobrazenia daných 
obrázkov. Následne umelá inteligencia 
prispôsobila obrázok tak, aby bolo čoraz 
náročnejšie sústrediť sa na negatívnu vrstvu 
zobrazovaného výjavu, keďže sa postup-
ne vytrácala. Účastník experimentu sa tak 
chtiac-nechtiac začal väčšmi sústreďovať 
na vrstvu, ktorá zobrazovala pozitívnejšiu či 
neutrálnu informáciu. Kladný účinok experi-
mentu doznieval ešte niekoľko týždňov po 
ukončení tréningovej terapie, čo znamená, 
že je možné mozog takýmto relatívne jed-
noduchým spôsobom trénovať smerom 
k pozitívnejšiemu vnímaniu a mysleniu.

HľADANie SPrávNycH KľúČov 
Ako sme už spomenuli, daný projekt je typu 
open-source. Riešenie nazvali BrainIAK 
(Brain Imaging Analysis Kit) a umožňuje 
vedcom po celom svete využívať a spracú-
vať údaje z fMRI. Vďaka procesu, ktorý sa 
nazýva virtuálny skríning, by mohlo byť 
jedno z najvýznamnejších využití BrainIAK 
vo vytváraní nových typov liekov. Pri tomto 
postupe sa totiž spracúva množstvo údajov 
o molekulách v úsilí identifikovať chemické 
kľúče (v zmysle liečiv) do správnych biolo-

uMelá inteligencia

cie, ktorá povedie napríklad k dokonalejším 
systémom pre autonómne vozidlá. Strojové 
učenie sa však využíva aj na objavovanie 
nových postupov a liekov v medicíne či na 
detekciu príznakov civilizačných chorôb ako 
rakovina.
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V prefrontálnom kortexe (červenou) vznikajú 
kreativita, myšlienky a logické myslenie, 
foto wikipédia

soby neuroterapie mohli byť účinné. Pred 
začatím projektu mapovania vedci z Prince-
tonu totiž skúmali jeho budúce opodstat-
nenie. Aby zistili, či je možné takúto terapiu 
vôbec vyvinúť, vystavovali dobrovoľníkov 
kombináciám obrázkov, ktoré v dvoch vrs-



gických zámkov. Zvyčajne ide o proteíno-
vé receptory či enzýmy. Už v súčasnosti 
obsahujú chemické databázy obrovské 
množstvo kľúčov, no práve využitie umelej 
inteligencie tohto typu umožní vyhľadať 
tie správne súvislosti medzi problémom  
a riešením.

Ako sme už naznačili, lepšie pochopenie 
a presné zmapovanie ľudských kognitívnych 
funkcií bude možné využiť aj v systémoch 
autonómnych vozidiel. Umelá inteligencia sa 
v tomto prípade môže učiť z údajov, ktoré jej 
umožnia pochopiť, ako ľudský mozog rieši 
problémy vznikajúce v premávke. Koniec 
koncov, umelá inteligencia by sa mohla nau-
čiť aj zložité myšlienkové procesy prebieha-
júce v ľudskom mozgu, ktoré momentálne 
ešte nie je schopná replikovať. Z toho môžu 
ťažiť spoločnosti usilujúce sa o vývoj čo naj-
dokonalejších androidov. Možností využitia 
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nástrojov na mapovanie mozgu pomocou 
umelej inteligencie je veľké množstvo, bude 
si to však vyžadovať roky výskumu a testo-
vania. Celé toto odvetvie, ak ho tak môžeme 
nazvať, je totiž zatiaľ iba na začiatku cesty.

oD Myší K ľuďoM 
K hlbšiemu pochopeniu fungovania prepo-
jenia neurónov by mohol čiastočne prispieť 
aj projekt neurovedca Sebastiana Seunga 
z Harvardovej univerzity. Ten so svojím 
tímom 18 mesiacov analyzoval spojenia 
medzi neurónmi v myšacom mozgu. Zhro-
maždili pritom približne terabajt údajov, 
a to skúmali vzorku s veľkosťou iba 0,001 
kubického milimetra z mozgu myši. Výsle-
dok je spletitý diagram, ktorý analyzovala 
umelá inteligencia. V druhej fáze, ktorá 
zatiaľ neprebehla, by chceli svoje úsilie zti-
sícnásobiť a analyzovať celý kubický mili-

uMelá inteligencia

meter. Prepojenia medzi neurónmi majú 
úžasnú hustotu a v takejto milimetrovej 
vzorke sa nachádza kvantum tkaniva na 
preskúmanie.

Takto vytvorené mozgové mapy vzni-
kajú v rámci programu MICrONS (Machi-
ne Intelligence from Cortical Networks), 
sponzorovanom agentúrou IARPA, patria-
cou vláde USA. Cieľom projektu je mapova-
ním a následným pochopením fungovania 
zvieracieho mozgu preniesť poznatky na 
ľudský mozog. Vedci chcú pomocou tých-
to informácií vylepšiť schopnosti umelej 
inteligencie.

Projekt združujúci viacero laboratórií 
sa najväčšmi sústreďuje na fyziologické 
prepojenie neurónov v neokortexe, teda 
mozgovej kôre. V Allenovom inštitúte 
zaznamenávajú aktivitu vo zvolenej časti 
konkrétneho mozgu myší a následne ju 



vyvinul hru EyeWire, v ktorej hráči v pod-
state hravou formou analyzovali prepoje-
nia medzi neurónmi. Armáda vyše 100 000 
týchto amatérskych neurovedcov, ktorí hrali 
spomínanú hru, vyprodukovala 
dostatok údajov pre dve publi-
kácie na túto tému. Vďaka nim 
sa podarilo identifikovať nový 
typ nervovej bunky v očnej 
sietnici. Tieto špecifické neuró-
ny slúžia na reakcie v súvislosti 
so smerom pohybu objektov.

Ve d e c  z d ô r a z ň u j e ,  ž e 
k mapovaniu mozgu pomocou 
umelej inteligencie prispel aj 
vývoj v oblasti grafických kariet. 
Dnešné GPU (z angl. graphics 
processing unit) poskytujú sluš-
né výkony v oblasti matema-
tických výpočtov, ktoré okrem 
grafiky dobre poslúžia i umelej 
inteligencii. Tento pokrok sa 
využíva hlavne v rozlišovaní 
zvukových a obrazových informácií. Seung 
ho nazýva cunami hĺbkového strojového 
učenia. Jeho softvér sa ustavične zdokona-
ľuje, je čoraz rýchlejší a sofistikovanejší. Už 
to nie je iba o rozlíšení axónov a dendritov 
(výbežky neurónov), v niektorých oblastiach 
už jeho algoritmus od roku 2017 analyzu-
je údaje kvalitnejšie než človek. Pritom už 
v roku 2013 bolo možné týmto spôsobom 
rekonštruovať aj 3D údaje z elektrónového 
mikroskopu.

Ďalšie zdokonalenie a spomínané tisíc-
násobné vylepšenie schopnosti mapovať 
mozog sa má dosiahnuť kombináciou 

potom skúmajú pod elektrónovým mik-
roskopom. Údaje posielajú Seungovmu 
tímu, ktorý elektronicky rekonštruuje pre-
pojenia medzi 100 000 neurónmi. Popri 
tom sa ďalšie dva tímy pokúšajú o rovnaký 
výsledok odlišnými technikami.

PoSuN vďAKA Hre 
Keby sa malo rekonštruovať prepojenie 
v rámci 0,001 kubického milimetra myšie-
ho kortexu bez použitia umelej inteligencie, 
postup by si vyžadoval asi 100 000 hodín 
čistého času. Pri umelej inteligencii sa tento 
čas skrátil asi na desatinu. Seung zdôrazňu-
je, že jeho algoritmus využíva pokrok v hĺb-
kovom strojovom učení, ktorý nastal najmä 
v posledných rokoch. Z vysokej efektivity 
algoritmu bol údajne aj on sám prekvapený.

Vedec sa o mapovanie mozgu pokúšal už 
od roku 2006, no pokrok nastal až v roku 
2012, keď so svojimi spolupracovníkmi 

väčšej vzorky mozgu, zdokonalenej ume-
lej inteligencie a ľudského dozoru nad 
procesmi. Nazbierané údaje sa dostanú 
zo stupnice tera- na stupnicu peta-, tak-

uMelá inteligencia

Hra EyeWire mapovala ľudský mozog pomocou vstupu desiatok 
tisíc ľudí po celom svete, foto EyeWire.

že bude potrebná podpora adekvátne-
ho hardvéru. Podľa autora projektu aj 
pri 100-násobnom zdokonalení umelej 
inteligencie bude neskôr potrebné ďalšie 
zdesaťnásobenie, takže chce opäť zapojiť 
do procesu okrem strojov aj bežných ľudí. 
Takto vznikne nástupca hry EyeWire, ktorý 
sa má volať Neo. Na projekte sa môžete 
zúčastniť aj vy. Stačí sa prihlásiť na adrese 
neo.eyewire.org. Na museum.eyewire.org si 
pre zmenu môžete pozrieť interaktívny 3D 
model spomínaných zrakových neurónov.

Peter Vnuk
Foto Pixabay, Fotky&Foto
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Digitálne technOlógie / Pripravujeme v spolupráci s 

Hračky pre agenta 007

Agent Q vďaka 
rýchlo sa 
rozvíjajúcim 
technológiám môže 
pre svojho kolegu, 
legendárneho 
tajného agenta 
Jej Veličenstva 
Jamesa Bonda, 
pripravovať čoraz 
sofistikovanejšie 
hračky.

Hoci slávny agent 007 podáva 
heroické výkony azda vo všetkých 
mysliteľných oblastiach, niekedy 
sa však musí spoľahnúť na tech-

nológie. O tie sa stará vedúci oddelenia Q 
britskej tajnej služby MI6 známy ako agent 
Q. Ten Jamesa Bonda výdatne zásobuje tými 
najfantastickejšími vymoženosťami, či už na 
hraniciach technických možností, alebo tých, 
ktoré skôr patria do ríše sci-fi. Zatiaľ.

PretáČAcie zA DigitálNe 
Agent Q vie, že Bond miluje autá, a tak ich 
vylepšuje, ako sa len dá. Je prirodzené, že 
vymenil aj zastarané pretáčacie poznávacie 
značky za digitálne. O tých sa začalo čas-
tejšie hovoriť až nedávno, no čoskoro sa 
stanú realitou. Podľa BBC sa totiž na niekto-
rých vozidlách v Dubaji začali v týchto dňoch 
testovať digitálne smart značky. Dôvod na 

testovanie podľa hovorcov Dubai Roads and 
Transport je, že tieto zariadenia pomôžu  
v rýchlejšej odozve v prípade nehody alebo 
odcudzenia vozidla. Služby ako zaregistro-
vanie auta, colné poplatky či parkovné by 
sa mohli okamžite odrátať z účtu vlastníka 
vozidla.

Pre agenta kalibru 007 je však dôležité, že 
do značiek sa implementovalo GPS a správ-
ca ich môže diaľkovo pozmeniť. U obyčaj-
ných smrteľníkov to síce vyvoláva obavy 
o súkromie a strach z možného heknutia, no 
pre agenta 007, bojujúceho proti šialencom, 
čo si chcú podmaniť svet a priľahlé galaxie, 
to otvára zaujímavé možnosti.

NAvžDy v obrAze 
Je veľmi pravdepodobné, že Bondovi pri-
budne do technickej výbavy aj nová, mili-
meter široká a svetlom poháňaná kamera, 

ktorú skonštruovali inžinieri z Michiganskej 
univerzity. Mikroskopické rozmery a schop-
nosť samostatne si vyrábať energiu pre svoje 
potreby znamená, že sa kamera dá umiestniť 
kdekoľvek. Mohla by tam byť ukrytá na celé 
desaťročia bez potreby sa jej čo i len dotknúť 
a niečo vymeniť.

Prelomový technologický výskum vychádza 
z paralelného využitia dvoch funkcií fotovol-
tického článku. Rovnako ako klasický senzor 
aj špiónska kamera vytvára obraz zachytáva-
ním množstva svetelnej energie vchádzajúcej 
do jednotlivých článkov. Rozdiel však spočíva  
v tom, že túto energiu uchováva, aby ju potom 
mohla využiť pri generovaní obrazu.

V princípe to znie veľmi jednoducho, no je 
priam nemožné, aby jeden senzor vykoná-
val dve rozdielne operácie naraz – musí buď 
zbierať energiu, alebo zachytávať svetlo.  
Namiesto jednoduchého rozdelenia senzora 
na dve časti, pričom jedna by zbierala svetlo  
a druhá by ho využívala na energiu, výskumní-
ci vyriešili tento problém tým, že uložili sen-
zory na seba. Euisik Yoon a jeho kolega 
Sung-Yun Park objavili, že jednotlivé diódy na 
fotovoltickom článku nie sú úplne nepriesvit-

Foto MU
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Smart EČV odkrývajú pre Jamesa Bonda 
nevídané možnosti, foto bankoboev.ru.
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V PC REVUE 6/2018 nájdete:

Nové vydanie vychádza 5. júna 2018.

CMOS 35mmFHDXS s rozlíšením 2,2 Mpx,  
s vysokou citlivosťou a veľkou rýchlosťou. 
Podľa vyjadrenia výrobcu sa totiž hodí do 
mimoriadne zlých svetelných podmienok, čo 
Bonda zbytočne zdržuje v záchrane sveta.

Snímač využíva nové technológie čítacích 
obvodov, ktoré znižujú šum a zvyšujú veľkosť 
pixelov. Vysoká citlivosť a zväčšená hĺbka sa 
dosiahli prostredníctvom väčšej veľkosti pixelov 
19 μm × 19 μm vďaka proprietárnym techno-
lógiám dizajnu zariadenia, uvádza Canon. 
Snímač je k dispozícii v monochromatickej 
verzii, ako aj vo verzii RGB, ktorá je o niečo 
menej citlivá. Zariadenie s ultravysokou citli-
vosťou dokáže snímať 100 snímok za sekundu 
pri rozlíšení 1 008p full HD. Inými slovami to 
znamená, že aj v noci umožňuje zhotovovať 
jasné spomalené zábery pohybujúcich sa 
objektov, ktoré by pri tradičnom snímaní boli 
rozmazané.

Je vysoko 
pravdepo-
dobné, že 

renie náhlavnej súpravy AlterEgo museli vedci 
nájsť miesta na tvári, kde sú neuromuskulár-
ne signály najsilnejšie a najspoľahlivejšie. Na 
detekciu signálov použili 16 elektród na rôz-
nych miestach tváre.

Súprava sa testovala s rôznymi úlohami vrá-
tane šachových hier a násobenia, no zatiaľ len 
so slovnou zásobou 20 slov. Vedci tvrdia, že  
s 20 slovami zariadenie dosiahlo presnosť  
92 %, no dúfajú, že v budúcnosti sa im podarí 
presnosť zvýšiť. To však bude neprekonateľ-
nému agentovi 007 asi jedno, pretože jemu 
na zbalenie krásky či na záchranu sveta netre-
ba veľa slov.

R

né. Umiestením solárneho článku priamo za 
obrazový senzor možno naraz zachytiť obraz 
a aj ukladať energiu.

Tí, ktorí majú obavy zo sledovania minia-
túrnymi zariadeniami, by si mali uvedomiť, že 
zatiaľ ide len o vytvorenie senzora. Kamery si 
totiž vyžadujú aj isté náležitosti na prenos 
údajov a potrebujú ich úložisko, aby mohli 
plnohodnotne fungovať. To však bude pre 
agenta Q hračka...

NA ProStreDí Nezáleží 
Milovník pretrepaného, nie miešaného mar- 
tini sa iste poteší ponuke z Amazonu –  bez-
drôtovej polotuhej boroskopovej inšpekčnej 
kamere Depstech 1200P. Možno ju bezdrôto-
vo pripojiť k iPhonu (iOS 6.0+) alebo andro-
idovému smartfónu (Android 2.3+). Telefón 
sa tak stáva hľadáčikom, pričom kamera sa 
môže preplaziť na ľubovoľné miesto a umožní 
vám vidieť to, čo by ste bežne smartfónom 
nedokázali. Videá sa dajú uložiť na neskoršie 
zobrazenie.

Inovatívny Wi-Fi endoskop má vynikajúcu 
kompatibilitu. Rozlíšenie kamery je 1 200p  
(1 600 × 1 200 px). Dokáže zachytiť HD sním-
ky neznámych miest, kam ľudské oko bežne 
nedohliadne. Video sa nahráva vo formáte AVI 
a môže sa uložiť do vášho zariadenia, ak apli-
kácii Depstech povolíte prístup k fotoaplikácii 
smartfónu. Ku kamere sa dodáva ako doplnok 
aj háčik a magnet, takže stratený kľúč či šperk 

zapadnutý na neprístupné miesto môžete 
mať späť v priebehu niekoľkých sekúnd.

S technológiou CamTele Technology See-
ing further & Wider má tento produkt dlhšiu 
ohniskovú vzdialenosť ako bežný endoskop, 
prekonáva bežný limit 1 až 3 palce a možnosť 
jasného obrazu sa rozšírila až do 15,7 palca. 
Vďaka 5-metrovému vodotesnému káblu  
s priemerom 8,5 mm a piatim nastaviteľným 
LED diódam sa dá kamera použiť na rôzne 
účely, a to dokonca  aj v tmavom a vlhkom až 
mokrom prostredí. Polotuhý kábel sa môže 
ohýbať, a tak sa kamera dostane aj do ohnu-
tých trubíc a rúrok. Kábel má lítiovú batériu 
s kapacitou 1 800 mAh, ktorá umožní 3 až 4 
hodiny práce bez zapnutého LED svetla.

NoČNé AKcie 
Vedúci oddelenia Q MI6 určite so záujmom 
sledoval nedávno publikované 3-minúto-
vé video spoločnosti Canon, ktoré ukázalo 
schopnosti jej nového full frame snímača 
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agent Q vylepší snímač o malú jadrovú bom-
bu, laserovú pílku a vrták či o mikroskopicky 
tenké, 100-metrové nepretrhnuteľné lanko, 
ktoré udrží niekoľkotonovú záťaž. Samotný 
snímač by bol totiž pre Bonda málo využiteľný.

ČítANie v MySli 
Bond. James Bond, predstaví sa krásnej dáme 
neodolateľný švihák. Vďaka zariadeniu Alter-
Ego, ktoré vyvinuli výskumníci z Massachu-
settskej technickej univerzity, však vie, že 
kráska mu neodolá. AlterEgo totiž dokáže 
rozpoznať neverbálne povely, takže v pod-
state číta v mysli.

Systém pozostáva z akýchsi slúchadiel, 
ktoré sa umiestnia okolo ucha používateľa, 
pokračujú popri čeľusti a pripevňujú sa pod 
ústami, a z počítača, ktorý má na staros-
ti spracovanie a prekladanie prijatých dát  
a odoslanie odpovede. AlterEgo je vybavené 
elektródami, ktoré zbierajú z čeľuste a tváre 
používateľa neuromuskulárne signály vyvola-
né vnútornou verbalizáciou (slovami v hlave)  
a nepostrehnuteľné ľudským zrakom. Tieto 
signály sa odovzdajú systému strojového uče-
nia, ktorý analyzuje údaje a spája špecifické 
signály so slovami. Systém môže komunikovať 
s používateľom prostredníctvom slúchadiel 
vedúcich zvuk cez kosti lebky, teda prenáša-
júcich vibrácie z tváre k uchu. Takéto zariade-
nie môže poslúžiť na efektívne poskytova-
nie informácií používateľovi bez prerušenia 
rozhovoru, takže ľudia v okolí nepočujú váš 
rozhovor s virtuálnym asistentom. Na vytvo-

Foto Depstech

Foto Canon

Foto MIT

•  Strojové rozpoznávania a pochopenie  
 obsahu reči
•  Kúzlenie s parametrami v aplikáciách  
 na úpravu fotografií
•  Interaktívna umelá inteligencia
•  VTOL – doprava v mestách sa stane 
 vertikálnou
•  Reportáž z robotizovaného skladu Amazon
•  Sumár z porovnaní S9, XperiaXZ2 
 a Huawei P20
•  Porovnanie AMD Threadripper 
 a Intel Core i9
•  Úprava videa V-Log a 3D LUT
•  Nahrávací set Steinberg
•  Statív rollei pre smartfóny
•  Rozhovor o blockchaine



Bankovníctvo je predovšetkým 
o dôvere. Ľudia vnímajú infor-
mácie o tom, že banky masívne 
využívajú analytické systémy  

a začínajú experimentovať s umelou inte-
ligenciou, v dvoch rovinách: čo to prinesie 
banke, ktorá má logický záujem na vytváraní 
zisku, a čo to prinesie klientom.

ľAHšie A lePšie
V nasledujúcich piatich rokoch uvidíme vo 
svete platieb viac zmien, než sme mohli 
zaregistrovať počas posledných piatich 
desaťročí. S tým, prirodzene, prichádza aj 
tlak – jednak na technologický priemysel, 
aby držal krok s vývojom, a na druhej strane 
na obchodníkov a poskytovateľov služieb, 
aby sa prispôsobili zmenám v spotrebiteľ-
skom správaní aj dopytu. Zároveň sa otvára 
príležitosť obchodníkom, ktorí takto môžu 
podporiť väčšiu lojalitu svojich zákazníkov,  
a spotrebiteľom, ktorí si môžu vybrať, kedy, 
kde a na akom zariadení budú platiť, a to  
s vedomím, že tak robia bezpečne a poho-
dlne.

Každý rok startupy prinášajú nové 
technológie a nové obchodné 
modely, ktoré sľubujú, že spo- 
trebiteľom umožnia nakupovať 
ľahšie a obchodníkom zlepšia 
podnikanie.

Zároveň sa však menia aj 
spotrebitelia. Sú nároční  
a majú špecifické očaká-
vania týkajúce sa produk-
tov, služieb zákazníkom  
a platieb.

KArty v Mobile
V súčasnosti sú na svete 
3 miliardy používateľov 
internetu, čo predstavuje 
40 % svetovej populácie. 
Počet majiteľov smartfónov vzrastie do kon-
ca tohto roku na 2,6 miliardy, v roku 2021 
bude vlastniť smartfóny až 60 % svetovej 
populácie. Používatelia mobilných telefó-
nov a tabletov zrealizujú ročne takmer 300 
miliárd mobilných obchodných transakcií. 
Dôležitú úlohu v rýchlosti vývoja nových 
riešení hrajú perspektívne platobné systémy 
typu Apple Pay či Android Pay. Výrazne sa 
zvýši spokojnosť pri nakupovaní bez toho, 
aby bola akokoľvek dotknutá bezpečnosť.

vali objednávku, pričom využije bankovú 
aplikáciu, ktorá bude v mobile bežať ako 
služba na pozadí. Alebo bežný nákup  
v supermarkete. Vyjdete s nákupným vozí-
kom z obchodu a všetok tovar bude auto-
maticky načítaný v mobilnej aplikácii, takže 
bude stačiť zaplatiť jediným dotykom na 

Digitálne technOlógie  

V bankách sa zosmartieva
Pred bankami a emitentmi platobných kariet stojí neľahká 
úloha: vyvrátiť obavy ľudí z bezpečnostných rizík, ktoré 
sú spojené s vývojom moderných technológií.

Tento vývoj bude užitočný pre digi-
tálne peňaženky, ktoré prepoja pla-
tobné karty s telefónmi, čo v blízkej  
budúcnosti umožní používateľom vyu-
žívať mobil aj ďalšie zariadenia, ako sú 
napríklad hodinky, na platenie. Usku-
točniť platby bez použitia aplikácií tak 
bude oveľa jednoduchšie. Napríklad 
počas výletu si môžete vopred objed-
nať menu na termín predpokladané-
ho príchodu. O zaplatenie sa postará 
aplikácia, pomocou ktorej ste realizo-

14    jún 2018 I Quark 
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snímač odtlačkov na vašom mobile alebo 
pomocou alternatívnej formy autentifikácie. 
V budúcnosti by sa mohla uskutočniť aj fúzia 
dokladov a platobných kariet, veď eID a pla-
tobná karta využívajú podobné čipy s po- 
dobnou vysokou úrovňou zabezpečenia.

objeDNávKy A PlAtby
Digitálna platba je v súčasnosti už samo-
zrejmosť, tak prečo by nemohla byť digitál-
na aj objednávka? Ďalší smer, s ktorým sa 
v budúcnosti budeme bežne stretávať, je 
platba zo zariadení. Napríklad inteligentná 
chladnička bude vedieť za objednaný tovar 
aj zaplatiť, prípadne inteligentné auto bude 
platiť za parkovanie, a keď si diagnostikuje 
poruchy, objedná sa do servisu a následne 
za služby aj zaplatí. Prirodzene, z vášho účtu. 
No keďže do procesu platby nevstupuje 
na strane servisu človek, mohla by oprava  
v konečnom dôsledky byť lacnejšia, ako 

keby vám pracovníčka musela vystaviť 
faktúru a prijať platbu v hotovosti alebo 

kartou.
Vďaka digitálnej peňaženke už  
v súčasnosti možno platiť za tan-
kovanie na niektorých čerpacích 
staniciach bez toho, aby ste museli 
vystúpiť z auta. Digitálne platby sú 
veľká príležitosť na zefektívnenie 
biznisu reštaurácií, sietí na predaj 
cestovných či parkovacích lístkov.

PrijAteľNé riziKo
Inovatívne technológie, ktoré 
značne uľahčujú bankovníc-
tvo, budú hnacím motorom 
vzniku nových typov bánk  
a nových, často netradičných 

modelov služieb. Uľahčenie 
platieb a ich automatizácia 
bude dôvod na vznik rôz-
nych, na prvý pohľad nie-
kedy nelogických aliancií. 

Stačí si predstaviť, kto všet-
ko musí spolupracovať, aby 

inteligentné auto mohlo 
automaticky zaplatiť 
za parkovanie. A čo 
je najdôležitejšie, 
platba zariadení si 

bude predovšetkým 
vyžadovať štandardizá-
ciu, aby auto od kto-

réhokoľvek výrob-
cu vedelo zaplatiť  
v  k toromkoľvek 

inteligentnom meste.
Kognitívne analýzy, ktoré sa čoraz viac 

využívajú aj v bankovníctve, sú inšpirova-
né spôsobom, ako ľudský mozog spracúva 
informácie, analyzuje ich, vyvodzuje závery 
a realizuje rozhodnutia. Napríklad či vám 
banka poskytne úver, a ak áno, v akej výške. 
Rezultát bude užitočný pre obidve strany – 
banku aj klienta, pretože bude v medziach 

prijateľného rizika. Klient v období predvia-
nočného nákupného ošiaľu možno neocení, 
že mu banka z požadovanej sumy spotreb-
ného úveru poskytne iba štvrtinu. A možno 
to neocení nikdy, pretože sa nedozvie, že 
úver v požadovanej výške by nevládal splá-
cať a o necelý rok by prišiel o nehnuteľnosť. 
Preto veľa bánk uvažuje o nasadení konver-
začných robotov (četbotov) s umelou inteli-
genciou, ktoré budú fungovať ako poradca 
pre pôžičky či investície.

úrADNíK Četbot
Analytici predpokladajú, že okrem zefektív-
nenia využívania bankových služieb bude 
prvá fáza umelej inteligencie zameraná na 
zjednodušenie ovládania, predovšetkým 

nej úrovni však dokážu četboty nahradiť pra-
covníkov call centra a čoskoro odbremeniť 
aj ľudí s vyššou kvalifikáciou od niektorých 
stereotypnejších úloh. 

NávrAtNoSť iNveStícií
Goldman Sachs nedávno investoval do spo-
ločnosti Kensho, disponujúcej cloudovým 
softvérom, ktorý dokáže nájsť odpovede 
na viac ako 65 miliónov kombinácií otázok 
za rok priebežným skenovaním viac ako 
90 000 udalostí, ako sú napríklad správy  
z ekonomických portálov, menovej politiky 
a podobne. Využijú to maklérske spoloč-
nosti, obchodníci, investori, trhoví analytici, 
ktorí môžu robiť lepšie rozhodnutia v reál-
nom čase. Banky, samozrejme, potrebujú 

hlasovými povelmi, a takisto personalizá-
ciu aplikácie využívajúcej strojové učenie. 
Takže povel objednaj pizzu aplikácia vykoná 
vo vašej obľúbenej pizzerii a objedná pizzu, 
akú preferujete. Zdokonalené rozpoznáva-
nie obrazu umožní autentifikáciu a autori-
záciu, ktorá nebude používateľa zdržiavať 
zadávaním PIN kódov. Zdokonalené metódy 
OCR zasa pomôžu pri spracúvaní papiero-
vých dokumentov, napríklad formulárov, 
ktoré legislatíva stále vyžaduje archivovať  
v papierovej podobe.

Strojové učenie budú využívať aj rieše-
nia typu inteligentného agenta, hoci v call 
centre, ktorý bude komunikovať s klientom  
v prirodzenom jazyku, prípadne takýto 
agent nahradí priehradkového pracovní-
ka. Zároveň bude komunikáciu priebežne 
analyzovať s cieľom identifikovania potrieb 
zákazníka, ktorých uspokojenie by mohlo 
byť pre banku biznisom.

Webová asistentka Nina banky Swedbank 
uskutočňuje v priemere 30 000 konverzácií 
mesačne a takéto riešenie prvého kontaktu 
uspokojilo 78 % zákazníkov napriek tomu, 
že Nina dokáže spracovať len 350 rôznych 
zákazníckych otázok a v Turingovom teste 
by ju okamžite odhalili ako stroj. Na súčas-

aj čo najpresnejšie analýzy dynamických 
finančných trhov a predvídanie trendov, čo 
je oblasť pre umelú inteligenciu a strojové 
učenie priam šitá na mieru.

Veľa, najmä analytických systémov, je za 
oponou. Banky vo svojich databázach za 
desiatky rokov zhromaždili obrovské kvantá 
údajov. K tomu treba ešte pridať priebež-
né analýzy, napríklad reakcií na sociálnych 
sieťach, rozpoznávanie vzorov a súvislostí  
v reálnom čase, čo vedie k efektívnemu roz-
hodovaniu. Čoraz viac bánk využíva aj clou-
dové analytické služby, napríklad IBM Wat-
son. Obrovská výpočtová kapacita umožňuje 
robiť personalizované a pritom komplexné 
a detailné analýzy týkajúce sa každého exis-
tujúceho aj potenciálneho klienta, nielen  
s cieľom marketingovej ponuky na mie-
ru, ale personalizácia môže predovšetkým 
pomôcť klientom pri osobnom finančnom 
hospodárení.

Investície do personalizovaných analýz  
v prospech klientov sa banke vyplatia. Spo- 
trebitelia na ich základe robia rozumnejšie 
nákupné rozhodnutia, lepšie spravujú svoje 
financie a dosiahnu úspory. 

Ľuboslav Lacko
Foto Fotky&Foto
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Ako sa hráme s DNA
Podľa odborníkov má byť 21. storočie 
storočím biotechnológie. Nielen 
o perspektívach vedy sme sa rozprávali 
s generálnym riaditeľom Centra vedecko- 
-technických informácií SR a molekulárnym 
biológom prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc.

Práve vašou prednáškou sa v máji 2008 
v centre vedecko-technických informácií 
Sr (cvti Sr) v bratislave začal cyklus vedec-
kých kaviarní. Čo je ich cieľ? 
V rámci CVTI SR vzniklo v roku 2007 Národ-
né centrum pre popularizáciu vedy a techni-
ky v spoločnosti a rozbehli sa aktivity smerom 
k hlavným skupinám, ktoré tvoria tri veľké 
komunity: dospievajúca mládež, ktorá sa 
rozhoduje pre profesiu, všeobecná verejnosť, 
voči ktorej má, no najmä mala resty vedecká 
komunita, a samotná komunita vedcov.

ROzhOVOR

Aké resty máte na mysli?
Napríklad vo vyspelých kraji-
nách, ako je to vo švédskom 
Karolínskom inštitúte, sa aj 
viac ráz do týždňa stretávajú vedci s laickou 
verejnosťou a hovoria o tom, čo a prečo robia 
a aký to má význam pre život bežného člove-
ka. Je to veľmi dôležité, pretože takto sa mení 
pohľad na vedu. Už to zrazu nie je len nejaká 
nákladová položka, ale hlavný zdroj inovácií, 
na základe ktorých sa nielenže uľahčuje život, 
ale sa aj hýbe celá ekonomika.

je badať po desiatich rokoch popularizácie 
vedy v cvti Sr nejaké zmeny nazerania na 
vedu? 
Samotné stretnutia počas vedeckých kaviarní 
sú determinované kapacitou miestnosti, kde 
sa konajú. Všetky prednášky sa však zazna-
menávajú a dávajú sa na webovú stránku  
(vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-kaviaren, 

Prof. rNDr. ján turňa, cSc., 
vedúci Katedry moleku-
lárnej biológie Prírodove-
deckej fakulty UK v Bratislave 
a generálny riaditeľ Centra 
vedecko-technických infor-
mácií SR v Bratislave. Vo svojej 
vedeckovýskumnej práci sa 
zaoberá molekulárnou bioló-
giou prokaryotov, reguláciou 
génovej expresie a využitím 
metód molekulárnej biológie 
v biotechnológii.

Foto Pixabay
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 odborníci hovoria, že 21. storočie bude sto-
ročím biológie. Ako tomu treba rozumieť? 
Minulé storočie poznamenali zásadné objavy 
vo fyzike a ich vstup do nových technológií, 
čím sa kompletne zmenil náš život. Stačí si 
len spomenúť na informačné a komunikačné 
technológie, v ktorých je inkorporovaných 
množstvo objavov fyziky. V súčasnosti dochá-
dza k tomu, že práve objavy v biológii nám 
začínajú vstupovať do bežného života. Preto 

problémov ľudstva, ako sú zdravie, výživa 
a životné prostredie. Je to skôr politická ako 
odborná definícia. Problematiku skôr vystihuje 
definícia, ktorá hovorí, že biotechnológia rie-
ši globálne problémy ľudstva, ako sú zdravie, 
výživa a životné prostredie. Exaktnejšiu definí-
ciu vydala ešte OECD: Biotechnológia je uplat-
nenie vedy a techniky na živé organizmy alebo 
ich časti, výrobky a modely s cieľom premeny 
živých alebo neživých materiálov na produk-
ciu poznatkov, tovarov a služieb.

Keby sme si tieto definície preložili do zro-
zumiteľnejšej reči, čo to znamená? 
V definícii OECD považujeme za podstatné 
práve slovíčko poznatky. To znamená, že pri 
biotechnológii už nehovoríme len o výrobe, 
ale o získavaní poznatkov, čo je práve zmys-
lom vedy. Biotechnologické prístupy sú v tom-
to zmysle najefektívnejším spôsobom výsku-
mu živých systémov vrátane človeka.

Prečo sa biotechnológia dostáva, no najmä 
bude dostávať do popredia? 
Umožnili to principiálne objavy fungovania 
živých systémov a to, že tieto princípy vie-
me využiť. Získané poznatky bezprostredne 
zasahujú do života spoločnosti. Napríklad na 
základe dispozície zistenej v DNA vieme určiť 
istú prognózu chorôb človeka, ktoré mu hro-
zia, čo je pre väčšinu z nás dosť veľký zásah 
do zvažovania budúcnosti a životného štýlu.

Nedôjde tak k zmene prístupu k zdravot-
níctvu? 
Už v súčasnosti uplatnenie molekulárnej bio-
lógie je v podobe tzv. personalizovanej medi-
cíny, ktoré spočíva v tom, že na báze malých 
rozdielov v genetickom vybavení jednotliv-
cov sa stanovujú rozdiely v sekvencii DNA. 
Na základe toho sa potom volí liečivo a jeho 
dávkovanie. Tento prístup ešte lepšie vystihuje 

Prednáška profesora J. Turňu o ére antibiotík na historicky prvom podujatí CVTI SR Vedecká kaviareň, 
foto CVTI SR.

Načítanie vzorky DNA pre polymerázovú reťazovú reakciu, foto Fotky&Foto

pozn. red.). Tie tisíce zhliadnutí a stiahnu-
tí potvrdzujú význam týchto akcií. Máme aj 
pozitívne reakcie zo stredných škôl, kde naše 
prednášky využívajú okrem iného aj na obo-
hatenie a zatraktívnenie výučby. Našťastie, 
CVTI SR nie je v tomto úsilí osamotené, pre-
tože aj relevantné univerzity a SAV sa aktívne 
zúčastňujú na popularizácii vedy. Takže ak 
mám odpovedať priamo – áno, zmeny badať 
a sú pozitívne. Jasne to dokazujú aj uskutoč-
nené prieskumy.

Slovensko však nie je len bratislava... 
CVTI SR podporuje úsilie, aby sa podobné 
akcie, akými sú naše kaviarne a cukrárne, 
organizovali minimálne v univerzitných mes-
tách, čo sa aj deje. Pozitívne je, že rôzne akcie 
na popularizáciu vedy sa dejú aj v mestách 
bez vysokých škôl. Momentálne čakáme na 
odštartovanie projektu na popularizáciu vedy, 
takže tieto podujatia budú časom pribúdať.

Dá sa povedať, že popularizácia vedy sa 
stala akýmsi programom dňa. Nie je to 
tak dávno, čo si vysokoodborné a vedecké 
časopisy čítali len akademici, no v súčasnos-
ti je časť článkov určená aj pre širokú verej-
nosť. Ako sa vedcovi píše odborný článok, 
aby mu rozumela aj široká verejnosť? 
Na to treba mať aj isté danosti. Je tu však silný 
apel na vedcov, aby aj napriek absencii isté-
ho talentu dbali na popularizáciu vlastného 
výskumu.
A vám sa ako píšu takéto články? 

Ťažko (úsmev). Ako prírodovedec som zvyk-
nutý vyjadrovať sa exaktne, no a práve toto 
mi, ako mnohým kolegom, robí isté problémy 
pri písaní v ľahšom štýle. Ako som už pove-
dal – treba mať na to dar, no nie každý ho 
má. O vede však treba hovoriť a približovať 
ju ľuďom.

môžeme hovoriť o storočí aplikácie biológie, 
či ešte lepšie – o storočí biotechnológie.

Čo si máme predstaviť pod pojmom bio-
technológia? 
OSN ju definovala ako využitie živých orga-
nizmov alebo ich častí na riešenie globálnych 
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označenie zavedené len pred dvoma rokmi – 
presná medicína.

v čom sa bude meniť prístup k zdravotníc-
tvu a akú úlohu v tom zohrá molekulárna 
biológia? 
V ostatnom čase sa z molekulárnej biológie 
vyprofilovali samostatné vedné disciplíny, tzv. 
-omiky. Najznámejšie sú genomika, proteomi-
ka, metabolomika, ale existuje ich podstatne 
viac. Popisujú komplexnú situáciu na konkrét-
nych úrovniach živých systémov, to znamená 
na úrovni génov, proteínov, metabolitov atď.

Ako sa to prakticky prejaví pri návšteve 
lekára? 
Napríklad teraz nám dá lekár stanoviť do 
laboratória koncentráciu niekoľkých metabo-
litov, napríklad cukor či cholesterol. Pri využití 
omických prístupov sa stanovia takmer všet-
ky metabolity, ktorých sú tisíce. To hovoríme 
len o metabolomike, ale analogicky sa bude 

postupovať aj v prípade napríklad proteo-
miky, kde sa stanovia všetky proteíny. Takto 
sledujeme zmeny od normálneho – zdravého 
stavu aj ostatnými omickými prístupmi. Nový 
prístup liečenia bude spočívať v nevyhnutných 
akciách na udržanie normálnych parametrov 
na všetkých úrovniach. Inými slovami – pôjde 
o udržanie zdravia, a nie o liečbu choroby.

takže hovoríme o prevencii? 
Áno, ale o aktívnej, ktorá sa bude zakladať na 
veľmi komplexnej analýze, z ktorej vyplynie 
spôsob udržania zdravého stavu.

Nezačína sa zdravie človeka stávať jedným 
z motorov vedy? 
Musíme si uvedomiť, že stále platí, že za všet-
kým sú peniaze a do zdravia idú najväčšie 
financie. V minulosti, najmä v 20. storočí, to 
bolo najmä o zbrojení a zbrojársky priemy-
sel sa stal aj motorom vedy a mnohé objavy 
priamo financovala armáda. Tak dochádzalo 

u nás k rozvoju najmä fyziky a materiálového 
výskumu. Po geopolitických zmenách došlo aj 
k istým zmenám tokov peňazí a v súčasnosti 
ich ďaleko viac ide práve do zdravotníctva, čo 
má, prirodzene, vplyv aj na vedecký výskum. 
Práve prvé využitie biotechnológie bolo 
vo farmaceutickom priemysle, v ktorom sa 
v súčasnosti točí obrovské množstvo peňazí. 
Navyše, skvalitnenie života, a mám na mysli 
predovšetkým skôr narodených, pretože prie-
merný vek sa predlžuje, si vyžaduje udržanie 
istej kvality života. A to sa darí práve vďaka 
využitiu nových poznatkov z biológie.

Naznačili ste, že dochádza k presunu výsku-
mu z akademickej pôdy do komerčných 
spoločností. je to tak? 
Asi by som to hneď nenazval presunom, skôr sa 
prikláňam k výrazu lepšia spolupráca či väčšie 
prepojenie. Nikto nepochybuje, že vzdelanie 
a základný výskum by sa mali dominantne 
robiť na akademickej pôde. Mnohé výskumy sa 
musia aj naďalej realizovať pod kuratelou štátu.

Máte na mysli spoločenské vedy? 
Tie určite budú naďalej významnou mierou 
spadať pod ingerenciu štátu. Ale mal som na 
mysli aj prírodovedný výskum, najmä vzni-
kajúce nové smery. Pri nich je totiž problém 
odhadnúť, kedy príde k istej komercializácii 
– bude to o päť, o desať či dvadsať rokov. No 
tento výskum je pre rozšírenie nášho poznania 
veľmi dôležitý, a tak úloha štátu je tu namieste.

Môže priniesť aplikovaný výskum, teda 
výskum v komerčnej spoločnosti, nový 
základný poznatok? 
Môže, a to nielen teoreticky. Napríklad nosná 
metóda molekulárnej biológie, tzv. polyme-
rázová reťazová reakcia – PCR, bola objave-
ná v súkromnej spoločnosti. Za dramatickým 
znížením ceny za sekvenovanie DNA – vyše 
miliónkrát – bol práve vstup súkromného 
sektora.

Čo je však nové, ba priam nutnosť, je spätný 
tok, a to nielen peňazí, ale najmä informácií. 
To znamená, že novozískaný poznatok v zá- 
kladnom výskume sa posúva do aplikovaného 
a naopak. To slovko naopak je dôležité. Každý 
v tomto systéme si musí uvedomiť, že je nevyh- 
nutné spolupracovať. Ak nie, nové poznatky 
sa nebudú dostatočne rýchlo dostávať do 
realizácie. Je ešte čo doháňať, ale všeobecne 
môžeme povedať, že takto by mal predstave-
ný model fungovať.

je porovnateľný nástup biotechnológií 
s nástupom informačných technológií 
spred niekoľko desiatok rokov? 
Určite. Niektoré momenty sú totiž podobné, 
takže na začiatku rozvoja biotechnológie sa 
stalo bežnou vecou, že manažéri z IT firiem 
prešli na riadiace pozície do vznikajúcich bio-
technologických firiem. Prirodzene, že nie ako 
výskumníci, ale na manažovanie spoločností. 
Základ oboch odvetví totiž stojí na zásadných 

Budova v areáli University of California, San Francisco, ktorá je výsledkom spolupráce  
s najvýznamnejšou biotechnologickou spoločnosťou Genentech., foto archív J. T.
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inováciách a investíciách, a tak je vcelku priro-
dzené, že ten vývoj je podobný.

Dá sa povedať, kedy došlo k rozvoju bio-
technológie? 
Môžeme to dokonca povedať celkom presne. 
Za rozhodujúci rok môžeme považovať rok 
1973, keď sa pripravila prvá rekombinantná 
DNA. Zásadný objav však bolo vyriešenie 
štruktúry DNA v roku 1953. 

Čo znamená rekombinantná DNA? 
DNA je v každom živom organizme a nesie 
kompletnú informáciu o tom, čo ten-kto-
rý organizmus môže a nemôže realizovať. 
V roku 1973 sa podarilo, ľudovo povedané, 
vybrať DNA a poskladať ju novým, nepriro-
dzeným spôsobom. Našla sa technológia, 
ako vybrať DNA z dvoch organizmov, dať ich 
dokopy a vrátiť túto novú DNA do jedného 
z organizmov alebo do úplne nového, tre-
tieho živého organizmu. Tak sme doň dostali 
informáciu, ktorá tam evolučne nepatrí. Prvý 
úspešne realizovaný výsledok bol, že bak-
térie začali vytvárať ľudský inzulín, čo by 
sa v prírode prirodzeným spôsobom nikdy 
nestalo.

vy ste molekulárny biológ. Aké miesto 
v biotechnológii má práve molekulárna 
biológia? 
Technológia rekombinovateľnej DNA je 
v podstate synonymom metód molekulárnej 
biológie. Je to predovšetkým molekulárna 
biológia, čo stojí za rozvojom novej moleku-
lárnej biotechnológie.

je biomedicína nová disciplína? 
Ide predovšetkým o uplatnenie nového prin-
cípu, potvrdenie si toho, že človek je tiež bio-
logický jedinec, pre ktorého tiež platia rovna-
ké mechanizmy ako pre všetky živé systémy. 
Zásadné objavy v biológii v posledných desať-
ročiach umožňujú ich využitie v medicíne, čo 
je vlastne podstatou termínu biomedicína. 
Historicky sa prvý raz uplatnili pri produkcii 
liečiv, ako sú inzulín a rastový hormón.

Stále hovoríme o DNA. Čo vás ako vedca na 
nej fascinuje? 
S DNA sa hráme ako s chemikáliou v skúmav-
ke. V nej chemikália je jednoznačne neživá, 
meníme ju a potom ju opäť vrátime do živého 
systému. Je naozaj fascinujúce vidieť, ako sme 
zmenili správanie živého systému.

Dosah tohto hrania na spoločnosť je však 
zásadný. Tak napríklad cena za gram ľudského 
rastového hormónu by bola vyššia ako sto-
tisíc dolárov, pričom tu bolo riziko prenosu 
priónov. To sa však dosiahlo vďaka tomu, že 
sa vedci hrali s DNA, skúmali ju a prichádzali 
k novým poznatkom.

Spomenuli ste investorský princíp. Ako je 
to však v prípade zriedkavých chorôb, ktoré 
nie sú investične zaujímavé?  

Alexander Fleming s penicilínom, tak kmeň 
vyprodukoval 1 mg penicilínu na liter. Šľachte-
ním máme v súčasnosti kmene, čo produkujú 
už vyše 100 g na liter penicilínu. Trvalo to však 
šesťdesiat rokov. A to je problém.

Prečo? 
Hoci už dokážeme práve využitím metód 
molekulárnej biológie proces šľachtenia 
urýchliť, ešte vždy to však nestačí na ekono-
micky rentabilnú produkciu, preto farmaceu-
tické spoločnosti v podstate zastavili hľadanie 
nových antibiotík.

znamená to, že sme prehrali? 
To rozhodne nie, naďalej hľadáme nové rie-
šenia.

v čom spočívajú? 
Prvé, historicky staršie, je využitie prirodze-
ných nepriateľov patogénnych baktérií – 
bakteriofágov. Problém je vysoká špecificita 
jednotlivých bakteriofágov, to znamená, že 
jeden druh zabíja len jeden druh baktérie, 
maximálne jeho blízkych príbuzných. Tento 
prístup je dlhodobo známy, preto sa nedá 
patentovať, a tak je pre veľké farmaceutické 
firmy nezaujímavý.

Druhý prístup je súčasný zásah na viacerých 
slabých miestach baktérie. Je to však omnoho 
náročnejší prístup, a to z hľadiska možných 
cieľov zásahu a použitých molekúl.

z celého nášho rozhovoru vyplýva, že 
v samotných jednotlivých vedných odbo-
roch dochádza k úzkej špecializácii. Dá sa 
ešte hovoriť o čistých fyzikoch, chemikoch, 
biológoch...? 
V súčasnosti je klasické delenie na základe 
špecializácie už asi len vo všeobecnej rovine, 
no je potrebné z hľadiska vzdelávania. Keď sa 
vo výskume rieši nejaký problém, hľadajú sa 
najefektívnejšie dostupné možnosti a metódy 
bez ohľadu na vednú oblasť. Takýto prístup 
však môžu zabezpečiť len multiodborové tímy 
s dostatočne veľkou výskumnou kapacitou. 
Bez multidisciplinárneho prístupu to už nao-
zaj nejde. Napríklad na celoeurópskych kon-
ferenciách a seminároch plenárnu prednášku 
prednesie síce jeden človek, ale na záver pred-
staví najmenej 100-členný multidisciplinárny 
vedecký tím, ktorý sa na výsledkoch podieľal. 
Pod prezentáciu či prednášku, trvajúcu najviac 
25 minút, sa podpíše minimálne 15 vedcov 
z viacerých odborov. To však neznamená, že 
tento kolektív funguje celý život. V súčasnos-
ti sa na riešenie každého nového problému 
vždy zostavuje nový vedecký tím. Úlohou totiž 
nie je len vyriešiť problém, ale vyriešiť ho v čo 
najkratšom čase, takže zostavovateľ tímu musí 
nájsť aj personálne najefektívnejšie riešenie. 
Pre väčšinu vedcov sa už skončila éra riešenia 
jednej témy až do dôchodku, teraz je to skôr 
od projektu po projekt.

Za rozhovor ďakuje redakcia Quarku

Treba povedať, že v súčasnosti máme genetic-
ky zmapovanú väčšinu zriedkavých ochorení. 
Buďme úprimní – veľké spoločnosti investu-
jú do liekov kvôli návratnosti a zisku, čo pri 
zriedkavých chorobách nenastane. V takých-
to prípadoch úloha investora pripadá štátu. 
Európska únia má dokonca špeciálny program 
na podporu výskumu zriedkavých ochorení.

Nestojí pred súčasným výskumom prob-
lém, že človek začína byť proti istým liekom, 
najmä antibiotikám, rezistentný? 
Trochu vás poopravím – nie človek, ale mik-
roorganizmy začínajú byť odolné. Antibiotiká 
sú pre baktérie nejakým spôsobom jedy, ktoré 
však človeku ako takému neškodia; človek je 
len akýsi rezervoár, kde sa to odohráva.

Evolúcia funguje vo všetkých živých systé-
moch. Nesmierne rýchle rozšírenie antibio-
tickej rezistencie je dôsledok fenoménu, kto- 

rý voláme mikroevolúcia. Každý organizmus, 
ktorý produkuje antibiotikum, musí mať gény 
rezistencie proti nemu, ináč by poškodil sám 
seba. Problém nastal vtedy, keď gény rezisten-
cie začali cestovať do mikroorganizmov, kde 
predtým nikdy neboli. Spôsobil to enormný 
nárast antibiotík.

to znamená, že je koniec éry antibiotík? 
Áno a o tom bola i moja spomínaná prednáška 
pred desiatimi rokmi. V aktuálnej prednáške, 
ktorú som mal teraz v máji, som sa usiloval 
okrem iného aj rozobrať dôvody, prečo a či 
sa naozaj končí táto éra.

Prvý dôvod, prečo na trh neprichádzajú 
nové antibiotiká, je, že sme vo veľkej miere 
už vyčerpali tvorivosť prírody. Ukázalo sa, že 
za ostatných sedemdesiat rokov sme našli 
z prírodných zdrojov takmer všetky zlúčeni-
ny s antibiotickými vlastnosťami. Farmace-
utické firmy prestali investovať do ďalšieho 
hľadania nových molekúl, pretože náklady 
prekračujú potenciálne možné príjmy. Dôle-
žitým faktorom je aj skutočnosť, že keby sa 
aj nové antibiotikum podarilo nájsť, hladina 
jeho produkcie bude nízka a šľachtenie kmeňa 
je dlhodobá záležitosť. Napríklad, keď prišiel 

Foto Pixabay
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Najvzdialenejšia osamelá

Novoobjavenej modrej hviezde dali astronómovia 
prezývku Icarus podľa hrdinu z gréckej mytológie. Ide 
o dosiaľ najvzdialenejšiu pozorovanú osamelú hviezdu. 
Nevidia ju ani najväčšie ďalekohľady na svete, vedci ju 
objavili vďaka gravitačnej šošovke.

Vedcom využívajúcim Hubblov 
kozmický teleskop (HST) sa 
vďaka gravitačnej šošovke 
podarilo identifikovať veľmi 

vzdialenú hviezdu a stanoviť nový pozo-
rovateľský rekord v tejto kategórii. Hviezdu 
Icarus taktiež využili na testovanie teórie 
tmavej hmoty a na prieskum zloženia kopy 
galaxií, ktorá sa nachádza v popredí sním-
ky. 

efeKt grAvitAČNej šošovKy 
Na snímke získanej v rámci programu 
Frontier Fields je vidieť časť tzv. hlbokého 
poľa študovanej kopy galaxií s označením 
MACS J1149+2223. Hviezda skrývajúca sa 
vo veľmi vzdialenej špirálovej galaxii je tak 
ďaleko, že jej svetlo potrebovalo deväť 
miliárd rokov, než doletelo na Zem. Opus-
tilo hviezdu v čase, keď vek vesmíru bol 
len asi 30 % jeho súčasného veku. Objav 

hviezdy Icarus vďaka javu gravitačnej 
šošovky otvoril astronómom nové mož-
nosti štúdia jednotlivých hviezd vo vzdia-
lených galaxiách. Toto je vôbec po prvý raz, 
čo sa podarilo pozorovať vzdialenú osame-
lú hviezdu na základe zosilnenia jej svetla, 
vysvetľuje vedúci výskumu Patrick Kelly, 
teraz pracujúci na University of Minnesota. 
Pozorovaná hviezda je s výnimkou super-
nov aspoň 100-krát ďalej než iné osamelé 
hviezdy, ktoré môžeme pozorovať. Kozmic-
ký úkaz, ktorý spôsobil, že táto hviezda 
bola pozorovateľná, sa nazýva gravitačné 
šošovkovanie (angl. gravitational lensing). 
Gravitácia hmotnej kopy galaxií v popredí 
pôsobí ako prírodná vesmírna šošovka, 
ktorá ohýba a zosilňuje svetlo vzdiale-
nejšieho objektu. Žiarenie môže byť tým-
to javom tak veľmi zosilnené, že aj slabé  
a vzdialené objekty môžu byť dostatočne 
jasné a pozorovateľné súčasnými prístroj-

mi. V prípade hviezdy Icarus túto prírodnú 
lupu predstavuje kopa galaxií s označením 
MACS J1149+2223, vzdialená od nás pri-
bližne päť miliárd svetelných rokov. Táto 
hmotná kopa galaxií leží medzi Zemou  
a vzdialenou galaxiou, v ktorej sa nachá-
dza aj hviezda Icarus (v okamihu pozo-
rovania sa nachádzali presne na jednej 
priamke). Skombinovaním využitia efektu 
gravitačnej šošovky s výbornou rozlišova-
cou schopnosťou a citlivosťou HST mohli 
astronómovia zaznamenať a študovať 
hviezdu Icarus. 

PrecHoDNé zvýšeNie 
jASNoSti 
Oficiálne označenie novoobjavenej 
hviezdy je prozaické: MACS J1149+2223 
Lensed Star 1. Rovnako ako bájny Icarus 
aj táto hviezda v pozadí snímky zažila pri 
pozorovaní zo Zeme len chvíľkovú slávu – 
prechodne sa prudko zvýšila jej zdanlivá 
jasnosť, a to až 2 000-krát, keď sa dostala 
do vplyvu gravitačnej šošovky v dôsledku 
gravitačného pôsobenia kopy galaxií. Bez-
pochyby k tomu prispel aj vplyv hviezdy 
s hmotnosťou 3-krát väčšou, než má Slnko, 
ktorá sa nachádza v kope galaxií v popredí, 
keď sa táto hviezda dostala do zákrytu so 
vzdialenejšou hviezdou Icarus (čo je efekt 
známy ako tzv. gravitačná mikrošošovka). 
Keď astronómovia v roku 2016 pomocou 
HST monitorovali supernovy vo vzdiale-
nej špirálovej galaxii, zaznamenali nový 
svetelný bod neďaleko jednej zjasnenej 
supernovy. Z polohy nového zdroja usú-
dili, že jeho svetlo muselo byť v porovnaní 
so supernovou oveľa viac zosilnené. Keď 
analyzovali prichádzajúce svetlo, zistili, že 
ide o modrú veľobriu hviezdu.

StotiSícKrát SvietivejšiA AKo 
SlNko 
Tento typ hviezd je oveľa väčší, hmotnejší 
a teplejší, a možno až stotisíckrát svietivej-
ší než Slnko. Icarus je asi dvakrát teplejší 
než naše Slnko a má povrchovú teplotou 
11 000 až 14 000 °C. No v takej obrovskej 
vzdialenosti by táto hviezda bola ešte vždy 
veľmi slabá na to, aby sme ju mohli bez 
efektu gravitačnej šošovky vôbec zachytiť, 
a to dokonca aj pomocou HST. Astronó-
movia dúfajú, že pomocou nového koz-
mického ďalekohľadu James Webb Space 
Telescope, ktorého štart je naplánovaný na 
máj 2020, objavia oveľa viac podobných 
vzdialených hviezd.

RNDr. Zdeněk Komárek

Šípka vo vloženom štvorci vyznačuje polohu novej hviezdy Icarus objavenej v máji 2016. Vpravo hore je 
výrez snímky z roku 2011, na ktorom hviezdu ešte nie je vidieť, foto ESA/Hubble.

HViezDA



Dňa 21. júna o 21:08 LSEČ nastáva letný slnovrat 
a začiatok astronomického leta. Pojmom slnovrat 
označujeme okamih, keď Slnko pri svojom zdanlivom 
ročnom pohybe dosiahne najväčšiu deklináciu a na 
poludnie bude najvyššie nad obzorom.

Mesiac    
Prvá štvrť 
Spln          
Posledná štvrť        
Nov   

6. 6. 2018 
13. 6. 2018 
20. 6. 2018
30. 6. 2018

20:32
21:43
12:51
4:44

Slnko 1. 6. 2018 
4:46

20:42

15. 6. 2018
4:49

20:52

30. 6. 2018 
  4:45
20:54

Merkúr

Venuša

Mars

Jupiter

Saturn

Urán

Neptún

2018 1. 6.  
-1,7 mag

Býk
  4:32
20:04

-3,9 mag
Blíženci

  7:06
23:16

-1,2 mag
Kozorožec  

0:28
8:50

-2,3 mag
Váhy

  18:09
3:47

0,2 mag
Strelec

22:27
6:46

5,9 mag
Baran

3:09  
16:51

7,9 mag
Vodnár

1:46  
12:46

15. 6. 
-1,1 mag
Blíženci

  5:22
21:44

-3,9 mag
Rak

  7:38
23:15

-1,7 mag
Kozorožec

  23:44
8:08

-2,2 mag
Váhy

  17:07
2:48

0,1 mag
Strelec
  21:28

5:47
5,9 mag

Baran
2:15  

15:59
7,9 mag
Vodnár

0:51
11:52

30. 6.  
0,5 mag

Rak
  6:41
22:12

-3,9 mag
Lev

  8:17
22:58

-2,1 mag
Kozorožec

  22:54
7:08

-2,2 mag
Váhy

  16:14
1:47

0,0 mag
Strelec
  22:35

6,55
5,8 mag

Baran
1:17  

15:03
7,9 mag
Vodnár

23:48
10:52

ASTRoNoMICké kalendárium JÚN

Včase letného slnovratu sú na 
severnej pologuli najdlhšie dni 
a najkratšie noci a júnová oblo-
ha ohlasuje príchod leta. Letné 

súhvezdia vychádzajú každú noc o nie-
čo skôr. Vysoko na severovýchode vidí-
me súhvezdie Labute s Mliečnou dráhou 
a hviezdu Vegu v Lýre. Na severozápade 
je Veľká medvedica a Lev, na juhu môžeme 
vidieť súhvezdie Panny a Pastiera.

 
PozorovAteľNoSť PlANét 
merkúr je pozorovateľný v druhej polo-
vici mesiaca tesne po západe Slnka. Zo 
súhvezdia Býka sa presúva do Blížencov 
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Východ 
Západ  

Nočná obloha 30 júna, hodinu po polnoci. 

a odtiaľ do Raka. Venušu môžeme 
vidieť počas celého júna na večer-
nej oblohe po západe Slnka. Najprv 
v súhvezdí Blížencov, potom v Rakovi 
a napokon v súhvezdí Leva. mars náj-
deme vynímať sa v súhvezdí Kozorož-
ca. Je pozorovateľný v druhej polovici 
noci, a to od pol jednej hodiny v noci 
až do východu Slnka. Na záver júna ho 
uvidíme už od jedenástej hodiny v noci. 
jupiter je pozorovateľný už od západu 
Slnka počas celého mesiaca. Prvé júnové 
dni zapadne za obzor o štvrtej hodine 
ráno, posledné noci o druhej hodine. 
Nájdeme ho v súhvezdí Váhy. Saturn 
je pozorovateľný počas celého júna 
takmer po celú noc. Vychádza po desia-
tej hodine večer a zapadá pred siedmou 
hodinou ráno. Jeho júnovým sídlom je 
súhvezdie Strelca. urán môžeme pozo-
rovať počas druhej polovice noci, a to 
v súhvezdí Barana. Spočiatku od tretej 
hodiny v noci, na záver júna vychádza 
už o jednej hodine. Podobne Neptún 
môžeme pomocou ďalekohľadu vidieť 
v druhej polovici noci naďalej v súhvezdí 
Vodnára. 

StretNutiA MeSiAcA 
S PlaNétamI 
Od začiatku júna nájdeme Saturn vzdia-

lený len 2˚ južne od Mesiaca. Podob-
ná situácia nastane aj 16. júna, vtedy 
nájdeme v blízkosti Venuše Mesiac.  
A 23. júna môžeme vidieť Mesiac sever-
ne od planéty Jupiter, 28. júna ho vystrie-
da Saturn.

Mgr. Viktória Zemančíková, PhD.
Slovenský zväz astronómov

Ilustrácia Marcela Pekarčíková

V lete je Slnko vysoko na oblohe a opisuje veľkú polkružnicu. V zime je nízko na oblohe a opíše 
malý oblúk – preto sú dni kratšie. Zároveň je vidieť na svetových stranách, že Slnko počas leta 
(letného slnovratu) vychádza na severovýchode a zapadá na severozápade, počas rovnodenností 
vychádza na východe a zapadá na západe a počas zimného slnovratu vychádza na juhovýchode 
a zapadá na juhozápade. 



PRíRODa

Kam miznú  
obyčAjNé VrAbce?
Vrabce posedávajúce v hlúčikoch na stromoch, kríkoch alebo latkách drevených plotov 
patrili v minulosti k neodmysliteľnému koloritu našich dedín i miest. Na úsvite tretieho 

milénia sa, žiaľ, obrázky kŕdľov vrabcov poletujúcich pomedzi domčeky na dedine 
alebo na námestiach väčších obydlí stávajú zriedkavosťou.

Vo všeobecnosti ľudia vnímajú vrabce v negatívnom svetle. 
Keď sa povie vrabec, mnohí si v mysli predstavia obrázky 
kŕdľa vrabcov hodujúcich niekde v poli na obilí alebo zob-
kajúcich si z válova na dvore. Pri povrchnom pozorovaní 

správania tohto vtáčieho druhu sa môže jeho účinkovanie na scéne 
prírody javiť naozaj ako negatívne. Vrabce domové (Passer domesti-
cus) i vrabce poľné (Passer montanus) si dávame do súvisu obyčajne 
s bezstarostným životom, keďže tieto operence sa priživujú aj na 
úrode, ktorú dopestoval človek. Preto si vrabce vyslúžili od človeka 
prezývky ako darmožráči či zaháľači. Výskum ekológie vrabcov však 
dokázal, že títo dvaja bratranci nie sú nijakými príživníkmi, pretože 
napríklad svoje mláďatá kŕmia takmer výlučne hmyzom. 

jeDeN zA všetKýcH, všetci zA jeDNéHo
Niektoré druhy živočíchov vedú samotársky spôsob života, iné sú, 
naopak, spoločenské. Pri tých prvých sa prejavujú známky nezná-
šanlivosti, správanie druhých charakterizuje altruizmus. Spoločen-
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sky založené živočíchy sú schopné navzájom si pomáhať pri hľadaní 
potravy alebo pri výchove potomstva. 

Aj vrabce domové a poľné sú spoločenské stvorenia. Nerady trávia 
chvíľky osamote a vždy vyhľadávajú spoločnosť svojich súkmeňov-
cov. Pri výchove potomstva v kolónii sa spoločne starajú o bezpeč-
nosť celej vrabčej dynastie. Sú známe tým, ako ráno vítajú deň a večer 
sa s ním lúčia. Hlučné, no uchu lahodiace čvirikanie patrí ku každo-
dennému rituálu počas celého roku a nedá sa prehliadnuť. Najmä 
v zimných mesiacoch, keď sedia našuchorené a natisnuté na seba, 
aby sa hriali, pôsobia hlúčiky vrabcov mimoriadne fotogenicky a ich 
jemné čvirikanie nepôsobí na okolie nijako rušivo, ale skôr naopak, 
upokojujúco.

Vrabce si často hľadajú príbytky pod strechami, kde sú chráne-
né pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, a navyše sú 
zabezpečené pred vyrabovaním tak zo strany potenciálnych pozem-
ných predátorov (lasica hranostaj, kuna skalná), ako aj tých vzdušných 
( jastrab krahulec, sojka škriekavá, straka čiernozobá).
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fASciNujúce PytAČKy
Keďže vrabce sú odvekými spolupút-
nikmi človeka, dvorenie týchto vtáčat 
môžeme pozorovať v našich dedinách 
i mestách. Choreografia vohľadov 
vrabcov je naozaj úchvatná. Samček 
v charakteristickej pričupenej póze 
so spustenými krídlami a roztvoreným 
chvostom pozdvihnutým trocha doho-
ra poskakuje okolo vyvolenej samičky 
a dvorí sa jej nekonečným čvirikaním. 
Vrabčí ženích sa snaží upútať pozor-
nosť a získať si náklonnosť potenciál-
nej nevesty tým, že vystavuje na obdiv 
čierny podbradník. 

Samičkám totiž na samčekoch naj-
väčšmi imponuje práve čierna farba 
na hrudi – čím väčšia je táto škvrna 
a čím černejší je jej odtieň, tým väč-
šiu šancu má u potenciálnej nevesty 
vrabčí pytač pri zásnubách. Samčeky 
s malým a nevýrazným čiernym pod-
bradníkom u samičiek zvyčajne pri 
vohľadoch nepochodia, a zostanú tak 
na ocot. Samička sa však spočiatku aj pred samčekom v sivo-hnedom 
svadobnom fraku s veľkou čiernou kravatou tvári celkom ľahostajne. 
Pretvaruje sa, akoby nebola na tomto sviatočnom akte nijako zain-
teresovaná. Dokonale predstiera, že jej na pytačovi vôbec nezáleží, 
akoby ním pohŕdala. K vášnivému zaliečaniu samčeka je chladná. Sedí 
nehybne ako socha a tvári sa, že svojho potenciálneho nápadníka 
nevidí a nepočuje. Je to však len naoko. 

Toto divadlo hrá potenciálna nevesta pred ženbychtivým sam-
čekom tak presvedčivo, že pozorovateľovi sa zdá, že zo svadby týchto 
dvoch snúbencov nič nebude. No opak je pravdou. Samček to však 
s uchádzaním sa o jej priazeň nevzdáva a ešte s väčším zápalom toká 
a toká. Vznešený tanec v charakteristickej póze napokon predsa len 

zlomí srdce potenciálnej snúbenice. Tá dáva pôvabnému pytačovi 
pokľuknutím a pozdvihnutím chvosta najavo svoj súhlas so svadbou, 
ktorá sa zavŕši spárením. 

Nezriedka sa o priazeň vydajachtivej samičky uchádza viac vrabčích 
pytačov. Vtedy sa strhne na mieste vrabčích oddávačiek skutočná 
bitka. Samčeky sa pustia za hlasitého džavotu do zúrivej naháňačky 
snúbenice. Lietajú z kríka na krík, zo strechy na strechu, z plota na plot. 
Klbko vrabcov lieta sem a tam, podchvíľou zosadne na plot, kde sa 
samčeky predbiehajú v dvorení, aby sa samičke čo najväčšmi zapáčili. 
Preplietajú sa pomedzi oká pletiva, prenasledujú samičku a čvirikajú 
a čvirikajú... Potenciálnej vrabčej snúbenici sa takéto divoké dvore-
nie početného zástupu pytačov páči, a tak sa nimi nechá ešte dlho 

PRíRODa
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vrAbec DoMový (PASSer DoMeSticuS) 
vrabec domový 
alebo domáci patrí 
do čeľade vrabco-
vité (Passeridae). 
Meria 10 – 15 cm, 
váži do 30 gramov 
a má hnedé a sivé 
sfarbenie. vysky-
tuje sa na všetkých 
k o n t i n e n t o c h , 
prevažne však na 
území  euráz ie . 
žije v blízkosti 
ľudských domo-
vov, na hospodár-
s k yc h  dvo ro c h 
a v sadoch, ale aj 
v mestách a na 
sídliskách, obýva 
a j  pr iemyselné 
o b l a s t i .  D á v a 

prednosť hustým stromom a kríkom. Môžeme ho nájsť aj vo 
vysokých nadmorských výškach, napríklad vo švajčiarsku či 
v Himalájach aj vo výškach nad 3 000 m n. m. 

u nás hniezdi na celom území Slovenska. zvyčajne žije 
v kolóniách, ktoré môžu mať až 100 členov. vyhľadáva dutiny 
v múroch, strechách budov, v hniezdach belorítok, v bútľavých 
stromoch i voľne v hustých korunách stromov. Hniezda si stavia 
v prvých jarných mesiacoch zo sena, peria aj iných materiálov. 
o stavbu sa starajú obaja rodičia, takisto aj o sedenie na 6 – 7 
vajíčkach a kŕmenie mláďat. v čase hniezdenia žerie hmyz a kŕmi 
ním aj mláďatá. inak sa živí rastlinnou potravou, múčnatými  
a olejnatými semenami, mladou zeleninou, ale aj zvyškami 
jedla. Mladé vrabce vylietajú z hniezda asi po 17 dňoch.

Keďže je to stály vták, na našom území aj zimuje. z vyšších 
polôh vtedy schádza nižšie a nevytvára také veľké skupiny ako 
príbuzný vrabec poľný. jeho populácia má mierny pokles.

r, wikipédia

prenasledovať. Keď je vrabčia nevesta dvorením početného zástupu 
potenciálnych ženíchov dostatočne nabudená na podstúpenie sva-
dobného obradu, napokon si jedného  zvolí za svojho druha a odletí 
s ním na spoločný svadobný let ukončený párením.  

Pozorovanie tohto nápadného zásnubného ceremoniálu vrabcov 
patrí k nezabudnuteľným zážitkom. Aj človeka nijako nezaintereso-
vaného na živote prírody dokáže takáto zásnubná ohlušujúca nahá-
ňačka vrabcov domových vtiahnuť do deja tejto zvláštnej udalosti. 

roDiNNá ocHrANKA vrAbČiAtoK
Starostlivosť rodičov je pri vtákoch neobyčajne rozmanitá. Pri nie-
ktorých druhoch sa o výchovu potomstva starajú obidvaja rodičia, 
pri iných len samička a iba v niekoľko málo prípadoch zostáva sta-
rostlivosť o mláďatá výlučne na samčekoch. Vrabce sú naozaj sta-
rostlivými rodičmi a vzorne sa starajú o svoje potomstvo. Samček 
so samičkou majú napoly rozdelenú starostlivosť tak o zahrievanie 
znášky, ako aj o výchovu budúceho pokolenia.

24    jún 2018 I Quark 
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K najkrajším okamihom vo výchove vtáčieho potomstva patria 
určite chvíľky, keď sa mláďatá vydávajú na svoj prvý let. Vtedy sú 
rodičia ustráchaní z toho, ako prvé oboznámenie sa mláďat s oko-
lím hniezda a s povetrím dopadne. A tak počas týchto sviatočných 
a zároveň nervóznych okamihov prejavujú rodičia známky zvýšené-
ho znepokojenia. Keďže tieto spoločenské operence žijú obyčajne 
v komunitách z niekoľkých párov, pri opúšťaní rodnej kolísky sprevá-
dzajú malého vrabca na jeho prvej púti povetrím nielen jeho vlastní 
rodičia, ale takmer všetky dospelé vrabce z miestnej kolónie. Samček 
alebo samička spolu s ostatnými členmi kŕdľa letia v tesnom slede 
za svojím potomkom, ozývajúc sa neustále varovným pokrikom. Za 
hlasitého výstražného čvirikania sprevádzajú v kŕdli malé vrabčiatko 
ako najspoľahlivejšia rodinná ochranka, aby sa malému a neskúse-
nému operencovi pri jeho prvej letovej skúške nič zlé neprihodilo. 
Keď sa náhodou v okolí vyskytne nejaký potenciálny predátor, po 
pristátí obstúpia vrabce svojho mladšieho člena a snažia sa ho ochrá-
niť. Hlasito čvirikajú a na predátora podnikajú útočné výpady, aby ho 
zastrašili a odviedli tak pozornosť od ľahko dostupnej koristi, ktorú 
pre dravca predstavuje slabé a neskúsené mláďa. 

Ak sa prvý výlet z rodičovského hniezda podarí a mláďa pristane 
na vhodnom mieste, starostliví rodičia sa upokoja a odletia k hniezdu, 
aby mohli na prvom lete sprevádzať ďalšieho potomka. 

vrAbcoM zvoNí uMierAČiK... 
Stavy vrabcov na vidieku z minulosti, keď doslova každý dvor kolo-
nizovala početná vrabčia rodina, zostávajú takmer výlučne už len 
v spomienkach. Tí starší si pamätajú časy, keď gazdiná ráno rozsievala 
sliepkam krm a na hostinu sa k nej ihneď zlietla aj početná vrabčia 
pospolitosť. Aj keď ich odháňala, boli neodbytné a vedno s hydinou 
hodovali na žite. V zime sa vrabce skrývali v šope v sene či v stajniach 
pri domácich zvieratách. Vrabčie kolónie mali postarané o teplý prí-
bytok a potravu po celý rok. A tak bol vidiek plný vtáčieho čvirikania 
a obrázky vrabcov posedávajúcich s našuchoreným perím na dreve-
ných plotoch či na vŕbových vetvách patrili ku koloritu každej dediny. 

V súčasnosti sú takéto kŕdle vrabcov aj na vidieku veľkou vzácnos-
ťou. Ranné budenie vrabčím čvirikaním niekde v odľahlej horskej či 
podhorskej dedine patrí k exkluzívnym zážitkom. Dôvodom je, že 
časy, keď v každom dvore chovali hydinu (sliepky, kačky, husi) a doby-
tok (kravy, kone, ovce, kozy), sú možno už nenávratne preč. Humná 
síce ešte na dedinách stoja, ale ich šopy sú prázdne. Po sene niet ani 
chýru, ani slychu. Aj maštale ešte v mnohých dedinách nájdeme, nie 
je v nich však ustajnený dobytok a hydiny je tiež poskromne. A tak 
vrabce nenachádzajú v tomto kedysi pre ne optimálnom prostredí 
vidieka vhodné podmienky na prežitie. V podhorských dedinách, kde 
prežilo gazdovstvo v poniektorých domoch, živoria možno dve-tri 
vrabčie rodinky. 

Na ilustráciu uvediem príklad mojej rodnej dediny Liptovských 
Revúc, kde som strávil celý svoj doterajší život. Ešte pred päťdesiati-
mi rokmi v dedine chovali ľudia viac ako 600 kráv, 2 000 oviec a 150 
koní. V súčasnosti chovajú obyvatelia už len 30 kráv a v celej dedine 
je sviatkom vidieť jedného či dva kone. Mimochodom, ešte v polovici 
20. storočia mohli turisti putujúci okolo Čierneho kameňa vo Veľkej 
Fatre nad Liptovskými Revúcami zažiť scenériu ako z indiánskych fil-
mov – stádo pasúcich sa koní na Ploskej. Len počet oviec zostal pre 
dedinu viac-menej nezmenený, a to vďaka poľnohospodárskemu 
družstvu. V päťsto dvoroch sa chovalo viac ako tritisíc sliepok, tisíc 
husí a stovka kačíc. V súčastnosti možno na prstoch dvoch rúk zrátať 
dvory, kde sa ešte chovajú sliepky. Zrazenie domácej husi či kačice 
bicyklom alebo autom v mojej rodnej rodine už vôbec nehrozí. 

A tomuto nízkemu stavu hospodárskych zvierat a hydiny sa museli 
nedobrovoľne podriadiť aj vrabce domové. Zvyšky (150 – 200 jedin-
cov) kedysi početnej približne dvetisícčlennej vrabčej rodiny prežívajú 
v blízkosti dvorov, kde sa ešte chová nejaká hydina a dobytok. Z roka 
na rok sa však tieto vrabčie kolónie početne zmenšujú. Z mnohých 
takýchto vyľudnených dediniek (napríklad odľahlé osady Starých 
Hôr lokalizované pod Krížnou – Horný Jelenec, Valentová a Rybô) sa 
kedysi početné kolónie vrabcov už celkom vytratili. 

Vrabec domový je odkázaný na človeka a jeho všestrannú pomoc. Ak 
mu ju odmietne ponúknuť, podpíše sa na smutnom príbehu tohto 
vtáčieho druhu a vystaví tak úmrtný list ďalšiemu operencovi. 

doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.
Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

vrAbec PoľNý (PASSer MoNtANuS)

vrabec poľný je jedným z najrozšírenejších vtákov európy 
a zastáva významné miesto v ekosystéme krajiny. je likvidáto-
rom nežiaduceho hmyzu, čím pomáha pestovateľom v ovoc-
ných sadoch a záhradách. Má približne 14 cm a od ostatných 
vtákov čeľade vrabcovité sa líši najmä farbou temena a záhlavia 
orechovohnedej farby a čiernou škvrnou na bielych lícach. Má 
malý podbradník čiernej farby a na bokoch krku biely golier. 
vrchnú stranu tela, chvost i krídla má hnedej farby, na tele má 
čierne škvrny a na krídlach dva tenké biele pásiky. Samica môže 
byť trochu svetlejšia. 

Hniezdi aj zimuje na väčšine územia Slovenska, obýva najmä 
poľnohospodárske a mierne zalesnené oblasti, sady a záhrady 
na okrajoch dedín, v mestách ho nájdeme napríklad na cin-
torínoch. vrabec poľný si stavia hniezda v dutinách stromov ale-
bo vo vtáčích búdkach. Hniezdi dvakrát ročne od apríla do júna. 
živí sa hmyzom, ale aj semenami tráv či bylín. Dáva prednosť 
obilninám, konope, slnečnici, ale prehľadáva aj odpadky.

Na Slovensku je už chránený a pripravujú sa opatrenia na 
jeho zachovanie aj v iných krajinách, pretože stav vrabčej 
populácie sa znížil po hromadnom používaní pesticídov  
v poľnohospodárskej výrobe aj zvýšenou toxicitou prostredia.

r, wikipédia
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užitočné 
dážďovky

Najčastejšie sa u nás vyskytuje dážďovka obyčajná alebo 
zemná (Lumbricus terrestris), ale na našom území sa môže-
me stretnúť aj s dážďovkou svietivou (Eeisenia lucens)  
a v záhradkárskych oblastiach zase s dážďovkou mliečnou 

(Octolasium lacteum). 

PlAzeNíM vPreD
Poznávacím znakom dážďoviek je dlhé tenké telo pozostávajúce z mno-
hých článkov, na konci ktorého sa nachádza horný ústny pysk, ktorý je 
zároveň hlavovým článkom. Dážďovka zvyčajne dorastá do dĺžky približ-
ne 5 až 30 cm. Pohybuje sa plazením tak, že postupne dozadu a dopredu 

Spôsob prijímania potravy dážďoviek je veľmi jednoduchý. Dážďovka 
svojím ústnym otvorom prijíma veľké množstvo pôdy, najmä humusu, 
ktorý je bohatý na rozkladajúce sa látky živočíšneho a rastlinného pôvo-
du (napríklad spadnuté lístie alebo drobné uhynuté živočíchy). Tieto 
látky prejdú jej tráviacou sústavou a nevyužité vyprázdni konečníkom. 
Dôkazom prítomnosti dážďovky sú malé červíkovité kôpky trusu na zemi 
pri dierach, v ktorých žijú. V priebehu niekoľkých rokov to môžu byť až 
kilogramy trusu.

Dve v jeDNoM
Dážďovka je obojpohlavná (hermafrodit), čo znamená, že má samčie aj 
samičie orgány. Hermafroditos bol synom božských rodičov. Jeho mat-
kou bola grécka bohyňa krásy a lásky Afrodita a otec božský posol, boh 
obchodníkov a zlodejov Hermes. Chlapec bol pekný a švárny, preto bol 
aj pyšný a namyslený. Keď sa doňho zaľúbila vodná nymfa Salmakis, 
ohrdol jej lásku. A to nemal robiť. Salmakis si u bohov vymodlila nielen 
rozhodnutie, že Hermafroditos patrí jej, ale i to, že ich telá naveky splynú. 
Od tých čias bol Hermafroditos mužom aj ženou.

Na svoje oplodnenie potrebuje dážďovka aj spermie druhého jedinca 
kvôli odlišnej genetickej informácii. Pária sa väčšinou za teplých letných 
nocí a partnera lákajú svojimi pachovými signálmi. Dážďovky majú 
žľaznatý opasok (clittellum), je ho vidieť pri každom druhu, lebo je výraz-
ne belavý alebo žltavý. Opasok sa začína zvyčajne na 27. článku a leží 
na ďalších šiestich článkoch tela. Dážďovky sa pri párení verne pritlačia 
práve týmito opaskami a jedna druhej nakladú do hlienového obalu 
vajíčka. Každá si ich oplodní svojimi samčími spermiami vo vlastnom 
tele. Vajíčka sú uložené v hlienovitom obale, ktorý vylúčia z opasku. Hlien 
pomaly stuhne, vytvorí kokón odolný aj proti extrémne nepriaznivému 
počasiu a tento obal chráni niekedy až 20 vajíčok pred nepriateľmi. Mla-
dé dážďovky vychádzajú z obalu malým otvorom. 

Dážďovka nie je zákonom chránená, no je veľmi užitočná. Jej prí-
tomnosť v pôde zabezpečuje prevzdušnenú a úrodnú zem, zároveň je 
v potravnom reťazci obživou pre iné živočíchy, napríklad drozdy a škor-
ce, ale aj pre ježe, jazvece alebo krty. 

Text a foto Ivan Kňaze

Medzi dôležité živočíchy žijúce v pôde 
patria aj veľmi známe máloštetinavce 
dážďovky (Lumbricidae).

sťahuje priečnu a pozdĺžnu svalovinu. Na článkoch má krátke štetinky, 
ktoré sú obrátené len jedným smerom, takže pri plazení sa o ne môže 
zaprieť. Pri jemnom pohladení tenkej pokožky dážďovky ich môžeme 
zreteľne cítiť. Vidíme to napríklad vtedy, keď drozd vyťahuje dážďovku 
z diery a nemôže ju vytiahnuť, lebo tá sa zapiera o tieto štetiny. 

Niekedy, keď sledujeme dážďovku po daždi na vlhkej zemi a pri-
bližujeme sa k nej, že ju chytíme, dážďovka pred nami rýchlo uteká. 
Rýchle plazenie jej uľahčuje hlien, ktorý dážďovka vylučuje zo žľazy 
nachádzajúcej sa v pokožke priamo pri pohybe. Ten jej okrem pohybu 
po nerovnom povrchu zjednodušuje dýchanie a zabraňuje vysychaniu 
kože. To je zároveň dôvod, prečo ju niektorí ľudia nechcú chytať do 
rúk. Napriek neprítomnosti očí sú dážďovky schopné prijímať svetlo, 
resp. svetelné podráždenie pomocou svetlocitlivých (fotosenzitívnych) 
buniek, rozptýlených po celom tele dážďovky. Najviac ich má v prednej 
časti tela. 

jeDNoDucHá StrAtégiA PrežitiA
Tak ako pri všetkých živočíchov, aj pri dážďovke sú pre život nevyhnutné 
dva spôsoby správania. Prvý je zadovážiť si potravu a druhý je dať život 
ďalšiemu pokoleniu. 



zOOPaleOntOlógia

Pavúky a niektoré ďalšie osemnohé 
článkonožce zo skupiny pavúkovcov 
patria medzi evolučne najúspešnejšie 
bezstavovce. Usídlili sa na súši podobne 
ako hmyz, ale zatiaľ čo ten neskôr vzlietol 
na oblohu, územčisté pavúky ostali verné 
životu pri zemi.

čo robí pavúka pavúkom

 Quark I jún 2018   27 

Pavúka síce pozná každý, skúste však do jednej vety zhrnúť 
to, čo pavúka robí pavúkom. Laická definícia pavúka hovorí 
niečo o chlpatých potvorách s príliš veľkým počtom nôh na 
to, aby sa im dalo dôverovať. Jej učenejšia verzia považuje 

za pavúka akéhokoľvek suchozemského článkonožca so štyrmi pármi 
končatín. Ani jedna z týchto poučiek nevystihuje podstatu. Občas sa 
totiž stretneme s tvormi, ktoré sa na pavúky ponášajú, ale nepatria 
medzi ne.

oSeM KoNČAtíN
Pavúky sú iba jednou, aj keď druhovo neobyčajne bohatou, skupinou 
článkonožcov (Arthropoda), ktorú označujeme termínom pavúkovce 
(Arachnida). Takže každý pavúk je pavúkovec, ale nie každý pavú-
kovec je pavúk. Medzi pavúkovce patria okrem iného tak bizarne 
nazvané skupiny ako hmatonožce, solifúgy, tartaridy a amblypygy, 
ale aj známejšie kosce či šťúry. Pavúkovce sú primárne suchozem-
ské tvory s telom rozdeleným na obvykle jasne rozlíšený predný  
a zadný telový oddiel. Počet kráčavých nôh je pri každom súčas-
nom pavúkovcovi rovnaký – je to osem končatín. Niektoré skupiny 
však majú neobyčajne predĺžené hmatové končatiny, tzv. pedipalpy, 
takže sa môže zdať, že končatín majú až desať. Laik si jednotlivých 
zástupcov pavúkovcov poľahky zamení, pretože telový plán všetkých 
skupín je pozoruhodne konzervatívny. Na prvý pohľad sa teda môže 
zdať, že všetka osemnohá háveď je jedna fajta, medzi jednotlivými 
zástupcami však sú významné rozdiely. Pedipalpy sú premenené na 

klepetá pri šťúroch aj šťúrikoch, ale iba šťúry majú zadoček predĺže-
ný do akéhosi chvosta s jedovým bodcom. Podobný chvost majú aj 
šťúrovky a hmatonožce, ale bez jedu, pričom tie druhé ním dokážu 

Anthracomartus voelkelianus z karbónskych bridlíc z okolia Dobšinej je 
najstarším známym zástupcom pavúkovcov z územia Slovenska.

Skákavky sú malí a obratní 
lovci, na svoju korisť skočia a od 
útoku ich neodradí ani korisť, 
ktorá je väčšia ako sú oni.

Trigonotarbidy 
patria medzi 
najčastejšie nálezy 
pavúkovcov 
v karbónskych 
horninách. Obrázok 
predstavuje 
rekonštrukciu 
druhu Maiocercus 
celticus.
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poriadne švihnúť a navyše majú aj robustné pedipalpy. Tie najväčšie 
ústroje na uchmatnutie koristi nájdeme pri solifúgach, zatiaľ čo kosce 
ich majú veľmi jemné. Väčšina pavúkovcov predstavuje suchozem-
ských predátorov, len šťúriky sú neškodní jedáci celulózy. Roztoče sa 
zase prispôsobili na najrôznejšie životné stratégie vrátane parazitic-
kého spôsobu obživy.

NAjStArší SloveNSKý PAvúKovec 
Takmer všetky doteraz prežívajúce skupiny pavúkovcov boli na Zemi 
prítomné už v karbóne, teda asi pred 315 miliónmi rokov. Okrem 
nich však existovalo aj niekoľko ďalších, teraz už vyhynutých skupín, 
ktorých zástupcovia sa dajú s pavúkmi pomýliť. Najbežnejšími 
karbónskymi pavúkovcami boli trigonotarbidy. Na rozdiel od pra-
vých pavúkov nemali jednotlivé články zadnej časti tela zrastené do 
jednoliateho celku a prednú časť tela im kryl pevný pancier. Zadná 
časť tela bola pomerne mäkká a pri jej fosilizácii sa často stalo, že 
hranice článkovania z brušnej strany sa zachovali spolu s tými z chrb-
tovej na tej istej ploche. Tento efekt je možné pozorovať aj na dosiaľ 
jedinom fosílnom náleze trigonotarbida zo Slovenska. Predmetná 
skamenelina pochádza z okolia Dobšinej z hornín starých asi 310 
miliónov rokov. Okrem toho, že ide o naj-
staršieho známeho takpovediac slovenské-
ho pavúkovca, ide aj o jediný fosílny nález 
pavúkovcov z nášho územia.

Spomenutý slovenský prípad ukazuje, 
že fosílie pavúkovcov sú vo všeobecnosti 
pomerne zriedkavé. Poznáme však veľa 
dobre zachovaných pavúkov vďaka jan-
táru. Jantár je skamenená živica stromov, 
ktorá v sebe dokáže uchovať aj mäkké 
časti tela, ktoré by sa inak rozložili. Pri 
práci s pavúkmi z jantáru teda vedci pra-
cujú s dokonale zachovaným materiálom. 
V prípade skamenelín z iných horninových 
prostredí však nemusí byť ich interpretácia 
taká jednoduchá. Práve naopak, niekedy 
dôjde k väčším či menším omylom tak, ako 
to ilustruje nasledovný príklad.

NAjväČší, Ktorý Nebol
V roku 1980 bola z asi 300 miliónov rokov 
starých hornín Argentíny opísaná fosília, 
ktorá s dĺžkou tela 34 cm a odhadovaným 
rozpätím končatín 50 cm mala predstavo-

vať najväčšieho pavúka všetkých čias. Skamenelina dostala príznačné 
meno Megarachne, teda obrovský pavúk. Svetové múzeá si rýchlo 
zadovážili odliatky pozoruhodnej fosílie a zakomponovali ich do 
svojich expozícií.

Megarachne bol spočiatku známy z jedinej neúplnej skameneliny, 
ktorej interpretácia sa spoliehala na štúdium pomocou röntgenu. 
Už krátko po publikovaní prvého odborného opisu niektorí arach-
nológovia vyjadrili pochybnosti o príslušnosti zvieraťa k pavúkom. 
Fosília totiž má niektoré pre pavúky neobvyklé znaky, pričom dôležité 
pavúčie znaky chýbajú. Neskoršie štúdium pôvodnej fosílie spolu 
s druhým nájdeným jedincom v roku 2005 definitívne vyvrátilo pred-

stavu obrieho pavúka. Pomohlo k tomu 
nielen nájdenie druhej fosílie rovnakého 
zvieraťa, ale najmä porovnanie s niektorý-
mi eurypteridmi. Eurypteridy sú vyhynu-
tou skupinou klepietkavcov (Chelicerata) 
a sú teda vzdialené príbuzné pavúkovcov. 
Obývali takmer všetky typy vodných pro-
stredí, a dokonca sú známe skamenené 
stopy eurypteridov zo suchej zeme, kam 
podnikali pionierske výpravy. Niektoré 
eurypteridy mali ohromné klepetá, za čo 
si vyslúžili označenie vodné škorpióny. Po- 
drobným štúdiom sa zistilo, že Megarachne 
bol zástupcom eurypteridov. S jeho mode-
lom v životnej veľkosti znázorňujúcim 
impozantného pavúka sa však ešte mož-
no oboznámiť napríklad aj vo viedenskom 
Prírodovednom múzeu.

víťAzNý PocHoD NA Súš
Väčšina pavúkovcov je primárne sucho-
zemská, nájdeme však medzi nimi aj sku-
piny, ktorých zástupcovia sa na súš dostali 
medzi prvými. Nechajme teraz bokom 

Pavúkovce sa po osvojení si života na 
suchej zemi vyvinuli do ohromného 
množstva foriem. Predstavujú dôležitú 
zložku suchozemských ekosystémov a bez 
nich by bolo zle. 

 Pavúkovce tvorí viacero samostatných evolučných línií, z ktorých niektoré už vyhynuli (označené krížikom). Napriek veľkej druhovej rozmanitosti majú 
takmer všetky skupiny základný telový plán.

Pôvodnú fosíliu druhu Megarachne servinei krátko po 
jej objave interpretovali ako zvyšok obrovského pavúka, 
foto wikipédia.
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krátkodobé výlety na suchú zem pod-
nikané eurypteridmi a venujme sa sku-
točným kolonizátorom. Súš bola zrejme 
postupne dobývaná už od kambria pred 
vyše 500 miliónmi rokov, a to zároveň 
rastlinami, hubami aj živočíchmi. Medzi 
pioniermi živočíchov vynikali práve pavú-
kovce, ktoré sa po osvojení si života na 
suchej zemi rozrôznili do ohromného 
počtu foriem. Doteraz pavúkovce pred-
stavujú veľmi dôležitú zložku suchozem-
ských ekosystémov a bez nich by bolo 
zle. Evolúciu pavúkovcov však nemožno 
vnímať iba jednostranne ako víťazný 
pochod z mora na súš. Nájdeme totiž 
medzi nimi aj roztoče, ktoré sa druhotne 
vrátili do vodného prostredia.

trebA SA icH báť?
Rôzne mytológie (či už prirodzené alebo umelé) pavúky často 
sprostredkúvajú ako vyslovene zlé a zákerné bytosti. Možno to má 
pôvod v dvoch prostých faktoch: 1) pavúky sa od ľudí a ďalších sta-
vovcov výrazne líšia, takže má zmysel hovoriť: my a ony, 2) pavúky 
máme denne na očiach, takže sa nám ľahko votrú do podvedomia. 
V tomto ohľade je zaujímavý pôvod veľkej zlej pavúčice Opuchy 
z Tolkienovho Pána prsteňov. Autor slávneho diela svoje rané detstvo 
prežil v Južnej Afrike, kde ho ako malého chlapca uhryzla tarantula. 
Nepríjemná skúsenosť s pavúkom sa neskôr odzrkadlila aj v jeho 
príbehoch.

Jedna z tabúľ slávneho diela Kunstformen der Natur od Ernsta 
Haeckela nádherným spôsobom ilustruje farebnú a tvarovú pestrosť 
pavúkovcov.

Kedysi sme tvora menom Megarachne považovali za ohromného pavúka (vľavo), v súčasnosti však už 
vieme, že išlo o špecializovaný typ eurypterida (vpravo).

Križiak je pre laika akýmsi etalónom pavúka.

Pre mnohých ľudí strach z pavúkov netreba vysvetľovať, je ako-
si samozrejmý. Niekedy sa snažíme naše obavy z chlpatej potvory 
racionalizovať a pred chytením pavúka do ruky sa zháčime: čo ak je 
jedovatý? Len pre poriadok uveďme, že ani jeden pavúk prirodzene 
sa vyskytujúci v našich zemepisných šírkach nie je schopný človeku 
ublížiť. Jed síce patrí do bežnej výbavy väčšiny pavúkov, slúži však na 
ochromenie rádovo omnoho menšej koristi, ako je človek. Nehovo-
riac o tom, že pomerne hrubú pokožku človeka dokáže prehryznúť 
iba málo pavúkov žijúcich na Slovensku. V trópoch však žije množstvo 
pavúkov, ktoré sú pre človeka potenciálne nebezpečné a pre tam 
žijúcich ľudí má zmysel obávať sa vybraných druhov osemnožcov.

tKáČi HoDvábNycH vláKieN
A možno to s tou zlovoľnosťou pavúkov je iba jedno veľké nedoro-
zumenie prameniace z asociácií ľudského myslenia. Posúďte sami. 
V úvode som vyzval na jednovetovú definíciu pavúka. Každý arach-
nológ a väčšina zoológov zaoberajúcich sa článkonožcami túto úlo-
hu ľahko zvládla. Pavúky v užšom zmysle totiž definuje schopnosť 
tvoriť hodvábne vlákna z opistozomálnych žliaz. Bodka. Žiadne iné 
pavúkovce to nedokážu. Pavúky teda charakterizuje schopnosť tkať 
vlákna a neskôr v ich evolúcii aj spriadať siete. Odtiaľ už nie je ďaleko 
k myšlienke spriadania nekalých plánov a zákerností. Žeby podobná 
metafora stála na úsvite predstavy pavúka ako temnej bytosti, ktorej 
nemožno dôverovať?

Mgr. Matúš Hyžný, PhD.
Katedra geológie a paleontológie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Fotky a ilustrácie autor
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Na Slovensku sa využíva počas 
kúpacej sezóny (zväčša od  
15. júna do 15. septembra) vyše 
80 prírodných vodných plôch  

a 200 umelých sezónnych kúpalísk (čo je asi 
600 bazénov), z toho tretina je termálnych. 
Časť prírodných vodných plôch má každo-
ročne organizovanú rekreáciu a prevádzkujú 
sa ako prírodné kúpaliská.

S väčšinou prírodných vodných plôch vyu-
žívaných na kúpanie sa však pôvodne neu-
važovalo na rekreačné využitie. Ide najmä  
o jazerá po ťažbe štrku, vodné nádrže určené 
na zásobné, vyrovnávacie a ochranné účely, 
resp. jazerá slúžiace na banské účely.

Za prevádzku kúpalísk a dodržiavanie 
požiadaviek na tieto zariadenia zodpovedajú 
ich prevádzkovatelia.

zozNAM vHoDNýcH vôD 
Naše najvýznamnejšie prírodné vodné 
plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou 
sa každoročne zaraďujú do zoznamu vôd 
určených na kúpanie (VUK). Zoznam VUK 
obsahoval v posledných rokoch 32 lokalít. 
Špecifikom týchto plôch je, že sa sledu-
jú, hodnotia a klasifikujú podľa smernice  
č. 2006/7/ES o riadení kvality vody urče-

nej na kúpanie a údaje o nich sa poskytujú 
Európskej komisii. Zoznam VUK sa každý 
rok pred kúpacou sezónou prehodnocuje 
a na stránke Úradu verejného zdravotníctva 
SR sa poskytuje verejnosti na pripomien-
kovanie. Nakoľko však lokality so štatútom 
VUK musia spĺňať určité kritériá, pripomien-
ky verejnosti na zaradenie ďalších lokalít do 
tohto zoznamu sa obyčajne nedajú zohľad-
niť. 

Voda na kúpanie v zozname VUK však 
tiež môže počas kúpacej sezóny vykázať 
nedostatky v kvalite. 

Pre lokality zaradené do zoznamu VUK sa 
v súlade s požiadavkami európskej legisla-
tívy spracovávajú aj tzv. profily, ktoré obsa-
hujú množstvo informácií o ich situovaní, 
využívaní, možných zdrojoch znečistenia 
a klasifikácii. Profily sa priebežne aktualizujú 
a zverejňujú sa na www.uvzsr.sk. 

Niektoré prírodné vodné plochy, vyu-
žívané počas sezóny na kúpanie, sa na 
Slovensku do zoznamu VUK nezaraďujú  
a neprevádzkujú sa ani ako prírodné kúpa-
liská. Sú to lokality regionálneho významu, 
ktoré obyčajne nemajú vybudované hygie-
nické zázemie a ich sledovanie vykonávajú 
orgány verejného zdravotníctva. 

S nastávajúcou sezónou kúpania 
pribúdajú v redakcii otázky, ktoré 
by sa dali zhrnúť do jednej: Ako 
sa posudzuje, či je voda vhodná 
na kúpanie a čo všetko musí  
voda spĺňať? 

Kúpanie (ne)povolené
Čo trebA SPlNiť 
Regionálne úrady verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) schvaľujú pred sezónou prevádzku 
prírodných a sezónnych umelých kúpalísk. 
K vydaniu kladného rozhodnutia potrebujú, 
aby zariadenie spĺňalo požiadavky na vybave-
nie, prevádzkovateľ laboratórnymi rozbormi 
preukázal vyhovujúcu kvalitu vody a predložil 
vypracovaný prevádzkový poriadok kúpaliska. 
Kontroly pripravenosti kúpalísk sa začínajú na 
základe žiadosti prevádzkovateľov dva týž-
dne pred kúpacou sezónou. Ako prvé začínajú 
kúpaciu sezónu obyčajne termálne umelé 
kúpaliská, netermálne umelé kúpaliská a prírod-
né kúpaliská začínajú sezónu až na začiatku júla. 

Prírodné kúpalisko musí mať toalety 
a sprchy v závislosti od jeho kapacity. Na jednu 
osobu musí byť k dispozícii 6 m2 oddychovej 
plochy. Plocha na kúpanie má byť oddelená 
od plochy vyhradenej na používanie plavidiel. 
Zber odpadu, upratovanie a čistenie kúpaliska 
sú samozrejmosť. Pri umelých kúpaliskách sa 
kladú aj požiadavky na ich dispozičné rieše-
nie, napríklad vstup do bazéna musí byť cez 
sprchu a brodisko. Súčasťou umelých nekry-
tých kúpalísk musia byť oddychové plochy na 
slnenie a ležanie, ale aj priestor na šport a hru 
pre deti a dospelých.

Prevádzkovateľ umelého kúpaliska je 
povinný na viditeľnom mieste uvádzať aktu-
álne informácie o teplote vody v jednotlivých 
bazénoch a o teplote vzduchu. V neplavec-
kom bazéne je maximálna hĺbka vody 1,3 m 
a teplota vody 30 ºC. V plaveckom bazéne 
je prípustná teplota 28 ºC; v oddychovom 
bazéne 40 ºC. Ak je teplota vody v bazéne 
vyššia ako 36 ºC, prevádzkovateľ je povinný 
upozorniť, že pobyt v bazéne sa neodporú-
ča osobám so srdcovo-cievnym ochorením 
a deťom do 3 rokov. 

Na prírodných aj umelých kúpaliskách musí 
byť zabezpečený aj dozor plavčíkmi a miest-
nosť na poskytovanie prvej pomoci. Prevádz-
kovatelia musia sprístupňovať návštevníkom 
údaje o kvalite vody.

Vlani v lete sa zo 79 prírodných vodných plôch odobralo 456 vzoriek vôd a urobilo sa vyše 3 800 
vyšetrení fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov, foto ÚVZ SR.



Zákon č. 355/2007 Z. z. umožňuje dopl-
niť na základe konkrétnej situácie kontrolu 
o ďalšie ukazovatele potrebné na overenie 
kvality vody na kúpanie. Pri hodnotení sa však 
neprihliada – ako v prípade pitnej vody – na 
zdravotný význam jednotlivých ukazovateľov 
a všetky vyšetrované ukazovatele sú limito-
vané rovnakým typom limitnej hodnoty. Na 
základe uvedeného kritéria sa vzorka vody 
zaraďuje k nevyhovujúcim aj pri prekro-
čení ukazovateľov, ako sú napríklad teplo-
ta vody, reakcia vody alebo priehľadnosť,  
a ktoré nemajú priamy zdravotný dosah na 
kúpajúcich. 

vyDávANie záKAzu 
Najčastejším dôvodom vydania zákazu kúpa-
nia je kvalita vody. Na prírodných kúpaliskách 
býva problémom premnoženie cyanobakté-
rií, ojedinele prítomnosť mikrobiologického 
znečistenia. Keďže kvalitu vody prírodných 
vodných plôch môže prevádzkovateľ ovplyv-
niť v minimálnej miere, zákaz kúpania pri 
výskyte cyanobaktérií trvá obyčajne dlhšie 
obdobie. Na umelých kúpaliskách prevažujú 
zákazy kúpania v dôsledku prítomnosti mik-
robiologickej kontaminácie. Najmä v období 
kúpacích sezón s vysokým počtom extrémne 
teplých dní (s dennou teplotou 35 °C a viac) 
dochádza na kúpaliskách k prekračovaniu 
kapacít a kvalita vody v bazénoch vykazuje 
nestabilnejšie výsledky. Väčšinou ide o jed-
norazové zistenia, ktoré kontrolné odbery po 
vykonaných opatreniach nepotvrdia. Z hľa-
diska výskytu nevyhovujúcich výsledkov sa 
prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie 
najčastejšie zisťuje v sezónnych detských 
bazénoch. 

Celkovo možno hodnotiť kvalitu vody na 
prírodných aj umelých kúpaliskách na Slo-
vensku ako dobrú a k zákazom kúpania sa 
pristupuje zriedka. 

RNDr. Zuzana Valovičová
Úrad verejného zdravotníctva SR

tva. Kontrola kvality vody na kúpaliskách sa 
počas sezóny vykonáva v dvojtýždňových 
intervaloch, niektoré ukazovatele ako naprí-
klad reakcia vody, teplota a obsah voľného 
chlóru sa však v prípade umelých bazénov 
zisťujú denne. 

Prevádzkovateľ umelého kúpaliska musí 
sledovať 18 ukazovateľov kvality vody. Ťažis-
kom analýz sú mikrobiologické a biologické 
vyšetrenia, zisťuje sa prítomnosť príslušných 
dezinfekčných prostriedkov či ďalšie fyzikál-
no-chemické ukazovatele, ktoré sú významné 
z hľadiska efektívnej úpravy bazénovej vody. 
Pri prírodnom kúpalisku a biokúpalisku sa 
kladie dôraz na mikrobiologickú a biologickú 
kvalitu, ktorá sa overuje analýzami v labora-
tóriu, ale vykonáva sa aj vizuálna kontrola. Tá 
sa okrem hodnotenia výskytu premnoženia Kúpanie (ne)povolené

Kontrolu prírodných lokalít bez prevádz-
kovateľa vykonávajú pred sezónou vlastnými 
odbermi RÚVZ. Ďalšia frekvencia ich sledova-
nia je však rôzna, závisí najmä od návštevnosti 
a počasia. Keďže týmto prírodným vodným 
plochám chýba potrebné vybavenie i pravi-
delná kontrola kvality vody, hygienici odporú-
čajú na kúpanie najmä prevádzkované vodné 
plochy.  

FaktoRy kValIty 
Počas sezóny ovplyvňuje kvalitu prírodných 
lokalít počasie a ich využívanie. Najmä inten-
zívne dažde a splachy z okolia zapríčiňujú 
krátkodobú mikrobiologickú kontamináciu, 
ktorú však obyčajne ďalšie odbery vzoriek 
vody nepotvrdia. V prípade dlhotrvajúcejšie-
ho teplého počasia dochádza k premnoženiu 

PýtaMe sa ODbORníkOV

cyanobaktérií, čo máva dlhodobejší charakter. 
Kvalitu vody na kúpanie nepriaznivo ovplyv-
ňuje neorganizovaná rekreácia, využívanie 
rybármi a nedostatočné odkanalizovanie 
okolitých objektov.

Na umelých kúpaliskách ovplyvňujú kva-
litu vôd predovšetkým samotní návštevníci. 
Okrem mikroorganizmov zo slizníc, kože 
a vlasov vnášajú do vody organické látky 
ako pot, moč, zvyšky mydiel, kozmetických 
prípravkov, opaľovacích krémov. Preto je 
dôležité sa pred každým vstupom do bazé-
na osprchovať a prejsť brodiskom. Pokusy 
ukázali, že po sprchovaní sa množstvo mik-
roorganizmov vnesených do bazéna zníži až 
desaťnásobne. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať deťom. S ohľadom na zdravie 
ostatných, ale aj svoje vlastné, by sa vo vode, 
v ktorej sa kúpu aj iní, mali primárne kúpať 
len zdraví ľudia.

oVeRoVaNIe 
Kritériá, rozsah a početnosť kontroly kvality 
vody, ktorú musí vykonať prevádzkovateľ, 
stanovuje vyhláška ministerstva zdravotníc-

cyanobaktérií zameriava na výskyt odpadu, 
prírodného znečistenia a makrofytov. 
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Plocha na používanie plavidiel musí byť  
oddelená od plochy na kúpanie, foto Pixabay.



Najväčšie letiská sveta
Letecká doprava zažíva od roku 1970 neustály rast. 
Cestovanie vzduchom je rozdelené nerovnomerne. Svedčia 
o tom počty cestujúcich na najväčších letiskách sveta.

DOPRaVa
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Podľa dostupných štatistík cestovalo 
v roku 1970 vzduchom približne 310 
miliónov cestujúcich, o desaťročie 
neskôr to už bolo viac ako dvojná-

sobok – približne 642 miliónov. V roku 1990 
prekročil počet cestujúcich jednu miliardu 
a v priebehu ďalšej dekády sa zvýšil na 1,67 
miliardy. Rast pokračoval ďalej a v minulom 
roku cestovalo pravidelnými linkami už 4,1 
miliardy ľudí. 

ProtiKlADy – iNDiA A uSA
Vo vyspelých bohatých krajinách je letec-
ká doprava samozrejmosťou, zatiaľ čo 
v chudobných rozvojových krajinách je 
výsadou len malej bohatšej vrstvy. Dobre 
to dokumentujú údaje z niektorých krajín. 
Vnútroštátna doprava v Indii, v ktorej žije 
18 % obyvateľov zemegule, tvorí len 1,3 % 
celosvetovej dopravy, zatiaľ čo vnútroštát-
na doprava v USA, ktoré majú približne 
328 miliónov obyvateľov (4,3 % obyvate-
ľov zemegule), prispieva k svetovej leteckej 
doprave 15 %. Vnútroštátny letecký trh v USA 
zaznamenáva v ostatných rokoch dvojciferný 
medziročný nárast.  

HeAtHrow NAjväČší  
v euróPe
Na druhom mieste svetového rebríčka sa 
umiestnilo letisko Beijing Capital International 
Airport v čínskom hlavnom meste, ktoré vlani 
vybavilo 95,8 mil. cestujúcich, čo predstavuje 
medziročný nárast o 1,5 %. Tretiu priečku si 
udržalo letisko Dubai International s 88,2 mil. 
cestujúcich (+5,5 %). Nárastom počtu ces-
tujúcich o 6,5 % na 85,4 milióna preskočilo 
tokijské letisko Haneda letisko v Los Angeles 
a dostalo sa tak na štvrtú priečku. Piate bolo 
letisko Los Angeles International, ktorého 
bránami prešlo 84,6 milióna cestujúcich. 

AtlANtA Si uDržiAvA  
PRVeNStVo
Organizácia ACI (Airports Council Interna-
tional čiže Medzinárodná rada letísk) zverej-
nila nedávno predbežné štatistiky o leteckej 
doprave cestujúcich i nákladov v roku 2017. 
Údaje poskytlo 1 202 veľkých medziná-
rodných letísk a ukazujú, že v porovnaní  
s rokom 2016 narástol vlani počet cestujú-
cich lietadlom o približne 7 %. Tonáž prepra-
vených nákladov (vrátane pošty) narástla  
o 7,9 %, počet pohybov lietadiel (súčet 
počtu vzletov a pristátí) vzrástol o 2,4 %. 

U najväčších svetových letísk z hľadis-
ka počtu vybavených cestujúcich, došlo  
v poradí 20 najfrekventovanejších letísk 
len k malým zmenám. Letisko v Atlante si 
udržalo prvenstvo, hoci niektorí odborníci 
predpokladali, že ho na druhé miesto odsu-
nie letisko v Pekingu. Oficiálny názov letis-
ka v Atlante je Hartsfield-Jackson Atlanta 
International Airport a vlani ním prešlo 
103,9 milióna cestujúcich, čo je v porovna-
ní s rekordným rokom 2016 mierny pokles  
(o 0,3 %). V priemere prešlo atlantským 
letiskom každý deň 285 000 cestujúcich.

Lietadlo pripravujúce sa na štart na letisku 
O’Hare. Toto chicagské letisko bolo v minulosti 
dlho najväčším letiskom na svete, foto Pixabay.

Ruch na najväčších letiskách sveta 
neutícha ani v noci, foto Pixabay.
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nému mestu Soul, sa posunulo z 20. na 19. 
miesto. Dvadsiatku najfrekventovanejších 
letísk sveta podľa celkového počtu cestujú-
cich uzatvára letisko v americkom Denveri, 
ktoré vlani vybavilo 61,4 milióna pasažierov. 

Na porovnanie: bratislavské Letisko M. 
R. Štefánika síce prepravilo v minulom roku 
o 11 % cestujúcich viac ako v roku 2016, cel-
kový počet sa však zastavil pred hranicou dva 
milióny pasažierov.

MeDziNároDNí ceStujúci 
A NáKlAD
Podľa kritéria sledujúceho počet medziná-
rodných cestujúcich je svetovou jednotkou 
letisko v Dubaji, ktorým vlani prešlo 87,7 

rom vlani preložili päť miliónov ton nákladu, 
čo predstavuje nárast o 9,4 % v porovnaní  
s rokom 2016. Druhé miesto si udržalo letisko 
v americkom Memphise (4,3 mil. ton). Zaují-
mavosťou je piate miesto letiska v relatívne 
malom meste Anchorage na Aljaške, kde sa 
preložilo 2,7 mil. ton nákladu.

NAjviAc letov v SeverNej 
ameRIke
Dvadsiatka najvyťaženejších letísk sveta 
zaznamenala vlani spolu viac ako desať 
miliónov pohybov lietadiel. Aj v tomto para-
metri je svetovou jednotkou letisko v Atlante, 
ktoré zaznamenalo 879 560 pohybov lieta-
diel (pokles o 2,1 %). To znamená, že denný 

Letisko Chicago O’Hare International Airport, 
kedysi svetová jednotka, sa teraz počtom 
cestujúcich 79,8 milióna musí uspokojiť so 
šiestou priečkou. Až na siedmej priečke sve-
tového rebríčka sa so 78 miliónmi cestujúcich 
objavuje prvé európske letisko – londýnsky 
Heathrow. Na ôsmom mieste ostáva letisko 
Hongkong International, ktoré vlani vybavilo 
72 mil. cestujúcich. Deviate miesto patrí šang- 
hajskému letisku Pudong, ktorého bránami 
prešlo 70 miliónov cestujúcich. Prvú desiatku 
najvyťaženejších letísk uzatvára parížske letis-
ko s oficiálnym názvom Aéroport de Paris–
Charles–de–Gaulle, ktoré vlani vybavilo 69,5 
milióna pasažierov. 

Dillí S výrAzNýM rAStoM
Na 11. miesto poskočilo letisko v Amster-
dame, ktorým prešlo 68,5 mil. cestujúcich 
(nárast o 7,7 %), čím preskočilo americké 
letisko z Texasu Dallas/Forth Worth o jeden 

DOPRaVa

Päť paralelných dráh na najväčšom letisku sveta v Atlante, foto wikipédia

milión cestujúcich. Medziročným nárastom 
počtu cestujúcich o vyše 10 %  sa o dve prieč-
ky nahor, teda na 13. miesto, posunulo čínske 
letisko Guangzhou Baiyun International Air-
port, ležiace pri meste, ktoré poznáme pod 
názvom Kanton. Nemecký Frankfurt so 64,5 
milióna prepravených cestujúcich klesol na 
14. miesto. Letisko Istanbul Atatürk Airport  
v najväčšom tureckom meste sa umiestnilo 
na 15. priečke svetového rebríčka. Skokanom 
roka – povedané športovou terminológiou 
– sa stalo letisko Indira Gandhi International 
Airport, ležiace v hlavnom indickom meste 
Dillí. Počet cestujúcich, ktorí využili služby 
tohto letiska, vzrástol od roku 2016 do roku 
2017 o neuveriteľných 14,1 % na 63,4 milióna, 
čím sa toto letisko posunulo z 22. na 16. prieč-
ku. Ďalší výrazný nárast počtu cestujúcich  
o 8,3 % posunul letisko s oficiálnym názvom 
Soekarno-Hatta International Airport z 19. na 
17. miesto. Toto letisko, slúžiace indonézske-
mu hlavnému mestu Jakarta, vybavilo vlani  
63 miliónov cestujúcich. Na 18. mieste ostá-
va singapurské letisko Changi Airport, letisko 
Incheon International Airport, slúžiace hlav-

milióna takýchto cestujúcich. Svetovou dvoj-
kou a zároveň európskou jednotkou je v tom-
to ukazovateli londýnske letisko Heathrow, 
ktoré vlani vybavilo 73,2 milióna cestujúcich 
na medzinárodných linkách. 

Dvadsiatka najväčších svetových letísk 
podľa tonáže prepraveného (vyloženého  
a naloženého) nákladu zaznamenala nárast 
prepravy o 6,8 % – celkovo prešlo týmito 
letiskami 50,6 milióna ton nákladu. Svetovou 
jednotkou je letisko v Hongkongu, na kto-

priemer pohybov (súčet štartov a pristátí) na 
tomto letisku je 2 410, čo je v priemere neu-
veriteľných sto pohybov za hodinu. Atlanta 
dokáže tento nápor zvládať aj preto, lebo 
jej letisko má päť paralelných dráh, pričom 
lietadlá môžu pristávať súčasne na troch 
z nich. Na druhom mieste je chicagske letis-
ko O’Hare, ktoré vlani zaregistrovalo 867 049 
pohybov. Európskou jednotkou čo do počtu 
pohybov bolo vlani letisko v Amsterdame. 

Rado Mlýnek

Zaujímavo sfarbený Boeing 747 japonskej spoločnosti ANA štartuje z tokijského letiska Haneda (štvrté 
najväčšie letisko na svete) z dráhy postavenej na umelom ostrove v mori.
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Približne 11 % vo svete vyrábanej elektrickej 
energie v súčasnosti produkujú jadrové elek-
trárne. Ich celkový výkon je asi 391 800 MW. 
V minulom roku pracovalo v 31 krajinách 
sveta spolu 449 jadrových energetických 
blokov, z toho najviac v USA – 99 blokov  
a vo Francúzsku – 58 blokov. Vo výstavbe 
bolo, resp. ešte vždy je 60 blokov, z toho  
21 v Číne. 

Štáty majú k jadrovej energetike diamet-
rálne rozdielny prístup. Pretože výstavba 
nových jadrových elektrární s rastúcimi 
požiadavkami na bezpečnosť je finančne  
i technologicky veľmi náročná, mnohé malé 
či chudobnejšie krajiny si ju aj tak nemôžu 
dovoliť. Už čoskoro by sa v jadrovej ener-
getike – prinajmenšom v USA – mohla začať 
písať nová kapitola. 

Spoločnosť NuScale nedávno oznámila, 
že jej návrh konštrukcie modulárneho jad-
rového reaktora úspešne prešiel procesom 
prvostupňového schvaľovania americkou 
jadrovou regulačnou komisiou NRC (Nucle-
ar Regulatory Commisssion). Nový malý 
modulárny reaktor SMR (small modular 
reactor) by mal byť náhradou za terajšie 
veľké reaktory vyžadujúce zložitý proces 
výstavby. Modulárne reaktory SMR by sa 

moDulárNe jADroVé reaktory
Malé jadrové reaktory by sa mohli stať náhradou za veľké 
a zložité jadrové elektrárne. 

vyrábali v centrálnom závode a už zmonto-
vané by sa doviezli na miesto inštalovania. 
Reaktorový modul SMR má rozmery 23 × 
5 m a jeho hmotnosť je približne 700 ton. 
Vlastný reaktor je chladený bežnou vodou, 

jeho tepelný výkon je 160 MW a elektrický 
výkon je 50 MW. Reaktor treba dotankovať 
– teda vymeniť blok jadrového paliva – raz 
za rok. Prvou jadrovou elektrárňou s blokmi 
SMR by sa mohla stať elektráreň v meste 
Idaho, ktorá by začala činnosť v polovici 
20. rokov.

Foto NuScale Power

PlANetárium  
ako loď mimozemšťanov
Kupola planetária bude vyčnievať zo zelene, časť budovy bude 
súčasťou lesa.

Keď sa niekto o také tri roky vydá na pre-
chádzku po chodníčku cez hustý les neďa-
leko nórskeho mestečka Harestua, ležiaceho 
približne 45 km na sever od hlavného mes-
ta Oslo, môže zažiť poriadne prekvapenie.  
Z hustého lesa pred ním sa vynorí lesknúca 
sa kupola, evokujúca vesmírnu loď mimo-
zemšťanov. Bude to však kupola nového 

supermoderného planetária, ktoré sa začne 
stavať v budúcom roku. 

Planetárium bude stáť v blízkosti veľké-
ho slnečného observatória Solobserva-
toriet, ktoré vybudovala univerzita v Oslo 
na pozorovanie úplného zatmenia Slnka  
v roku 1954 a ktoré je najväčším observa-
tóriom svojho druhu na sever od Álp. Nové 

planetárium vybudujú podľa návrhu archi-
tektonického štúdia Snøhetta, ktoré má za 
sebou niekoľko pozoruhodných projek-
tov – je medzi nimi napríklad prvý tunel 
pre lode na svete (ten sme už predstavili  
v našom časopise v máji 2017) i prvá európ-
ska podmorská reštaurácia. Nové planetá-
rium bude mať celkovú plochu 1 500 štvor-
cových metrov. Okrem vlastného planetária 
bude v prístavbe budovy aj recepcia, kaviar-
nička, priestor na výstavy a rampa, po ktorej 
sa návštevníci dostanú na strechu a ktorej 
podstatná časť bude zatrávnená a budú na 
nej rásť kríky šedivníka (vresu), čučoriedok 
i brusníc. 

Z tejto zelene bude vyčnievať zlatistá 
kupola planetária, v ktorom animované 
dianie na oblohe i rôzne astronomické javy 
môže sledovať naraz až 118 návštevníkov. 
Zaujímavým doplnkom celého areálu bude 
sedem okrúhlych kabín (chatiek), rozmiest-
nených v okolí planetária predstavujúcich 
abstraktné planéty. Kabínky budú mať prie-
mer od 6 do 10 metrov a pojmú od dvoch 
do 32 nocľažníkov. Planetárium bude ponú-
kať aj rôzne výučbové programy z oblasti 
astronómie. 

Foto Snøhetta

Súčasná výstavba reaktorov verzus výroba malého 
reaktora v továrni s dodávkou na miesto určenia
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Málokto si uvedomuje – pretože to málokto 
vie –, že jedným z mimoriadne dôležitých 
parametrov, ktoré umožnili našu existenciu, je 
magnetické pole Zeme. To vytvára okolo našej 
planéty akúsi neviditeľnú magnetickú bariéru 
či štít, ochraňujúci nás od intenzívneho žiare-
nia, prichádzajúceho z vesmíru. Tento štít má 
tendenciu slabnúť a dokonca v nepravidelných 
intervaloch obracia svoju polaritu. Merania uka-
zujú, že v súčasnosti zemské magnetické pole 
slabne, čo v ostatných rokoch viedlo k disku-
siám o blížiacej sa reverzácii (zmene polarity) 
tohto poľa. To by znamenalo, že severný mag-
netický pól sa presunie na juh a južný na sever. 

Najnovšie štúdie, ktoré skúmali históriu 
týchto reverzácií, však naznačujú, že v blízkej 
budúcnosti k takémuto javu nedôjde. Dôvo-
dom špekulácií o blížiacej sa reverzácii je aj 
existencia tzv. juhoatlantickej anomálie (SAA 
– South Atlantic Anomaly). V tejto oblasti, 
ktorá sa rozprestiera krížom cez Atlantický  
oceán, od Čile po Zimbabwe, je totiž magne-
tické pole znateľne slabšie než inde na svete. 
Od objavenia tejto oblasti v roku 1958 sa jej 
rozsah zväčšuje, a to v súlade s celkovým slab-
nutím zemského magnetického poľa pozo-

Štatistiky uvádzajú, že z celosvetového hľa-
diska postihne rakovina prsníkov v priebehu 
života približne každú ôsmu ženu, pričom 
výskyt tohto ochorenia narastá. Najviac 
postihuje ženy v Európe a Severnej Ameri-
ke, relatívne zriedkavejšie v Južnej Amerike, 
Afrike a Ázii. Úspešnosť liečby tohto druhu 
rakoviny závisí do značnej miery od včasnej 

mAgNeticKé Pole zeme slabne
Vedci sa snažia odpovedať na otázku, či hrozí reverzácia 
magnetického poľa našej planéty.

ne hrozí reverzácia geomagnetického poľa, 
sa pokúsili zistiť vedci z univerzít v Liverpoole  
a na Islande i z Nemeckého výskumného cen-
tra pre geovedy, ktorí analyzovali minulé fluk-
tuácie poľa. Analýza ukázala, že pred 49 000 
a 46 000 rokmi bola štruktúra poľa podobná 
tej súčasnej, a predsa tieto anomálie neviedli 
k reverzácii poľa. Vedci dospeli k názoru, že 
po terajšom poklese intenzity postupne dôjde  
k regenerácii poľa, pričom v blízkej budúcnosti 
nehrozí nijaké prehodenie severného a južné-
ho pólu. 

RM, foto University of Liverpool

PilulKA rozžiari NáDor
Špeciálna pilulka dopraví do nádoru v tkanive prsníka 
fluorescenčnú látku.

a presnej diagnostiky. Najčastejšou diagnos-
tickou metódou je mamografia, ktorá však 
nie vždy poskytuje jednoznačné informácie 
o type nádoru.

Výskumní pracovníci univerzity v britskom 
Manchestri nedávno uverejnili v odbornom 
časopise Molecular Pharmaceutics (Moleku-
lárna farmaceutika) článok o novej diagnos-

tickej metóde rakoviny prsníka. Jej základom 
je špeciálna pilulka, ktorú vyšetrovaná oso-
ba prehltne. Hlavnou úlohou tejto pilulky 
je dopraviť fluorescenčnú látku do tumoru  
v tkanive prsníka. Pri skenovaní prsníka infra-
červeným svetlom spôsobí táto látka odraz 
svetla rakovinovými bunkami. 

Vyznieva to jednoducho, ale najväčšou 
výzvou pre výskumníkov bolo nájsť vhodné 
molekuly na túto prácu: tie by mali byť jednak 
malé a lipofilické (rozpustné v tukoch), jednak 
dostatočne veľké a aj vo vode rozpustné, aby 
boli dobre viditeľné pri skenovaní. Vhodné 
molekuly napokon výskumníci našli v jed-
nom neúčinnom lieku proti rakovine, ktorý 
sa síce dobre viazal na nádory, ale nemal 
liečebný účinok. Molekuly naladili tak, aby sa 
viazali len na proteíny na povrchu malígnych 
nádorových buniek. Pri skenovaní infračer-
veným svetlom tieto molekuly svetielkujú  
a presne označia miesto zhubného nádoru. 
Nová metóda má aj tú výhodu, že zbytočne 
nezaťažuje organizmus opakovanými dáv-
kami röntgenového žiarenia. Jej hlavnou 
výhodou je však to, že veľmi dobre dokáže 
rozlíšiť malígne tumory od benígnych, čím 
sa môžu ušetriť značné finančné prostriedky, 
ktoré sa niekedy zbytočne investujú do liečby 
nádorov, ktoré v skutočnosti nie sú malígne. 

Foto University of Michigan

rovaným už niekoľko storočí. Tento trend by 
v konečnom dôsledku mal viesť k reverzácii 
pólov. 

História ukazuje, že magnetický sever  
a magnetický juh si vymenia miesta každých 
200 000 až 300 000 rokov. Súdiac podľa toho 
k reverzácii už malo dávno dôjsť, pretože od 
poslednej ubehlo približne 700 000 rokov. 
Odpovedať na otázku, či nám bezprostred-



technické staVby 

Medzi veľké a monumentálne 
sochy patrí napríklad Socha 
slobody v New Yorku ale-
bo socha Krista Spasiteľa na 

pahorku nad Riom de Janeiro, ani jedna  
z nich však nie je najvyššou sochou na svete. 
Ak všetko pôjde tak, ako je to naplánované, 
v októbri tohto roku bude po troch rokoch 
výstavby verejnosti sprístupnená socha, kto-
rá sa bude hrdiť titulom najvyššia socha na 
svete. 

železNý Muž iNDie 
Ide o sochu s oficiálnym názvom Statue 
of Unity (Socha jednoty či zjednotenia), 
ktorá sa dokončuje v indickom štáte Guja-
rat. Socha bude mať úctyhodnú výšku 183 
metrov, takže bude o 30 metrov vyššia 
než doterajšia najvyššia socha na svete, 
socha Budhu, ktorá stojí v čínskej provincii 
Che-nan a je vysoká približne 153 metrov. 
Mužom, ktorého nová rekordne vysoká 
socha predstavuje, je Sardar Vallabhbhai 
Patel, ktorý bol začiatkom 20. storočia jed-
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nou z kľúčových osobností indického boja 
za nezávislosť a bol známy pod prezývkou 
Železný muž Indie.

MúzeuM, Hotel  
A KoNfereNČNé ceNtruM
Socha je postavená na ostrovčeku v rie-
ke Narmada a hľadí na priehradu Sardar 
Sarovar Dam. Ostrovček bude 
s pevninou prepojený mos-
tom. Nosnou časťou sochy sú 
dve betónové rúry, na ktorých 
je upevnená oceľová rúrková 
konštrukcia, nesúca vonkajšie 
bronzové panely. Výstavbu riadi 
konzorcium firiem vrátane spo-
ločnosti Turner Construction, 
ktorá sa podieľala aj na projekte 
výstavby najvyššej budovy sveta, dubajské-
ho mrakodrapu Burdž chalífa. Vnútri sochy 
bude návštevnícke centrum a múzeum  
s vyhliadkovou plošinou zabudovanou do 
oblasti hrude sochy. Výstavba sochy, ktorá 
má stáť približne 460 miliónov dolárov, je 
prvou časťou rozsiahleho projektu, ktorý 
bude zahrnovať aj výstavbu hotela a kon-
ferenčného centra. 

Sochy, ktoré neprehliadnete
Najvyššie sochy sveta sú stavby stojace obvykle na 
viditeľných miestach, aby ešte viac vynikla ich veľkosť 
a monumentálnosť. Sochy a architektonické diela 
niektorých umelcov sú často aj skvelým prostriedkom na 
vytváranie trikov, ktoré narúšajú logiku vnímania diváka.

socha stojí v japonskom meste Ushiku. Ten-
to Budha má výšku 120 m. Socha slobody 
v New Yorku, vysoká 93 metrov, z toho 46 
metrov má vlastná socha a 47 metrov pod-
stavec, sa tak dostala na štvrté miesto. Socha 
Matka Vlasť volá, stojaca na tzv. Mamajevo-
vej mohyle neďaleko ruského Volgogradu, 
je spolu s podstavcom vysoká 85 metrov 

a uzatvára prvú päticu najvyšších sôch sveta. 
Známa socha Krista Spasiteľa s rozpažený-
mi rukami, stojaca na 700 metrov vysokom 
pahorku nad Riom de Janeiro je so svojimi 
30 metrami a 8 m podstavcom až šiestou 
najvyššou sochou sveta.

Aj na Slovensku máme niekoľko zaujíma-
vých monumentálnych sôch. Zrejme naj-
vyššou je socha Ježiša Krista, ktorá sa týči 

DvAjA buDHoviA MeDzi  
NAjvyššíMi
Do šestice najvyšších sôch sveta patria aj 
dve sochy Budhu. Druhá najvyššia socha 
na svete je socha Budhu stojaca v čínskej 
provincii Che-nan, neďaleko kláštora, ktorý 
sa považuje za kolísku čínskeho budhizmu, 
a je vysoká asi 153 metrov. Tretia najvyššia 

Práce na stavbe najvyššej sochy sveta finišujú, foto Statue of Unity

Vizualizácia 
konštrukcie 
budúcej najvyššej 
sochy sveta, foto 
Statue of Unity

Sochy môžu byť aj umením, ktoré nás 
často provokuje, spochybňuje naše 
presvedčenie, mení naše predsudky 
a niekedy aj koncepty toho, čo 
považujeme za možné.
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neďaleko Námestova do výšky 9,5 metra. 
Môžeme sa tiež pochváliť svetovým uniká-
tom – najvyššou sochou koňa bez jazdca 
a podstavca na svete. Je vysoká 8,5 metra 
a nachádza sa v Šamoríne.

PoHrávANie SA S HMotou
Existujú však aj diela, ktoré vzbudzujú údiv 
a pre istotu sa na ne pozriete aj dvakrát, či 
naozaj dobre vidíte, lebo provokujú a spo-
chybňujú zákony fyziky. Ich tvorcovia však 
veľmi dobre vedia, že zákony fyziky platia 
pre každého a svoje neuveriteľne vzdušné 
a z pohľadu zemskej príťažlivosti nelogicky 
pôsobiace diela musia veľmi dobre vyvážiť. 
K takýmto sochárom patria napríklad Bruno 
Catalano alebo Alex Chinneck. 

Ako vlastne taká socha, napohľad odpo-
rujúca gravitácii a zákonom fyziky, vzniká? 
Poloha ťažiska v telese (v tomto prípade 
v soche) je daná rozložením jeho hmot-
nosti. Pre každé zložitejšie teleso je polo-
ha jeho ťažiska unikátnym bodom. Ak do 
ťažiska pôsobíte nejakou silou, teleso sa 
posúva ako celok v smere pôsobiacej sily 
(to všeobecne neplatí, ak pôsobíte na tele-
so silou v ktoromkoľvek inom bode). Pre 
sochy je touto pôsobiacou silou gravitačná 
sila a ich stabilita, teda schopnosť zachovať 
si rovnovážnu polohu, je najlepšia vtedy, keď 
sa ťažisko nachádza v spodnej časti telesa. 
Časti sochy, ktoré sa nachádzajú ďalej od 
ťažiska, tak musia byť čo najľahšie (naprí-
klad z polystyrénu) a, naopak, časti sochy 
nachádzajúce sa blízko ťažiska musia byť čo 
najťažšie (napríklad z betónu alebo z kovu), 
aby dokázali oklamať oko diváka. Niekedy 
pomôžu aj nenápadné kotviace oceľové 
laná, ktoré udržiavajú stabilnú polohu diela.

MAjSter  
ArcHiteKtoNicKýcH ilúzií
Veľkým sochám a tiež architektonickým 
objektom sa venuje mladý Angličan Alex 
Chinneck, ktorého označujú za majstra 

architektonických ilúzií. Jeho diela nájdete 
v širšom centre Londýna. V známej Covent 
Garden predstavil optickú ilúziu, ktorá sa 
zdala byť budovou v jednej z najrušnejších 
turistických štvrtí v Londýne. Chodcom sa 
zdá, že časť historickej budovy v Covent 
Garden sa vymanila zo svojich základov 
a pláva bez pomoci, vysoko nad nimi.  
V skutočnosti však toto dielo, ktoré napo-
dobňuje architektúru v tejto oblasti, je len 
výsledkom kumštu technického čarodejníc-
tva, ktorý trval niekoľko mesiacov.

NeDoKoNČeNé SocHy
Francúzsky umelec Bruno Catalano vytvoril 
v roku 2013 v Marseille mimoriadnu sériu 
pútavých bronzových plastík nazývaných 
Les Voyageurs (z franc. cestovatelia), kto-
ré zobrazujú realistické ľudské postavy  
s chýbajúcimi časťami tela. Sú to zaujíma-
vé umelecké diela ponechávajúce priestor 
pre predstavivosť. Napriek tomu, keď si 
domyslíte chýbajúce časti sôch, dostanete 
dokonalé postavy ľudí. Dimenzie ich neú-
plných tiel sú v súlade s anatómiou. Zvlášť 
pôsobivé je, že niektoré plastiky sa zdajú 
byť unášané vzduchom, čo im prináša istý 
druh éterického a neskutočného vzhľa-
du. Pri vytváraní takýchto sôch musí mať 
autor nielen umelecký talent, ale musí byť 

aj dobrým statikom a technológom. Kaž-
dé svoje dielo Catalano najprv vymodeluje 
ako klasickú sochu a až z tohto modelu, 
odoberaním niektorých častí, vytvorí plas-
tiku s chýbajúcimi časťami tela. Väčšina 
jeho sôch sa nedala odliať v jednom kuse, 
vznikali spojením niekoľkých odliatkov. Tie 
vymodeloval, respektíve vydelil z hotového 
modelu celej postavy. Pri spojení jednotli-
vých častí celej sochy, samozrejme, musel 
dbať na rovnováhu, aby sa socha udržala 
v priestore. A to určite nešlo bez predbež-
ných presných statických výpočtov.

Rado Mlýnek

Ešteže má tašku, inak by zmizol úplne, foto Han-
nah Stephenson.

NAjväČšie SocHy SvetA 
• Socha zjednotenia v Indii 183 m
• socha Buddhu pri kláštore v provincii Che-nan 153 m
• socha Buddhu v japonskom meste Ushiku 120 m
• Socha slobody  93 m
• socha Matka Vlasť volá  85 m
• socha Krista Spasiteľa v Riu de Janeiro  38 m

Len ťažko je možné uveriť, že túto veľkú budovu 
drží vo vzduchu tá malá zelená búdka vpravo 
vzadu, foto geograph.org.
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VeDa V centRe

Podpora vedy  
na Slovensku jubiluje

Akademikom 
a vedcom 
zabezpečuje prístup 
k významným 
informačným 
zdrojom. Širokej 

verejnosti približuje vedu prostredníctvom popularizačných 
aktivít a školstvu vďaka zberu štatistických údajov sprostredkúva 
potrebné dáta a informácie. To sú len niektoré z aktivít, ktoré 
v súčasnosti zabezpečuje Centrum vedecko-technických 
informácií SR. V tomto roku slávi toto synonymum podpory vedy 
na Slovensku 80. výročie svojho vzniku. 

Počas svojej osemdesiatročnej 
histórie prešlo Centrum vedec-
ko-technických informácií SR 
(CVTI SR) cestu od technickej kniž-

nice až po národné informačné centrum, 
ktoré svojimi aktivitami podporuje výskum, 
vývoj, inovácie i vzdelávanie. 

KoMPlexNé iNforMAČNé  
SyStémy
V súčasnosti sa v špecializovanej vedeckej 
knižnici najčastejšie skloňujú trendové ter-
míny ako otvorený prístup či otvorená veda. 
Kľúčovým je zabezpečenie prístupu k elek-
tronickým informačným zdrojom. Vďaka nim 
sa stáva obsah svetových databáz z rôznych 
oblastí a výskumu dostupným aj u nás. 

Vďaka nemu mohla verejnosť navštíviť už 
stovky rôznych popularizačných podujatí. 
Medzi inými napríklad vedecké kaviarne či 
celoslovenský Týždeň vedy a techniky. Oce-
niť prácu vedcov pomáha NCP VaT parti-
cipáciou na podujatiach Vedec roka SR či 
Národná cena za vedu a techniku. Vedeckí 
nadšenci sa môžu dotknúť vedy v Zážitko-
vom centre vedy Aurelium a o novinkách 
vo svete vedy si prečítajú v časopise Quark 
alebo na portáli www.vedanadosah.sk. 

euróPSKA SPoluPrácA
Od roku 2008 CVTI SR implementuje via-
ceré národné projekty spolufinancované 
z európskych štrukturálnych fondov zame-
rané na podporu výskumu, vývoja, inovácií 
a vzdelávania. Významnú spoluprácu na 
medzinárodnej úrovni v súčasnosti repre-
zentujú projekty v rámci tzv. Dunajského 
nadnárodného programu. V prípade pro-
jektu EcoInn Danube je CVTI SR v pozícii 
koordinátora projektu ako jedna z dvoch 
slovenských inštitúcií, ktoré vôbec takýto 
post v projektoch programu zastávajú.    

V roku 2014 prešlo CVTI SR výraznou 
organizačnou zmenou. Vtedajší Ústav 
informácií a prognóz školstva bol zlúčený 
s CVTI SR. Pribudli aktivity súvisiace s dôle-
žitou štatistickou a metodickou činnosťou 
pre oblasť školstva. Rovnako novou bola 
múzejná činnosť, ktorú zastrešujú Múzeum 
školstva a pedagogiky v Bratislave a Múze-
um špeciálneho školstva a pedagogiky 
v Levoči. 

CVTI SR píše svoju históriu už od roku 
1938. Vtedy ešte len ako formujúca sa 
súčasť Slovenskej vysokej školy technickej 
Dr. M. R. Štefánika v Košiciach, neskôr ako 
samostatná Slovenská technická knižnica 
a od roku 1996 ako Centrum vedecko-tech-
nických informácií SR. Vyjadrené číslom – 
už 80 rokov podpory vedy na Slovensku.  

CVTI SR buduje a prevádzkuje kom-
plexné informačné systémy pre výskum 
a vývoj. S otázkami o ochrane duševného 
vlastníctva a jeho komercializácie prichá-
dzajú slovenskí vedci do Národného cen-
tra transferu technológií. So zapojením sa 
do medzinárodnej spolupráce pomáhajú 
Národné kontaktné body pre Horizont 
2020 či priamo Styčná kancelária pre 
výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). A overiť 
si prototyp či vyskúšať si digitálne techno-
lógie umožňuje kreatívna dielňa FabLab.  

AKo Priblížiť výSKuM
Popularizácii vedy a techniky sa v CVTI SR 
venuje Národné centrum pre popularizáciu 
vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT). 

Matica slovenská 2017

Publikácia sa venuje termínu slovenské územie, 
ktorého názov je odvodený od slovenského 
etnika, obývajúceho tento región nepretržite od 
príchodu slovanských kmeňov až do súčasnosti. 

Slováci žili na tomto území kompaktne, kon-
tinuálne a boli tu najpočetnejší. Geografický 
a kultúrny priestor slovenského územia bol už 
pred príchodom Slovanov vymedzený určitými 
stereotypmi, na ktoré Slovania po svojom 
príchode nadviazali. Vymedziť pojem sloven-
ského územia je možné iba v jeho historickej 
stálosti a zároveň premenlivosti, v hľadaní 
súvislostí a súvzťažností s inými kultúrnymi, 
etnickými, sociálnymi, hospodárskymi a poli-
tickými skutočnosťami. Prirodzené geografické 
ohraničenie územia (horstvá, hlavné vodné toky) 
slúžilo aj ako pomôcka pri úsilí bližšie definovať 
jeho kultúrnu osobitosť. Pojem slovenského 
územia sa vytváral historicky, pričom prechádzal 
istým vývojom, v ktorom sa postupne napĺňal 
novým obsahom. Od geograficko-kultúrneho 
obsahu, vyjadrujúceho geografické danosti a sku- 
točnosť prítomnosti slovenského etnika, až po 
politický obsah, vyjadrujúci právo slovenského 
národa na vlastné územie v štátoprávnom zmysle.

PoNuKA NoviNieK vo foNDe cvti Sr
Požičajte si knihu u nás. 
Je to celkom jednoduché, 
všetko nájdete na portáli 
www.cvtisr.sk (Vedecká 
knižnica). Z množstva 
zaujímavých titulov si 
môžete vybrať napríklad 
aj tento:

Róbert Letz: SLOVenSké Územie  
V hiSTORickOm kOnTexTe
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rNDr. Andrej lúčny, PhD., pôsobí na Katedre aplikovanej 
informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univer-
zity Komenského v Bratislave. Je jedným zo zakladateľov 
občianskeho združenia Robotika.SK, ktoré sa snaží prilákať 
k robotike čo najviac mladých ľudí. Spolu so spoločníkmi 
založil kedysi MicroStep-MIS, teraz celosvetovo pôsobiacu 
hardvérovo-softvérovú firmu, pre ktorú vytvoril architektúru 
jej prvých produktov. Aj v súčasnosti čiastočne pracuje pre 
jej dcérsku firmu ME-Inspection ako výskumník v oblasti 
počítačového videnia.

roboty – výzvy a hrozby
Pozývame vás do júnovej 
vedeckej cukrárne, ktorá sa 
bude konať 19. 6. 2018  
o 9.00 h v budove CVTI SR na 
Lamačskej ceste v Bratislave. 
Andrej Lúčny z FMFI UK  
v Bratislave prichádza s témou 
Autonómne roboty, androidy 
a kyborgovia – po desiatich 
rokoch. 

V prednáške sa dozviete, ako sa zmeni-
la robotika za posledných desať rokov.  
A. Lúčny spomenie technológie, ktoré 
pred desiatimi rokmi neboli, napríklad 
hlboké učenie či cloudové služby, ale 
aj takú drobnú vec, ako je powerban-
ka. Vyhodnotíme, ktoré predpovede sa 
naplnili (autonómne vozidlá) a ktoré sa, 
naopak, nesplnili (umelé svaly), prípadne 
nedosiahli očakávaný vplyv (exoskeleto-

V júni pokračujeme s krúžkom Digitálna 
fabrikácia. Je určený deťom vo veku od 9 do 
15 rokov so záujmom o tvorivú činnosť reali-
zovanú pomocou najmodernejších výrobných 
technológií  21. storočia (2D/3D modelovanie, 
vinylové/laserové vyrezávanie, 3D tlač). Krú-

Júnové tvorivé dielne vo FabLab-e
Otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov 
a širokú verejnosť – FabLab ponúka aj v júni priestor na 
oboznámenie sa s technológiami digitálnej výroby 21. storočia.

fablab pri cvti Sr je partnerom FablabNet – 
projektu realizovaného prostredníctvom programu 
interreg ceNtrAl euroPe spolufinancovaného 
Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF.

fablab bratislava je detašovaným 
oddelením centra vedecko-technic-
kých informácií Sr ako priamo riadenej 
organizácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Nachádza sa  
v budove Vedeckého parku Univerzity 
Komenského na Ilkovičovej 8 v Brati-
slave. Je otvorený každý pracovný deň 
pre všetkých záujemcov o zhmotňovanie 
svojich snov, na adrese www.fablab.sk aj 
mimo pracovných hodín.

žok sa stretáva každý piatok v priestoroch 
FabLab-u na Ilkovičovej 8 v Bratislave v čase 
od 16.00 do 17.30 h. V prípade záujmu napíšte 
na info@fablab.sk.

V stredu 6. 6. 2018 o 17.30 h v tvorivej dielni 
FabLab – CVTI SR pokračuje pravidelný Semi-
nár zo sveta robotiky v spolupráci s občian-
skym združením Robotika.SK. Tému pred-
nášky nájdete na stránke www.robotika.sk.

Ing. Jozef Vaško
FabLab pri CVTI SR,  www.fablab.sk

ny). Na záver sa dozviete aj o hrozbách 
a výzvach, ktoré nám roboty prinášajú.

R, foto archív

Za posledné roky prešli drony dra-
matickou premenou a stali sa jedným 
z najsenzačnejších a najrýchlejšie sa 
vyvíjajúcich elektronických zariadení 
na planéte.

V súčasnosti sú drony dostupné 
v takmer neobmedzenej škále tvarov  
a veľkostí a môže si ich dovoliť skoro 
každý. Zorientovať sa v tejto oblasti 
sa môže úplnému nováčkovi zdať 
ako nadľudská úloha. Koľko za dron 
minúť? Aký typ si zabezpečiť a ako sa 
s ním vlastne lieta? Aké fotografické  
a filmárske vedomosti človek potrebuje, 
aby vytvoril nejaký zmysluplný obsah? 

A potom ešte niekoľko praktic- 
kých vecí: kedy a kde je použitie dronu 
bezpečné a legálne?

V knihe nájdete podrobné návody ku 
všetkému, čo potrebujete vedieť, aby 
ste dron dostali do vzduchu a nikoho 
tým neohrozili. Pokročilejším pomôže 
kniha posunúť sa ďalej v tom, ako získať 
licenciu a stať sa profíkom, ako začať 
s dronom pretekať alebo ako si vyrobiť 
vlastný model doma.

kolektív autorov: 
kOmpLexní pRůVOdce 
dROny: získejte ze svého 

dronu maximum
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keď je programovanie hRA
Žiadna nuda s nulami a jednotkami v programovacom jazyku, 
ale umenie si s ním poradiť tak, aby výsledkom bola funkčná 
počítačová hra. Žiaci a študenti, ktorí sa predstavili v súťaži IHRA 
2018, to zvládli výborne.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich 
aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného 
projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk. 

R

Šiesty ročník celoslovenskej súťaže v tvor-
be počítačových hier IHRA 2018 sa konal 
v apríli na Prírodovedeckej fakulte Uni-

verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zau-
jal spolu 63 tímov zo základných, stredných aj 
vysokých škôl. Do užšieho výberu postúpila 
a možnosť prezentovať sa na finálovej pre-
hliadke získala len tretina súťažiacich – po 
desať tímov zo základných a stredných škôl 
a tri univerzitné tímy.         

Vybrané hry predstavili ich tvorcovia odbor-
nej hodnotiacej komisii, ktorú tvorili zástupco-
via Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a slovenských IT firiem. Dôležitými kritériami, 
ktoré si porota všímala, boli nápad a spraco-
vanie hry, ale podstatná bola aj miera hrateľ-

nosti, technická náročnosť programovania 
a grafika. Prvkom, ktorý mohol tiež ovplyvniť 
porotu, bola schopnosť prezentovať sa. Išlo 
zároveň o aktivitu národného projektu IT Aka-
démia – vzdelávanie pre 21. storočie.

SYGA priťahuje talenty 
Už 15. ročník súťaže mladých elektrotechnikov SYGA vyhral 
študent z Tvrdošína, ktorý okrem počítača pre svoju školu získal 
motivačné štipendium na niektorú zo slovenských vysokých škôl 
s technickým zameraním.

Víťazom celoslovenskej súťaže Sie-
mens Young Generation Award 
(SYGA), ktorá vyvrcholila finálovým 

dňom na Materiálovotechnologickej fakulte 
(MTF) STU v Trnave, sa stal Juraj Kekelák zo 
Spojenej školy v Tvrdošíne. Študent navrhol, 

zostrojil a naprogramoval výrobno-baliacu 
linku na výrobu valivých súčiastok. Zariadenie 
dokáže zložiť súčiastku, označiť ju, pretriediť, 
zabaliť a poslať na expedíciu. J. Kekelák sa pro-
jektu venoval deväť mesiacov pod vedením 
pedagogického konzultanta Petra Spišského.

Pri tvorbe zvolil víťaz opačný postup, ako 
býva zvykom. Najskôr navrhol výrobok, ktorý 
chcel vyrábať, potom 3D model a až násled-
ne riešil návrh linky a riadiaceho algoritmu. 
Porota sa zhodla, že hoci išlo o prácu stredo-
školáka, ktorý na projekte pracoval sám, mala 
parametre diplomovej práce.

Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie 
technologické riešenie udelila porota aj ďal-
šie štyri ocenenia. Cenu MTF STU v Trnave 
získal Filip Maťašovský z SOŠ technickej  
v Rožňave s návrhom manipulátora využiteľ-
ného v priemyselnej robotike, ktorý natáča 
objekt na páse do určitej polohy so spätnou 
väzbou kamery. Ocenenie Slovenskej inovač-
nej a energetickej agentúry, ktorá bola partne-
rom podujatia, si odniesli Martin Hricov a Ján 
Škvara z Prešova. Študenti SPŠ elektrotech-

nickej vyrobili plniacu linku s prepojením na 
server, ktorá dávkuje kvapaliny, komunikuje so 
serverom a posiela prípadné chyby na mobil. 
Ocenenie odborného mesačníka ATP Journal 
získali Samuel Laco a Matúš Dankanin zo SOŠ 
technickej v Michalovciach za automat, ktorý 
podľa zadanej konfigurácie pripravuje teplý 
nápoj. Za vytvorenie triediacej stanice pre 
učebné účely, ktorá triedi obrobky podľa farby  
a obsahuje 2D vizualizáciu, získali cenu maga-
zínu Quark Frederik Krištof a Kristián Klofáč zo 
SPŠ v Myjave. Ich projekt má slúžiť ako učebná 
pomôcka.

Cieľom súťaže SYGA je dať študentom 
možnosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká 
po absolvovaní školy. Pomáha žiakom získa-
vať odborné praktické skúsenosti z oblasti 
automatizačných riešení, ktoré môžu vyu-
žiť počas štúdia na univerzite či v priebe-
hu svojej budúcej profesijnej kariéry. Práce, 
ktoré sme mali možnosť vidieť, boli minimál-
ne na bakalárskej úrovni a svedčia o tom, že  
v oblasti automatizácie máme na Slovensku 
vynikajúci potenciál, povedal Marián Hrica, 
obchodný riaditeľ pre divízie Digital Factory 
a Process Industries and Drives spoločnosti 
Siemens, s. r. o. 

Viac informácií o súťaži Siemens Young 
Generation Award nájdete na webovej adrese 
www.siemens.sk/syga.

Martin Valášek, Siemens, s. r. o.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho soci-
álneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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Finále tohtoročného Turnaja mladých 
fyzikov sa konalo v apríli v bratislav-
skom Primaciálnom paláci. Víťazstvo 

si odniesol tím z Gymnázia J. Hronca (GJH), 
druhé miesto patrí Gymnáziu na Poštovej ul. 
v Košiciach a tretie tímu  1. súkromného gym-
názia v Bratislave. Tím Karin Demkovej takisto 
z GJH síce skončil až štvrtý, no Karin postúpila 
medzi najlepších jednotlivcov. Má tak šancu 
reprezentovať Slovensko na súťaži najlepších 
mladých fyzikov z celého sveta v júli v Číne. 
Karin sa do medzinárodného kola v Singapu-
re dostala aj minulý rok. V silnej konkurencii 
získal jej tím bronz. 

KoPy, vlNy, ČAS Aj oPtiKA
V jednotlivých kolách Turnaja mladých fyzikov 
musia mladí vedci riešiť vopred zadané úlohy, 
treba vykonať potrebné experimenty, popísať 
ich a na súťaži zaujímavo prezentovať. Počet 
úloh s každým kolom rastie. V regionálnom 
kole Karin zabojovala s experimentmi na tému 
Kónické kopy, ktoré riešila v laboratóriách par-
tikulárnych látok Ústavu procesného inžinier-
stva na Strojníckej fakulte STU. 

V téme Kónické kopy skúmala Karin to, 
pod akým uhlom a pri akých podmienkach 
sú schopné nepriľnavé granulárne látky tvo-
riť kužeľovité kopy. Sledovala tiež, kedy sa na 
kopách sypaného materiálu vytvorí lavína. 
Skúmala zmeny pri rôznych typoch materiálu 
a podložiek, sypný uhol, vplyv veľkosti a tvaru 

Laboratóriá STU
pre stredoškolákov
Víťaz finále jednotlivcov na Turnaji mladých fyzikov 2018 bude 
reprezentovať Slovensko na súťaži v Číne. Do záverečných bojov 
sa dostala aj Karin Demková z Gymnázia J. Hronca v Bratislave, 
ktorá svoje experimenty robila aj v laboratóriách STU.

častíc či trenie. Údaje merala a matematicky 
vyhodnocovala. Pre aprílové národné kolo 
si Karin a jej tím museli pripraviť ďalšie zo 
zoznamu experimentov: špicaté vlny vo valci 
(skúmať nezvyčajné správanie kvapaliny, kto-
rá pri istom pohybe valca tvorí špicaté vlny), 
váženie času (prečo presýpacie hodiny menia 
svoju váhu) či žiarivá lampa (optické javy).  

Vždy som mala blízko k matematike, ale 
rada by som sa venovala výskumu v medicíne. 
K fyzike som sa dostala bližšie až po nástupe 
na gymnázium vďaka učiteľovi, ktorý Turnaj 
mladých fyzikov kedysi absolvoval a teraz sa 
nám, študentom, venuje po práci vo svojom 
voľnom čase. Turnaj je zaujímavý, lebo spája 
reálny výskum s teóriou a k tomu vyžaduje od 
účastníkov i dobré prezentačné zručnosti. Na 
národnom a, samozrejme, na medzinárodnom 
kole musíme prezentovať v angličtine, hovorí 
Karin, momentálne študentka 2. ročníka GJH 
v Bratislave. 

PoDPorA z uNiverzity
Keďže stredoškolské laboratória nie sú vždy 
tak vybavené, ako tie na vysokej škole, STU  
v Bratislave je otvorená spolupráci so študent-
mi. Často stredoškoláci skúmajú najmä v labo-
ratóriách Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie STU, no otvorené sú im aj dvere 
laboratórií iných fakúlt. Väčšinou ide práve  
o výskum na súťaže, stredoškolskú od- 
bornú činnosť či fyzikálne alebo chemické  
olympiády. 

Laboratórium partikulárnych látok Stroj-
níckej fakulty STU bolo pre výskum Karin 
ideálne. Vedci tu skúmajú vlastnosti rôznych 
typov látok a vyvíjajú stroje i technologické 
postupy, ktoré látkam dokážu dať taký tvar  
a veľkosť, aký zabezpečí výrobcami poža-
dované vlastnosti – napríklad čas, kedy sa 
tabletky v žalúdku rozpustia, či ako postupne 
sa majú do pôdy uvoľňovať živiny z viackom-
ponentného hnojiva. 

Laboratórium disponuje vybavením, kto-
ré umožňuje nielen pre účely výskumu, ale 
priamo pre výrobné spoločnosti zabezpečiť 
návrh unikátnych technológií spracovania 
práškových a zrnitých materiálov, transformá-
cie tvaru aj mechanicko-fyzikálnych vlastností 
produktov pre chemický, potravinársky alebo 

farmaceutický priemysel a ďalšie odvetvia ťaž-
kého priemyslu, ako sú hutníctvo, strojárstvo 
či energetika. 

Na začiatku bol e-mail, ktorý nám stredo-
školáčka Karin napísala. Na úvodnom stretnutí 
sme s údivom počúvali, čo všetko už vie o par-
tikulárnych materiáloch a ich vlastnostiach. 
Keď sme jej ukázali laboratórium, bolo jasné, 
že je to presne to, čo hľadá. Niekoľko týždňov 
chodila k nám do laboratória každý deň po 
vyučovaní. S radosťou sme sledovali, ako jej 
výskum ide, a tešili sme sa, že sa nám v šikovnej 
študentke hádam do budúcna rysuje posila do 
nášho špičkového laboratória, hovorí Ing. Peter 
Peciar, PhD., z Ústav procesného inžinierstva 
Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Karin prednáša vedcom na Strojníckej fakulte 
STU v Bratislave.

Karin Demková na Strojníckej fakulte STU  
v Bratislave

Stredoškoláci v laboratóriu Strojníckej fakulty 
STU v Bratislave

Karin Demková sa v laboratóriu STU pri-
pravovala aj na výber národného finalistu pre 
medzinárodné finále Turnaja mladých fyzikov. 
Kto postúpil do Číny, sme sa dozvedeli kon-
com mája (ale už po uzávierke júnového čísla 
Quarku, pozn. red.).

Andrea Settey Hajdúchová, STU v Bratislave
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Šikovní koŠIČANIA
Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave bolo v apríli 
dejiskom súťaže áut na vodíkový pohon Hydrogen Horizon 
Automotive Challenge, určenej pre stredné odborné školy. Dva 
víťazné tímy postúpili do medzinárodného finále v Chemnitzi, kde 
tím Ostrov zo Strednej odbornej školy v Košiciach zvíťazil  
v 24-hodinových pretekoch.

Súťaže v bratislavskom Aureliu sa 
zúčastnilo spolu 21 súťažných 
tímov z 21 stredných odborných 
škôl. Oproti predchádzajúcemu 

ročníku vzrástol počet súťažiacich aj kvalita 
pretekajúcich áut. Z kapacitných dôvodov 
museli organizátori súťaž rozdeliť do dvoch 
dní. Tímy  mohli využiť svoje vlastné karosé-
rie a podvozky a obmedzili sme aj kapacitu 
batérií tak, aby študenti čo najdômyselnejšie 
využili alternatívny vodíkový pohon auta. 
Cieľom týchto zmien bol väčší vklad a dôraz 
na využitie schopností študentov, vysvetľuje 
organizátor súťaže Branislav Hlinka.

výKoN, tAKtiKA A SPoluPrácA 
Študenti museli premýšľať, ako predĺžiť výkon-
nosť svojho auta, taktizovať a hlavne spolu-
pracovať. Museli využiť alternatívny vodíkový 
pohon auta, aby vydržalo jazdiť čo najdlhšie. 
Nevyhral teda najrýchlejší tím, ale ten, ktorý 
so svojím autom odjazdil najviac kôl. Preteky 
trvali šesť hodín. Víťazom prvého súťažné-
ho dňa, počas ktorého súťažilo 10 tímov, sa 
stali študenti SPŠ elektrotechnickej v Bratisla-
ve s celkovým počtom 912 najazdených kôl 
a priemerným časom 23,8 sekundy na kolo. 
Na druhý deň súťažilo 11 tímov a víťazstvo 
patrilo tímu Strednej odbornej školy v Koši-

ciach s celkovým počtom 1 136 najazdených 
kôl, pričom jedno kolo prešli priemerne za 19,3 
sekundy. Víťazi oboch súťažných dní postu-
povali priamo do medzinárodného finále  
v Chemnitzi. Súťaž zorganizovala Agentúra 
pre vzdelanie a vedu SEA v spolupráci s Hori-
zon Educational. Do ďalšieho ročníka súťaže 
bude možné sa prihlásiť už v lete 2018. 

PoDPorA obNoviteľNýcH  
zDrojov 
Vybrané školy vďaka grantovému programu 
Stredné školy a technika finančne podporila aj 
Nadácia Volkswagen Slovakia. Prostredníctvom 
tohto grantového programu podporujeme ino-
vatívne projekty zamerané na konkrétne rieše-
nie problémov a snažíme sa o aktívne zapájanie 
žiakov do vzdelávacieho procesu, vysvetľuje 
Alexandra Pappová, projektová manažérka 
Nadácie VW SK. Školy zapojené do grantové-
ho programu získali komplexný učebný a zážit-
kový materiál – edukačný Energy box, v rámci 
ktorého dostali diaľkovo ovládaný model auta  
a vodíkové palivové články. S ich pomocou sa 
mohli žiaci oboznámiť s obnoviteľnými zdroj-
mi energie a teoretické znalosti potom zužit-
kovali pri zostavovaní pretekárskeho auta na 
vodíkový pohon. 

víťAzStvo 
v 24-HoDiNovej SúťAži 
Víťazné tímy reprezentovali Slovensko na 
medzinárodnom finále 24-hodinových pre-
tekov na Technickej univerzite v nemeckom 
Chemnitzi, ktoré sa konalo 3. mája. 

V konkurencii študentských tímov z USA, 
Nemecka, Holandska, Poľska, Rumunska či 
Česka nás reprezentovali viac ako úspešne. 
Tím ostrov zo Strednej odbornej školy 
v košiciach sa stal celkovým víťazom medzi-
národného finále 24-hodinových pretekov 
Hydrogen Horizon Automotive Challenge 
s celkovým počtom 1 794 kôl a priemerným 
časom 12,04 sekundy na jedno kolo. Študenti 
SPš elektrotechnickej v bratislave vystupu-
júci pod názvom adler team obsadili pekné 
piate miesto s celkovým počtom 1 309 odjaz-
dených kôl. 

Jakub Šuták, foto Katarína Minichová

Tím Ostrov zo Strednej odbornej školy v Košiciach potvrdil svoje víťazstvo 
z domácich pretekov aj v medzinárodnej konkurencii.

Preteky na trati v Zážitkovom centre vedy Aurelium, farebné autíčko 
tímu Ostrov na čele štartového poľa

Atmosféra súťažného pretekárskeho dňa v Zážitkovom centre vedy Aurelium
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Muehlbauer Technologies, s. r. o., v Nitre je dcérska spoločnosť 
nemeckého koncernu Mühlbauer High Tech International. 
Spoločnosť je popredným výrobcom bezpečnostných 
a ochranných prvkov. Ide o výrobu semiautomatických sústav, 
ktoré prostredníctvom automatizačných systémov produkujú 
hotové výrobky ako pasy či čipové karty. Vyspovedali sme senior 
konštruktéra spoločnosti ing. Branislava Uličného.

Ako dlho pracujete pre Muehlbauer a prečo 
ste si vybrali práve túto spoločnosť?
V spoločnosti pracujem už ôsmy rok. Hľadal 
som predovšetkým firmu, v ktorej by som 
uplatnil svoje poznatky zo školy a zaujalo 
ma portfólio výrobkov Muehlbaueru, najmä 
konštruovanie automatizovaných strojov. Ako 
jedna z mála firiem mi dala šancu ako čerstvé-
mu absolventovi.
Kde ste študovali? Aký odbor? Čo bolo pre 
vás podnetom pre výber tohto štúdia?
Študoval som na Strednej priemyselnej škole 
strojníckej v Spišskej Novej Vsi a následne som 
pokračoval na Technickej univerzite v Koši-
ciach v odbore mechatronika. V tom čase to 
bol nový odbor s veľkým potenciálom.
Čo považujete za váš najvýznamnejší pra-
covný úspech?
Vedenie projektu ASC 2900, kde som pracoval 
ako hlavný konštruktér. Stroj slúži na skladanie 
vrstiev papiera a následnú lamináciu. Presnosť 
skladania je až ±0,1 mm, takže ide o veľmi 
presnú a detailnú konštrukciu.
Na akom projekte pracujete v súčasnosti?
Pracujeme na projekte IAL (Inlay Assembly 
Line). Je to najväčší vývojový projekt v našej 
oblasti v Európe. Keďže je to vývojový projekt, 
nemôžem o ňom veľa hovoriť. V skratke ide  
o linku (dlhú asi 20 m) na výrobu kariet. Na 
vstupe je prázdny sheet, kde sa postupne 
vysekávajú otvory na čipy, ktoré sa imple-
mentujú a zapájajú anténu na kartu. Násled-
ne sa anténa zazvára s čipom a sheet pre-
chádza kontrolou funkčnosti. Na konci sa 

Keď sú výhodou  
rozum A KreAtiVitA

Momentálne by som mal ísť na služobnú cestu 
do španielskeho Madridu. V rámci projektov 
som bol napríklad v Bosne a Hercegovine, kde 
máme svoj závod. Samozrejme, chodíme aj 
do materskej spoločnosti v Rodingu v Nemec-
ku. Niektorí kolegovia konštruktéri cestovali 
aj do Argentíny, Malajzie či do Ruska. Všetko 
záleží od projektu a od zákazníka.
Aký máte kolektív?
Sme mladý kolektív. Ako senior konštruk-
téri často vychovávame ďalšiu generáciu 
konštruktérov. Momentálne nás je v tíme 14  
a budeme sa rozrastať.
Ako trávite voľný čas?
Občas chodíme s kolegami z R&D hrať futbal 
alebo ideme na motokáry. Istým relaxom je 
aj cesta do práce a z nej na bicykli, čo je trend  

ukladajú vrstvy sheetov na seba  
a následne pokračujú na ďal-
šiu lamináciu.
Na koľkých projektoch 
súčasne pracujete?
Zvyčajne je to jeden až dva 
projekty. Najviac som praco-
val súčasne na štyroch, no to 
už bolo veľmi náročné. Nie-
ktoré projekty sú jednoduch-
šie a trvajú kratšie, iné však 
trvajú aj niekoľko mesiacov.

Ak sa zameriame na samotný vývoj, aké sú 
fázy vývoja stroja?
Špecifikácia podľa požiadaviek zákazníka, 
konceptová fáza a prototypová fáza, ktorá je 
najnáročnejšia. No neviem si predstaviť pra-
covať v spoločnosti, ktorá nemá oddelenie 
vývoja. Veľmi by ma nebavilo konštruovať 
stále to isté bez istej dávky fantázie a odvahy.
Ktorá technológia vás v poslednom období 
najviac zaujala?
Momentálnym trendom je 3D tlačiareň, ktorú 
využívame aj u nás. Pre vývoj prototypových 
zariadení je to veľmi prospešné a uľahčuje 
nám to prácu. Napríklad ak si potrebujeme 
vytlačiť jeden kus, nemusíme pripravovať 
výkres, ale tlačiareň nám to rovno pripraví.
Aké sú vaše pracovné nástroje? 
Solidworks, technické normy, anglický jazyk, 
rozum a kreativita.
Sledujete nejaké časopisy/trendy v kon-
štrukcii strojov?
Väčšinou sú to videá automatizovaných stro-
jov, radi čítame Quark alebo rôzne technické 
noviny.
Ako konštruktér sa zúčastňujete aj služob-
ných ciest?
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Muehlbauer Technologies, s. r. o., plánuje 3. etapu výstavby, a preto už teraz hľadá šikovných  
a motivovaných ľudí pre výskum a vývoj (konštruktér, procesný inžinier, projektový 
manažér, SW developer, montážnik/elektromontážnik), ako aj pracovníkov do výroby 
(frézar, sústružník, CNC operátor). Neváhajte sa informovať na www.muehlbauer.sk, FB či 
LinkedIn stránke alebo priamo na HR oddelení na čísle 037/6946 302 alebo napíšte na 
 job@muehlbauer.sk.

v našom oddelení. Naša spoločnosť orga-
nizuje aj veľa spoločenských aktivít ako deň 
otvorených dverí, rybačku alebo Guláš cup.
Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú 
záujem o konštruovanie?
Študovať jazyky, neustále sa vzdelávať v tech-
nike, vymýšľať a učiť sa aj mimo školy. Dobrým 
príkladom sú aj naši študenti, ktorých máme 
v oddelení konštrukcie. Už počas vysokoškol-
ského štúdia sa u nás podieľajú na reálnych 
projektoch a venuje sa im kolega, ktorý je ich 
mentorom.



3D tlač

ho tvaru. Tento spôsob sa stal základom 3D 
tlače metódou SLS (selektívne laserové spe-
kanie), ktorá sa hojne využíva predovšetkým 
v priemysle, pretože ňou možno pripravovať 
funkčné súčiastky z plastov, kovov, skla alebo 
keramiky. Táto metóda sa využíva aj vo VW 
Bratislava. 

vAriAbilitA MetóD 
V súčasnosti sa využíva niekoľko metód 
3D tlače, ktorá v posledných rokoch zažíva  
obrovský rozmach. Patrí sem napríklad metó-
da 3D tlače viacdýzovým modelovaním, ktorá 
tiež využíva UV svetlo na vytvrdzovanie, ale 
v porovnaní so SLS metódou možno použiť 
vďaka viacerým dýzam naraz rôzne materiály 
rôznych vlastností a farieb.

Jedna z najpoužívanejších metód súčas-
nosti je metóda tavením, označovaná ako FFF 
alebo FDM (z angl. fused filament fabrication 
alebo fused deposition modeling), ktorá slú-
ži najmä na výrobu funkčných súčiastok či 
modelov. Princíp metódy spočíva v tom, že 
sa tenká struna (niekoľko milimetrov hrubé 
vlákno) vedie do vyhrievanej dýzy, v ktorej 
sa materiál roztopí a následne nanesie na 
podložku, na ktorej postupne stuhne do 3D 
modelu. Okrem polymérov možno používať 
aj kovy a keramické materiály. V prípade poly-
mérov je to pomerne široká škála používaných 
materiálov ako akrylonitrilbutadienstyrén 

Slovenská stopa v 3D tlači 

stvrdnúť. Neožiarený nevytvrdnutý materiál 
sa odstránil a získal sa hotový 3D výrobok. 
Doteraz sa tento princíp využíva pri 3D tlači 
stereolitografiou (tzv. SLA metóda).

O niečo neskôr  Charles W. Hull vymyslel 
metódu, pri ktorej sa pomocou lasera speká 
prášok, čím sa získava výrobok požadované-

Počiatky 3D tlače siahajú do roku 
1984, keď Charles W. Hull požiadal 
o patentovú ochranu metódy zalo-
ženej na vytvrdzovaní plastov pomo-

cou UV žiarenia. Princípom technológie bolo 
ožiarenie polymérneho materiálu citlivého 
na UV žiarenie na tých miestach, ktoré majú 

3D tlač je čoraz obľúbenejšia technológia, ktorá vznikla 
v 80. rokoch 20. storočia ako technológia na výrobu 
modelov a prototypov pre výrobu. Vďaka 3D tlači je 
možné tvoriť objekty priamo z digitálnych podkladov. 
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experimentuje aj firma Dus Architects, ktorá 
vyvinula tlačiareň dostatočne veľkú na tlač 
budov. Ako stavebný materiál používa zmes 
termoplastov, bioplastov a lepidiel s obsahom 
rastlinných olejov. Na tlačiarni sa vytlačia sta-
vebné dielce, ktoré sa spájajú podobným spô-
sobom ako lego. Keďže sa jednotlivé dielce 
museli plniť betónom, použitý materiál nie je 
biodegradovateľný.

DôležitoSť vzHľADu
Už pri kúpe 3D tlačiarne je potrebné zadefino-
vať si, aké materiály sa budú na 3D tlač použí-
vať. Forma materiálu závisí od druhu použitej 
techniky tlače, chemické zloženie tlačiarenské-
ho materiálu treba vyberať s prihliadnutím na 
budúce aplikácie výtlačku.

Na zlepšenie mechanických vlastností, elek-
trickej vodivosti, odolnosti proti vyšším teplo-

recyKlovANé Pet
V Ústave polymérov SAV sa v spolu-
práci s firmou 3Dimenzia venujeme 
výskumu a vývoju nových materiálov 
pre 3D tlač metódou FFF. Výhodou 
takejto spolupráce je predovšetkým 
know-how firmy ohľadne dostupných 
materiálov, detailov pri 3D tlači a tes-
tovanie nových materiálov priamo na 
komerčných 3D tlačiarňach. Spätná 
väzba nám dáva informácie o paramet-
roch, ktoré treba na vstupnom materiáli 
upraviť, aby 3D tlač bola presne podľa 
požiadaviek zákazníkov. Tým sa nemys-
lia len finálne vlastnosti 3D výtlačku, ale 

aj parametre ako teplota topenia a reologické 
vlastnosti (vlastnosti taveniny polyméru, ktorá 
vzniká v tlačovej hlave/dýze), ktoré sú dôležité 
z technologického hľadiska samotnej tlače.

Nedávno sa nám podarilo vyvinúť mate-
riál na báze recyklovaného PET (polyetylén 
tereftalát, materiál, z ktorého sa vyrábajú 
plastové fľaše na nápoje, priehľadné slnečné 
clony, plastové poličky v chladničkách a pod.), 
do ktorého sa pridala zmes uhlíkových plnív. 
Táto zmes spôsobila nielen zlepšenie mecha-
nických vlastností výsledného 3D výtlačku 
(pevnosť a tuhosť produktu), ale zároveň 
zabezpečila lepšie vlastnosti v toku po rozta-
vení v 3D tlačovej hlave. Povrch výtlačku je tak 
v porovnaní s bežne dostupnými materiálmi 
na trhu pre 3D tlač oveľa hladší.

Vďaka tejto spolupráci špičkovej slovenskej 
vedeckej inštitúcie so slovenskou firmou sa 

– ABS, kyselina polymliečna, polye-
tyléntereftalát, polykarbonát, nylón, 
húževnatý polystyrén, termoplastický 
polyuretán, polyvinylalkohol, termo-
plastický elastomér alebo polyéter- 
éterketón.

K najnovším metódam 3D tlače 
radíme 3D bioprinting, keď sa živé 
kultúry nanášajú po vrstvách, až 
vytvoria model na kostnú regenerá-
ciu alebo mäkké tkanivo.

oD výSKuMu Po 
DoMácNoSť
Pre trh s 3D tlačiarňami bol prelo-
mový rok 2005, keď na University of Bath 
vznikol open source projekt RepRap. Jeho 
cieľom bolo navrhnúť tlačiareň, ktorá bude 
vedieť vytlačiť čo najviac vlastných súčiastok. 
Následný nástup komerčne dostupných 3D 
tlačiarní zasiahol aj laickú verejnosť, pojem 3D 
tlač sa začal objavovať v médiách a v hovoro-
vej reči. Vďaka klesajúcim cenám 3D tlačiarní 
nie je v súčasnosti problém kúpiť si domácu 
tlačiareň aj s materiálom potrebným na tlač. 
3D tlačiarne sa stali dostupné nielen vďaka 
obchodom s elektronikou, ale začali vznikať 
aj špecializované predajne. Domáce 3D tla-
čiarne, prirodzene, nedosahujú kvalitu profe- 
sionálnych tlačiarní, výtlačky nie sú až tak 
veľmi vypracované a aj veľkosť výtlačkov je 
výrazne obmedzená. 

Mnoho špecializovaných firiem predáva-
júcich 3D tlačiarne sa venuje okrem predaja 
aj výskumnej činnosti, čím si chcú zabezpečiť 
konkurenčnú výhodu. Firmy sa usilujú zdoko-
naliť techniku tlače a pripraviť nové materiály, 
ktoré by sa dali použiť aj pre tie najnáročnej-
šie odborné aplikácie. So zdokonaľovaním 
techniky tlače rastú aj požiadavky na použité 
materiály. Pôvodne mala slúžiť 3D tlač len na 
prototypovanie a vyrábanie malého počtu 
výrobkov. S vylepšenými materiálmi pre 3D 
tlač sa postupne dostávajú profesionálne 3D 
tlačiarne aj do výrobných závodov. 

zuby i DoM
Veľká variabilita a možnosť tlačiť rozmanité 
tvary sa využíva aj v medicínskych apliká- 
ciách, bionike a v potravinárstve. Na 3D tla-
čiarni sa dajú vytlačiť umelé zuby, endopro-
tézy,  implantáty a protézy končatín. Najod-
vážnejšie vízie hovoria o tlači kompletných 
orgánov z buniek pacienta.

Nedávno čínska firma WinSun Decoration 
Design Engineering vytlačila pomocou 3D 
tlačiarne niekoľko rodinných domov. Každý 
z nich je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrub-
ným rozvodom, elektroinštalácii a izolácii, kto-
rými všetky domy po výstavbe doplnia. Táto 
technológia má byť vo viacerých ohľadoch 
efektívnejšia ako štandardný spôsob stavieb, 
má produkovať o 30 až 60 % menej odpadu, 
stavba má byť rýchlejšia o 50 až 70 % a ná- 
klady na prácu majú byť o 50 až 80 % nižšie.

S tlačou budov pomocou 3D tlačiarne 

tám, zníženie hustoty, lepšiu spracovateľnosť 
pri 3D tlači a, samozrejme, na vylepšenie 
vzhľadu 3D výtlačkov, pridávajú výrobcovia do 
materiálov rôzne aditíva. Napríklad do nos-
ných materiálov sa zvykne pridávať drevená 
múčka vytvárajúca vzhľad dreva výsledného 
tovaru, prášky kovov, ktoré získavajú reálny 
vzhľad a lesk kovu po rozleštení, uhlíkové 
alebo sklené vlákna zlepšujúce mechanické 
vlastnosti, keramické častice ovplyvňujúce 
tvrdosť a tepelnú stabilitu, prípadne grafén, 
ktorý zvyšuje elektrickú vodivosť materiálu.

podarí čoskoro uviesť na jeden z najrýchlejšie 
rastúcich trhov na svete – trh 3D tlače – nový 
materiál, ktorý má výlučne slovenskú DNA. Na 
daný materiál bola v spolupráci s Kanceláriou 
pre transfer technológií SAV podaná sloven-
ská prihláška úžitkového vzoru PUV 255-2017.

Mária Kováčová, Zdenko Špitálský
Ústav polymérov SAV

Foto archív autorov, WASP, Fotky&Foto

Výskum bol podporený z projektu VEGA 2/0093/16. 
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zvládli dávnu katastrofu
Vplyvy výbuchu supersopky Toba na Sumatre neboli pre 
náš druh až také smrtonosné, ako sa doteraz myslelo.

Nové výskumy vo východnej a juž-
nej Afrike ukázali, že sopečný 
supervýbuch spred asi 74-tisíc 
rokov na čiernom kontinente,  

v kolíske ľudského rodu Homo i druhu Homo 
sapiens (sapienti), nevyvolal kritické narušenie 
životného prostredia. Očividne tam nenasta-
la dlhá vulkanická zima. Ľudí tam mimoriad-
ne neubudlo a žili viac-menej normálne. 
K tomuto výsledku dospeli dva vedecké tímy: 
Na východe Afriky pracoval Chad Yost z Ari-
zonskej univerzity v Tucsone (USA) s kolega-
mi a výsledky uverejnili v časopise Journal of 
Human Evolution. Druhý tím pôsobil na juhu 
Afriky. Curtis Marean z Arizonskej štátnej uni-
verzity v Tempe (USA) a z Univerzity Nelsona 
Mandelu v Port Elizabeth (JAR) spolu s kolega-
mi uverejnili výsledky v časopise Nature.

NeČAKANe Málo šKoDy 
Výsledky oboch tímov protirečia hypotéze 
tobskej katastrofy, podľa ktorej výbuch a jeho 
dôsledky spôsobili viacročné výrazné ochla-
denie a zhoršenie ekologických podmienok 
takmer na celom svete. Náš výskum ako prvý 
poskytol priame dôkazy, týkajúce sa vplyvov 
výbuchu Toby na vegetáciu tesne pred ním 
a po ňom. Záver je, že výbuch nemal význam-
ný negatívny vplyv na vtedajšiu vegetáciu vo 
východnej Afrike, povedal Chad Yost.

S kolegami skúmal mikroskopické zvyšky 
dávnych rastlín vo vzorkách z hĺbkových vrtov 
do sedimentov dna jazera Malawi. Jazero je 
dlhé 570 kilometrov a patrí k najhlbším na 
svete. Je najjužnejšie z veľkých jazier Výcho-
doafrického zlomu. Vzorky pokrývajú čas od 

100 rokov pred a 200 rokov po výbuchu Toby. 
Prekvapuje to. Na základe obrovského výbuchu 
Toby by ste čakali naozaj vážne ochladenie –  
a predsa nič také nevidíme, doplnil.

Výsledky sa týkajú najmä vegetácie v nižších 
nadmorských výškach. Pri horskej sa našli sto-
py odumierania bezprostredne po výbuchu. 
Postihnuté boli zrejme najmä rastliny s nízkou 
odolnosťou proti námraze, no nedošlo tam 
k viacročnému silnému ochladeniu. To by totiž 
nutne viedlo k masívnemu odumieraniu rastlín 
vo všetkých výškových pásmach.

Spomenutá hypotéza naznačuje, že výbuch 
Toby spôsobil aj výrazný úbytok ľudských 
populácií, takmer po hranicu vyhynutia. 
Podporujú to aj viaceré analýzy DNA, podľa 
ktorých ľudstvo prešlo genetickým hrdlom, 
značným znížením počtu jedincov. Vieme, že 
praľudia žili v okruhu 50 kilometrov od jazera 
Malawi. Pri problémoch s klímou sa však zais-
te dokázali presunúť do nižších nadmorských 
výšok, vysvetlil Chad Yost.

DoSAH toby
Klimatické a demografické dôsledky supervý-
buchu Toby nemožno podceňovať. Malú 
ukážku ľudstvu poskytol výbuch takisto indo-
nézskej sopky Tambora v roku 1815. Na celom 
svete vyvolal ochladenie a nasledujúci rok, 
1816, bol rok bez leta. Spôsobilo to neúrody 
v Eurázii i Severnej Amerike a následne hla-
domor, choroby a masovú migráciu. Pritom 
výbuch Toby bol oveľa mohutnejší. Tomu 
úmerné museli byť aj dôsledky, v Indonézii 
a okolí určite smrtonosné, dokonca ešte aj 
v Indii.

V Afrike však boli kvôli vzdialenosti od výbu-
chu tieto dôsledky miernejšie, najmä v špeci-
álnych útočiskách, refúgiách. Pri jazere Malawi 
to boli nižšie položené oblasti okolo jeho stre-
du a juhu, v južnej Afrike zase morské pobre-
žie. Potravné zdroje tam boli vysoko výživné 
a menej zraniteľné klimatickými vplyvmi ako 
vnútrozemské.

Ruka Toby však dosiahla aj na juhoafrické 
pobrežie. Dôkazom je mikroskopický čriepok 
sopečného skla. Našiel sa v 74-tisícročných 
sedimentoch v skalnom úkryte Pinnacle Point 
5-6 pri meste Mossel Bay (poangličtený holand-
ský názov značí Mušľový záliv), asi na polceste 
medzi Kapským Mestom a Port Elizabeth. Che-
mické zloženie čriepku zodpovedá Tobe.

Druhý taký čriepok sa našiel v odtiaľ 10 kilo-
metrov vzdialenom Vleesbaai. Aj on chemicky 
zodpovedá Tobe. Nálezisko Vleesbaai obsa-
huje artefakty, ktoré tam zanechali členovia 
tej istej skupiny ako obyvatelia Pinnacle Point 
5-6. Nejde však o skalný úkryt, nachádza sa na 
otvorenej scéne. Praľudia tam sedeli v malom 
kruhu a vyrábali kamenné nástroje. Objavy 
čriepkov z Toby na oboch miestach potvr-
dzujú, že to bolo v rovnakom čase.

NúDzA veDie K PozNANiu
Najnovšie výskumy v Pinnacle Point a Vlees-
baai ukázali aj čosi iné. Ľudia na oboch týchto 
miestach pozoruhodne zlepšili svoj životný 
štandard práve počas vulkanickej zimy po 
výbuchu Toby. V čase javu Toba a nasledu-
júcich podmienok plnej ľadovej doby tamojší 
obyvatelia prosperovali, a to asi vďaka súbehu 
bohatej základne potravných a ďalších zdrojov 
tamojšej oblasti a plného rozvinutia moder-
ných ľudských adaptácií, konštatovali vedci.

Výbuch Toby bol najmohutnejší sopečný 
jav za posledné dva milióny rokov. Pravekí 

Pohľad južným smerom na severnú tretinu 
jazera Toba na Sumatre. Voda tu zaliala 
kráter typu kaldery po výbuchu supersopky 
pred približne 74-tisíc rokmi. Kredit: 
Adonara Mucek, Oregon State University
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sapienti ho však dokázali prežiť a prispôsobiť 
sa zmeneným podmienkam. Dobová ekono-
mika, hoci len na úrovni lovcov a zberačov, si 
žiadala vysoko pokročilé poznávacie schop-
nosti, ako aj kooperáciu vnútri skupín i medzi 
príbuznými či spriatelenými skupinami. Oboje 
podľa všetkého posilňoval tlak Toby.

Vďačíme za rozvoj našej ľudskosti sčasti aj 
supersopke?

NePoKúšAť oSuD
Členovia ľudského rodu Homo osídlili svet  
v množstve migračných vĺn, počínajúc dobou 
pred asi 1,8 milióna rokov, ako sa zistilo naprí-
klad v Gruzínsku. Dejiny nášho druhu Homo 
sapiens v africkej kolíske nedávno posunuli do 
minulosti objavy v Maroku, do doby pred vyše 
300-tisíc rokmi (Quark 7/2017) a naše mimo-

Fotomontáž ukazuje nálezisko Pinnacle Point pri Mossel Bay v JAR. Dôkazy vplyvu výbuchu Toby sa 
našli na mieste označenom PP 5-6 v strede najväčšej snímky. Kredit: Erich Fisher

Ukážky mikroskopických zvyškov rastlín vo vzorkách z dna jazera Malawi. Kredit: Chad L. Yost, 
University of Arizona

Vedci pracujú so stĺpcovými vzorkami získanými vrtmi do sedimentov 
na dne jazera Malawi. Kredit: Lake Malawi Drilling Project

Študenti pri výskume na nálezisku Vleesbaai. Ďaleko na druhej strane Indického 
oceánu sa nachádza kaldera supersopky Toba. Kredit:  Jayne Wilkinsová???

africké dejiny zasa objavy v Izraeli do doby 
pred takmer 200-tisíc rokmi (Quark 3/2018). 
V západnej i východnej Ázii sa sapienti aspoň 
občas vyskytovali už pred vyše 100-tisíc rok-
mi. Ozajstnú expanziu prítomnosti sapientov 
v Eurázii a Austrálii však vidno až po výbuchu 
Toby pred približne 74-tisíc rokmi.

Vieme, že krátko po Tobe anatomicky 
moderní ľudia osídlili planétu, povedala člen-
ka Mareanovej skupiny Naomi Cleghornová 
z Texaskej univerzity v Arlingtone (USA). Mož-
no nás k tomu takpovediac nakopla práve Toba 
a upravila nám cestu vyhubením či zriedením 
populácií skorších praľudí v Eurázii. 

Sapientom pomohli vylepšené poznáva-
cie a sociálne schopnosti a kooperácia prežiť 
v Európe pred 40-tisíc rokmi aj výbuch super-
sopky Campi Flegrei západne od Neapola. 
V časopise Journal of Quaternary Science to 
konštatovali Julien Riel-Salvatore z Université 
de Montréal (Kanada) a Fabio Negrino z Uni-
versità di Genoa (Taliansko).

Adaptovať sa zjavne dokážeme. Len 
nesmieme priveľmi pokúšať osud.

Zdeněk Urban

JAR

Juh Sever
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Fyzika romantiky 

Aj keď žijeme v ére technických vymožeností a moderné 
technológie začínajú čoraz silnejšie ovplyvňovať náš 
životný štýl, sú chvíle, keď aj homo technicus prepadne 
romantickej nálade. Neraz mu stačí vidieť krásny západ 
Slnka.

Antoine de Saint-Exupéry vo svojej 
slávnej knižke Malý princ píše, že 
pre malého princa boli na jeho 
planéte jediným rozptýlením iba 

čarovné západy slnka. Na maličkej planéte 
stačilo potiahnuť stoličku o niekoľko krokov a 
mohol sa dívať na zmrákanie zakaždým, keď 
sa mu zachcelo. Keď je človeku veľmi smutno, 
rád sa díva na západ slnka, tvrdil malý princ 
a vzápätí prezradil, že raz videl zapadať slnko 
štyridsaťtri ráz.

MizNutie zA obzoroM
Nepochybne, západy slnka majú niečo do 

seba. Je však namieste ujasniť si, čo v skutoč-
nosti je západ Slnka.

Pod týmto pojmom chápeme miznutie Sln-
ka za obzor v dôsledku rotácie Zeme okolo 
svojej osi. Západ sa začína v okamihu, keď 
sa Slnko dotkne horizontu, a končí sa, keď 
sa celkom stratí. Ak sa Slnko dotkne obzoru 
a potom opäť stúpne, nespĺňa kritériá zápa-
du, pretože pri použití ľubovoľnej prekážky by 
sme vyvolali len ilúziu západu Slnka kedykoľ-
vek – stačilo by sa napríklad ukryť za skalu.

Keďže svetlo letí zo Slnka na Zem približne 
8 minút, v čase, keď sa Slnko zdanlivo dotkne 
horizontu pri západe, v skutočnosti sa nachá-
dza už pod horizontom. Navyše – treba brať 
do úvahy aj refrakciu (lom) svetla. Index lomu 
svetla vo vzduchu spôsobí, že Slnko sa javí 
sploštené a o pol stupňa vyššie, ako v skutoč-
nosti je. Vo chvíli, keď celý slnečný disk zmizne 

iNý KrAj, iNý ČAS
Čas západu Slnka sa počas roka mení – v zime 
zapadá skôr ako v lete. Počas jarnej a jesen-
nej rovnodennosti trvá západ Slnka na rovníku 
o máličko viac ako dve minúty, no napríklad 
v Londýne trvá do 300 sekúnd. Najdlhší západ 
je v lete a v zime. Keby sme začiatkom mar-
ca boli na južnom póle a nehybne by sme 
pozorovali Slnko, videli by sme, ako zostáva 
na oblohe celý deň a absolvuje celú dráhu nad 
obzorom. V deň jarnej rovnodennosti sa Slnko 
dotkne obzoru, aby jediný raz v roku zapadlo. 
Tento západ trvá asi 40 hodín, čo znamená, 

Prstová MetóDA
Na túto metódu odhadu západu Slnka sa dá vcelku spoľahnúť, no treba si uvedomiť, že 
výsledky nebudú na 100 %, ale ako dosť približný odhad postačuje.

Treba sa postaviť čelom k Slnku a uvedomiť si vzdialenosť, akú musí prekonať, kým 
zapadne. Odporúčame merať až vtedy, keď je slnko pomerne nízko, pretože potom sú 
odchýlky minimálne a skutočnosť, že Slnko zapadá nie presne rovno, môžeme zanedbať.

Ruky vystrieme pred tvárou smerom k Slnku. Treba zistiť, koľko prstov sa nachádza 
medzi Slnkom a horizontom, kam môže Slnko zapadnúť. Rátame s vystretou rukou  
a používame len ukazovák, prostredník a prstenník. 

Keď už vieme, koľko prstov sa nachádza medzi Slnkom a horizontom, s pomerne 
veľkou presnosťou vieme aj to, kedy zapadne Slnko: jeden prst znamená asi 15 minút, 
teda počet prstov treba vynásobiť 15. Ak sú medzi slnkom a horizontom napríklad tri 
prsty, Slnko zapadne o trištvrte hodiny. Po jeho západe máme približne pol hodinu až 
hodinu použiteľného svetla.

u p o z o r n e n i e : 
Počas celého me- 
rania prstovou me- 
tódou treba mať 
ruky stále vystreté, 
inak metóda stráca 
účinnosť a presnosť.

Štyri prsty medzi 
Slnkom a horizontom 
ukazujú, že Slnko 
zapadne o hodinu, 
ilustrácia Marcela 
Pekarčíková.

pod horizontom, začína sa súmrak. Zenitová 
vzdialenosť Slnka v okamihu jeho západu je 
90° 50´.
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Živá veDa

že pri zachádzaní prejde po obzore viac než 
celý okruh.

V nórskom mestečku Longyearbyen, hlav-
nom meste súostrovia Svalbard na Špicber-
goch a zároveň najsevernejšie položenom 
meste sveta, ktoré leží bližšie k severnému 
pólu ako McMurdova stanica v Antarktíde 
k južnému pólu, trvá najdlhší západ Slnka asi 
trištvrte hodinu.

Teoreticky by sme si mohli čas západu Slnka 
predĺžiť. Stačí len vyčkať na deň, keď sa ter-
minátor, t. j. hranica dňa a noci, dotkne našej 
pozície. Vtedy treba vyraziť na sever, aby sme 
mali pred terminátorom čo najdlhšie malý 
náskok. Randall Munroe v knihe Čo keby? 
vyrátal, že pri dodržiavaní predpísaných rých-
lostí sa dá jazdou po cestách severného Nór-

ska a Fínska zažiť až 95-minútový západ Slnka. 
Dokonca prostredníctvom PyEphemu, ktorý 
poskytuje základné astronomické výpočty pre 
programovací jazyk Python, a GPS zostavil iti-
nerár cestnej trasy.

britSKé iMPériuM
Britské impérium, alebo ak chceme Britská 
koloniálna ríša, bola najväčšia koloniálna 
ríša v dejinách ľudstva. Začiatkom 20. rokov 
minulého storočia, v čase svojho najväčšieho 

rozmachu, jej rozloha predstavovala štvrtinu 
celkovej rozlohy zemskej súše. Nie nadarmo 
sa hovorilo, že nad Britským impériom slnko 
nikdy nezapadá, pretože vždy na niekto-
rom mieste územia Jeho či Jej Veličenstva 
bol deň.

Aj keď sa v 20. rokoch 20. storočia začalo 
impérium postupne rozpadať, jedna vec sa 
nezmenila – slnko nad ním nikdy nezapadá. 
Veľká Británia totiž vytvorila v roku 1926, 
teda ešte pred začiatkom rozpadu svojej 
obrovskej ríše, voľné združenie Spojeného 
kráľovstva a jeho bývalých domínií a kolónií 
(zámorských území), známe ako British Com-
monwealth of Nations, Britské spoločenstvo 
národov, ktoré sa v roku 1949 premenovalo 
na Commonwealth of Nations, Spoločenstvo 
národov. Členmi Commonwealthu sú však 
všetko nezávislé štáty, ktorých formálnou 
hlavou je britský panovník, v súčasnosti krá-
ľovná Alžbeta II.

Commonwealthu platnosť onoho slávneho 
úslovia.

V roku 2432 síce Pitcairnove ostrovy zažijú 
úplné zatmenie Slnka, no impérium o svo-
ju hrdosť nepríde – k zatmeniu totiž dôjde 
v čase, keď bude Slnko nad Kajmaními ostrov-
mi v Karibiku. Síce aj v tejto oblasti Karibského 
mora bude v tom čase zatmenie Slnka, nie však 
úplné, a dokonca to bude v čase, keď aj v Lon-
dýne bude ešte svietiť. Ba čo viac, v priebehu 
nasledovných tisíc rokov nedôjde nad Pitcair-
novými ostrovmi k úplnému zatmeniu Slnka 
v inkriminovanom čase dňa, takže na jedno 
milénium nehrozí, že by sa ukončila nepreru-
šená slávna svetelná šnúra. Pravda, ak si Spo-
jené kráľovstvo udrží súčasné hranice územia. 
God save the Queen i jej nasledovníkov...

No približne o päť miliárd rokov už to bude 
úplne jedno. Ak sa odborníci nemýlia, v tom 
čase by malo Slnko vyhasnúť.

R
Foto wikipédia/Jessie Eastland

Dôležité oStrovČeKy
Hoci sa rozloha súčasného Commonwealthu 
scvrkla z 35,5 milióna km2 z čias najväčšieho 

rozmachu Britského impéria na 
súčasných len takmer 30 milió-
nov km2, z hľadiska západu Sln-
ka je dôležité, že zahŕňa všetkých 
šesť obývaných kontinentov. 
A hoci približne o polnoci UTC 
(Koordinovaného svetového 

času), po staršom GMT (Greenwichského 
stredného času), Slnko zapadne nad Kajma-
ními ostrovmi a nevyjde nad Britským indic-
kooceánskym územím až do jednej hodiny 
po polnoci, slogan slnko nad ním nikdy neza-
padá zachraňuje skupina štyroch vulkanic-
kých ostrovčekov (Pitcairn, Henderson, Ducie 
a Oeno) s celkovou rozlohou 47 km2, známych 
ako Pitcairnove ostrovy. Keďže tieto ostrovy  
v Tichom oceáne patria medzi zámorské úze-
mia Spojeného kráľovstva, tak zabezpečujú 

V tejto rubrike máte možnosť súťažiť 
o knihu Randalla Munroa Čo keby? 
z vydavateľstva Ikar. 
Stačí, keď nám pošlete 
odpoveď na otázku: 

ako sa volá okamih, 
keď je zdanlivá 
geocentrická 

ekliptikálna dĺžka 
Slnka 0°, resp. 180°?

Vaše odpovede čakáme do 30. júna 
2018 na adrese: odpovednik@quark.sk 
 alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 
Bratislava 4. Zo správnych odpovedí 
vyžrebujeme jedného výhercu.

SÚťAž
Západ Slnka sa začína v okamihu, 
keď sa Slnko dotkne horizontu, 
a končí sa, keď sa celkom stratí. 

Obdobie polnoci nad ruským jazerom Ožogino na 69° 15’ severnej šírky, 
foto wikipédia/Viktor Gabyšev

Boh Re, ilustrácia wikipédia
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 ... na významy a používanie podstatného mena obor

oslávenec, ktorý zmenil svet
OkienkO DO históRie techniky 

Ako to už býva, počiatky vynálezu sa začí-
najú pred jeho narodením. Platí to aj v prí-
pade mobilného telefónu. Dá sa povedať, že 
tento prístroj sa začal vyvíjať od roku 1906, 
keď Guglielmo Marconi (1874 – 1937) ako 
prvý realizoval prenos hlasu prostredníc-
tvom rádiových vĺn. To sa dá považovať ako 
prvý pokus bezdrôtovej komunikácie. V roku 
1908 získal Nathan B. Stubblefield z Kentucky 
americký patent na bezdrôtový telefón, ktorý 
používal magnetickú indukciu. Tento praktický 
farmár, ovocný pestovateľ a elektrikár však svoj 
patent nedotiahol do komerčného úspechu.

V roku 1940 sa v USA objavili prvé rádiote-
lefóny – otcovia mobilov. Nepripájali sa však 
do telefónnej siete a súčasné vysielačky sú im 
bližšie ako mobilné telefóny. Prvý telefón, kto-
rý by sme už s odretými ušami mohli nazvať 
mobilným, sa objavil v roku 1946 u švédskych 
policajtov. Dokázal vykonať až šesť krátkych 
telefonátov, kým nevybil batériu v aute. Navy-
še, ani tento telefón sa nepripájal do siete 
automaticky, musel to vykonať operátor.

Švédom sa mobilné telefonovanie asi 
zapáčilo, pretože v roku 1956 sa v Štokhol-

Nie každý vynález začína svoju históriu slovami Už starovekí 
Peržania, Egypťania, Číňania či Gréci a Rimania. Medzi také 
patrí aj 45-ročný oslávenec – mobilný telefón. 

V slovnej zásobe spisovnej slovenčiny 
máme podstatné meno obor, ktoré má 
viacero  významov. V Krátkom slovníku slo-
venského jazyka (4. vyd. z r. 2003; ďalej KSSJ) 
sa pri podstatnom mene obor uvádza ako 
životné podstatné meno mužského rodu 
s významom rozprávková bytosť mimoriad-
nej veľkosti a sily. V tomto význame sa sklo-
ňuje podľa životného vzoru chlap, pričom 
samohláska o v koncovej slabike základu pri 
skloňovaní vypadáva (obra, obrovi, s obrom, 
o obroch) a v nominatíve množného čísla má 
tvar s mäkkým i – obri, napr. rozprávkoví obri. 
Rovnako skloňujeme podstatné meno obor, 
ak ho použijeme v prenesenom význame na 
pomenovanie nezvyčajne veľkého človeka. 
V KSSJ sa uvádza príklad mladý svetlovlasý 
obor. Podstatné meno obor sa však v prene-
senom význame používa aj na pomenovanie 
mimoriadne veľkej veci. V tomto význame 
sa v množnom čísle skloňuje podľa neživot-
ného vzoru dub a v nominatíve a akuzatíve 
má tvar s tvrdým y – obry. V KSSJ sa na tento 
význam uvádza príklad vzdušné kovové obry 
s vysvetlením, že ide o lietadlá. Slovo obor sa 
využíva aj v rozličných terminológiách, napr. 

opýtali sme sa jazykovedcov...
názvom belgický obor (v množnom čísle bel-
gické obry) sa pomenúva plemeno králikov, 
v astronomickej terminológii sa názvom 
obor, resp. hviezdny obor (v množnom čís-
le obry, hviezdne obry) pomenúva hviezda 
vysokej svietivosti, názvom červený obor  
(v množnom čísle červené obry) sa pome-
núva hviezda neskorého spektrálneho typu 
veľkých lineárnych rozmerov (porov. Astro-
nomická terminológia, 1998). 

Okrem naznačených významov slova obor 
máme v slovenčine aj homonymné podstat-
né meno obor, t. j. slovo s rovnakým hlásko-
vým skladom, ale nesúvisiacim významom, 
a to ako matematický termín s významom 
skupina čísel. V KSSJ sa na ilustráciu uvádzajú 
slovné spojenia obor rovnice, obor funkcie. 
Toto homonymné podstatné meno sa sklo-
ňuje podľa neživotného vzoru dub, pričom 
sa pri jeho skloňovaní zachováva samohlás-
ka o v koncovej slabike základu, a tak má 
tvary z oboru, v obore, obory atď. 

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme 
so slovom obor aj v takýchto výpovediach: 
Špecialista v obore bezpečnosti práce. – Zna-
lec v obore stavebníctvo. – Takmer polovica 

absolventov nepracovala v obore. – Absol-
venti si nevedia nájsť prácu vo svojom obore. 
– Zaujímalo by ma, ako prebieha znalecké 
dokazovanie v obore medicína pred súdom. 
– Získal doktorát v obore fyziky a matema-
tiky v roku 1968. – Ideálny kandidát – nede-
formovaný absolvent nabitý vedomosťami 
a s päťročnou praxou v obore. – Vravela som 
si vtedy, že vlastne neviem, ktorým smerom 
by som sa chcela uberať, a tak si zvolím 
viac všeobecný obor. – Výstava a konferen-
cia spojená s prezentáciami firiem z oboru 
podnikania. (Uvedené ilustračné príklady 
sú z internetu.) O používaní slova obor 
v uvedených príkladoch však treba kon-
štatovať, že nie je v súlade s požiadavkami 
na jazykovú kultúru. V citovanom slovníku 
sa uvádza, že namiesto neho je v takých 
a podobných prípadoch správne používať 
slovo odbor, prípadne podľa vetnej súvis-
losti aj slová odvetvie, úsek, oblasť, okruh. 
Z toho vyplýva, že náležité sú výpovede 
špecialista v odbore bezpečnosti práce; 
znalec v odbore stavebníctvo; nájsť prácu 
vo svojom odbore; absolvent... s päťročnou 
praxou v odbore; zvolím si viac všeobec-
ný odbor; spojená s prezentáciami firiem 
z oblasti podnikania atď.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

auto, v ktorom bol namontovaný. Celá sieť 
mala 100 účastníkov a pokrývala oblasť 25 
až 30 štvorcových kilometrov.

Technika sa však začala veľmi rýchlo zlep-
šovať, a tak roku 1965 Ericsson predstavuje 
MTA, prvý automatický systém pre mobilné 
telefóny na svete. Azda najväčším medzní-
kom v modernej mobilnej komunikácii je  
3. apríl 1973. Vtedy pracovník Motoroly Mar-
tin Cooper pri prechádzke po uliciach New 
Yorku prvý raz zavolal z mobilného telefónu, 
a to konkurenčným vývojárom v laborató- 
riách Bell Labs spoločnosti AT&T. Tento prvý 
mobilný telefón sveta už aj v súčasnom poní-
maní vážil asi dva kilogramy. Za tento úspech 
môžeme vďačiť aj Cooperovmu šéfovi 
a vedúcemu telekomunikačných služieb 
Motoroly Johnovi F. Mitchelovi, ktorý dbal na 
to, aby Motorola rozvíjala bezdrôtové komu-
nikačné výrobky. Trvalo však rovných desať 
rokov, kým sa mobilná komunikácia dostala 
do praxe a bol to mobilný telefón Motorola 
DynaTAC, ktorý sa stal prvým populárnym 
mobilom, aj keď sa dal nosiť len v taške, no 
rozhodne nie v dámskej – bol 33 centimetrov 
vysoký a vážil 800 gramov. Bol však symbo-
lom úspechu, a tak niet divu, že ho Michael 
Douglas ako Gordon Gekko predviedol aj vo 
filme Wall Street.

R

Martin Cooper s prvým mobilným telefónom 
z roku 1973, foto Motorola

me inštaloval prvý automatický systém na 
mobilné telefonovanie s dvoma kanálmi  
a piatimi mobilnými stanicami. Kto chcel 
volať mobilným telefónom, musel vedieť,  
k akej základnej stanici mobilný telefón pat-
ril. Telefón mal rozmery cestovného kufra, 
hmotnosť 40 kilogramov a stál toľko ako 
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Slovenský polyhistor 
a encyklopedista

V týchto dňoch uplynie 175 rokov od narodenia 
slovenského polyhistora, encyklopedistu a fyzika  
Ivana Branislava Zocha.

OsObnOsť 

I van Branislav Zoch sa narodil 24. júna 
1843 v oravskej Jasenovej. Jeho otec 
Ctibor Zoch patril k najznámejším 
spolupracovníkom Ľudovíta Štúra. 

Základné vzdelanie získal v rodine a v ľu- 
dovej škole v rodnej obci. Od roku 1854 
pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Banskej 
Bystrici, neskôr prešiel do Těšína, do Šopro-
nu a po maturite v Levoči v roku 1862 začal 
študovať matematiku a fyziku na Technickej 
vysokej škole vo Viedni a neskôr na univer-
zite v bavorskom Erlangene. V roku 1866 
obhájil doktorskú prácu o meraní rýchlos-
ti zvuku v plynoch. Po skončení štúdia ho 
zvolili za profesora na jedinom slovenskom 
gymnáziu vo Veľkej Revúcej. Mal najväčšiu 
zásluhu na rozvoji vyučovania prírodoved-
ných predmetov, na vybudovaní fyzikálne-
ho kabinetu s bohatými fyzikálno-chemic-
kými zbierkami a tiež sa značne pričinil  
o výstavbu novej budovy gymnázia.

PôSobeNie NA gyMNáziácH
Už v prvom roku pobytu v Revúcej ho vyšet-
rovali, ba aj väznili. Revúckych profesorov 
bezdôvodne obviňovali z činov, ktorých sa 
vôbec nedopustili a po dvanástich rokoch 
jestvovania túto školu v roku 1874 zatvorili. 
Po zatvorení gymnázia bol krátky čas správ-
com dielne na výrobu sudov v Krupine a po 
jej zatvorení sa živil príležitostnými práca-
mi. Krátko bol profesorom v chorvátskom 
Osijeku. V roku 1878, po obsadení Bosny  
a Hercegoviny Rakúskom, ho vláda vyslala 
do Sarajeva, aby tam zriadil gymnázium. Po 
trojročnom pôsobení sa vrátil do Osijeku  
a po siedmich rokoch odišiel robiť riaditeľa 
gymnázia do Petrinje, kde založil aj meteo-
rologickú stanicu. Pôsobil tu deväť rokov 
až do svojho penzionovania v roku 1908. 
Ako dôchodca žil v Modre, kde napokon 
27. decembra 1921 zomrel.

Polyhistor a encyklopedista Ivan Bra-
nislav Zoch patril medzi najvýznamnej-
ších slovenských vedcov a pedagógov  
v druhej polovici 19. a začiatku 20. sto-
ročia. Zaoberal sa fyzikou, matematikou, 
chémiou, meteorológiou, geológiou, bota-

nikou, zoológiou a ďalšími prírodovednými 
disciplínami. Bol autorom vyše 270 vedec-
kých prác a štúdií. Okrem učebníc fyziky 
napísal a vydal viac ako osemdesiat kratších 
prác z najrôznejších vedných a životných 
odborov. Venoval sa aj literatúre, zameral 
sa na tvorbu krátkych próz a divadelných 
hier, písal kritické, biografické a iné state. 
Prejavil sa aj ako prekladateľ – v spolupráci  
s manželkou Milinou preložili Kukučínov 
Dom v stráni do chorvátčiny.

veDecKá ČiNNoSť
Výsledky svoj ich vedeckých výsku-
mov uverejňoval vo svetových časo-
pisoch. Časopis Annalen der Physik 
und Chemie zverejnil jeho prácu Zur 
Kenntniss der chemischen Harmonika  
a jeho dizertačnú prácu Über ein Ver- 
fahren zur Messung der Schallgeschwin- 
digkeit in Gasen. 

V roku 1867 vystavoval na sveto-
vej výstave v Paríži svoj prístroj na me- 
ranie r ýchlosti zvuku v plynoch. Na 
svetovej výstave vo Viedni vystavo-
val Model kachiel na povetrnie kúrenie  
a Nového spôsobu Dzierzonák.

Zaoberal sa aj metódami interferen-
cie tzv. tepelných lúčov a znázorňovaním 
elektrického výboja pomocou jemných 
pilín, popísal Teslov prístroj na genero-
vanie elektromagnetických vĺn. V optike 
sa zameral na problematiku fotografie. 
V Revúcej založil prvý litografický ústav 
v Uhorsku, kde za nízke ceny zhotovoval 
pozvánky, oznámenia, tlačivá, hudobniny, 
mapy a fotografie.

Jeho najnáročnejším dielom je Prva 
hrvatska enciklopedija, ktoré vydával v zoši-
tovej úprave v rokoch 1885 až 1887 spolu  
s Josipom Mencinom v Osijeku. Prvé dva die-
ly majú vyše 600 strán. Podobné diela mali  
v tom čase iba Angličania, Nemci, Francúzi 
a Taliani. 

V roku 1869 vydal prvú slovenskú učeb-
nicu fyziky, do ktorej vlastnoručne nakres-
lil 248 obrázkov. V roku 1873 zasa vydal 
prvú učebnicu geometrie. V tom istom 

roku spracoval stručné dejiny matematiky  
a fyziky. Bol autorom anekdot, cestopisov, 
humoresiek, poviedok a beletrizovaných 
príhod a zostavil zbierku divadelných 
hier pre mládež. V článkoch a životopis-
ných portrétoch priblížil viaceré historické  
i súveké osobnosti. Položil základy slo-
venského vedeckého názvoslovia v oblas-
ti fyziky, matematiky a telesnej výchovy.  
V publicistike komentoval slovenský národ-
ný život, aktuálnu politickú situáciu, propa-
goval podnikanie, všímal si ženskú otáz-
ku, svoje práce uverejňoval v slovenských  
a inorečových periodikách, zborníkoch  
a ročenkách a kalendároch. Jazykovednými 
príspevkami ovplyvnil vývoj slovenčiny.

Používal viacero pseudonymov – Bra-
nislav, Čika-Apik, Ivan Broz, I. Br. Jánoši-
kovič, I. Br. Jasenovský, Iv. Br. Jaseňovský, 
Podkohútov, Rybrcol, Zvekan.

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.
Foto archív autora

Ivan B. Zloch začal ako prvý na Slovensku 
vyučovať telocvik, svoje poznatky zhrnul do 
prvého slovenského telovýchovného diela Krátky 
návod k vyučovaniu telocviku hlavne pre národ-
nie školy.



6. úloHA 

V dedine si piati ľudia, 
každý inej národnosti, 
postavili vedľa seba domy. 
Každý dom má inú farbu, 
majitelia chovajú každý 
iné zviera, obľubujú iný 
nápoj a čítajú iný žáner 
kníh. Zamyslite sa a určte, 
kto chová papagája.
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Jún je mesiac, keď sa všetci študenti 
začínajú tešiť na leto. Musia však ešte 
zapnúť mozgové závity na plné obrátky, aby 
ukončili školský rok či semester so cťou. Ak 
už medzi študentov nepatríte, skúste si overiť 
logické myslenie na nasledujúcich úlohách. 
Ich správne riešenia si môžete, ako obvykle, 
skontrolovať na strane 54.

1. úloHA 

fotoHáDANKA
Čo je na fotografii a kde sa toto miesto nachádza? 

R, KM, foto archív redakcie a Pixabay

3. úloHA 

Presuňte dve zápalky, aby 
platila rovnica.

Na cyklistických pretekoch 
môžu organizátori prideľo-
vať len čísla pozostávajúce 
z číslic 1, 2 a 3. Koľko pre-
tekárov sa môže zúčastniť 
pretekov, ak každý dostane 
práve jedno číslo a žiadne 
číslo sa neopakuje?

2. úloHA 

Určite ste si všimli, že korková zátka vždy pripláva k okraju pohára 
a zostane tam. Nájdete spôsob, ako ju donútiť, aby zostala v strede 
pohára bez toho, aby ste sa pritom dotýkali zátky alebo pohára?  

4. úloHA 

Aká je pravdepo-
dobnosť, že vám 
počas šiestich 
hodov jednou 
klasickou kockou 
padne všetkých šesť 
čísel?

5. úloHA 
V májovom čísle Quarku 
sme písali o netradič-
ných športoch, pri kto-
rých je hlavným pred-
metom lietajúci tanier. 
Ten obľubujú aj psy. 
Keby sme chceli nášho 
štvornohého miláčika čo 
najviac unaviť, ktorým 
smerom by sme mu mali 
hádzať tanier, aby sa nabehal čo najviac? 

Čech býva v modrom dome.
Rakúšan chová rybičky.
Slovák pije žinčicu.
Zelený dom stojí hneď vľavo od bieleho. 
Majiteľ zeleného domu pije čaj.
Ten, kto číta cestopisy, chová fretku.
Majiteľ oranžového domu číta detektívky.
Človek z prostredného domu pije džús.
Maďar býva v prvom dome.
Ten, kto číta životopisy, býva vedľa toho, kto chová psa.
Ten, kto chová andulky, býva vedľa toho, kto číta detek-
tívky. 
Ten, kto číta sci-fi, pije pivo.
Poliak číta komiksy.
Maďar býva vedľa žltého domu.
Ten, kto číta životopisy, má suseda, ktorý pije kávu.
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1. Slnko vnímali už najstaršie kultúry ako 
prejav božstva či božstvo samotné. Najsláv-
nejšie spodobnenie Slnka bolo v bohu re, 
ktorý vládol ostatným bohom  
a) v chetitskej civilizácii
b) v asýrskej civilizácii 
c) v staroegyptskej civilizácii
d) v starogréckej civilizácii

2. Hoci sa už v staroveku ojedinele obja-
vovali heliocentrické názory, v podstate až 
do 16. storočia sa udržovala geocentrická 
predstava o usporiadaní Slnečnej sústavy.  
o víťazstvo heliocentrizmu sa zaslúžil 
a) Klaudios Ptolemaios
b) Mikuláš Kopernik
c) Galileo Galilei
d) Johannes Kepler

3. Slnko je centrálna hviezda Slnečnej sústa-
vy a jej jediná hviezda. je k zemi najbližšia  
a zároveň je najjasnejšou hviezdou na oblo-
he. Slnko vzniklo asi pred 
a) 2,7 miliardy rokov
b) 4,5 miliardy rokov
c) 8,6 miliardy rokov
d) 10 miliardami rokov

4. rozborom slnečného spektra sa zistilo, 
že Slnko obsahuje všetky chemické prvky 

Z nášho pohľadu je najjasnejším objektom na oblohe Slnko. 
Ako hviezda sa nachádza v strede Slnečnej sústavy. Bez neho 
by neexistoval život, ako ho poznáme, a z našej Zeme by bola 
zrejme len zamrznutá planéta. Otestujte sa, ako dobre poznáte 
Slnko. Správne odpovede si môžete overiť na strane 54. 

Horúce fakty

známe aj na zemi, aj keď mnohé len v sto-
pových množstvách. z hľadiska hmotnosti 
tvorí Slnko až 75 % 
a) hélium
b) kyslík
c) dusík
d) vodík

5. Na vyžarovanie tepla a svetla Slnko 
spotrebuje viac ako 4 milióny ton vodíka 
za sekundu. v skutočnosti vodík nespáli 
(v jadre prebieha nukleárna fúzia), ale 
premení na hélium. teplota v jadre, pri kto-
rej sa vodík spaľuje na hélium, dosahuje
a) asi 5 000 – 6 000 °C
b) asi 9 000 – 12 000 °C 
c) asi 15 000 – 20 000 °C
d) asi 30 000 °C

6. Keby Slnko bolo vo veľkosti plážovej 
lopty, jupiter by potom bol ako golfo-
vá loptička a zem ako hrášok. Keby bolo 
Slnko duté a pokúsili by sme sa ho vyplniť  
s tým, že na dosiahnutie guľatého tvaru by 
zostalo množstvo prázdneho miesta, bolo 
by potrebných našich zemí asi 
a) milión 
b) dva milióny
c) tri milióny
d) štyri milióny

7. Slnko v rámci Slnečnej sústavy zaberá 
až 99,8 % hmoty. zo zvyšných 0,2 % patrí 
drvivá väčšina
a) Jupiteru
b) Neptúnu
c) Uránu
d) medziplanetárnemu prachu a plynu

8. Keďže obežná dráha zeme nie je doko-
nalý kruh, ale elipsa, vzdialenosť zeme 
a Slnka sa počas roka mení. tento rozdiel 
predstavuje
a) 2 milióny kilometrov
b) 3 milióny kilometrov
c) 4 milióny kilometrov
d) 5 miliónov kilometrov

9. Slnko má svoju vlastnú atmosféru. za 
spojovacou sférou sa nachádza fotosféra, 
za ňou chromosféra, potom nasleduje pre-
chodová oblasť a koróna. za korónou je 
slnečný vietor, ktorý je v skutočnosti odto-
kom plynu. Svetlo, ktoré vidíme vychádzať 
zo Slnka, vyžaruje
a) fotosféra
b) chromosféra
c) prechodová oblasť
d) koróna

10. vďaka slnečnej radiácii je vlajka uSA na 
Mesiaci v súčasnosti
a) farebne stále rovnaká
b) čierna
c) biela
d) už nejestvuje, zhorela

R
Foto Pixabay

OtestuJte sa



vojtech Dangl: bitky a bojiská v našich dejinách
Jeden z najrenomovanejších slovenských 
historikov, priekopník a zakladateľ profesi-
onálnej slovenskej vojenskej historiografie 
Vojtech Dangl vo viac ako päťdesiatich kapi-
tolách približuje vojenské dejiny. Venuje sa 
nielen bitkám, ale aj ich príčinám a násled-
kom, poodhaľuje zákulisia vojen a približuje 
osudy hlavných či menej známych prota-
gonistov týchto dramatických a pohnutých 
udalostí.
(792 strán, 27,90 €)

Knihu z vydavateľstva PerfeKt, ktorú z verejných zdrojov podporil 
fond na podporu umenia, si môžete zakúpiť na www.perfekt.sk.

Anton Marec: Povesti z tatier
V kraji, kde sa vypínajú naše veľhory, sa 
kedysi rozprestierala šírošíra rovina, na 
ktorej žila, trápila sa i radovala početná 
skupina skalných obrov. Vládol im rozvážny 
otec Tatran. Viedol svoje deti k skromnosti, 
vzájomnej láske i pracovitosti, a tak sa mu  
z nich podarilo vychovať rúčich synov  
i šikovné dcéry. Ďumbier, Junák, Ganek, 
Javorový, Muráň či Havran... Ktože sa mohol 
tým mládencom vyrovnať?

Vysoká, Bystrá, Končistá, Bašta, Čubrina. 
Devy jedna krajšia od druhej, čo si prikrývali 
hlavy ľahkým snehovým závojom, krášlili sa 

vencami z kosodreviny a obliekali do šiat utkaných z horských kvetov. 
Nad všetkými však vynikala najmladšia Hoľa, čo práve dorastala do 

krásy. Aj múdra bola, aj uvážlivá, aj iné prednosti mala, no nikdy sa nimi 
nevystavovala. Napriek tomu sa chýr o nej niesol celou krajinou, a tak zo 
všetkých kútov prichádzali pytači, aby ju získali za svoju družku. 
Ilustroval Kamil Leštach
(176 strán, 9,90 €)
Publikáciu z vydavateľstva iKAr si môžete zakúpiť na  
www.priroda.sk alebo www.bux.sk.

joe Navarro, Marvin Karlins: 
jak prokouknout druhé lidi  
Príručka bývalého experta FBI

Tvrdí, že je to jeho najlepšia ponuka. Je to 
ale v skutočnosti tak? 

Nechajte si poradiť od Joea Navar-
ra, bývalého agenta kontrarozviedky FBI  
a uznávaného experta na neverbálne sprá-
vanie. V knihe vysvetľuje, ako rýchlo pre-
čítať druhých ľudí: ako odhaliť ich názory, 
myšlienky, skryté pasce a správanie.

Joe Navarro pôsobil 25 rokov v FBI 
ako zvláštny agent kontrarozviedky  
a poradca pre oblasť ľudského sprá-
vania. Z ich služieb odišiel v roku 2003  
a odvtedy patrí k významným svetovým 

odborníkom na neverbálnu komunikáciu. Na svojich cestách odovz-
dáva svoje jedinečné poznatky o ľudskom správaní záujemcom  
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NovÉ kNIhY

Riešenia úloh Aerobiku zo strany 52:

vyhodnotenie testu zo strany 53:

Správne odpovede: 1c, 2b, 3b, 4d, 5c, 6a, 7a, 8d, 9a, 10c

Fotohádanka
Na obrázku je Trollstigen (v preklade Chodník trollov), časť nórskej 
cesty číslo 63 spájajúca mestečko Åndalsnes s dedinou Valldal. Cesta 
patrí medzi známe turistické atrakcie vďaka nádherným výhľadom, 
ale aj prudkému stúpaniu a ostrým zákrutám. Otvoril ju v lete 1936 
nórsky kráľ Haakon VII.

3. 

6. Maďar býva v oranžovom dome so psom, číta detektívky a pije kávu.
Slovák býva v žltom dome s andulkami, číta životopisy a pije žinčicu.
Čech býva v modrom dome s fretkou, číta cestopisy a pije džús.
Poliak býva v zelenom dome s papagájom, číta komiksy a pije čaj.
Rakúšan býva v bielom dome s rybičkami, číta sci-fi a pije pivo.

5. Tanier treba hádzať dozadu. Pes musí bežať naspäť za tanierom 
a potom prebehnúť navyše aj vzdialenosť, ktorú prejdeme, kým 
sa vráti s tanierom.

4. Pravdepodobnosť je veľmi malá: 
6/6 x 5/6 x 4/6 x 3/6 x 2/6 x 1/6 = 0,015, 
čiže pravdepodobnosť je 1,5 percenta.

2. Do pohára nalejte vodu až po okraj, pokým sa nevytvorí 
konvexná vydutina nad jeho vrchným okrajom. Keď tam potom 
vložíte korkovú zátku, vyhľadá najvyšší bod hladiny, ktorý je teraz 
v strede.

1. Zúčastniť sa môže 39 pretekárov.

z najrôznejších odborov. Okrem prednáškovej činnosti tiež spolu-
pracuje s významnými spoločnosťami a finančnými inštitúciami. 
Svoje poznatky týkajúce sa metód opytovania, manažérskej 
praxe a reči tela prezentuje aj prostredníctvom popredných 
amerických a medzinárodných médií, napríklad staníc CNN  
a CNN International, Fox News, CBS, NBC a NPR Radio či denníka The 
Times a The Guardian. Špecialisti na dané oblasti o ňom hovoria ako  
o mimoriadnom pozorovateľovi (Jack Canfield) alebo o majstrovi 
interpretácie neverbálneho správania (David Givens, PhD.). 

Marvin Karlins získal titul PhD. v odbore psychológia na Princeton-
skej univerzite a pôsobí ako profesor manažmentu na Juhofloridskej 
univerzite. 
(224 strán, 14,74 €)
Knihu si môžete objednať na adrese: grada Slovakia, s. r. o., Moskov-
ská 29, 811 08 bratislava, grada@grada.sk, tel. číslo: 02/55 64 51 89. 
Ak pri objednávaní knihy uvediete heslo QuArK, získate zľavu 10 % 
z ceny.

Foto Pixabay



 Quark I jún 2018   55 

seRVis

2. 6. 1885 sa narodil Yves Le 
Prieur, francúzsky korvetný 
kapitán a vynálezca, zakladateľ 
moderného prístrojového 
potápania. Okrem iného je 
autorom potápačskej klietky 
proti žralokom, celotvárovej 
potápačskej masky, ale aj troj-
rozmernej kinematografie. 
Zomrel v roku 1963. 

4. 6. 780 pred n. l. bolo v Číne 
prvé historicky zaznamenané 
zatmenie Slnka.

5. 6. Svetový deň životného  
prostredia

6. 6. 1948 zomrel Louis Jean Lumière, francúzsky chemik  
 vynálezca, priekopník filmovej techniky, s bratom Augustom 
vynašli kinematografický prístroj a v decembri 1895 usporia-
dali v Paríži prvé verejné filmové predstavenie. Narodil sa  
v roku 1864.

7. 6. 1954 zomrel Alan Mathison Turing, britský matematik, logik  
a kryptograf, konštruktér zariadenia, ktoré dešifrovalo Enig-
mu. Narodil sa v roku 1912.

hISToRICkÝ KALENDÁR

Máte konto na Facebooku? Ak áno, budeme radi, keď sa pridáte 
ku skupine Quark. Môžete sa tam dozvedieť ďalšie zaujímavosti, 
aktuality, novinky, ktoré v papierovom časopise nenájdete, alebo 
súťažiť o ďalšie ceny. Páči sa vám niektorý príspevok? Dajte nám 
o tom vedieť.  C

ŽREBoVALI SME VÝhERCoV  
aprílových súťaží
V apríli sme vám v hlavnom článku Unikátne biomateriály položili 
otázku v ktorom slovenskom meste pracuje unikátny vedecký 
tím na príprave nových druhov biomateriálov? Z tých, čo 
správne odpovedali, že je to v Košiciach, sme vyžrebovali adriána 
benka z Košíc. Výherca bude mať možnosť zúčastniť sa exkurzie 
na UVLF v Košiciach.
V rubrike Živá genetika nás zaujímalo Čo sú heterochromozó-
my? Správnu odpoveď, že ide o pohlavné chromozómy, ktoré 
sa podieľajú na genetickom určovaní pohlavia a označujú sa X 
a Y, uviedla aj Anna Kovaničová z myjavy. Získava od nás knihu 
Randalla Munroea: Čo keby? z vydavateľstva IKAR.
V rubrike Čítanie z novej knihy sme vám položili otázku V ktorom 
roku nadobudla v uhorsku platnosť reforma, ktorá prvýkrát 
zaviedla štátom kontrolovanú maturitu ako záverečnú skúšku? 
Z tých, čo správne odpovedali, že to bolo v roku 1850, sme 
vyžrebovali evu Novákovú z bratislavy, ktorá od nás získava pub-
likáciu Daniely Vaněkovej: Školské vysvedčenia v zbierkach Múzea 
školstva a pedagogiky vydanú Centrom vedecko-technických 
informácií SR. Všetkým výhercom gratulujeme.

Objednávací lístok 
Prihlasujem sa na odber 

1.  časopisu Quark v papierovej podobe od čísla .............; 
 ročné predplatné 19,92 € 
2.  časopisu Quark v elektronickej podobe PDF od čísla .............; 
 ročné predplatné 8,94 €
3.         archívneho CD časopisu Quark, ročníky 2007 – 2017 
            za 14,90 €

Meno:

Ulica: 

PSČ, mesto: 

Podpis: 

E-mail:

Predplatné uhradím týmto spôsobom:

A  poštovou poukážkou, ktorú mi pošlete
B   bezhotovostne na číslo účtu, ktoré mi pošlete
C  faktúrou, ktorú mi pošlete

IČO/DIČ:                                                               

Číslo účtu:

Objednávací lístok pošlite na adresu: 
centrum vedecko-technických informácií SR, 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, telefón: 02/69 25 31 16 
alebo e-mail: predplatne@quark.sk, www.quark.sk.

Benjamin Franklin, portrét od 
Josepha Duplessisa z roku 1875

8. 6. 1600 začal Jan Jesenius (1566 – 1621) prvú verejnú pitvu  
v českých krajinách.

10. 6. 1836 zomrel André Marie Ampère, francúzsky matematik, 
fyzik a filozof. Narodil sa v roku 1775.

11. 6. 1937 sa uskutočnil prvý let britského jednomiestneho stíha-
cieho lietadla Hawker Hurricane, ktorý tvoril základ britského 
letectva v bitke o Britániu.

14. 6. 1903 zomrel Gabriel Corsan-Avendano, slovenský matema-
tik, autor stredoškolských učebníc a zbierok príkladov 
z matematiky. Narodil sa v roku 1827.

15. 6. 1923 zomrel Jozef Ľudovít Holuby, slovenský botanik, etno-
graf, venoval sa floristike a taxonómii, pomenovali po ňom 
asi 20 rastlín. Narodil sa v roku 1836.

15. 6. 1752 Benjamin Franklin dokázal, že blesk je elektrický výboj.
18. 6. 1815 bol v bitke pri Waterloo definitívne porazený Napoleon 

Bonaparte. 
18. 6. 1928 zomrel Roald Amundsen, nórsky polárnik, ktorý  

15. 12. 1911 ako prvý dosiahol južný pól a 12. 5. 1926 preletel 
ponad severný pól na vzducholodi Norge (spolu s Nobilom 
a Elsworthom). Narodil sa v roku 1872.

19. 6. 1623 sa narodil Blaise Pascal, francúzsky filozof a matema-
tik, zostrojil počítací stroj, skúmal hydrostatický tlak (Pascalov 
zákon). Zomrel v roku 1662.

25. 6. 1852 sa narodil Antoni Gaudí, španielsky architekt. Zomrel 
v roku 1926.

28. 6. 1873 sa narodil Alexis Carrel, francúzsky chirurg a fyziológ, 
objavil novú metódu šitia ciev, na pokusných zvieratách urobil 
prvé transplantácie orgánov a objavil nové metódy pestova-
nia tkanív vo výživných roztokoch, nositeľ Nobelovej ceny za 
medicínu. Zomrel v roku 1944.

           KM



56    jún 2018 I Quark 

čítanie z nOvej knihy 

Ak nám do 30. júna 2018 pošlete správnu 
odpoveď na otázku:

Ktorá oblasť sa od 15. storočia celosve-
tovo považovala z pohľadu pirátov za 
strategicky najvýhodnejšiu? 

zaradíme vás do žrebovania o zaují-
mavú knihu Mareka Perzińskeho: Piráti 
svetových morí. 

Svoje odpovede posielajte na adre-
su redakcie: odpovednik@quark.sk 
alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44  
Bratislava 4.

Súťažná otázka

PIRáTI svetových MoRí
Thee, Drake, striketh also at us (Kto zdvihne 
ruku na teba, Drake, zdvihne ju aj na nás). 
Odkiaľ sa nabralo to uznanie a toľko sym-
patií? Drake, hoci počas trojročnej výpravy 
okolo sveta z 5 lodí stratil 4, jeho výprava aj 
tak priniesla obrovské zisky. Náklady uhradila 
spoločnosť akcionárov, ktorú založili anglickí 
kupci a šľachtici, ako aj kráľovná. Za každú 
investovanú libru akcionári dostali až 47 libier. 
Kráľovnin podiel na zisku vyniesol 160-tisíc 
libier, čo umožnilo zaplatiť dlhy koruny a ešte 
40-tisíc zvýšilo. Zisk pochádzal nielen z vyra-
bovaných španielskych lodí, ale aj z predaja  
3 ton klinčekov, ktoré priviezli z Ostrovov kore-
nia. Odhaduje sa, že hodnota pokladov, ktoré 
Golden Hind priviezla, predstavovala poldruha 
milióna dukátov, čo sa rovnalo šesťročnému 
príjmu Portugalcov z ich kolónií. Dnes by to 
bolo asi 180 miliónov €.

Úspech výpravy okolo sveta navnadil 
investorov. Roku 1585 zorganizovali ďalšiu 
výpravu, tentoraz na 25 lodiach. Zúčastnilo sa 
na nej 2 300 námorníkov a vojakov (taký istý 
počet ako v neskoršej výprave Pieta Heyna, 
ktorý v Karibiku roku 1628 dobyl španielsku 
zlatú flotilu). Polovicu nákladov znášala krá-
ľovná Alžbeta a polovicu súkromní investori, 
známi piráti a vtedy už vážení občania: sir 
Hawkins, sir Raleigh, sir Drake a iní. Na výpra-
ve sa zúčastnili aj 2 lode jej kráľovskej milosti, 
ale aby sa Drake vyhol nepríjemnej situácii, 
oficiálne sa vyhlásil za piráta. To stačilo, lebo 
od toho času riskoval svoju hlavu. Španieli ho 
nazvali najväčším zlodejom morí ešte skôr, ako 
vyplával.

Kniha vyšla v roku 2018 vo vydavateľstve 
Perfekt a jej vydanie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia.

Drake po mesiacoch plav-
by 19. augusta 1578 dosiahol 
Magalhãesov prieliv. Tam flotilu 
zastihla víchrica. Počas búrky sa 

jedna loď potopila a druhá sa musela vrá-
tiť. Drake na Golden Hind, ktorá mu jediná 
zostala, napriek víchrici, dažďu, driftujúce-
mu ľadu a hustej hmle preplával cez úžinu  
v rekordnom čase 16 dní. Golden Hind sa ocitla 
v Tichom oceáne pri západnom pobreží Juž-
nej Ameriky, kde by Španieli mohli čakať skôr 
čerta ako anglických pirátov. Drake využil úpl-
né prekvapenie, ako aj bezstarostnosť vojakov 
v pevnostiach a dobýjal španielske prístavy  
a lode. Keďže v nákladových priestoroch mal 
málo miesta a príliš málo námorníkov na to, 
aby nimi mohol obsadiť ukoristené lode, 
vyberal si len perly, drahokamy, zlaté a strie-
borné prúty. Zvyšok koristi putoval cez palubu. 
Angličania sa v jednom peruánskom prísta-
ve dozvedeli, že tesne pred nimi, bez obáv  
o nebezpečenstvo, pozdĺž pobrežia do Pana-
my, pláva galeóna Nuestra Señora de la Con-
cepción, ktorú pre jej veľké delá nazývali Caca-
fuego (čiže Metač). Loď viezla ročný výnos 
zlata, striebra a drahokamov z juhoamerických 
baní. Drake rozkázal okamžite vytiahnuť všet-
ky plachty a vydal sa za galeónou, ktorá mieri-
la do Panamy. Odtiaľ sme odplávali, stále hľa-
dajúc Cacafuego, spomínal neznámy účastník 
výpravy, a náš veliteľ všetkým prisľúbil, že ten, 
kto ju prvý uzrie, za takú dobrú novinu dostane 
zlatú reťaz. Náhoda chcela, že John Drake, keď 
vyliezol na sťažňovú rozperu, loď zbadal okolo 
tretej a okolo šiestej sme k nej dorazili. Priblížili 
sme sa k jej boku, vystrelili na ňu trikrát z diel 
a prišli sme o zadný sťažeň, a keď sme vošli na 
palubu, našli sme tam veľké bohatstvo… Drake 
ukoristil 80 libier zlata, 13 debien strieborných 
mincí, 26 ton strieborných prútov, debny plné 
perál, drahokamov a klenotov. K útoku došlo 
niekde na úrovni Ekvádoru.

Angličania od pobrežia Panamy plávali 
ďalej na sever až k brehom Kalifornie, ktorú 

Drake anektoval v mene anglickej kráľovnej 
a nazval ju Nový Albión, čo potvrdil kovovou 
plaketou pripevnenou na skalu. Moreplavci 
sa pokúšali oboplávať Ameriku zo severu, 
ale napokon pri ostrove Vancouver sa roz-
hodli zamieriť na západ. Drake počas plavby 
osobne dbal na presné mapovanie, najmä 
novoobjavených končín. Na Ostrovoch kore-
nia (dnešné Moluky) Angličania naložili 3 tony 
klinčekov a po troch rokoch od vyplávania  
z Plymouthu a uzatvorení trasy okolo sveta sa 
ťažko naložená Golden Hind vrátila 26. sep-
tembra 1580 do Anglicka.

Anglicko a Španielsko mali roku 1580 ofi-
ciálne mierové vzťahy. Vyslanec Filipa II. pri 
anglickom dvore sa tvrdo domáhal, aby bol 
Drake prísne potrestaný a aby boli ulúpené 
poklady vrátené. Kráľovná Alžbeta si požia-
davky vypočula, priznala, že má pravdu  
a nariadila vykonať presný súpis bohatstva, 
ktoré Drake priviezol. Potom sa v sprievode 
dvoranov a španielskeho vyslanca vybra-
la na Golden Hind. Františkán Pedro Simón  
o tom ďalej napísal, že napokon bola len ženou,  
a to dvojtvárnou. Na Drakea, kľačiaceho pri 
jej nohách, sa obrátila slovami: Drake, španiel-
sky kráľ sa domáha tvojej hlavy. Prišla som po 
ňu, s týmito slovami objala korzárovu hlavu  
a dodala: Sir Francis Drake, povstaň! Nie 
je ťažké si predstaviť, ako to španielskeho 
vyslanca rozzúrilo.

Drake na pamiatku povýšenia do šľachtic-
kého stavu dostal od kráľovnej šabľu, na kto-
rej bol vygravírovaný nápis: Whose striketh at 

odkedy sa ľudské pokolenie vydalo 
na plavbu, odvtedy námorníkom 
konkurujú aj piráti. Vzácny tovar 
prevážaný loďami z jedného konca 
sveta na druhý je príliš lákavý na to, 
aby zostal nedotknutý. 

Replika Drakeovej galeóny Golden Hind
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CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR – ŠVS BANSKÁ BYSTRICA 
žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl, prima – kvarta OG 9. – 13. 7. 2018

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
žiaci základných škôl 9. – 13. 7. 2018

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 
žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda – kvarta OG 9. – 13. 7. 2018

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
žiaci 5. – 6. ročníka základných škôl, prima OG 16. – 20. 7. 2018

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 
žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl, prima – kvarta OG 16. – 20. 7. 2018

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 
žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl, prima – kvarta OG júl – august 2018

Všetky tábory sú bezplatné!

DENNÉ IT TÁBORY

POBYTOVÉ  IT TÁBORY
LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR UPJŠ 
žiaci základných škôl 20. – 26. 8. 2018

LETNÉ SÚSTREDENIE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE V ELEKTRONIKE, CVTI SR A SSE 
žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a žiaci stredných škôl 18. 8. – 1. 9. 2018


