




Vianoce 
so strojmi

Čoraz častejšie komunikujeme s inými ľuďmi alebo so strojmi prostredníctvom

softvérov. Smartfón už majú mnohí a bez počítača na pracovnom stole sa nezao-

bíde takmer žiadna profesia.

Stroje okolo nás, menej či viac inteligentné, nám budú spríjemňovať aj blížiace

sa vianočné sviatky. Podľa odhadov odborníkov Slováci minú v internetových obcho-

doch v roku 2016 viac ako 700 miliónov eur, čo je o 15 % viac ako v roku 2015,

pričom najviac peňazí minú práve v predvianočnom období. V očakávaní vianoč-

ných sviatkov, ktoré sa spájajú s pohodou v kruhu rodiny a priateľov a oddychom

od každodenných starostí bežného života, väčšina z nás žije v mylnej predstave, že

kybernetický svet je nám na míle vzdialený. Opak je však pravda. Tak ako vám môže

ukradnúť peniaze zlodej v tlačenici na vianočných trhoch, tak môžete prísť o penia-

ze alebo o dôležité osobné údaje aj pri nákupoch v internetovom obchode. 

Svet okolo nás, ľudia, ale aj veci, sa čoraz väčšmi prepájajú a podľa názoru odbor-

níkov v najbližších desiatich rokoch budú všetky stroje vo fabrikách schopné navzá-

jom spolu komunikovať. V spojení s ďalšími vyspelými technológiami získajú prie-

myselné podniky schopnosť samoriadenia a samoorganizácie a ich činnosť sa začne

podobať živým organizmom.

K prepájaniu vecí a ľudí bude dochádzať aj v bežnom živote. Softvér v rôznych

zariadeniach sledujúci naše rozhodovanie alebo pomocou kamier výraz našej tvá-

re je už teraz schopný rozpoznať naše správanie a emócie. Odborníci predpokla-

dajú, že pri súčasnom vývoji umelej inteligencie je len otázkou času, kedy nás stro-

je prekonajú vo všetkých dôležitých aspektoch a začnú riadiť aj to, čo sme pôvodne

ani nechceli, aby riadili. V súčasnosti je tento problém už nadmieru aktuálny

v používaní autonómnych áut. Automobilky sa predháňajú vo vývoji úplne auto-

matických vozidiel, ale pravidlá ich správania sa na cestách nepodliehajú len tech-

nickým, ale aj etickým a legislatívnym normám.

Prebiehajúca štvrtá priemyselná revolúcia, softvér, ktorý rozoznáva ľudské emó-

cie, kybernetická bezpečnosť, očakávané dôsledky vývoja umelej inteligencie a pro-

blémy s nasadzovaním autonómnych áut do praxe, to sú hlavné témy, ktoré náj-

dete vo vianočnom vydaní nášho časopisu. Priestor si v ňom však našli aj témy z prí-

rody, paleontológie, medicíny a z histórie.

Milí naši čitatelia, prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a ničím

nerušenú pohodu aj v kruhu vašich najbližších strojov.
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6 Ohybný papierový displej

Nový displej je tenší než jeden mikro-
meter, dá sa ohýbať a dokáže zobraziť ta-
ké isté farby ako štandardné displeje na
báze svietiacich diód LED.

7 Štvrtá priemyselná revolúcia

Fabriky v dnešnej podobe prestanú o nie-
koľko rokov existovať. Ich správanie sa
bude čoraz viac podobať živým organiz-
mom.

12 Aby boli krajšie

Editory fotografií pomôžu dotvoriť vý-
sledný obrázok z fotoaparátu. Módou
ostatných rokov sa stali tzv. selfie. Pred-
stavíme vám programy na ich úpravu.

14 Vianoce bez hekerov

Nakupovanie cez internet ušetrí čas,
energiu a v mnohých prípadoch aj penia-
ze. Netreba však zabúdať na bezpečnosť
a dodržiavanie základných pravidiel. 

16 Bezemočné IT detegujú 
emócie

Slovenská spoločnosť Emotion ID vytvo-
rila softvér, ktorý je schopný detegovať
emocionálne výrazy z tváre človeka v reál-
nom čase.

18 Lepší život s počítačmi

Profesorka Bieliková je odborníčkou na
komunikáciu medzi človekom a softvé-
rom. Rozvoj informačných technológií
podľa nej mení náš život a tiež väčšinu
pracovných profesií.

20 Veľké finále Rosetty

Púť sondy Rosetta sa začala v roku
2004. Trvalo 10 rokov, kým sa dosta-
la ku kométe 67P, dva roky ju sprevá-
dzala a svoje pozorovania ukončila
pádom na jej povrch.

26 Živé baterky

Nielen vianočné stromčeky, ale aj nie-
ktoré živočíchy svetielkujú. Bioluminis-
cencia je špecifickým optickým signálom
na vzájomné dorozumievanie živočíchov.

28 Titani pravekej Austrálie

Paleontológia odhalila, že na našej pla-
néte žili celé stáda titanov. Ich stopy sa
našli aj v Austrálii, kam sa dostali vďaka
globálnemu otepleniu pred 100 mi-
liónmi rokmi.

32 Dilemy autonómnych áut

Autonómna jazda je aktuálna téma
a automobilky sa predháňajú v testo-
vaní takýchto vozidiel. Odborníci si však
netrúfajú určiť, kedy nastane éra úplnej
automatizácie.

36 Nebeský plantážny 
mrakovis

Dvaja slovenskí architekti ponúkajú
odpoveď na očakávaný nedostatok
pozemkov na zemeguli. Visiaci mra-
kodrap a geostacionárna stanica budú
rotovať so Zemou okolo jej osi. 

42 Aurelium – škola, múzeum
aj zábavný park

Najlepšie sa každý učí pomocou vlast-
ných zážitkov a skúseností. S touto
myšlienkou zriadilo Centrum vedecko-

-technických informácií SR Zážitkové cen-
trum vedy Aurelium.

44 Populárne tetovanie

Sú tetovanie a stály mejkap zdravotne
bezpečné? Európska únia sa rozhodla
preveriť bezpečnosť a reguláciu atra-
mentov používaných na tetovanie.

46 Čínsky syndróm nehrozí

Pojem čínsky syndróm označuje veľmi
vážnu haváriu jadrovej elektrárne. Úplné
vylúčenie takejto havárie zabezpečuje
špeciálne zariadenie, ktoré sa volá lapač
taveniny.

51 Zakladateľ slovenskej 
speleoarcheológie

V druhej polovici 19. storočia pôsobil na
Spiši vynikajúci prírodovedec Samuel
Roth, ktorého považujeme za zaklada-
teľa slovenskej speleoarcheológie.
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Rastliny obnovujú rovnováhu iónov pro-
stredníctvom signálov podobných tým,
ktoré môžeme vidieť pri zvieratách. V sla-
ných pôdach dokážu rastliny prežiť vďaka
signalizácii na báze proteínov kalmodulí-
nov, citlivých na soľ. Tie vedú bunky k to-
mu, aby pozmenili rovnováhu svojich vnú-
torných iónov. Liqun Zhao z čínskej univer-
zity Hebei Normal spracoval štúdiu, ktorá
ponúkla inovatívne vysvetlenie tohto pro-
cesu. To by mohlo pomôcť pri šľachtení
odrôd poľnohospodárskych plodín odol-
nejších proti zvýšenej salinite pôdy. Spôsob,

akým rastliny riešia problém zvýšeného
obsahu soli, má možno rovnaký evolučný
základ ako ten, ktorým tento problém rie-
šia zvieratá. Aj v bunkách cicavcov je výro-
ba oxidu dusnatého (zodpovedného okrem
iného aj za pohyb impulzov medzi neurón-
mi, rozširovanie ciev či imunitné odozvy)
regulovaná kalmodulínovými signálmi.
Odhaduje sa, že asi 932 miliónov hektá-
rov pôd sveta je ovplyvnených salinitou
alebo sodicitou. Slaniská nájdeme aj na
Slovensku, napríklad v Podunajskej či Vý-
chodoslovenskej nížine a na Záhorí.
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Vedci nedávno dokázali, že fotóny
môžeme teleportovať aj celým mestom.
V dvoch nových štúdiách využili kvan-
tovú teleportáciu s cieľom premiestniť
fotóny cez optické komunikačné siete
v čínskom meste Hefei a v kanadskom
meste Calgary. Kvantová teleportácia
je jav, pri ktorom sa informácie (akými
sú napríklad charakteristiky kvantové-
ho stavu atómu – jeho energia, spin,
pohyb, magnetické pole a iné fyzikál-

ne charakteristiky) prenášajú z miesta
na miesto bez toho, aby prešli priesto-
rom medzi zdrojom a destináciou. Ten-
to jav prvýkrát predviedli v roku 1997,
no až terajším štúdiám sa podarilo pre-
ukázať, že daný proces je technicky rea-
lizovateľný aj prostredníctvom bežne
používaných komunikačných sietí. Po-
krok v tejto oblasti by mohol v budúc-
nosti vyústiť do vývoja kvantových tech-
nológií a komunikačných sietí na škále
celých miest (akými by mohol byť kvan-
tový internet či skvalitnenie bezpečnos-
ti internetom prenášaných údajov). Pro-
fesor Ben Buchler z Austrálskej národnej
univerzity zhodnotil, že spomínané expe-
rimenty boli úspešné aj v prostrediach,
ktoré mali k ideálnym veľmi ďaleko. 

JK

Teleportácia
častíc svetla

Systém Spoločného výskumného cen-
tra Európskej únie EFFIS (European Forest
Fire Information System) zmapoval, že
v lete tohto roku v Európskej únii vyho-
relo viac než 217-tisíc hektárov územia
a z toho 80 percent predstavujú lesy a iné
prírodné oblasti. Situácia na začiatku

augusta bola vo viacerých európskych
krajinách kritická. Veľké požiare hlásilo
najmä Portugalsko, kde oheň zničil tak-
mer 116-tisíc hektárov lesa. Horelo však
aj v Španielsku a na juhu Francúzska.
Portugalsko požiadalo Európsku úniu
o pomoc a tá mu poskytla podporu.

Augustové lesné po-
žiare spôsobili najmä
horúčavy a silný vietor
v postihnutých regió-
noch. Lesy v Európskej
únii zaberajú plochu
161 miliónov hektá-
rov, čo sú 4 percentá
z celkovej svetovej za-
lesnenej plochy. Po-
krývajú 38 percent
povrchu únie. Ich vý-
skyt však nie je rovno-
merný. Dve tretiny za-
lesnenej plochy Euró-
py sa nachádzajú
v šiestich členských
štátoch, a to v Ne-
mecku, Španielsku,
Fínsku, Francúzsku,
Poľsku a vo Švédsku.

Lesné požiare v Európe

Rastliny a slaná pôda
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Systém EFFIS sa aktualizuje každý deň, foto EFFIS.
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Dôkazom prítomnosti ľudí na juhu Južnej Ameriky už pred 14-ti-
síc rokmi sú prastaré nástroje a pozostatky vyhynutých zvierat.
Tím vedcov vedených archeológom Gustavom Politisom z Bue-
nos Aires datoval najstaršie pozostatky ľudského osídlenia archeo-
logického náleziska Arroyo Seco 2, kde sa našli dávne nástroje
a fragmenty kostí viacerých vyhynutých zvierat. Rádiouhlíkové
datovanie určilo vek kostí. Viaceré boli kosti končatín vyhynutých
cicavcov, ktoré ľudia zrejme ulovili a odtiahli do svojho tábora.
Väčšina kostí bola sústredená na jednu kopu, čo naznačuje, že
išlo o miesto, kde ľudia zvieratá krájali. Kosti, z ktorých niektoré
boli poznačené ľudskými nástrojmi, mali 13 068 až 14 064 rokov.
Tento objav, spolu s objavmi v rámci iných juhoamerických nále-
získ, indikuje, že ľudia sa na juh Južnej Ameriky dostali už pred
príchodom ľudí kultúry Clovis, až po začiatku posledného ľadov-
cového maxima spred 19- až 20-tisíc rokov. Niektoré z charakte-
ristík objaveného materiálu by sa dali vysvetliť aj bez ľudskej prí-
tomnosti, no ich kombinácia ukázala, že takýto scenár je neprav-
depodobný. Príchod ľudí na juh Južnej Ameriky pred 14-tisíc rok-
mi je zrejme posledným krokom expanzie Homo sapiens, keďže
tento kontinent bol ľuďmi podľa všetkého osídlený ako posledný.

Nový vyhodnocovací systém, porovnávajúci genetickú zhodu
medzi darcami obličiek a ich prijímateľmi, by mohol pomôcť
zlepšiť vyhliadky úspešných transplantácií. Laurent Mesnard
z Weill Cornell Medical College sa rozhodol preskúmať gene-
tické pozadie transplantácie obličiek, pričom zozbieral gene-
tické údaje od 53 párov darcov a prijímateľov obličiek. Spolu
s kolegom Fabienom Campagnom z Weill Cornell Medical Col-
lege vytvorili výpočtovú metódu, ktorá priradila každej zo skú-
maných dvojíc číselné zhodnotenie kompatibility ich DNA. Všet-

kých 53 párov sledovali ešte niekoľko rokov po transplantácii,
čo Mesnardovmu tímu pomohlo lepšie vyhodnotiť, do akej mie-
ry zodpovedalo počítačom priradené skóre skutočným výsled-
kom. Ukázalo sa, že schopnosť systému predpovedať schop-
nosť transplantovaných obličiek filtrovať krv bola skutočne
úctyhodná. Minulý rok na Slovensku transplantovali obličku
takmer 170 pacientom. Na takýto zákrok čaká približne 360
pacientov, ktorí na ňu pre nedostatok darcov čakajú priemer-
ne až tri roky.

Symptómy vírusovej infekcie chikungunya CHIKV sú veľmi
podobné príznakom horúčky dengue, vírusu zika či chrípky. Ak
však chcú úrady dostať epidémiu CHIKV pod kontrolu, nezao-
bídu sa bez možnosti efektívne ju diagnostikovať. Matthias
Niedrig z nemeckého Ústavu Roberta Kocha vyvinul rýchlu, lac-
nú a jednoduchú metódu diagnostiky CHIKV a príbuzných víru-
sov. Cieľom bolo vytvoriť metódu, ktorá funguje aj pri kon-
štantných teplotách, teda takú, ktorá je stabilná pri teplotách
od 25 °C do 38 °C a nie je potrebné jej zmrazenie. Napriek
tomu je však ešte potrebné túto novú metódu zjednodušiť
a miniaturizovať, aby sa jej cena znížila zo súčasných päť ame-
rických dolárov na jeden dolár, čo umožní jej maximálne využi-
tie v postihnutých krajinách. Pôvodcom ochorenia chikungu-
nya je vírus z čeľade Togaviridae. Neobvyklý názov choroby
(ten, ktorý sa krúti) pochádza z afrického jazyka makonde a je
odvodený od polohy tela chorého s veľkými bolesťami svalov
a kĺbov. Za prenos sú zodpovedné komáre a zdrojom sú naj-
mä opice a pri vypuknutí epidémie aj človek.

Osídlenie Južnej Ameriky

Systém rozhodneRýchle diagnostikovanie
infekcie

Foto wikipédia

Ukážka kamenných nástrojov objavených na nálezisku Arroyo Seco, foto GG Politis. 

Foto wikipédia
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Austrálskym vedcom sa podarilo zastaviť svetlo prostredníc-
tvom oblaku veľmi chladných atómov. Toto by mohlo pomôcť
pri výrobe kvantových logických hradiel – dôležitých staveb-
ných jednotiek kvantových počítačov. Jesse Everett z Austrál-
skej národnej univerzity uviedol, že ich snaha je zameraná na
vytvorenie interakcie medzi dvoma časticami svetla (fotónmi).
Interakcia medzi fotónmi je bežne slabá, ak sa však fotóny
zastavia na jednom mieste na dostatočne dlhý čas, interakcia
sa dá zintenzívniť na merateľné hodnoty. Ide o veľmi dôležitý
pokrok v oblasti kvantových vied. Profesor Ben Buchler z tej istej

univerzity objasnil, že svetlo sa za normálnych okolností šíri
rýchlosťou približne 300-tisíc kilometrov za sekundu, ale ich
experiment umožnil pohyb rýchlosťou vyššou ako rýchlosť svet-
la. V štúdii použili atómy rubídia, ktoré veľmi silne ovplyvňujú
svetlo vlnových dĺžok na samotnom okraji spektra a ktoré môže
pozorovať ľudské oko. Použité atómy boli pri experimente modi-
fikované tak, že keď ich zasiahli lasery, začali kontinuálne vyža-
rovať a následne opäť zachytávať svetlo – a to vytvorilo oblak
stacionárneho svetla. Nešlo o prvý prípad zastavenia svetla, no
Buchlerom a Everettom vyvinutý systém umožnil adekvátne
preukázať, že svetlo skutočne stálo.

Zdroje: abc.net, eukalert, JRC

Doteraz najrozsiahlejšia štúdia genómu austrálskych domo-
rodcov, ktorú viedol profesor Eske Willerslev z Cambridgeskej
univerzity, ukázala, že všetci moderní ľudia sú potomkovia jedi-
nej vlny migrantov, ktorí pred 72-tisíc rokmi opustili Afriku.
Štúdia potvrdila, že dnešní austrálski
domorodci sú potomkami prvých oby-
vateľov Austrálie, o čom sa v minulos-
ti viedli vášnivé debaty. Ukázalo sa tiež,
že domorodí Austrálčania, ktorí žili
v púštnych podmienkach, si vypesto-
vali unikátne biologické adaptácie na
prežitie v tejto suchej klíme. Až done-
dávna sa vedci nevedeli zhodnúť, či
máme všetci jedných a tých istých pred-
kov, ktorí v jednej vlne opustili Afriku,
alebo bolo takýchto migračných vĺn
viac. Dlhé dejiny ľudí Austrálie sa v mi-
nulosti považovali za indikácie, že Papu-
ánci a Austrálčania pochádzali zo star-
šej migračnej vlny než ľudia z Európy

a Ázie. Nové štúdie, ktoré skúmali genetiku 280 rôznych popu-
lácií, žijúcich v doteraz málo skúmaných oblastiach sveta, však
jednoznačne podporili teóriu jedinej migračnej vlny. K týmto
záverom biológovia dospeli po zoskenovaní genómu zo vzo-
riek slín 83 austrálskych domorodcov a 25 Papuáncov.

JK

Jediná migračná vlna

Zmena klímy poškodí eukalypty

Viac než 650 druhov austrálskych eukalyptov preskúmal tím
vedcov s cieľom zistiť, ako by tieto stromy reagovali, keby sa
celý kontinent ohrial o 3 °C. Profesor Bernd Gruber z Canber-
rskej univerzity uviedol, že vo svojom výskume sa pozrel, kde ras-
tú eukalypty v súčasnosti a kde budú rásť o 60 rokov. So svo-
jím tímom zistil, že životné prostredie týchto stromov čakajú
veľké zmeny a ak sa majú tieto slávne rastliny zachrániť, je
potrebné adekvátne k tomu prispôsobiť ciele ochranárskej čin-
nosti. Na modelovanie týchto zmien použili scenár priemer-
ných emisií skleníkových plynov medzivládneho panelu o zme-
ne klímy. Podľa neho by mali emisie dosiahnuť svoj vrchol v ro-
ku 2060 a do roku 2100 by sa mali teploty zvýšiť o 3 °C nad
úroveň spred priemyselnej revolúcie. Sú aj druhy eukalyptov,
ktorých životné prostredie sa má rozšíriť, ale 90 percent všet-
kých druhov budú počas nasledujúcich 60 rokov čakať ťažké
časy. Ich teritórium sa zmenší v priemere o 50 percent. Šest-
násť skúmaných druhov by dokonca v ich terajšom životnom
prostredí malo úplne vyhynúť. Gruber dodal, že výskyt úrovne
teplôt a zrážok, ktorú eukalyptus na život potrebuje, sa klima-
tickými zmenami výrazne naruší.

Zastavenie svetla
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Slnečná sústava by mohla po smrti Slnka čeliť poriadnym tur-
bulenciám, pokiaľ sa v nej naozaj nachádza aj záhadná deviata
planéta. Dimitri Veras z Warwickej univerzity vo Veľkej Británii
zistil, že prítomnosť deviatej hypotetickej planéty, ktorá možno
brázdi okraj Slnečnej sústavy, by mohla po smrti Slnka spôsobiť
zánik minimálne jednej obrej planéty
tým, že by ju vystrelila do medzihviezd-
neho priestoru. Keď začne Slnko o sedem
miliárd rokov umierať, vystrelí zo seba
polovicu svojej hmotnosti, nafúkne sa do
obrích rozmerov a pohltí aj Zem. Po tom-
to štádiu sa však scvrkne na bieleho trpa-
slíka. Planéty Jupiter, Saturn, Urán a Nep-
tún by mali byť vystrelením hmoty Slnka
odtlačené do vzdialenosti, ktorá sa dote-
raz považovala za bezpečnú. Existencia
deviatej planéty by však mohla tento hap-

py end prekaziť. Veras zistil, že deviata planéta by možno nebo-
la vystrelená von, ale naopak, bola by pritiahnutá k Slnku, kde by
odštartovala smrteľný tanec so štyrmi známymi obrími planéta-
mi Slnečnej sústavy, a to najmä s Uránom a Neptúnom. Naj-
pravdepodobnejším výsledkom tohto tanca by bolo ich trvalé
vyvrhnutie do hlbín medzihviezdneho priestoru.

JK, foto UW

Jednu z najväčších hrozieb pre biodiverzitu predstavujú zmeny
klímy. Postupným zvyšovaním globálnej teploty sú najviac postih-
nuté obojživelníky. Tím vedcov z univerzít v portugalskom Lisa-
bone a švédskej Uppsale študoval, ako vlny horúčav ovplyvňujú
voľbu potravy pri troch druhoch žiab, vyskytujúcich sa na Pyre-
nejskom polostrove. Obojživelníky sú mimoriadne citlivé na glo-
bálne otepľovanie, pretože majú priepustnú kožu a komplexný
životný cyklus, pozostávajúci z vodného larválneho štádia a sucho-
zemského štádia. V skutočnosti už teraz pozorujeme rapídny úby-
tok ich populácie i ich vymieranie v globálnom meradle, a preto
sa v ostatných desaťročiach stali stredobodom štúdia a progra-
mov na ich zachovanie, povedal Germán Orizaola, spoluautor
štúdie uverejnenej v časopise Ecology. Larvy troch druhov žiab
skúmali v troch odlišných prostrediach: s čisto vegetariánskou
potravou, so živočíšnou potravou a zmiešanou potravou. Práve
prostredie so zmiešanou potravou umožnilo vedcom určiť, či
a ako sa menili stravovacie zvyklosti lariev pri zmene teploty. Naj-
dôležitejším výsledkom výskumu bolo, že všetky tri druhy lariev
začali pri rastúcej teplote prijímať viac rastlinnej potravy. 

RM 

K objavu nového ohybného elektronického papiera dospeli
výskumný pracovník švédskej Chalmersovej technickej uni-
verzity Andreas Dahlin a jeho doktorand Kunli Xiong. Dvoji-
ca výskumníkov sa venovala pokrývaniu nanoštruktúr vodi-
vými polymérmi, pričom objavili, že táto kombinácia je vhodná
aj na vytvorenie elektronických displejov tenkých ako papier.
Výsledky ich výskumu boli nedávno publikované vo význam-
nom vedeckom časopise Advanced materials (Pokročilé mate-
riály). Nový displej je tenší než jeden mikrometer (tisícina mili-
metra), dá sa ohýbať a dokáže produkovať také isté farby
ako štandardné displeje na báze LED (svietiace diódy). Náš
displej nesvieti rovnako ako klasické displeje, ale odráža exter-
né svetlo, ktoré ho osvetľuje. Preto tento displej pracuje veľ-
mi dobre za jasného svetla, na rozdiel od štandardných LED
displejov, ktoré sú najlepšie viditeľné za tmy, povedal Dahlin.
Nový materiál – akýsi elektronický papier – zatiaľ nie je vhod-
ný na praktické aplikácie, ale predstavuje pre ne dobrý základ.
Tím zatiaľ otestoval len malý displej s niekoľkými pixelmi (obra-
zovými prvkami), ktoré využívajú červenú, zelenú a modrú
farbu na produkciu farieb, vytvárajúcich aj klasické ledky. 

MAGAZÍN

Deviata hypotetická planéta

Ohybný papierový displej

Horúčava robí 
z lariev vegetariánov
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Umelcova predstava ako tajomná deviata planéta vyvrhne planéty Slnečnej sústavy do medzihviezdneho priestoru.
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REVOLÚCIA
Štvrtá priemyselná



TOVÁRNE BUDÚCNOSTI

N
ajčastejšie používaný názov pre
štvrtú priemyselnú revolúciu –
Industrie 4.0 – prezrádza dve
dôležité okolnosti. Namiesto

angličtiny používa nemčinu, čo v súčasnom
svete hi-tech nebýva zvykom (hoci sa rýchlo
presadzuje aj označenie Industry 4.0), lebo
koncept má pôvod v Nemecku. Vznikol na
podnet nemeckej vlády na začiatku tohto
desaťročia, keď analyzovala dôsledky nových
technológií na hospodárstvo krajiny. Cieľom
je vrátiť priemyselnú výrobu späť do Európy,
prirodzene na technologickej úrovni, ktorá
produktivitou môže konkurovať krajinám
s lacnou pracovnou silou. K iniciatíve sa pri-
dali významné nemecké koncerny. Podľa štú-
die spoločnosti PricewaterhouseCoopers chce
nemecký priemysel do roku 2020 do riešení
a aplikácií v rámci konceptu Industrie 4.0 kaž-
doročne investovať 40 miliárd eur. 

Číselný údaj 4.0 v názve znamená, že
prináša štvrtú etapu priemyselnej revolú-
cie. Vyvolalo ju rozšírenie internetu a vša-
deprítomná digitalizácia. 

INTELIGENTNÉ FABRIKY  
Základom štvrtej etapy priemyselnej revo-
lúcie je internet vecí. V najbližších desiatich

rokoch budú všetky stroje i niektoré súčiast-
ky v nich schopné spolu komunikovať. V spo-
jení s ďalšími technológiami ako digitálnym
podnikom, inteligentnými robotmi spolu-
pracujúcimi s ľuďmi, obrovským množstvom
dát, strojovým učením či prvkami umelej
inteligencie získa výroba schopnosť samo-
riadenia a samoorganizácie. Pôjde o systém
s decentralizovaným riadením a autonóm-
nym rozhodovaním – vznikne inteligentná
fabrika, ktorú odborníci označujú pojmom
kyberneticko-fyzikálny systém. 

Produktivita priemyslu raketovo poras-
tie: čas uvedenia nového produktu na trh
sa skráti na viac ako polovicu a výrobcovia
budú schopní rýchlo reagovať na požiadavky
trhu. Zákazníci získajú individualizovaný
a špecializovaný tovar za cenu na úrovni
masovej produkcie. Radikálnou zmenou
bude tiež vtiahnutie dodávateľov i zákazní-
kov do tohto procesu, čo ďalej zvýši flexibi-
litu i efektívnosť – očakáva sa, že produkti-
vita priemyslu porastie o 30 až 40 %. 

TECHNOLÓGIE PRE NOVÚ
PRIEMYSELNÚ REVOLÚCIU 
Viaceré technológie vyvíjané v rámci kon-
ceptu Industrie 4.0 sú už teraz k dispozí-

cii, na vývoji ďalších sa intenzívne pracu-
je. Vďaka nim sa celé továrne stanú rekon-
figurovateľné, budú schopné sa rýchlo
transformovať a využitie umelej inteligen-
cie spôsobí, že ich správanie sa bude čoraz
viac podobať živým organizmom. Podmien-
kou je, aby v inteligentnej fabrike došlo k ich
prepojeniu. Spoločne prinesú úplne novú
kvalitu do priemyselnej výroby. 

Digitálny podnik 
združuje spektrum špičkových technoló-
gií: CAD systémy na projektovanie, ERP
systémy (Enterprise Resource Planning –
podnikový informačný systém, ktorý s po-
mocou počítačov a vyspelého softvéru
riadi a integruje všetky činnosti podniku
alebo väčšinu z nich, ako sú napríklad plá-
novanie, zásoby, nákup, predaj, marketing,
financie a personalistika), 3D laserové ske-
novanie, 3D tlač, rozšírená o virtuálnu rea-
litu... Výsledkom je digitálny model celej
fabriky – výrobných hál, konštrukcie nových
produktov, výrobných liniek s jednotlivý-
mi (robotizovanými) pracoviskami, logis-
tických systémov, skladov, expedície až po
servis či recykláciu produktov. V digitál-
nom modeli možno s podporou virtuálnej

Pre pojem Industrie 4.0 zatiaľ neexistuje presná definícia. Možno preto, lebo

ide o široký koncept a jeho obsah sa mení s vývojom technológií. Výsledná

podoba nových tovární, ktoré z neho vzniknú, preto ešte nie je presne

známa. Isté je len je to, že o niekoľko rokov priemyselné fabriky v súčasnej

podobe prestanú existovať.  
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reality navrhovať konštrukciu výrobkov
a simulovať i optimalizovať ich funkcio-
nalitu, ako aj všetky výrobné a logistické
systémy ešte predtým, ako sa začne fyzic-
ká produkcia.  

Ako býva zvykom, technológie digitál-
neho podniku našli prvé aplikácie v letec-
kom a kozmickom priemysle. Americká Jet
Propulsion Laboratory, ktorá vyvíja prístroje
pre NASA, sa pred asi desiatimi rokmi tech-
nologicky prezbrojila, aby zvládala čoraz
zložitejšie misie s prijateľnými nákladmi.
Pri konštrukcii Curiosity – šesťkolesového
robota, určeného na pohyb na planéte
Mars – využila PLM Siemens (Product Life-
cycle Management – produktové portfó-
lio riešení na tvorbu a riadenie informácií
o výrobku v celom jeho životnom cykle).
Tento softvér pokryl všetky etapy vývoja
od koncepčného návrhu až po samotnú
výrobu. Inžinierom tiež umožnil digitálne
simulovať činnosť rovera vo fyzikálnych
a teplotných podmienkach ako na Marse.
Laboratórium Curiosity brázdi marťanský
povrch od augusta 2012, pričom misia
bola pôvodne plánovaná na dva roky.
Keďže rover je ešte v dobrej kondícii, jeho
vypnutie odložili na neurčito.

Nástroje digitálneho podniku sa rozši-
rujú najmä v automobilkách, ktoré akút-
ne potrebujú flexibilitu, pružnú reakciu na
požiadavky zákazníkov, skracovať výrobné
časy, zvyšovať kvalitu a efektivitu. V auto-
mobilke schádza z výrobnej linky každú
minútu iný model auta s rozličnou vý-
bavou, čo prináša úplne nové nároky na
systémy riadenia na všetkých úrovniach.
Technológie digitálneho podniku však po-
stupne prenikajú aj do iných odvetví spra-
covateľského priemyslu. 

Prvky umelej inteligencie  
Vývoj umelej inteligencie (AI) sa v 70.
a 80. rokoch minulého storočia sústredil
na metódy rozpoznávania reči, textu, obra-
zu či hlasových správ. V súčasnosti sú tie-
to technológie široko dostupné v mno-
hých aplikáciách. Vývoj sa orientuje na
strojové učenie sa, autonómne rozhodo-
vanie, spracovanie a využívanie poznat-
kov. Vyvíjajú sa aj programy, ktoré sú
schopné učiť sa na základe prebiehajúcej
komunikácie. 

Ďalší rozvoj umelej inteligen-
cie bude závisieť od výkonu počí-
tačov. Očakáva sa pokračovanie
exponenciálneho rastu a po-
dľa Raymonda Kurzweila (úspeš-
ného vynálezcu a hlavného fu-
turológa americkej spoločnosti
Google), notebook dosiahne
okolo roku 2040 výpočtovú rých-
losť ľudského mozgu a po roku
2050 bude rátať rovnako rýchlo
ako všetci ľudia na planéte. Len-
že pre inteligenciu len vysoký vý-
počtový výkon nestačí. Profesor
Milan Gregor zo žilinského inštitútu CEIT
k umelej inteligencii priraďuje schopnosť
rozpoznávania, interpretáciu, rozhodova-
nie, strojové učenie, plánovanie a predik-
ciu, spätnú väzbu i samomonitorovanie. 

Kurzweil je autorom programov na roz-
poznávanie hlasu a syntézu reči, ktoré využí-
va spoločnosť Apple v aplikácii Siri. Osobný
asistent v iPhonoch je schopný učiť sa zo
záznamov z predchádzajúcej komunikácie,
čo bolo pred niekoľkými rokmi nepredsta-
viteľné. Podľa Kurzweila by mohli stroje
dosiahnuť inteligenciu človeka okolo roku
2045. 

Coboty 
Súčasné roboty a ľudia spolupracujú len
veľmi ťažko. Stroje sa pohybujú z jednej

pozície na druhú a opakovane plnia rov-
naké zadanie, kým sa im neminú súčiast-
ky. Ak sa im pri pohybe dostane do drá-
hy nejaký tuhý predmet, dostanú sa do
chybového módu a v zásade sa vypnú.
Výnimkou nie je ani zranenie človeka. 

Roboty novej generácie však budú s ľuď-
mi spolupracovať – odtiaľ názov cowor-
ker robot, skrátene cobot. Náhodná zráž-
ka by už pre človeka nemala byť osudná,
stroje si budú vedomé toho, že v ich blíz-

kosti sa pohybujú ľudia a budú s nimi
komunikovať gestami, hlasom, textami či
grafikou (HMI – Human Machine Interfa-
ce). Existuje už niekoľko prototypov co-
botov. Napríklad cobot Baxter od firmy
Rethink Robotics, vybavený špeciálnou sen-
zorikou a servomotormi, sa učí od operá-
tora – ten mu ukazuje pohyby a robot ich
opakuje. Dokáže tak napríklad odoberať
predmety z pohybujúceho sa pásu, aj keď
sú položené v nepravidelných polohách. 

Cobot Spitfire od ABB je rovnako šikov-
ný ako Baxter, no dokáže čosi navyše –
rozdelí si veľké projekty na menšie kroky,
pričom úlohy rozdelí medzi robota a člo-
veka podľa toho, kto ich urobí rýchlejšie.
Výskumníci z Carnegie Mellon University

TOVÁRNE BUDÚCNOSTI

Quark I december 2016 9

Vďaka novým technológiám 

v rámci konceptu Industrie 4.0 sa

továrne stanú rekonfigurovateľné,

budú schopné sa rýchlo

transformovať a využitie umelej

inteligencie spôsobí, že ich

správanie sa bude čoraz viac

podobať živým organizmom. 

ŠANCA PRE EURÓPU 
A SLOVENSKO 
Každá revolúcia má svojich hrdinov.
Nositeľmi prvej priemyselnej revolúcie
boli banskí a strojní inžinieri, druhá vy-
niesla na výslnie vynálezcov, konštruk-
térov a manažérov výroby, tretia špe-
cialistov na informačné technológie.
Štvrtú ovládnu experti, schopní prepo-
jiť informačné technológie, umelú inte-
ligenciu, mechanickú a inžiniersku strán-
ku výroby. Pôjde o technické vzdelanie
s úplne novými kvalifikačnými nárokmi.

Európa má šancu stať sa priekopníkom
nového priemyslu – od väčšiny ostatné-
ho sveta sa líši vysokou tvorivosťou, tech-
nickým vzdelaním a priemyselnou tradí-
ciou. Koncept Industrie 4.0 je príležitosťou
aj pre Slovensko. Spracovateľský priemy-
sel má, podobne ako v Nemecku, u nás
vyššie zastúpenie v hospodárstve ako vo
vyspelých štátoch EÚ 15 a vo výrobe auto-
mobilov priemer vyspelej Európy dvojná-
sobne prevyšujeme. 

Vízii digitálneho podniku sa v súčasnosti 
najviac približujú automobilky.



nechali robot Spitfire, aby navrhol postup
pri výrobe a zváraní rámu pre ťažké vojen-
ské vozidlo Humwee. S asistenciou jedi-
ného človeka to zvládol za desať hodín
a účtoval si za prácu 1 150 dolárov. Para-
lelný tím skúsených robotníkov urobil rov-
nakú prácu za 89 hodín s nákladmi 7 075
dolárov. 

Okrem cobotov na výrobu a montáž sa
intenzívne pracuje aj na vývoji mobilných
kooperatívnych robotov či robotických asis-
tentov pre transportné a manipulačné ope-
rácie. Známe sú roboty Kiva, ktoré vo svo-
jich skladoch využíva firma Amazon. 

Ekonomické dôsledky schopnosti inteli-
gentných cobotov sú obrovské – výrobné
linky si nastavia samy podľa potreby, tak-
že raz budú užitočnejšie ako šéfovia tí-
mov. Predpokladá sa, že jeden robot, kto-
rý zvládne prácu dvoch ľudí, môže počas
svojej životnosti (15 rokov) ušetriť firme
takmer štyri milióny dolárov. 

Internet vecí 
Každý stroj, súčiastka či senzor bude napo-
jený na internet – budú vlastne interneto-
vým klientom. Internet vecí (IoT – Internet
of Things) umožní zosieťovať všetky inte-
ligentné výrobné zariadenia, aby vzájom-
ne komunikovali a spoločne využívali infor-
mácie. Napríklad ak bude niektorý stroj
potrebovať opravu, výrobná linka auto-
maticky presmeruje výrobu na iné stroje.
Po oprave sa systém sám plynulo resyn-
chronizuje, takže výrobu vôbec netreba
prerušiť. Sklady ovládnu mobilné mani-
pulátory, schopné identifikovať a priviesť
ku konkrétnemu výrobnému robotu kaž-
dú položku, ktorú si objedná. Celá fabri-
ka získa akúsi kybernetickú nervovú sústa-
vu s viacerými autonómnymi mozgovými
centrami. Predpokladá sa, že podnikové

siete budú oddelené od verejného inter-
netu a uložené v bezpečnom cloude (pre-
to hovoríme aj o internete priemyselných
vecí). IoT umožní vo výrobe zásadnú zme-
nu. Výrobok sa stane centrálnym prvkom
výroby a sám si bude riadiť spô-
sob svojho spracovania. 

Aj bežný internet sa o niekoľ-
ko rokov zmení na internet vecí.
Spoločnosť Cisco napríklad pred-
povedá do roku 2020 celkom
päťdesiat miliárd pripojených za-
riadení, Morgan Stanley sedem-
desiat päť miliárd. Miliardy strojov
a senzorov budú on-line posielať
dáta na ľubovoľné miesto, kde bude mož-
né ich spracovať a vyhodnotiť. To je veľká
príležitosť pre inteligentnú továreň – tá
bude môcť sledovať osud svojich produk-

tov nielen počas ich výroby, ale aj po ich
uvedení do prevádzky a zabezpečovať pre
ne servis a na konci životnosti aj recyklá-
ciu. Internet vecí tak umožní vytvoriť nové,
produktívnejšie obchodné modely.  

Smart data  
Biliardy senzorov a iných zariadení vyge-
nerujú v rámci internetu vecí obrovské
množstvo údajov. Spoločnosť IDC pred-
povedá, že ich množstvo vzrastie do roku
2020 v porovnaní s rokom 2013 desať-
násobne na hodnotu 40 zettabitov. Zetta
je predpona pre číslo s 21 nulami. Obrov-
ská hora digitálnych dát je ďalším zdro-
jom inovácií a zvyšovania produktivity. 

Big data sa postupne zmenia na smart
data, schopné zvýšiť inteligenciu celého
systému. V neprebernom množstve úda-
jov sa identifikujú vzory a na ich základe
dokážu riadiace systémy, obdarené stro-
jovým učením či umelou inteligenciou,
predpovedať budúci vývoj a reagovať na
zmeny. Už teraz existujú aplikácie, ktoré
tieto schopnosti, hoci len na začiatočnej
úrovni, využívajú. 

Spoločnosť Siemens buduje tímy pre
centralizované servisné strediská, do kto-
rých sa zbiehajú údaje zo stoviek tisícov
zariadení z celého sveta – od dopravných
semaforov cez pohonné sústavy vlakov,
lodí, elektrárne vo veterných parkoch či
zdravotníckych prístrojov. Senzory každej
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Internet vecí prinesie do fabrík

zásadnú zmenu. Výrobok sa
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výroby a sám bude riadiť

spôsob svojho spracovania. 

Robotníci v digitálnom podniku 

Jedna z tovární budúcnosti – Siemens, Nemecko



veternej elektrárne vysielajú napríklad úda-
je o mechanických vibráciách, v centre ich
porovnávajú s databázou údajov zo šies-
tich tisícov turbín. Ak pri anomálii tím vy-
hodnotí vysoké riziko, elektráreň odstaví,
aby neohrozila celý systém. 

Hmatateľný výsledok už ukazujú tzv.
smart data v CERN-e (Európskej organi-
zácii pre jadrový výskum). Urýchľovač LHC,
jedno z najzložitejších automatizovaných
zariadení na svete, prešiel nedávno kom-
plexnou modernizáciou. Dostal tiež no-
vý diagnostický softvér vyvinutý expertmi
z CERN-u a zo Siemensu. Analyzuje úda-
je z vyše siedmich miliónov senzorov a učí
sa porovnávať ich s problémovými situá-
ciami z minulosti. Vďaka tomu sa príčina
problémov odhalí do pol hodiny, kým pred-
tým to trvalo dva týždne. Tento softvér
v budúcnosti dokáže predpovedať aj prí-
padné dôsledky porúch. 

PRIEKOPNÍCI INDUSTRIE 4.0
NA SLOVENSKU  
Na Slovensku je lídrom v presadzovaní
myšlienok digitálneho podniku žilinský CEIT
– Stredoeurópsky technologický inštitút,
ktorý vznikol v roku 1998 odčlenením od
Žilinskej univerzity. Myšlienku digitálneho

podniku rozvíja od roku 2000 a jeho rie-
šenia využívajú firmy zo stredoeurópske-
ho regiónu – okrem Volkswagenu či Škody
Auto sa uplatnili v Danfoss Power Solu-
tions, Whirpool, INA Schäffler, Continen-
tal, Matador, J.P. Plast či ZŤS v Námestove.  

Od roku 2011 vyvíja nástroje digitálne-
ho podniku aj Matador Group. Prvý raz
ich kompletne nasadila v závode v Nižnom
Novgorode, ktorý je dodávateľom dielcov
pre Volkswagen. Stálo to nemalé penia-
ze, ale šlo o investíciu do budúcnosti, kto-
rá už prináša ovocie, spomína generálny
riaditeľ spoločnosti Martin Kele. 

LACNÁ PRACOVNÁ SILA 
UŽ NIE JE KONKURENČNOU
VÝHODOU  
Časy lacnej pracovnej sily ako našej hlav-
nej konkurenčnej výhody sa podľa profe-

sora Milana Gregora nenávratne končia.
V automobilkách KIA či Volkswagen v sú-
časnosti pracujú armády robotov a mzdo-
vé náklady už nie sú podstatné. O úspe-
chu rozhodujú iné faktory – schopnosť

pružne reagovať na požiadavky zákazní-
kov, skracovanie výrobných časov, vysoká
kvalita a efektivita. 

Dramatické zmeny v priemyselnej výro-
be ponúkajú šance aj slovenským firmám,
aby vyvíjali riešenia, o ktoré bude na trhu
záujem. Napríklad CEIT vyvinul nový auto-
nómny logistický koncept a inštaloval 450
mobilných robotických systémov AGV vo
Volkswagene, v Škode Auto a v Continen-
tali, podobné automatizované logistické sys-
témy pripravuje aj pre Audi či Porsche. Zdro-
jom prevratných inovácií je digitalizácia,
ktorá generuje z výroby obrovské množstvá
údajov. Tie možno využiť na zvyšovanie pro-
duktivity, neraz aj o desiatky percent. 

PRE VEĽKÝCH AJ MALÝCH 
Nástroje digitálneho podniku nie sú lac-
nou záležitosťou, spočiatku sa rozšírili naj-

mä v automobilkách, ktoré akútne potre-
bovali zvýšiť pružnosť produkcie. No už
existuje množstvo aplikácií dostupných aj
pre menšie firmy. Unikátnu operáciu má
za sebou spoločnosť Danfoss Power Solu-
tions – sťahovanie výroby z Dubnice do
Považskej Bystrice. V spolupráci s CEIT-om
vznikol návrh presunu 170 výrobných stro-
jov a ich usporiadania v nových priesto-
roch, takmer kompletný návrh novej fabri-
ky. Žilinčania zdigitalizovali výrobné haly,
vypracovali viacero variantov riešenia, pri-
čom víťazný preverili počítačovou simulá-
ciou a vo virtuálnom prostredí vyskúšali
prípadné kolízie. Spracovanie projektu trva-
lo len tri mesiace a výsledkom je zvýšenie
produktivity plochy o 15 %.

Spracoval Vladimír Ješko
Foto Siemens

Ilustrácia Marcela Pekarčíková
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Auto z 3D tlačiarne

Príprava výrobnej haly v továrni budúcnosti
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V
súčasnosti vari niet mobilného
telefónu bez fotoaparátu. Mó-
dou ostatných rokov sa stali tzv.
selfie. Tie však nie vždy dosahu-

jú potrebnú kvalitu, resp. úpravou sa ich
kvalita zvýši.

PHOTOSHOP FIX 
PRE ANDROID 
Viac ako rok po tom, čo Adobe uviedol
aplikáciu Photoshop Fix na úpravu foto-
grafií pre iOS, dostávajú rovnaký nástroj

do rúk aj používatelia androidových zaria-
dení. Aplikácia sa zameriava na rýchle
a jednoduché úpravy fotografií, konkrét-
ne selfie, portrétov a pod. Prináša funkcie
na skvapalňovanie, retušovanie, opravo-
vanie, vyhladzovanie, zosvetľovanie a stma-
vovanie obrázkov podľa vlastných predstáv.
Vďaka širokej škále základných nástro-
jov na úpravu obrázkov môžete kresliť,
experimentovať s farbami, pridávať vine-
ty a meniť expozíciu, kontrast, sýtosť a za-
ostrenie.

Zaujímavé sú efekty skvapalňovanie a vy-
hladenie (Liquefy a Smoothen), ktoré sú
k dispozícii aj vo veľkom Photoshope. Umož-
nia vyladiť tvárové črty osoby na fotografii
a časti obrázka, ktoré sa vám nepáčia, môže-
te odstrániť pomocou nástroja liečenie (Hea-
ling). Dostupné sú aj štandardné nástroje
na úpravu fotografií ako odstránenie čer-
vených očí, klonovacia pečiatka a pod. Pho-
toshop Fix je integrovaný s platenou služ-
bou Creative Cloud, ale obrázky možno
ľubovoľne zdieľať alebo exportovať.

Aplikáciu si môžete stiahnuť z Play Sto-
re. Je kompatibilná s Androidom 5.0 ale-
bo vyšším.

AFFINITY PRE WINDOWS
Affinity Photo, jedna z najuznávanejších
alternatív Photoshopu, je už k dispozícii aj
pre používateľov Windows. Nová aplikácia
pre Windows obsahuje všetky nástroje zná-
me už z prv vydanej verzie pre Mac. Všetky
nástroje pracujú v reálnom čase, takže nebu-
dete musieť čakať po kliknutí na tlačidlo
Apply, kým uvidíte výsledky. Základné funk-
cie Affinity Photo sú nedeštruktívna editá-
cia, spracovanie RAW a správa farieb end-
-to-end. Okrem toho aplikácia pre Windows
prináša aj novinky, ktoré sa do verzie pre
Mac dostanú s pripravovanou aktualizá-
ciou v 1.5. Ide napríklad o skladanie foto-
grafií HDR, dávkové spracovanie, funkcie na
360-stupňové panorámy či prelínanie foto-
grafií zhotovených s rôznou expozíciou.

Bezplatnú beta verziu tohto softvéru na
úpravu fotografií si možno stiahnuť na adre-
se https://affinity.serif.com/en-us/photo/windows/.
Do konca fázy beta môže aplikáciu použí-
vať zadarmo každý, kto sa zaregistruje. Za
finálnu verziu bude treba zaplatiť jedno-
razový poplatok 50 dolárov, samozrejme,
bude možnosť vyskúšať si ju pred kúpou.

VOĽNÉ ALTERNATÍVY 
Aj keď sa profesionálom či mnohým ama-
térom páči Adobe Photoshop, pravda je
taká, že Photoshop CC sa už nedá len tak
kúpiť, treba si ho prenajať a pravidelne zaň

Aby boli KRAJŠIE
Editory fotografií vám pomôžu dotvoriť výsledný
obrázok tak, ako to váš fotoaparát nedokáže zachytiť.
Číslo jeden medzi nimi je Adobe Photoshop, ale 
pre bežného spotrebiteľa stačia aj jeho alternatívy.  

Photoshop Fix, foto PC Revue Affinity Photo, foto Affinity
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platiť. Mnohým ľuďom to
nevyhovuje, a tak najmä
amatéri sa obzerajú po alter-
natívach Photoshopu, najmä
voľných verziách.

Azda najznámejšia bez-
platná alternatíva je GIMP,
ktorý sa považuje za voľný
Photoshop. Mnohé prvky na
úpravu fotografií má totiž
podobné a umožňujú vytvo-
riť niekoľko vrstiev, manipu-
lovať s jednotlivými časťami
obrázku, vytvárať filtre atď. 

Za najrýchlejší editor fotografií pre Win-
dows sa považuje Paint.NET. Obľúbený je
aj PhotoScape. Hoci nemá toľko funkcií
ako kráľ Adobe Photoshop, mnohým sa
páči, pretože tento editor jednoduchým
spôsobom zvyšuje veľkosť fotografií, upra-
vuje farby, vyváži bielu, zvláda podsviete-
nie, korekcie, rámčeky, pridáva text či kres-
by do obrázkov a podobne.

Pre majiteľov Macov je k dispozícii Pixen.
Vytvára vrstvy, animácie, palety a pod. 

R

Najznámejšia bezplatná alternatíva je GIMP.

Sťahovať zábery
z fotoaparátu pria-

mo do telefónu či table-
tu je veľmi populárne, ako aj ovládanie
fotoaparátu na diaľku či ukladanie zábe-
rov na mapu pomocou vložených GPS
súradníc. Výrobcovia riešia tieto prepoje-
nia fotoaparátu pomocou Wi-Fi, čo je však
veľmi náročné na energiu. 

Nikon rozširuje svoj rad fotoaparátov
s funkciou SnapBridge o model D5600,
ideálny pre fotografov používajúcich smart-
fóny, ktorí chcú rozšíriť svoje fotografické
zručnosti a sprístupňovať svoju kreativitu
ostatným. D5600 je fotoaparát, ktorý na
stále prepojenie so smart zariadením po-
užíva novú generáciu pripojenia Bluetooth®
low energy. Cez toto prepojenie dokáže-
te synchronizovať snímky i prikladať k nim
GPS súradnice.

Veľký obrazový snímač formátu DX
s rozlíšením 24,2 megapixela zachytí aj

jemné textúry a vykreslí fotografie a vi-
deosekvencie s úžasne ostrými detailmi.
Presnosť automatického zaostrovania
zabezpečuje výkonný 39-bodový systém
automatického zaostrovania s deviatimi
krížovými senzormi v strede a sériovým sní-
maním rýchlosťou až 5 snímok za sekun-
du. Rozsah citlivosti ISO 100 až 25 600
a rozšírená citlivosť ISO 6400 v režime Noč-
ná krajina zabezpečia, že tmavé scény a scé-
ny s náročnými svetelnými podmienkami
zvládnete s ľahkosťou.

Vďaka funkcii SnapBridge môžu použí-
vatelia automaticky synchronizovať foto-
grafie do inteligentného zariadenia už
počas snímania a okamžite zverejniť svoje
výsledky. Funkcia SnapBridge tiež umožňuje
snímať na diaľku pomocou inteligentné-
ho zariadenia pripojeného k fotoaparátu
prostredníctvom vstavaného pripojenia
Wi-Fi®1. Pri snímaní pomocou hľadáčika,
ktorý zabezpečí približne 95-percentné
pokrytie obrazového poľa a ponúka 0,82-ná-
sobné zväčšenie, poskytuje vylepšená doty-
ková funkcia Fn intuitívnu alternatívu k po-
užitiu príkazového alebo multifunkčného
voliča: fotografi teraz môžu ovládať funk-
ciu Automatická citlivosť, ako aj vyberať
zaostrovací bod alebo meniť ďalšie dôle-
žité nastavenia pomocou veľkého doty-
kového displeja. Panel posúvania záberov
prevzatý z profesionálnych fotoaparátov
Nikon D5 a D500 umožňuje rýchle rolo-
vanie snímok v režime prehrávania. Filmá-
rom je k dispozícii nová funkcia Časozber-
ná videosekvencia (prevzatá z vrcholných

digitálnych jednookých zrkadloviek Nikon),
ktorá umožňuje jednoducho premeniť scé-
ny s pomalým pohybom na dramatické
vysokorýchlostné sekvencie.

Model D5600 je vďaka svojej hmotnos-
ti len 415 g ideálny spoločník na cesty.
Súčasťou súpravy je širokouhlý objektív so
zoomom AF-P DX NIKKOR 18 – 55 mm
VR a teleobjektív so zoomom AF-P DX NIK-
KOR 70 – 300 mm VR. 

R
Foto Nikon

V PC REVUE 12/2016 nájdete:

• Autonómne hybridné
vozidlá typu aeromobil 
• Čo dokážu roboty 
• Inteligentné vyhľadá-
vanie parkovacích miest 
• Čo dokáže odhaliť
fleet manažment
• Zariaďovanie 
domácnosti pomocou
technológií 
• Dozrel čas na konvertibilné zariadenia? 
• Elektronické stravné lístky
• IoT a moderná logistika 
• Je vesmír len počítačová simulácia? 
• Vývoj štandardu 5G 
• Čistíme displeje a klávesnice
• Technológie pre zber a na vyhodnoco-
vanie zdravotníckych informácií 
• Ako funguje GPU v grafickej karte
• Čo s novým telefónom, notebokom,
satelitom atď. pod stromčekom 
• Praktické doplnky k novým darčekom 
• Fotografovanie s bleskom
• Grafické efekty v počítačových hrách
• Televízor pod stromček 
• Ako funguje sandbox?
• Dokumenty v malej firme: Cloud alebo
vlastný server? 
• Vytvárame virtuálne počítače 
• Ako sa dostať do PC na diaľku  
• Pred kyberútokom nie je v bezpečí nikto

Nové vydanie vychádza 7. decembra 2016!

Stále PRIPOJENÝ
Pre fajnšmekrov, ktorí o fotografovaní vedia svoje,
prichádza Nikon s novinkou D5600.  
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A
j na Slovensku sa stáva čoraz
populárnejšie nakupovanie cez
internet. Podľa štatistík minú
Slováci v e-shopoch v roku 2016

vyše 700 miliónov eur, čo predstavuje
nárast oproti roku 2015 o 15 %. Ľudia sú
ochotní siahnuť hlbšie do vrecka najmä
v období pred Vianocami. 

Väčšina ľudí žije v mylnej predstave, že
kybernetický svet je od nás na míle vzdia-
lený a že sa nemajú prečo stať obeťou
podvodu, pretože nie sú dostatočne zaují-
maví. Opak je však pravda. Potenciálnou
obeťou kybernetického zločinu ste kedy-
koľvek, či už ide o peniaze alebo osobné
údaje (meno a priezvisko, heslá, doku-
menty, e-mailovú komunikáciu atď.).

DÔVERUJ, ALE PREVERUJ 
Zvyšujúci sa počet nakupujúcich cez inter-
net láka aj samotných hekerov. V roku
2016 sa virtuálny svet stal obeťou hneď
niekoľkých obrovských kybernetických
útokov. Americká internetová spoločnosť
Yahoo zverejnila dva roky starú informá-
ciu o útoku, pri ktorom došlo k úniku 500
miliónov používateľských účtov. Kyber-

netické útoky zasiahli aj ďalšie spoloč-
nosti, ako Dropbox, MySpace alebo eBay.
Hlavným cieľom útočníkov je získať osob-
né údaje potrebné na ďalšiu kriminálnu
činnosť, informácie o platobných kartách
či zdravotných záznamoch. Preto je ne-
vyhnutné pri používaní platobných kariet
či internetovom manipulovaní s účtom
dodržiavať striktné bezpečnostné pravid-
lá. Dôveruj, ale preveruj platí pri pred-
vianočnom nakupovaní cez internet
minimálne dvojnásobne.

AKO NAKUPOVAŤ 
V spolupráci s americkou spoločnosťou
LIFARS, pôsobiacou v oblasti kybernetickej

bezpečnosti, ktorú založil Slovák Ondrej
Kreheľ, vám prinášame zoznam užitočných
rád pri nakupovaní cez internet. 
• Zbystrite pozornosť, ak niečo vyzerá pri-
veľmi dobre, aby to bola pravda. Extrém-
ne vysoké zľavy pôsobia veľmi podozrivo. 
• Zadajte vždy správnu URL adresu web-
stránky. Jedno chybne napísané písmeno
vás môže dostať na legitímne vyzerajúcu
webstránku, takmer totožnú so stránkou
reálneho obchodu. Hekeri vytvárajú alter-
natívne domény, kde sa usilujú získať cit-
livé informácie. Tzv. keylogger zachytáva
informácie, ako sú používateľské meno
a heslo, ktoré obeť na stránke zadá a ná-
sledne ich zašle zločincovi. 
• Nikdy si nezapisujte heslá/PIN do no-
tebooku alebo mobilu, ak nepoužívate pro-
gram, ktorý vie tieto údaje bezpečne ukla-
dať. A už vôbec nie na papierik nalepený
na zadnej strane vašej platobnej karty! Hes-
lo je najbezpečnejšie si držať v pamäti
a pravidelne ho meniť. 
• Nikdy neposielajte PIN e-mailom ale-
bo SMS. Neposkytujte cudzím ľuďom svo-
je osobné údaje cez e-mail alebo telefón. 
• Z dôvodu vyššej bezpečnosti zvážte
skôr platbu kreditnou kartou než debet-
nou platobnou kartou, pretože pri kre-
ditnej karte je predĺžený limit nahlásenia
v prípade odhalenia falošnej transakcie.  
• Overte si, či je stránka internetového
obchodu šifrovaná. Ako sa začína link na
webstránke, na ktorej chcete nakupovať?
Začína sa https namiesto http? Písmeno
s označuje web server so zabezpečeným
prístupom. Nie vždy stránky bez bezpeč-
nostného certifikátu znamenajú nutne
zlo, ale je lepšie sa im vyhnúť.  
• Verejné Wi-Fi. Ľudia často nakupujú
online na notebookoch, tabletoch alebo
pomocou smartfónov. Pozor! Nakupova-
nie cez nezaheslované a neoverené Wi-Fi
siete môžete neskôr veľmi oľutovať. Hekeri
často čakajú práve na moment, keď začne-
te vpisovať svoje osobné a bankové údaje.
• Určite si nainštalujte a pravidelne aktua-
lizujte antimalvérové softvéry na svo-
jom laptope a smartfóne. Malvér ohrozu-
je vaše zariadenie tým, že sa infiltruje do
systému bez vášho povolenia. Môže byť
prítomný na webstránkach, v e-mailoch,
skrytý v súboroch, ktoré je možné si stiah-
nuť (fotografie, videá...). 
• Po skončení nakupovania na internete
alebo používania prehliadača vždy vypni-
te počítač. Boli by ste prekvapení, koľkým
hekerom zmaríte plány.

Ak máte akékoľvek podozrenie, kontak-
tujte finančnú inštitúciu alebo vyhľadajte
konzultačné služby odborníka. Lepšie je sa
uistiť ako zistiť, že váš účet je prázdny.

QuBit Conference & LIFARS

VIANOCE 
bez hekerov
Nakupovanie cez internet ušetrí čas, energiu 
a v mnohých prípadoch aj peniaze. Netreba však zabúdať
na bezpečnosť a dodržiavanie základných pravidiel. 



Quark I december 2016 15

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

N
eodmysliteľnou súčasťou Via-
noc sú aj darčeky. Ľudia so zmys-
lom pre humor radi dávajú, ale
aj prijímajú netradičné darče-

ky. Drobné gadgety, vynálezy, ktoré uľah-
čujú každodenný život, sú síce milé a vari
aj potešia, ale čo tak popustiť uzdu fan-
tázii (občas aj peňaženke) a obzrieť sa po
niečom väčšom?

MOTORIZOVANÝ KUFOR 
Ak máte v rodine cestovateľa, určite oce-
ní kufor, ktorý nemusí niesť, ba čo viac –
on odvezie jeho.

Je to vlastne robustný kufor s motorom,
batériou, teleskopickou rukoväťou/ria-
didlami s integrovaným ovládaním a brz-

dou, čo zaberá 15 % vnútorného prie-
storu, zvyšných 85 % priestoru je na bato-
žinu. Prázdny váži 8,63 kg, no jeho nos-
nosť je až 118 kg. Pri hmotnosti použí-
vateľa 77 kg sa udáva dojazd nad 9 km.
Samozrejmosťou je zabudovaný GPS
a GSM modul pre prípadné vyhľadávanie
a dva USB porty na nabíjanie zariadení.
Najvyššia rýchlosť je takmer 13 km/h. 

Myšlienka je to síce pekná, ale kľúčové sú
dve otázky. Chceme batožinu, ktorá už
prázdna váži takmer 9 kg? Ako sa bude dať
dostať do lietadla kufor s veľkou, potenciál-
ne horľavou batériou, keď už teraz pri prís-
nych bezpečnostných prehliadkach sú pro-
blémy s jednoduchšími zariadeniami?

V každom prípade to nie je zlý nápad
a ak vám neprekáža cena 1 000 dolárov,
jeden darček ste vyriešili.

SNY PODĽA VÝBERU 
Dosť bolo nepríjemných snov! Od týchto
Vianoc už vaši známi môžu mať tzv. lucid-
né sny (snívanie, počas ktorého viete, že
snívate, niekedy umožňuje ovládanie ob-
sahu sna). Aspoň tak to sľubujú holand-
skí tvorcovia čelenky iBand+, ktorá umož-
ní splniť akúkoľvek fantáziu a zážitky. Má
ísť o skutočne inteligentnú bluetoothovú

EEG čelenku, ktorá sníma mozgové vlny
s presnosťou na laboratórnej úrovni. Če-
lenka obsahuje zvláštne senzory na sle-
dovanie a meranie tepovej frekvencie,
telesnej teploty a pohybov tela, pričom
dáta zbierajú počas celého spánkového
cyklu. Čelenka potom inteligentne nasta-
vuje audiovizuálne signály, aby navodila
lucidné sny. Deje sa to prostredníctvom
kombinácie svetelných efektov na čelen-
ke a zvukov prehrávaných cez reproduk-
tory spárované s iBand+, čím sa účinne
dodávajú audiovizuálne podnety.

Čelenka je dostupná v troch farbách,
dodávajú sa aj aplikácie pre Android a iOS,
ktoré po nainštalovaní do smartfónu
zobrazujú kompletné štatistiky o kvalite
spánku, jeho trvaní a dĺžke snívania. A ce-
na? Len 279 eur.

No nekúpte to!

R

(NE)POTEŠIA?
Chcete svojim blízkym urobiť na Vianoce radosť, no
pritom zostať originálne svojský? Podarujte im niečo
milé, na prvý pohľad praktické, ale v podstate
nepoužiteľné. 



DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE   

Z
nie to trochu ako sci-fi? V mladej
firme sa však sci-fi postupne mení
na skutočnosť. Emotion ID sa za-
meriavajú na emócie v ľudských

tvárach v reálnych podmienkach, potrebu-
jú na to len nimi vytvorený softvér a oby-
čajnú webkameru.   

OBJAVOVANIE AMERIKY
Na začiatku všetkého stál školský tímový
projekt, ktorý bolo potrebné splniť a odo-
vzdať. Výzva znela jasne: softvérová detek-
cia emócií. Spomedzi viacerých návrhov
sa ujal práve ten, ktorého cieľom bola
detekcia emócií z výrazu tváre. Motivá-
ciou, prečo sa pustiť do tohto najťažšieho
zadania, bol aj populárny seriál Lie to me
(Klamári), pretože hlavný protagonista
dokáže čítať rôzne informácie práve z ľud-
ských tvárí.

Mladí vedci si spočiatku vôbec neboli istí
svojím rozhodnutím pustiť sa do detekcie
emócií z tváre, ktorá im pripadala priveľ-
mi náročná. Podľa ich vlastných slov tro-
chu objavovali Ameriku. Začínali od úplných
základov a ich prvým pokusom podľa Fili-
pa Staňa, jedného z tvorcov softvéru, bol
jednoduchý geometrický prístup, ktorý roz-
poznával usmievavé tváre od neutrálnych

na základe rozloženia bodov v oblasti úst,
očí a obočia. Tvárová detekcia sa postup-
ne stávala fungujúcou realitou. Tvorcovia
softvéru nadobudli dojem, že urobili dob-
re, keď sa nerozhodli pre detekciu emócií

z dát získaných pri používaní klávesnice,
ktorá mala slúžiť na sledovanie prežívania
programátorov a tvorbu odporúčaní na
základe ich momentálneho emocionálne-
ho stavu.  

Z úspešného projektu sa následne stal
perspektívny výskumný projekt a biznis
plán. Milan Martinkovič a Tomáš Kunka,
taktiež tvorcovia Emotion ID, predstavili
svoju prácu na Startup mixéri, kde získali
prvú cenu. A tak sa začalo so zdokonaľo-
vaním softvéru a jeho prerodom na reál-
ny biznis. 

REÁLNE PODMIENKY
Pomocou webkamery tím Emotion ID
zaznamenával vo forme videí spontánne
reakcie ľudí na testované podnety. Videá
s emocionálnymi výrazmi ľudí vyhodno-
covali a vypočítali pravdepodobnosť výsky-
tu jednotlivých emócií.

Najväčšou výzvou pri rozpoznávaní tvá-
rových výrazov v reálnych podmienkach
sú práve reálne podmienky. Väčšina data-
setov, ktoré sú vytvorené na trénovanie
softvéru, vychádza výlučne z laboratór-
nych podmienok, čo znamená, že foto-
grafie alebo videá tvárí majú ideálne osvet-
lenie, ľudia sa na nich nepohybujú, nemajú
okuliare ani iné doplnky, ktoré môžu zasa-
hovať do tváre, a sú vo frontálnej polohe
ku kamere.

Spoločnosť Emotion ID však pracuje
s dátami z reálneho prostredia, ktoré nie
je po všetkých stránkach také dokonalé
ako laboratórne. Preto sa musí vysporia-
dať so zlým osvetlením, pohybom, pre-
krytím tváre a inými výzvami, čo však pri-
náša väčšiu presnosť, hoci je to beh na
dlhé trate. Posun v detekcii emócií z urči-

Bezemočné IT
DETEGUJÚ EMÓCIE
Slovenská spoločnosť Emotion ID vytvorila rovnomenný
softvér, ktorý je schopný detegovať emocionálne výrazy
z tváre človeka v reálnom čase.  
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Kľúčové momenty a priebeh emócií počas pozerania reklamy
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tej časti tváre záleží práve od zväčšenia
presnosti detekcie v podmienkach, ktoré
sú prirodzené, a teda nie ideálne. 

DVA PRÍSTUPY  
Na tomto probléme sa spoločnosť usiluje
spolupracovať s ľuďmi z oblasti psycholó-
gie. Označovanie jednotlivých emócií ľud-
skými kódermi pomáha softvéru naučiť sa,
aké podoby môžu mať emocionálne výra-
zy v bežnom prostredí. 

Softvér Emotion ID stojí na strojovom
učení a dvoch základných prístupoch,
pomocou ktorých rozpoznáva jednotlivé
výrazy emócií. Prvým prístupom je geo-
metrický, ktorý sleduje rozloženie bodov
na tvári, najmä v oblasti očí, obočia a úst,
ktoré sa pod vplyvom emocionálneho výra-
zu menia najviac. Analýzou týchto zmien
môžeme dospieť k tomu, či u človeka v da-

nej chvíli nastala tvárová emócia a tiež
o akú emóciu, prípadne ich kombináciu
išlo. Druhý prístup je vzhľadový. Zameria-
va sa na vrásky a tiene na tvári, ktoré vzni-
kajú v súvislosti s konkrétnou emóciou. 

Oba prístupy majú svoje výhody aj ne-
výhody. Ich využívaním v reálnych pod-
mienkach v Emotion ID prišli napríklad na
to, že vzhľadovému prístupu robí problém
náhla zmena osvetlenia a geometrickému
prístupu viac prekážajú okuliare. Hlavným
dôvodom, prečo sa využívajú oba prístu-
py, je ich vzájomné dopĺňanie, čím sa zvy-
šuje presnosť detekcie.  

ŠESŤ JEDINEČNÝCH VÝRAZOV
Najzákladnejším poznatkom, z ktorého
vychádza detekcia tvárových emócií, je teó-
ria Paula Ekmana, ktorý svoj život zasvätil
výskumu výrazov emócií. Vďaka tomu sa

stal okrem iného aj supervízorom pri tvor-
be rôznych animovaných rozprávok, ako
je Inside Out (V hlave) či spomínaného
seriálu Lie to me. Ekman popísal šesť pri-
márnych emócií, ktoré sú všade vo svete
univerzálne. Týmito emóciami sú hnev,
znechutenie, strach, radosť, smútok a pre-
kvapenie. Každá z uvedených emócií má
svoj jedinečný výraz, ktorý sú schopní bez
väčších problémov napodobniť a správne
interpretovať ľudia na celom svete.
Dôležitým poznatkom je, že tváro-
vý výraz podľa Ekmana v sebe nesie
znaky emócií. 

Druhým pilierom automatickej
detekcie emócií je práve umelá inte-
ligencia, konkrétne strojové učenie.
Na základe tisícok obrázkov tváro-
vých výrazov emócií sa softvér pod
supervíziou naučí, ako vyzerá na-
hnevaná či vystrašená tvár a za po-
moci klasifikátora sa naučí rozlišovať medzi
jednotlivými emóciami.

NIELEN MARKETING
Oba tieto póly spája oblasť affective com-
putingu, ktorú spopularizovala jej zaklada-
teľka Rosalind Picardová. Ide o spojenie IT
a psychológie, pretože sa v nej využívajú
technológie na odhaľovanie ľudských afek-
tov. Napriek tomu, že táto oblasť sa rozvíja
už viac ako 20 rokov, až teraz sa postupne
začína vysporadúvať s dátami získanými
v reálnych, nie v laboratórnych, podmien-
kach. 

Slovenská spoločnosť Emotion ID využí-
va softvér na detekciu emócií najmä v ob-
lasti marketingu a videoprodukcie. V tejto
oblasti sa sústreďuje záujem aj ostatných
svetových konkurentov. Pri testovaní mar-
ketingového obsahu a reklamných spotov
získavajú spätnú väzbu tvorcovia reklám,
ktorí môžu lepšie pochopiť reakcie divá-
kov. Rovnako aj pre tím Emotion ID je tes-
tovanie tohto obsahu zaujímavé.

Emocionálne výrazy, ktoré sú reakciou
na sledovaný podnet, napríklad reklamu,
je možné porovnávať na úrovni rôznych
časových úsekov v jednom podnete, ale je
tiež možné porovnať rôzne podnety navzá-
jom. Vieme tak napríklad zistiť, ktorý pod-
net vyvolal v divákoch väčšiu radosť alebo
znechutenie, alebo či sa na plánovane vtip-
nej pasáži smiala naša cieľová skupina. Ten-
to prístup v sebe spája výhody kvantitatív-

neho a kvalitatívneho prístupu k dátam.
Automatická detekcia emócií sa vo svete
využíva napríklad aj pri tvorbe počítačových
hier, ktoré prispôsobujú svoj priebeh na
základe emocionálnych prejavov hráča. 

Budúcnosť svojej práce vidí spoločnosť
najmä v rozvíjaní rozpoznávania emócií
a iných stavov prostredníctvom nielen tvá-
re, ale viacerých kanálov. Znakmi emócií
sú totiž okrem tvárového výrazu aj krvný
tep, teplota určitých častí tela, mozgové
vlny či kožno-galvanický odpor a podob-
ne. Mnohé z týchto ukazovateľov sa dajú
sledovať aj pomocou kvalitnej infrakame-
ry, no mimo laboratórneho prostredia to
naďalej zostáva výzvou.

Svoju pozornosť tím obracia aj na kom-
plexnejšie emocionálne stavy, akými sú
napríklad nuda, zaujatie či súcit. Momen-
tálne pracuje na tvorbe detekcie súcitnej
tváre, keďže súcit je významný faktor
v oblasti psychického zdravia. 

Text a foto Martina Baránková
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Softvér Emotion ID stojí na

strojovom učení a dvoch

základných prístupoch,

pomocou ktorých rozpoznáva

jednotlivé výrazy emócií.  

Fungovanie geometrického a vzhľadového prístupu

Body snímané geometrickým prístupom
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Pani profesorka, ste známa tým, že
dokážete získavať mladých ľudí pre
vedu v oblasti informatiky. Aký je váš
prístup k mladým?
Vždy som pristupovala ku všetkému s dosť
veľkou dávkou intuície. Rozum je síce zá-
kladom pri akomkoľvek mojom rozhodo-
vaní, ale popri rozume je tu aj zanietenie
a to, čo na to povie moje srdce. A to som
počas celého môjho pôsobenia na uni-
verzite vždy brala do úvahy. Ako študent-
ka som mala dobrých učiteľov, ktorí mi
veľa dali, a tak aj ja teraz môžem veľa roz-
dávať.  

Prečo je dôležité študovať interakciu
človeka so softvérom? 
Keď riešime nejakú úlohu pomocou počí-
tača, či už to je desktop, tablet alebo mo-
bil, softvér je to, čím zabezpečíme, aby tie-
to zariadenia boli pre nás ľudí užitočné.
Sú úlohy, ktoré nevyžadujú žiadnu inte-
rakciu človeka, napríklad snímajú senzor-
mi nejaké hodnoty a na základe nich ria-
dia ďalšie systémy. Tam, kde vstupuje do
procesu človek, je interakcia človeka so
softvérom a jej kvalita kľúčová. V súčas-
nosti sme v štádiu, keď už vieme vytvárať
užitočné systémy či služby so zaujímavou
funkcionalitou pomerne dobre a efektív-
ne a je čas sa posunúť viac k človeku, teda
starať sa aj o to, ako sa vytvorený systém
používa. Zatiaľ vo väčšine prípadov víťazí
softvér, teda človek či chce, alebo nechce
sa mu prispôsobuje, keď ho chce použí-
vať. To spôsobuje nielen nepríjemné poci-
ty, nižšiu efektivitu, ale často aj katastrofy.
Je viacero známych prípadov, keď v dôsled-
ku nevhodného rozhrania došlo k zlyha-
niu a softvér dokonca zabil človeka.

Ako sa zmenil web od svojho vzniku
a kam smeruje?
Zmenil sa veľmi. Od pôvodného informač-
ného priestoru pre výskumníkov je teraz
z neho aj sociálny priestor a miesto pre služ-
by, bez ktorých by sme si už nevedeli pred-
staviť bežný život. Pracovný ani súkromný.
Na internete je už viac ako miliarda domén,

desiatky triliónov  webových stránok a k to-
mu služby, ktoré nám pomáhajú pracovať
s informáciami sprístupnenými v nevída-
nom rozsahu. Čo bude ďalej, ak bude expo-
nenciálne narastať množstvo informácií
a bude sa znásobovať kapacita výpočtových
prostriedkov pri zachovaní ceny a rozme-
rov? Okrem toho, že sa postupne budú
meniť profesie, ohrození sú napríklad kni-
hovníci, predavači, šoféri, skladníci, tak aj
počítače sa budú čoraz viac stávať inteli-
gentnejšími a autonómnymi a budú výraz-
nejšie zasahovať do našich životov. 

Ľudia s nízkou úrovňou počítačovej
gramotnosti to budú mať ťažké...
V súčasnosti je osvojenie si schopnosti ko-
munikácie s počítačmi na úrovni písania,
čítania a počítania. Počítačovú gramotnosť
vnímam ako minimálnu úroveň zručností
pre komunikáciu s počítačom, softvérom
alebo komunikáciu medzi ľuďmi pomocou
počítača. To zahŕňa aj to, že by sme mali
učiť deti, aby pochopili, ako počítač fun-
guje, aby mohli robiť lepšie rozhodnutia.
A to sa netýka iba tých, ktorí by chceli infor-
matiku študovať, týka sa to všetkých. O nie-
koľko rokov budú počítače a roboty auto-
nómne riešiť úlohy, pohybovať sa medzi
nami a bude dôležité im rozumieť. Vlastne
už teraz je to dôležité. Navyše spôsob, ako
rozmýšľajú počítače, je veľmi efektívny a je
užitočné, aby ho človek ovládal, lebo táto

LEPŠÍ ŽIVOT
s počítačmi
Profesorka Mária Bieliková je odborníčkou na komunikáciu
medzi človekom a softvérom. Rozvoj informačných
technológií podľa nej v blízkej budúcnosti významne
zmení náš život a tiež väčšinu pracovných profesií.
Mladým odporúča, aby nezanedbávali svoju
informatickú gramotnosť.  

Najčastejšie komunikujeme 
s počítačom pomocou klávesnice 
a monitora.



ROZHOVOR

Quark I december 2016 19

vedomosť umožňuje aj človeku riešiť bež-
né problémy lepšie. To, čo treba k riešeniu
doplniť, aby náš výsledok prekonal naprí-
klad aj stroj, je naše zanietenie a emócie.   

Vaším cieľom je aj vytváranie komuni-
ty výskumníkov a ich prepojenie s pra-
xou. Darí sa vám tento zámer?
V súčasnej situácii to nie je jednoduché.
Poslaním univerzity je produkovať poznat-
ky a vzdelávať. Takže pracovať
na priemyselných projektoch len
preto, že vieme nejaké veci robiť,
napr. programovať, môže byť aj
kontraproduktívne. A nájsť part-
nera v priemysle, ktorý je ochot-
ný investovať do výskumu, nie je
ľahké. Snažíme sa smerovať naše
výskumné témy do tých oblastí,
ktoré by mohol priemysel na
malom Slovensku potrebovať.
Na fakulte máme silné zastúpe-
nie tém okolo analýzy dát, spra-
covania informácií a strojového učenia,
použiteľnosti softvéru, znovupoužívania
a porozumenia softvéru, vnorených systé-
mov, počítačového videnia, počítačovej gra-
fiky, bezpečnosti a ochrany súkromia, po-
čítačových sietí. Všetko témy, ktoré teraz
rezonujú, ktoré sú podstatné pre budova-
nie internetu vecí (IoT, z angličtiny Internet
of Things). Ideme ďalej, snažíme sa aj o pre-
pájanie vecí, ľudí a procesov s cieľom zabez-
pečenia najrôznejších služieb.

V poslednej dobe sa veľa hovorí o zdo-
konaľovaní umelej inteligencie. Kam
povedie podľa vás jej vývoj? 
Práve metódy analýzy dát, systémy vyhľa-
dávania v dátach a strojového učenia posú-
vajú schopnosti strojov riešiť úlohy. Vieme
už spracovať obrovské množstvo dát opi-
sujúcich existujúce situácie a naprogramo-
vať stroj, aby sa na základe riešenia týchto

situácií naučil riešiť aj nové situácie. Vieme
stroj naučiť, aby vytváral zmysluplné zhlu-
ky vecí, situácií či hocičoho, čo vieme opí-
sať, napríklad text, obrázky, videá. A potom,
napríklad pomenovaním niektorých z nich,
umožniť stroju rozpoznať nové veci alebo
situácie a tiež navrhovať riešenia problémov.
Aplikovaná matematika a štatistika nám
pomáhajú odhaľovať vzory, ktoré by sme
tradičnými postupmi neboli schopní nájsť,

a tak nachádzať zaujímavé súvislosti, čo je
základ učenia sa. Ak toto zdokonaľovanie
strojov bude pokračovať, tak je zrejme len
otázkou času, kedy nás stroje prekonajú vo
všetkých dôležitých aspektoch a začnú ria-
diť aj to, čo sme pôvodne nemali v úmysle
nechať ich riadiť. 

Nevymknú sa nám potom stroje spod
kontroly? 
Existujú názory, že sa to raz naozaj stane,
len nevieme kedy. Naše súčasné poznatky
a vývoj tomu nasvedčujú. Nevieme však, či
sme do nášho úsudku zapojili všetky pred-
poklady a netušíme, kde sa v tomto vývoji
nachádzame. Vieme len, že vývoj a zdoko-
naľovanie umelej inteligencie má exponen-
ciálny charakter, ale keďže nevieme, v akej
fáze tohto vývoja sa nachádzame, nevieme
či  ovládnutie ľudstva strojmi nastane o desať,
sto alebo o milión rokov. Rozumná cesta,

ktorú vidím, je tá, aby sme ľudí naučili poro-
zumieť tomu, čo sa v tomto procese deje.
Aby každý mal primeranú informatickú gra-
motnosť a bol si vedomý dôsledkov tohto
vývoja. Bez ohľadu na to, či sa nám umelá
inteligencia vymkne z rúk zajtra alebo o sto
rokov, už teraz vieme, že v blízkom období
sa výrazne budú meniť profesie práve pod
vplyvom informačných technológií. Preto
odporúčam všetkým mladým ľuďom, aby sa
o tieto problémy zaujímali, či už na úrovni
amatéra, alebo na úrovni profesionála, teda
toho, kto pôjde informatiku študovať.

Čo pre vás znamená ocenenie IT osob-
nosť roka?
Ocenenie celého tímu na fakulte, s ktorým
žijem. Ocenenie mojich učiteľov, mojich štu-
dentov a kolegov. Energiu do ďalších pro-
jektov. Energiu do presviedčania našej spo-
ločnosti na všetkých úrovniach, teda aj pána
ministra či predsedu vlády, parlamentu,
poslancov, že informatika a informačné tech-
nológie sú kľúčové pre rozvoj našej spoloč-
nosti. Jedine podpora IT vzdelávania na všet-
kých stupňoch umožní, aby sme mohli držať
krok so svetom. 

Zhováral sa Vladimír Ješko
Foto archív Márie Bielikovej

Ilustrácia Marcela Pekarčíková

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., je pro-
fesorkou na Fakulte informatiky a in-
formačných technológií Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave a v sú-
časnosti je aj dekankou fakulty. Už
viac ako 15 rokov sa venuje webu,
skúma správanie sa ľudí v interakcii so
softvérom, najmä na webe. Výsled-
kom jej výskumu sú personalizované
weby, teda také, ktoré sú prispôso-
bené návštevníkovi a jeho kontextu
(napríklad času, kedy prišiel na strán-
ku). Vedie výskumnú skupinu PeWe
(Personalized Web), pomocou ktorej
zapája mladých talentovaných infor-
matikov do výskumu. V októbri si pre-
vzala ocenenie IT osobnosť roka.

Pri súčasnom vývoji umelej

inteligencie je len otázkou času,

kedy nás stroje prekonajú 

vo všetkých dôležitých aspektoch 

a začnú riadiť aj to, čo sme

pôvodne ani nechceli, aby riadili.  

Ovládnu stroje fungujúce na základe umelej inteligencie našu planétu?
Veľa vecí nasvedčuje tomu, že sa tak stane, ale zatiaľ netušíme kedy.
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P
úť Rosetty sa začala v roku 2004
štartom z kozmodrómu Kourou vo
Francúzskej Guayane (Južná Ame-
rika) na palube nosnej rakety Aria-

ne V a trvalo 10 rokov, kým sa dostala na
kométu 67P.

IMPOZANTNÁ CESTA 
Impozantná cesta Rosetty zahŕňa aj pre-
lety okolo Marsu, Zeme a asteroidov 2867
Steins a 21 Lutetia, po ktorých bola Ro-
setta uvedená do riskantnej hibernácie
na niekoľko rokov. Zobudili ju 20. januá-
ra 2014, úspešne zavolala domov a za-
čala pracovať. Vďaka Rosette sa kométa
67P/Čurjumov-Gerasimenko stala najštu-
dovanejšou kométou v histórii planetár-
nej vedy. Sonda sa dlho držala v úctivej
vzdialenosti od kométy, ale v posledných
dňoch pred pristátim sa dostala až do
vzdialenosti kilometer od povrchu. Ro-
setta urobila manéver nízkou rýchlosťou
20 km nad povrchom kométy 29. sep-
tembra večer a kontakt sa odohral nasle-
dujúci deň. Očakávalo sa, že dosadne na
kométu rýchlosťou asi 1 m/s (t. j. 3,6 km/h,
čo je rýchlosť pomalej chôdze). Pozoro-
vania a merania kométy vo vzdialenostiach
od niekoľkých kilometrov až do stoviek
nanometrov ukázali, že kométa sa sfor-
movala z dvoch menších jadier, ktoré sa
zrazili nízkou rýchlosťou. Sonda zostúpi-
la na jadro kométy v oblasti zvanej Ma´at,
v ktorej sa nachádza množstvo jám až
100 m širokých a okolo 50 m hlbokých. 

NAVEDENIE NA PLANINU
Vedci sa snažili naviesť sondu na hladkú
planinu medzi jamami Ma´at 2 a Ma´at 3.
Prístroje aj počas pristávania merali plyn,
prach a plazmu vrátane posledných dvoch
kilometrov v oblasti, kde sa niektoré časti-
ce a ióny v kóme kométy (guľová obálka
okolo jadra kométy zložená z rôznych čas-
tíc a iónov) začali urýchľovať smerom do jej
chvosta. To je niečo, čo sme doteraz s Roset-
tou nikdy nerobili, informuje vedecký pra-
covník projektu Matt Taylor. Rosetta tiež
dokázala, že vodný ľad na kométe 67P obsa-
huje trikrát viac deutéria (ťažší izotop vodí-
ka) než voda na Zemi, čo poukazuje na to,
že primordiálne kométy (kométy s prvot-
nou hmotou) môžeme vylúčiť ako hlavný
zdroj vody na Zemi. Taktiež objavila glycín
a iné zložité zlúčeniny, čo ponúka myšlien-
ku možného zdroja na dodávku organic-
kých látok na ranú Zem. Práve v období po-
sledného mesiaca misie Rosetty prekvapila

sonda ešte raz – 5. septembra, keď vedci
objavili na snímkach povrchu kométy pri-
stávací modul Philae (modul, ktorý sa odde-
lil od Rosetty 12. 11. 2014 a pristál na ko-
méte), zaklinený v tmavej praskline. 

VESMÍROM OKOLO SLNKA 
Aký bude ďalší osud vesmírnych pútnikov
Rosetty a Philae? Kométa 67P/Čurjumov-
Gerasimenko bola objavená v roku 1969
a obieha okolo Slnka raz za 6,44 roka, pri-
čom jej vzdialenosť od Slnka sa mení v roz-
medzí od 1,2 do 5,7 AU (1 AU = stredná
vzdialenosť Zem – Slnko, 149,6 milióna km).
Najpravdepodobnejšie je, že dva laloky ko-
méty 67P sa jedného dňa od seba oddelia
a snáď umožnia voľne letieť Rosette aj Phi-
lae vesmírom okolo Slnka. V závere tejto in-
špirujúcej misie sa teda Rosetta pripojila
k modulu Philae a budú spolu spočívať na
exotickom mieste – na povrchu kométy.

RNDr. Zdeněk Komárek, foto ESA

Veľké FINÁLE ROSETTY 

Dva laloky a krk kométy. Vedci potvrdili, že jadro kométy
pravdepodobne vzniklo zrážkou dvoch menších telies.

Kozmodróm Kourou vo Francúzskej
Guayane, 2. marca 2004, sonda Rosetta
štartuje na svoju dlhoročnú púť.

Pekné snímky kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko 
s vysokým rozlíšením získala sonda ESA s menom Rosetta
krátko pred pristátím na jej povrchu. Rosetta kontrolovane
zostúpila na jadro kométy 30. septembra 2016.  

Rosetta bola kometárna sonda Európ-
skej kozmickej agentúry (ESA). Pôvod-
ne bola určená na prieskum kométy
46P/Wirtanen, ale po havárii rakety
Ariane 5 v roku 2002 sa zmenil dátum
štartu aj cieľ sondy. Namiesto toho
zamierila ku kométe 67P/ Čurjumov-
-Gerasimenko. Časť sondy vyvíjal aj
košický Ústav experimentálnej fyziky
Slovenskej akadémie vied. 

20 december 2016 I Quark



Mesiac. Jupiter vychádza v nočných hodi-
nách a je pozorovateľný do východu Slnka
a 23. decembra bude spolu s Mesiacom
a hviezdou Spica tvoriť krásny trojuholník.
Saturn je počas prvej polovici mesiaca
nepozorovateľný. Situácia sa však vylepší
počas posledných decembrových nocí, vte-
dy budeme môcť túto planétu vidieť pred
východom Slnka. Urán je pozorovateľný
prvú polovicu noci, Neptún o čosi kratšie.

POZOROVANIE MERKÚRU 
Merkúr sa od Slnka nevzďaľuje viac ako
28° (v priemere 20°), preto zapadá alebo
vychádza maximálne o dve hodiny neskôr
ako Slnko a obdobie jeho viditeľnosti je
obmedzené na dva týždne každé dva
mesiace. Napriek tomu nie je ťažké Mer-
kúr uvidieť. V závislosti od jeho vzdiale-
nosti od Zeme kolísa jeho hviezdna veľ-
kosť v rozmedzí od 3 do -2 magnitúdy. Ak
je k Zemi najbližšie, jeho uhlový priemer

dosahuje 13 sekúnd, ak je najďalej, tak 4,5
sekundy. Na jeho povrchu však neuvidíme
žiadne detaily. 

DECEMBROVÉ 
METEORICKÉ ROJE  
Počas tohto mesiaca sa na oblohe ukážu
až tri meteorické roje. Prvý z nich, Gemi-
nidy, bude mať svoj zdanlivý zdroj v sú-
hvezdí Blížencov v období od 4. 12. do
17. 12. Meteorický roj Berenicidy so zdro-
jom vo Vlasoch Bereniky budeme môcť
pozorovať od 12. 12. do 23. 12. Posled-
ným rojom budú Ursidy, zdanlivo vyletu-
júce zo súhvezdia Veľkého voza počas
obdobia od 17. 12. do 26. 12. Najaktív-
nejším z týchto rojov budú práve Gemini-
dy, ktorých počet za hodinu bude oproti
ostatným rojom značne vysoký – 70, nie-
ktoré zdroje uvádzajú až číslo 120. V prí-
pade meteorického roja Berenicíd to budú
tri meteory a pri Ursidách môžeme hovo-
riť o čísle 10.

Mgr. Viktória Zemančíková, PhD.
Slovenský zväz astronómovD

ecembrové noci nám na západ-
nom obzore ponúknu krásu
zimných súhvezdí. Takmer v nad-
hlavníku vidíme hviezdu Capel-

lu zo súhvezdia Povozníka, východne od
nej nájdeme hviezdy Castor a Pollux z Blí-
žencov. Naľavo od Capelly je Perzeus. Níz-
ko nad severozápadným obzorom náj-
deme Vegu spolu so súhvezdiami Labute
a Herkula. Na južnej strane nájdeme Orió-
na a Býka. 

Posledný mesiac v roku je ideálny na
pozorovanie hmloviny v Orióne (M42), kto-
rá sa nachádza tesne pod trojicou hviezd
tvoriacich Oriónov pás. M42 je našou naj-
bližšou emisnou hmlovinou a zároveň
oblasťou tvorby hviezd. Je taká jasná, že
je viditeľná aj voľným okom. Jej vzdiale-
nosť od nás je 1 350 svetelných rokov.

POZOROVANIE PLANÉT  
Merkúr je tento mesiac pozorovateľný len
na večernej oblohe, po západe Slnka, a to
najmä medzi 10. až 14. decembrom. Na
konci mesiaca zostane skrytý v lúčoch
Slnka. Venušu môžeme naďalej pozoro-
vať ako Večernicu po západe Slnka počas
celého mesiaca. Mars je, podobne ako
Venuša, pozorovateľný na večernej oblo-
he, ale nad obzorom vytrvá o čosi dlhšie
a 5. decembra v jeho blízkosti nájdeme

ASTRONÓMIA

ASTRONOMICKÉ kalendárium december

Zimná obloha je charakteristická svojou ostrou a prenikavou viditeľnosťou. 
Vďaka krátkemu pobytu Slnka na oblohe si ju užijeme o to dlhšie a výdatnejšie.
Pozorovať nočnú oblohu môžeme až do neskorých ranných hodín a začať môžeme 
už podvečer.  

Slnko 

Mesiac 

Nov 29. 12. 2016                7:53
Prvá štvrť 7. 12. 2016              10:03
Spln 14. 12. 2016                1:06
Posledná štvrť 21. 12. 2016                 2:56

vychádza
zapadá

1. 12. 
7:16

15:51

15. 12.
7:31

15:49

30. 12.
7:37

15:57

Merkúr

Venuša

Mars

Jupiter

Saturn

Urán

Neptún

1. 12. 
-0,4 mag

Strelec
9:05

16:38
-4,1 mag

Strelec
10:42
18:40

0,6 mag
Kozorožec

11:41
20:55

-1,6 mag
Panna

2:31
13:40

1,4 mag
Hadonos

7:55
16:20

5,8 mag
Ryby
13:44
2:55

7,9 mag
Vodnár

12:27
23:02

15. 12.
-0,3 mag

Strelec
9:09

17:03
-4,2 mag

Kozorožec
10:33
19:15

0,7 mag
Kozorožec

11:08
21:00

-1,7 mag
Panna

1:48
12:49

1,4 mag
Hadonos

7:08
15:31

5,8 mag
Ryby
12:48
1:58

7,9 mag
Vodnár

11:32
22:08

30. 12. 
-3,7 mag

Strelec
7:11

15:46
-4,3 mag

Kozorožec
10:09
19:53

0,9 mag
Vodnár

10:31
21:04

-1,8 mag
Panna

0:59
11:54

1,4 mag
Hadonos

6:18
14:39

5,8 mag
Ryby
11:49
0:59

7,9 mag
Vodnár

10:33
21:10
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Pozícia hmloviny M42 na
decembrovej nočnej oblohe
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TAJOMNÝ ŽIVOT

U
ž oddávna fascinujú ľudí zaujímavé tvary a pestré zafar-
benie kvetov orchideí. Ich krása je taká úchvatná, že sa
im môže vyrovnať len veľmi málo rastlinných druhov.
Orchidey sú v porovnaní s inými rastlinami skutočne

výnimočné. Vyvinuli sa ako posledné medzi rastlinami, a tak, ako
je človek posledným článkom vo vývoji života, v oblasti rastlinnej
ríše je takouto korunou orchidea.

VÝNIMOČNÉ KRÁSKY  
Orchidey rastú všade tam, kde žije človek. Ich druhová pestrosť je
udivujúca. Len v súčasnosti sa ich počet odhaduje na viac ako
30-tisíc druhov. Ťažiskom najbohatšieho výskytu orchideí sú pre-
dovšetkým tropické a subtropické pralesy, kde rastie väčšina zná-

mych druhov. S rastúcou vzdialenosťou od rovníka ubúda počet
druhov orchideí. V Stredomorí sa ich ešte vyskytujú stovky, v stred-
nej Európe už len desiatky a za polárny kruh sa ich dostalo len nie-
koľko. Výnimočnosť orchideí však nespočíva len v ich kráse alebo
druhovej pestrosti. Prívlastkov naj majú hneď niekoľko. Zaujímavým
a v rastlinnej ríši ojedinelým javom je spôsob ich rozmnožovania.
Zjednodušene by sa dalo povedať, že kvety orchideí sa počas dlhé-
ho evolučného vývoja dokonale prispôsobili svojim opeľovačom,
a to nielen tvarom, ale aj najrôznejšími adaptáciami. V súvislosti
s opeľovaním kvetov sa pri orchideách stretávame aj s ďalším zaují-
mavým javom, a tým je pomerne častý výskyt hybridov jednotlivých
druhov. Doposiaľ málo preskúmanou oblasťou je výskyt najrôznej-
ších abnormalít, s ktorými sa v prírode môžeme stretnúť.

Jemná nádhera, fantastická pestrosť, rôznorodé farby a bizarné tvary
kvetov ich právom zaraďujú k najkrajším a najzaujímavejším rastlinám,
aké kedy príroda vytvorila. 

Nigritella nigra Gymnadenia conopsea

Prvý popísaný medzirodový
hybrid x Gymnigritella

suaveolens je hybrid medzi
druhmi Nigritella nigra 

a Gymnadenia conopsea.
Najčastejšie ho môžeme

nájsť v Alpách.

ORCHIDEÍ 
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BEZ GENETICKEJ IZOLÁCIE  
Orchidey sú pomerne mladou čeľaďou jednoklíčnych rastlín z če-
ľade vstavačovité. Ich vznik sa datuje do obdobia stredných dru-
hohôr. Z tohto dôvodu sa ešte nachádzajú v plnom rozvoji.
Dôsledkom je skutočnosť, že pri nich nedošlo k výraznejšej izolá-
cii jednotlivých typov, ktorá by viedla k vytvoreniu účinných gene-
tických bariér zabraňujúcich ich kríženiu. Prejavuje sa to nielen
veľkou premenlivosťou viacerých druhov, ale aj schopnosťou tvo-
riť početné hybridy. Rozsah hybridizácie je neuveriteľný a nemá
v rastlinnej ríši obdobu. Málo vyvinutá genetická izolácia je teda
prvým a základným predpokladom vzniku hybridov. 

BLÍZKI PRÍBUZNÍ 
V prírodných podmienkach to však nestačí. Aby mohol hybrid
vzniknúť, je potrebné splniť niekoľko ďalších nevyhnutných pod-
mienok. Jedným zo základných predpokladov je prítomnosť rodi-
čovských druhov v lokalite, ktoré sú viac alebo menej príbuzné.
S takouto situáciou sa v prírode stretávame pomerne často. V rôz-
nych lokalitách nachádzame v tesnej blízkosti mnohé príbuzné
druhy alebo rody. Napríklad na mokrých lúkach je to vstavačo-
vec májový (Dactylorhiza majalis) alebo vstavačovec strmolis-

tý (Dactylorhiza incarnata), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia
conopsea) a iné. Na horských lúkach zasa vstavačovec Fuchsov
(Dactylorhiza fuchsii) či bieloprst belavý (Pseudorchis albida). V le-
soch a na lúkach pahorkatín sa vyskytujú vstavač purpurový (Orchis
purpurea), vstavač trojzubý (Orchis tridentata), hmyzovníky (rody
Ophrys), kruštíky (rody Epipactis) a mnohé ďalšie.

ŠIKOVNÍ OPEĽOVAČI 
Ďalším nevyhnutným predpokladom vzniku hybridov je spoloč-
ná alebo aspoň z časti prekrývajúca sa doba kvitnutia príbuzných
druhov, ako aj prítomnosť spoločného opeľovača, čo je v prí-
rodných podmienkach najzákladnejším predpokladom úspešné-
ho kríženia. Takýmto opeľovačom je predovšetkým blanokrídly
hmyz, chrobáky, motýle a v trópoch aj kolibríky. Proces opeľova-
nia orchideí je však pri viacerých druhoch veľmi špecifický a čas-
to komplikovaný. Poznáme tzv. nešpecializované opeľovače ako
sú čmele, osy, včely medonosné, málo špecializované ako samo-
társke včely, niektoré chrobáky a motýle a nakoniec vysokošpe-
cializované opeľovače, ktoré sa napríklad pri hmyzovníkoch špe-
cializujú len na jeden konkrétny druh. Nezanedbateľná je aj
schopnosť samoopelenia niektorých druhov, s ktorou sa stretá-
vame najmä pri kruštíkoch.

DÔSLEDKY KRÍŽENIA  
Z hľadiska hybridizácie orchideí rozlišujeme rôzne typy kríženia.
Najčastejším je vnútrodruhové kríženie. Prebieha medzi jedin-
cami rovnakého druhu, líšiacimi sa aspoň jedným z dedične
zakotvených znakov. Veľmi dobrým príkladom je vstavačovec
bazový (Dactylorhiza sambucina), ktorý sa vyskytuje v dvoch
farebných formách. Forma sambucina má žltú farbu kvetov, for-
ma rubra červenú. Vzájomným krížením oboch foriem vznikol
vnútrodruhový hybrid s oranžovým zafarbením kvetov. Vzác-
nejšia je medzidruhová hybridizácia, pri ktorej dochádza ku krí-
ženiu rôznych druhov rovnakého rodu. Takéto hybridy bývajú
spravidla neplodné, čo znamená, že sa nemôžu spätne krížiť
a po čase zanikajú. Ak sa však krížia geneticky veľmi príbuzné
druhy, ich hybridy si čiastočnú alebo úplnú plodnosť zachová-
vajú. To má za následok spätné kríženie s pôvodnými rodičmi
a vznik rozsiahlych hybridných populácií. Rozdielne znaky ro-
diča a hybridu sa postupne strácajú a vzniká nový taxón (skupi-

na konkrétnych, žijúcich alebo vymre-
tých, organizmov, ktoré majú niečo
spoločné a tým sa líšia od ostatných
taxónov). Veľmi zriedkavo sa v príro-
de stretneme s medzirodovými hybrid-
mi. Tu sa krížia jednotlivé druhy blíz-
ko príbuzných rodov.

Takýto typ je veľmi vzácny a objav
takéhoto hybridu patrí k mimoriadnym
botanickým zážitkom. Medzirodové
hybridy sú vždy neplodné a po čase
zanikajú.

PÁTRANIE PO HYBRIDOCH  
Rozpoznať hybridy v prírode nepatrí
k jednoduchým záležitostiam. V mno-
hých prípadoch je to veľmi obtiažne
a problematické aj pre skutočných
odborníkov. Základným predpokladom
na rozoznávanie hybridov v prírode
je dobré poznanie jeho rodičovských
druhov. Ak hovoríme o dobrom poz-
naní, myslíme tým predovšetkým po-
znanie druhov v ich variabilite. Rela-
tívne najľahšie sa rozlišujú medzirodové

PRVÝ ZNÁMY HYBRID  
Prvenstvo v prírode patrí medzi-
rodovému hybridu Gymnigritel-
la suaveolens, ktorý v roku 1787
popísal francúzsky botanik Do-
minique Villars. Až takmer o sto
rokov neskôr bol vytvorený prvý
umelý hybrid tropických orchi-
deí, ktorý vykvitol v skleníkových
kultúrach neďaleko Londýna. V sú -
časnosti je v prírode známych
a popísaných niekoľko stoviek
najrôznejších hybridných kom-
binácií a v umelých kultúrach sa
ich počet odhaduje na niekoľko
desiatok tisíc. 

Foto Bernd Haynold, wikipédia

Medzidruhový hybrid Ophrys x slavica je na našom území veľmi vzácny.
Doposiaľ sa našiel len vo dvoch lokalitách. Jeden z jeho rodičov – 

Ophrys holubyana – má tiež hybridný pôvod.

Ophrys insectifera Ophrys holubyana 



hybridy, ktoré v populáciách rodičovských druhov bývajú najviac
nápadné. Oveľa ťažšie sú rozpoznateľné mnohé medzidruhové
hybridy a najťažšie sa rozlišujú hybridy bližších príbuzných dru-
hov, predovšetkým ak sú tieto druhy veľmi variabilné aj v samot-
nom druhu. S takouto situáciou sa stretávame napríklad pri niek-
torých druhoch vstavačovcov. Na správne rozlíšenie hybridov je
preto potrebné sledovať celý rad jednotlivých znakov a konfron-
tovať ich so znakmi rodičovských druhov. 

RODIČIA A ICH DETI  
Aj keď všeobecný návod na určovanie hybridov v prírode neexis-
tuje, poznáme určité významnejšie znaky, podľa ktorých sa dajú
spoznať. Ak porovnávame hybridy s ich rodičovskými druhmi,
veľmi rýchlo zistíme, že svojimi vlastnosťami stoja niekde upro-
stred, prípadne sa blížia viac k jednému alebo druhému rodičo-
vi. To znamená, že jednotlivé znaky majú intermediárny charak-
ter, čiže sú akýmsi prechodom od jedného k druhému rodičovi.
Túto odlišnosť od rodičovských druhov môžeme sledovať v celom

Orchis militaris Orchis purpurea

Medzi naše najčastejšie
medzidruhové hybridy 
patrí Orchis x hybrida. 

Je to najmä tým, že jeho 
rodičia často rastú v spoločných

lokalitách a majú rovnaké
obdobie kvitnutia.

Epipactis atrorubens Epipactis microphylla

Hybrid Epipactis x
graberi objavili 

v našej prírode len
niekoľkokrát. Rastie

predovšetkým 
v lesostepiach, kde

rastú aj jeho
rodičia.

PRÍRODA
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rade jednotlivých znakov. Inter-
mediárne sa dedí napríklad dĺž-
ka a šírka listov, škvrnitosť listov
(pri hybride sa spravidla vysky-
tuje len v hornej polovici listov),
tvar a veľkosť kvetov, dĺžka ostro-
hy, tvar súkvetia, výška rastliny,
ktorá môže byť pri niektorých
hybridoch väčšia ako výška oboch
rodičov, zafarbenie a kresba kve-
tov, postavenie listov a ďalšie
znaky. V niektorých prípadoch
veľmi príbuzných druhov je po-
trebné skúmať aj tie najmenšie
detaily. Veľmi dôležitým zna-
kom hybridov je ich obdobie
kvitnutia. To sa spravidla nachá-
dza medzi kvitnutím oboch ro-
dičov. Ak teda jeden rodič od-
kvitá a druhý len začína kvitnúť,
ich hybrid je práve v tom čase
v plnom kvete. Podobne je to aj
s biotopom výskytu. Hybridy ro-
dičovských druhov, z ktorých
každý rastie na odlišných bio-
topoch, sa prevažne vyskytujú
na rozhraní týchto biotopov.

Ďalším detailnejším znakom na rozoznávanie hybridov v prírode
je aj sledovanie plodnosti. 

NOVÉ POPULÁCIE 
Hybridy rôznych druhov orchideí sú väčšinou neplodné. Čiastočnú
alebo aj úplnú plodnosť si zachovávajú len hybridy geneticky veľmi
príbuzných druhov, čo vedie k vytvoreniu hybridných populácií s ťaž-
ko definovateľnými jedincami. Takáto populácia hybridov vytláča
pôvodných rodičov až do takej miery, že z lokality úplne vymiznú.
Ak sa takáto populácia stabilizuje a vytvorí si aspoň minimálne izo-
lačné bariéry, vzniká nový hybridný druh. Tak napríklad vznikli dru-
hy Ophrys holubyana, Dactylorhiza bohemica, Dactylorhiza traun-
steineri či Dactylorhiza russowii a mnohé ďalšie. 

UMELECKÉ DIELA
PESTOVATEĽOV  
V prírode nájdeme hybridy len
vzácne a sporadicky, ale v ume-
lých kultúrach je to presne na-
opak. Táto špecifická vlastnosť
orchideí býva totiž pestovateľ-
mi veľmi využívaná. Dôsledkom
toho je vytvorenie niekoľkých
desiatok tisíc hybridov tropic-
kých druhov. Kým v prírodných
podmienkach sa spoločne krí-
žia dva, veľmi zriedkavo až tri
druhy, v umelých porastoch bo-
tanických a pestovateľských zá-
hrad boli vytvorené hybridy až
zo šiestich rozličných rodov. Ta-
kéto hybridy svojou krásou vyso-
ko prevyšujú svojich rodičov, čo
je aj hlavným cieľom ich komerč-
ného využitia.

Text a foto Ľubor Čačko

NAŠE HYBRIDY  
S hybridmi orchideí sa môžeme stretnúť aj v našej prírode.
Veľmi často ich nájdeme vo vyšších polohách, kde vzhľadom
na nadmorskú výšku mnohé druhy kvitnú súčasne, prípadne
sa kvitnutím prekrývajú. Medzi naše najčastejšie hybridy patria
najmä vstavač Orchis x hybrida (kríženec O. militaris a O. pur-
purea), vstavačovec Dactylorhiza x aschersoniana (kríženec
D. majalis a D. incarnata), päťprstnica Gymnadenia x interme-
dia (G. conopsea a G. odoratissima) a vemenník Platanthera
x hybrida (P. bifolia a P. chlorantha). Ostatné u nás nájdené hy-
bridy sú už podstatne vzácnejšie a mnohé z nich sa vyskytu-
jú len sporadicky.

Veľmi atraktívny medzidruhový hybrid Dactylorhiza x vermeuleniana sa 
na našom území takmer nevyskytuje. Príčinou je zriedkavý výskyt jedného

z jeho rodičov – Dactylorhiza maculata, ktorý má v našej prírode len
niekoľko lokalít.

Dactylorhiza majalis Dactylorhiza maculata

Niektoré hybridy je možné rozoznať iba podľa detailných znakov.
Medzidruhový hybrid Platanthera x hybrida má odlišné 

postavenie puzdier polínií.

Platanthera bifolia Platanthera chlorantha



V
ýznam svetielkovania niektorých
druhov živočíchov je veľmi jed-
noduchý. Týmto zvláštnym vi-
zuálnym spôsobom sa jedince

navzájom vyhľadávajú, oznamujú svoju pri-
pravenosť na párenie, ale aj odstrašujú pre-
dátora.  

NIE MUŠKY, ALE CHROBÁČIKY 
Svetlušky svätojánske (Lampyris noctiluca),
ktoré svietia slabo zelenkavým svetlom, nie
sú žiadne svätojánske mušky, ale sväto-
jánske chrobáčiky. Sú aktívne najmä v noci.
Samčeky poletujú povetrím a predvádza-
jú sa pred nelietavými samičkami, ukrytý-
mi na zemi. Počas poletovania vysielajú do
okolia svetelné signály v intervaloch, cha-
rakteristických pre jednotlivé druhy, a na
ktoré samička príslušného druhu adek-
vátne odpovedá. Keďže samičky svietia jas-
nejšie, okrídlené samčeky dokážu ich sve-
telné vábenie spozorovať až zo vzdialenosti
takmer 100 metrov. Ak intervaly a ich in-
tenzita zodpovedajú druhovému vzorcu,
zlietne samček k samičke na zem.

Žiarenie svetlušiek spôsobuje chemická
látka luciferín, uložená za priehľadnými
plôškami kutikuly a z druhej strany pod-
porená hrubším tkanivom, ktoré slúži ako
zrkadlová plocha.

VÝRAZNÉ ROZDIELY 
Samčeky svetlušiek sú dlhé 10 až 12 mm.
Ich chitínový pancier je sfarbený dohne-
da, len na okrajoch trupu sa nachádza žlté
sfarbenie. Telo je viac ploché. Na dlhých

krovkách je niekoľko pozdĺžnych rýh, jem-
ne posiatych chĺpkami. Hlavu nevidno, pre-
tože sa skrýva pod trupovým pancierom.
Napriek tomu môžeme rozoznať nitkovi-
té tykadlá. Na siedmom krúžku na bruš-
ku má samček žltú svetelnú škvrnu.

Samičky sú niekedy až o polovicu väč-
šie. Nemajú krovky, takže vyzerajú skôr ako
larvy. Hlavu majú podobne ako samčeky
chránenú chitínovým pancierom trupu.
Samičky majú podstatne viac svetelných
orgánov ako samčeky. Svetelné políčka sa
nachádzajú na šiestom a siedmom krúž-
ku trupu a na ôsmom sú ešte dodatočné
svetelné škvrny.

Larvy svetlušiek žijú na zemi a živia sa
slimákmi. Aj ony už môžu slabo svietiť. Po
päťnásobnom zvlečení sa zakuklia a z kuk-
ly sa vyliahne dospelý jedinec.

SVETLO NA POVEL  
Pri vyľakaní sa môžu samčeky i samičky
silou vlastnej vôle svetlo stlmiť alebo cel-
kom vypnúť. Larvy svetlušiek, naopak, keď
sú vyrušené napríklad predátorom, začnú
svietiť omnoho intenzívnejšie. V tomto prí-
pade ide o obrannú reakciu na dravca, aby
ho vyľakali a vystríhali pred útokom. Také-
to strašenie svetlom nie je vždy úspešné,
pretože nezriedka možno pozorovať ropu-
chu vysvietenú vnútri svetlom lariev sve-
tlušiek, ktorými sa dosýta nakŕmila. 

Rozličné druhy svetlušiek, ľudovo zva-
ných aj bludičky, sa okrem Európy vysky-
tujú aj v juhovýchodnej Ázii, Indii a na
americkom kontinente. Svetlo týchto chro-
báčikov je rôznej intenzity – od drobných,
sotva postrehnuteľných zábleskov až po
úchvatné svetelné predstavenie. Samička
jedného druhu svetlušky z Južnej Ameri-
ky môže rozsvietiť na svojom tele až jede-
násť párov fosforových svetielok a nád-
hernú rubínovočervenú žiaru na hlave.

PRÍRODNÉ LAMPY 
Biosvetlo, ktoré produkujú svetlušky, je
chladné a z energetického hľadiska je ten-
to proces energeticky veľmi efektívny. Zatiaľ
čo väčšina klasických žiaroviek premení až
97 % prijímanej energie na teplo, svetluš-
ka svätojánska dokáže až 90 % svojho
výkonu využiť na svietenie. Intenzita tak-
to vyrobeného svetla nie je síce oslepujú-
ca, ale pri odchytení nám osvieti dosta-
točne dlaň a zreteľne na nej vidíme čiary
života. Povráva sa, že veľký znalec lesa
Jozef Dekret Matejovie (1774 – 1841)
používal svetlušky svätojánske na sviete-
nie pri štúdiu kníh o lese.   
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Živé BATERKY 

Svetielkovanie patrí nielen 
k vianočným stromčekom, 

ale aj k niektorým živočíchom.
Bioluminiscencia je špecifickým 

optickým signálom, slúžiacim 
na vzájomné dorozumievanie 

sa živočíchov.  

Svetluška svätojánska,
foto wikipédia

Svetielkovanie spôsobuje 
chemická látka luciferín.



SVETELNÉ PREDSTAVENIE 
V HLBINÁCH MORA  
Aj niektoré živočíchy obývajúce hlbiny morí
a oceánov, svet absolútnej večnej tmy, sú
vybavené bioluminiscenciou, teda schop-
nosťou vyžarovať svetlo, aby sa mohli
takýmto spôsobom v prostredí so sťa-
ženou viditeľnosťou orientovať a doro-
zumievať. Patria medzi ne niektoré
druhy morských rias, ryby alebo mor-
ské hviezdice. Väčšina morských tvo-
rov svetielkuje vďaka luciferínu, teda
tej istej látke, ktorá spôsobuje aj
svietenie svetlušiek. Luciferín reagu-
je s kyslíkom za účasti enzýmu luci-
ferázy, pričom sa uvoľňuje energia
v podobe svetla. 

Ďalšie živočíchy žijú v symbióze so
svietiacimi baktériami, ktoré žijú vo vač-
koch na tele hostiteľa. Baktérie poskytujú
hostiteľovi v prítmí podmorského prostre-
dia nenahraditeľnú službu v podobe sve-
tielkovania, za čo na oplátku od svojho
pána dostávajú výživu, ako napríklad ryby
z rodu Photoblepharon. 

Tieto špecifické adaptácie na morské
prostredie pomáhajú pri vzájomnom vyhľa-
dávaní partnerov, ako aj pri odpudzovaní
potenciálnych predátorov. Bioluminiscen-
cia morských živočíchov je obyčajne mo-
drozelenej farby, menej sa vyskytuje čer-
vená alebo oranžová. Svetielka bývajú
rozmiestnené v rôznych vzoroch na hlave
a bruchu rýb. Svetielkujúca ryba (z rodu
Argyropelecus) môže potom vyzerať ako
model atómovej ponorky najnovšej gene-
rácie s rozsvietenými okienkami. Niektoré
druhy rýb, podobne ako to robia na súši
svetlušky svätojánske, oznamujú svetelný-
mi signálmi ochotu a pripravenosť na pá-
renie. Navyše, počet svietiacich partií tela
jednoznačne prezrádza aj pohlavie nie-
ktorých morských živočíchov. 

ÚSPEŠNÝ LOV NA SVETLO
Naši predkovia už v dávnych časoch prišli
na to, že ryby možno potme privábiť na
svetlo, čo využívali pri ich nočnom love.
Mnohí podnájomníci morských hlbín, kde

panuje prítmie, využívajú na rovnaký účel
vlastnú bioluminiscenciu. Niektoré ryby
majú svetielkujúce častice po bokoch tela
a keď sa zhora približujú k potenciálnej
koristi, vyzerajú ako makety helikoptér,
zlietajúce potme na letiskovú dráhu. Iné
druhy rýb zasa kývajú nad otvorenou pa-
puľkou imitáciou svetielkujúcej návnady,
ktorá sa nachádza na tenkom výrastku pri-
pomínajúcom rybársky prút. Počas evo-

lučného vývoja sa jeden z lúčov chrbtovej
plutvy premenil do podoby nápadne
pripomínajúcej skutočný rybársky
prút. Sťahovaním a rozťahovaním
svalov ovláda ryba tento nástroj na
lov potenciálnej koristi tak doko-
nale, že to človeku doslova vyráža
dych. Takejto klamlivej návnade
nedokáže zvedavá rybka odolať
a odváži sa prísť bližšie k atrape

potenciálnej koristi, aby si ju obzre-
la zblízka. Ryba je prefíkaným rybá-

rom, svetielkujúcu návnadu postupne
priťahuje k ústam a láka tak potenciálnu
korisť k pasci. Keď sa dostane na dosah
čeľustí, roztvorí ústa a korisť prehltne. 

doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.
ÚEL SAV Staré Hory
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Svetluška svätojánska – samička,
foto M. Saniga

Larvy svetlušiek sa živia slimákmi. 
Foto Heinz Albers, wikipédia

Ilustrácia Marcela Pekarčíková

RYBA S BATERKOU 
Lasiognathus dinema je hrozivo
vyzerajúca ryba, z ktorej sa dote-
raz podarilo nájsť len samičky toh-
to druhu. Má predĺžený chrbtový
výrastok, ktorý na svojom konci
obsahuje svetielkujúce baktérie.
Výrastok slúži na lákanie koristi
a tiež samčekov. Tie sú väčšinou pri
tomto druhu rýb veľmi malé a para-
zitujú na telách samičiek. Živia sa
ich krvou, za čo sa im odmeňujú
spermiami. Túto rybu zaradili medzi
10 najzaujímavejších novoobjave-
ných druhov v roku 2015. 

Foto Theodore W. Pietsch, 
University of Washington



28 december 2016 I Quark

S
kamenelých titanov objavili na kaž-
dom kontinente. Ovládli celú pla-
nétu na viac ako 100 miliónov
rokov. Vládli v druhohorách, pres-

nejšie v mladších druhohorách, pred 66 až
140 miliónmi rokov, v období nazývanom
krieda. Dostali sa až do pravekej Austrá-
lie. A ako to dokázali? Zdá sa, že v tom
malo prsty globálne otepľovanie. Osídlenie
Austrálie titanmi odhaľuje príbeh, ktorý sa
začal v neznámej časti austrálskeho štátu
Queensland, neďaleko mesta Winton. 

PRVÁ HROBKA
QUEENSLANDSKÉHO TITANA 
Písal sa rok 1974, keď na ovčej farme (Elders-
lie) neďaleko Wintonu objavili prvé kosti aké-
hosi dinosaura. Keith Watts, vlastník farmy,
oznámil objav queenslandskému múzeu.
Pracovníci múzea Mary Wadeová a Andrew
Elliot sa podujali na profesionálny zber kos-
trových pozostatkov. Zistili, že ide o dino-
saura zo skupiny sauropodov, obrovitých

dinosaurov so žirafím krkom a dlhým chvos-
tom, malou hlavou a sudovitým telom po-
dopretým štyrmi mohutnými stĺpovitými
nohami. V tom čase bol v Austrálii známy
jediný sauropod – Austrosaurus. A tak sa
objavitelia domnievali, že neďaleko Winto-
nu našli ďalšieho takého jedinca. 

Po tridsiatich rokoch zabudnuté nále-
zisko opäť ožilo. Noví vlastníci ovčej farmy,
rodina Elliottovcov, zorganizovali v roku
2006 prieskum. Objavili ďalšie kosti dino-
saura, ktorý dostal prezývku Clancy, po-
dľa básne miestneho poeta Andrewa Bar-
tona Banjo Patersona. Od roku 2009 je
tento dinosaurus známy v odborných kru-
hoch pod vedeckým menom Wintonoti-
tan wattsi. Pomenovali ho na počesť pô-
vodného vlastníka farmy, ktorý objavil
hrobku nového queensladského titana.  

TITAN OD RIEKY DIAMANTINA  
Wintonotitan patril skôr k vyšším a štíh-
lejším titanosaurom (dĺžka tela: 16 až 20 m,

výška bedrovej oblasti: 3 m). Ďalší titan, kto-
rého neďaleko Wintonu objavili, bol o nie-
čo menší, ale mal robustnejšie telo (dĺžka te-
la: 15 – 18 m, výška bedrovej oblasti: 2,5 m).
Tento 17-tonový obor dostal v roku 2009
vedecké meno Diamantinasaurus matildae.
Jeho objavitelia ho dôverne oslovujú menom
Matilda podľa názvu piesne už spomenuté-
ho básnika Patersona. Kosti Matildy boli na
prekvapenie zmiešané s kosťami ďalšieho
dinosaura. Išlo o mäsožravca, ktorému dali
familiárne meno Banjo po obľúbenom bás-
nikovi. Pre vedecký svet je tento dinosau-
rus známy ako Australovenator wintonen-
sis (dĺžka tela: 5 m, výška bedrovej oblasti:
1,6 m). 

Objavom pozostatkov dinosaurov Win-
tonotitan a Diamantinasaurus sa skončil
35 rokov trvajúci pôst, ktorým trpela austrál-
ska paleontológia od objavu slávneho
dinosaura rodu Muttaburrasaurus v roku
1981. Clancy a Matilda pochádzajú z rov-
nakej lokality, no nepatria do rovnakej rodi-
ny titanov: Wintonotitan má starší pôvod
ako Diamantinasaurus. Diamantinasaurus
je prvý austrálsky sauropod, z ktorého sa
zachovali pozostatky lebky vrátane kom-
pletnej mozgovne. Na žiadosť austrálskych
kolegov som mozgovňu analyzoval. Mojou
úlohou bola trojrozmerná rekonštrukcia
centrálneho nervového systému Matildy,
ktorá bola súčasne prvou virtuálnou rekon-
štrukciou mozgu austrálskeho dinosaura
v histórii vôbec.

TITAN ZO SAVANY 
Som titan z Austrálie a prezývajú ma Wa-
de. Objavili ma neďaleko mesta Winton v zá-
padnom Queenslande v roku 2005. Mám
95 miliónov rokov, meriam 15 m od hla-
vy po koniec chvosta a vážim 18 ton. Ne-
dávno ma pokrstili v časopise Scientific
Reports moji krstní otcovia z Austrálie,
Anglicka, Švédska a Slovenska. Dali mi

PALEONTOLÓGIA

Jeden z najväčších suchozemských tvorov planéty titanosaurid 
Argentinosaurus z Južnej Ameriky. Foto archív Martina Kundráta

Veríte v titanov? Mali by ste. Paleontológia odhalila, 
že po našej planéte sa premiestňovali celé stáda titanov.
Príchod do Austrálie im uľahčilo globálne oteplenie 
pred 100 miliónmi rokmi. A kdeže sa podeli?
Jednoducho skameneli.  

TITANI
pravekej Austrálie
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meno Savannasaurus elliottorum. Takto
sa k novému životu prebral už tretí z win-
tonských titanov.  

Pozostatky tohto dinosaura objavil súčas-
ný vlastník farmy David Elliott. Stalo sa tak
na tom najmenej typickom mieste: priamo
na trávnatej zemi, ktorú spásali ovce. 

Davidov tím pracoval na vyslobodení
kostí z tvrdej horniny celých 10 rokov. Kos-
trové pozostatky analyzovala skupina
odborníkov pod vedením Steva Poropata,
s ktorým som sa zoznámil počas môjho
pôsobenia vo Švédsku. Steve je mladý
austrálsky paleontológ, ktorý je na úspeš-
nej ceste k poodhaleniu nových tajomstiev
austrálskej prehistórie. V súčasnosti pra-
cuje v múzeu The Australian Age of Dino-
saurs Museum (AAOD) neďaleko Winto-
nu. Zakladateľom múzea je David Elliott,
ktorý neskrýva ambíciu vybudovať popred-
né múzeum dinosaurov v Austrálii. 

Savannasaurus je jedným z najlepšie
zachovaných sauropodných dinosaurov
Austrálie. Typový exemplár tretieho win-
tonského titana je Austrálčanom známy
aj ako Wade podľa Mary Wadeovej, kto-
rá stála pri objave dinosaura Wintonoti-
tan; žiaľ, jej životná púť sa skončila počas
opätovného zrodu sauropoda Savanna-
saurus. 

ANTARKTICKÝ KORIDOR 
Pozícia Queenslandu ako dinosaurologic-
kej veľmoci Austrálie sa výrazne posilnila
nálezom troch wintonských titanov. Po-
známe však ich pôvod? 

Titanské trio z Wintonu žilo v Austrálii
pred 95 až 98 miliónmi rokov. V tom čase
bolo rozloženie kontinentov výrazne odliš-
né od súčasného. Bol to svet, keď na južnej
pologuli India a Madagaskar tvorili jediný
kontinent, Afrika sa práve oddelila od Juž-
nej Ameriky a Južná Amerika bola pro-
stredníctvom Antarktídy prepojená s Austrá-
liou a Zélandiou.

Takéto usporiadanie kontinentov nazna-
čuje, že austrálske titanosaury by mali byť
príbuzné juhoamerických titanosaurov. Rie-
šenie záhady však nie je také jednoduché.
Austrálski titani sú na prekvapenie príbuz-
ní titanom z Ázie! Ázia však bola súčasťou
obrovského kontinentu (Laurázia), ktorý sa

nachádzal na severnej pologuli. Oba kon-
tinenty oddeľoval rozsiahly oceán. 

A preto sa musíme opýtať, akou cestou
sa vlastne titani do Austrálie dostali? Pa-
leontologické nálezy ukázali, že titanosau-
ry sa rozšírili do celého vtedajšieho sveta
už pred 125 miliónmi rokov. Predpokla-
dáme, že predkovia ázijských a austrál-
skych titanov žili v Južnej Amerike, odkiaľ
je známych najviac titanosaurov vrátane
80-tonových kolosov. Títo predkovia sa
rozdelili na dve skupiny. Prvá migrovala
z Južnej Ameriky smerom do ázijskej čas-

ti Laurázie. Druhá sa rozhodla osídliť nové
územie v Austrálii.

Naša analýza ukazuje, že jediná možná
cesta z Južnej Ameriky do Austrálie vied-
la cez Antarktídu. Titani však nemajú radi
zimu, ako odhaľuje ich celosvetové rozší-
renie. Cesta cez zaľadnenú Antarktídu bola

teda na začiatku kriedy pre titanov ne-
schodná. To vysvetľuje, prečo sa titano-
saury v Austrálii nevyskytujú vo vrstvách
starších ako 105 miliónov rokov. Šancu
dostali neskôr. Pred 100 miliónmi rokov
došlo k výraznému otepleniu, ktoré rozto-
pilo ľadové masy pozdĺž pobrežia Antark-
tídy. Cesta sa nečakane otvorila. Wintonskí
titani sú jasným svedectvom, že ich odváž-
ni predkovia absolvovali riskantnú cestu.
Do Austrálie so sebou priniesli mnohé
z génov, ktoré by ste našli len pri titanoch
z Queenslandu, Mongolska a Číny. Queen-
slandskí titani sú však svojím spôsobom
neopakovateľní. Austráliu osídlili, ale tá sa
stala ich pascou. Pokračujúce otepľovanie
pozmenilo životné prostredie natoľko, že
nebolo cesty späť. Austrálski titani sa mu-
seli prispôsobiť prostrediu, v ktorom uviaz-
li. Tieto neopakovateľné adaptácie zaha-
lili ich pôvod tajomstvom. Budeme ho
postupne odhaľovať s novými nálezmi tita-
nov v Austrálii. 

Martin Kundrát 
Centrum interdisciplinárnych biovied

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Rekonštrukcia nového titana Austrálie:
Savannasaurus, tretí z wintonských

titanov, ilustrácia AAOD

The Australia Age of Dinosaurs Museum sa
nachádza neďaleko Wintonu v austrálskom 

Queenslande. Foto AAOD

Tento článok autor venuje bývalej šéfredaktor-
ke Quarku pani Ing. Jane Matejíčkovej, ktorej
ďakuje za dlhoročnú spoluprácu pri sprostred-
kúvaní paleontologických objavov slovenským
čitateľom.

S úctou Martin Kundrát



K
rátkozrakosť je optická chyba
oka, pri ktorej sa lúče svetla zbie-
hajú pred sietnicou, takže obraz
sa na sietnicu nepremieta ostro.

Prejavuje sa horším videním vzdialených
predmetov a je to najčastejšia očná chyba
v ľudskej populácii. Stupeň krátkozrakosti
sa vyjadruje dioptriami s mínusovým zna-
mienkom. 

Pri ďalekozrakosti sa lúče svetla pretí-
najú vo fiktívnej rovine za sietnicou oka,
čiže na sietnicu dopadajú v rôznych
bodoch, takže vidíme neostrý obraz. Ďale-
kozrakosť sa prejavuje neostrým videním
blízkych predmetov. Vyjadruje sa diop-
triami s plusovým znamienkom.

Obe chyby súvisia so schopnosťou zaos-
triť pohľad na blízke alebo vzdialené objek-
ty. Oko mení optické vlastnosti (dioptrie)
sploštením alebo vyklenutím šošovky
pomocou očného svalu. Pri zaostrení na
diaľku sa očné svaly napnú, očná šošovka
sa sploští a zrenička sa rozšíri. Pri zaostre-
ní nablízko sú svaly povolené, očná šošov-

ka je širšia a zornica sa zúži. Ľudské oko
vie zmeniť svoje optické vlastnosti až o 12
– 15 dioptrií a zvládne to približne za tre-
tinu sekundy. Vo vyššom veku sa táto
schopnosť zmenšuje.

EVAPORÁCIA  
V minulosti sa na zákroky s cieľom odstrá-
nenia dioptrických chýb oka využívali štan-
dardne definované algoritmy, ktoré na sko-
rigovanie každej dioptrie potrebovali
odstrániť 16 – 18 mikrónov materiálu
rohovky.

V súčasnosti používané technológie sú ove-
ľa sofistikovanejšie. Pri laserových zákrokoch
laser pôsobí na rohovku, dochádza k eva-
porácii častíc, čiže k zmene pevného sku-
penstva na plynné. Vďaka tomu rohovka
mení svoj tvar a zakrivenie. Napríklad pri ko-
rekcii mínusových dioptrií vytvorí laser v ro-
hovke akúsi misku, v prípade plusových diop-
trií útvar v tvare kruhu. Takto sa zmení lom
svetla na rohovke a svetlo potom dopadá na
sietnicu do oblasti najostrejšieho videnia.

DVA PRINCÍPY 
Na odstránenie dioptrických chýb laserom
sa vo všeobecnosti využívajú dva princípy.
Pri prvom, najstaršom princípe, zvanom
PRK alebo LASEK, laser pôsobí priamo na
povrch rohovky a evaporizuje všetko, čo
mu stojí v ceste vrátane nervových vláken,
zakončení a tzv. výživových diaľnic pre
rohovku. Tieto zákroky majú veľmi dlhú
a bolestivú rekonvalescenciu, niekedy až
šesť mesiacov. 

Druhá skupina sú tzv. podpovrchové
zákroky. Vykonávajú sa pomocou femto-
sekundového lasera, ktorý dokáže vytvo-
riť veľmi tenkú vrstvu tkaniva, tzv. prí-
klopku, hrubú približne 100 mikrónov. Sú
v nej nervové vlákna, zakončenia a tzv.
výživové diaľnice zafixované do tenkej
vrstvy tkaniva. Túto príklopku lekár nad-
vihne a excimerovým laserom, ktorý kori-
guje dioptrickú chybu, vykoná zákrok.
Následne sa príklopka vráti na svoje mies-
to. Keďže nervové vlákna a zakončenia sa
nepoškodili ani nezničili, pacient necíti
bolesť a na druhý deň po zákroku môže
normálne fungovať.

Štandardný laser skoriguje jednu diop-
triu za 6 až 7 sekúnd, extrémne rýchle lase-
ry dokážu dioptriu skorigovať za 1,5 až
2 sekundy. V tomto prípade však neplatí,
že rýchlejšie je aj lepšie. Príliš rýchly zákrok
je menej presný. Najpresnejšie sú lasery
využívajúce digitálnu mapu (iLASIK).

VYŠETRENIA 
A REKONVALESCENCIA 
Pred zákrokom treba urobiť veľmi precíz-
ne vyšetrenie, ktoré trvá približne dve hodi-
ny. Lekár pri vyšetrení skúma, aké zakri-
venie má predná a zadná plocha rohovky,
aká je vzdialenosť medzi rohovkou, dúhov-
kou, aké dlhé je oko a podobne. V procese

30 december 2016 I Quark

PÝTAME SA ODBORNÍKOV

LASEROVÉ
operácie oka
Spôsob práce, najmä celodenné sedenie pred monitormi,
ale aj prirodzené starnutie spôsobujú zhoršenie zraku.
Okrem tradičných okuliarov a kontaktných šošoviek 
sa na korekciu dioptrických chýb oka čoraz častejšie
používajú zákroky laserom. 
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Zákrok laserom pri metóde iLASIK je veľmi
krátky a bezbolestný proces, foto wikipédia.
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nazývanom OCT, čo je variant CT vyšetre-
nia oka, sa vytvorí mapa dioptrickej chy-
by, ktorá je unikátna pre každé oko, po-
dobne ako odtlačok prsta je unikátny pre
každý prst. Na základe tejto mapy možno
v každom bode rohovky určiť, akú cha-
rakteristiku má dioptrická chyba a ako ju
korigovať. Z toho vyplýva aj názov metó-
dy iLASIK (i – individualizovaný).

Na základe vyšetrenia lekár určí, či, a ak
áno, aký operačný postup je najvhodnej-
ší. Jedno z kritérií, ako rozpoznať serióz-
ne pracovisko, je to, že operácia na korek-
ciu dioptrických chýb sa nikdy nerobí v ten
istý deň ako vyšetrenie, vysvetľuje MUDr.
Pavol Veselý z očnej kliniky VESELY.

Pacient v deň operácie strávi na očnej
klinike približne pol druha hodiny, z toho
v operačnej sále 15 minút. Zákrok laserom
pri metóde iLASIK sa vykonáva v dvoch kro-
koch na každom oku. Tieto kroky trvajú pri-
bližne 2 × 10 až 15 sekúnd, je to teda veľ-
mi krátky proces. Po zákroku vloží lekár
pacientovi do oka špeciálnu kontaktnú
šošovku, ktorá pôsobí, zjednodušene pove-
dané, ako priesvitný obväz a pacient odchá-
dza domov. Pacient po zákroku vidí, pričom
videnie je spočiatku trochu zahmlené. Táto
fáza trvá približne dve hodiny. Ďalší deň už
väčšina ľudí bežne pracuje, napríklad aj
s počítačom. Na druhý deň príde pacient
na kontrolu, pri ktorej sa vyberie z oka kon-
taktná šošovka, potom sa pacient vracia do
normálneho života. Môže pracovať, šofé-
rovať a podobne. Ďalšie kontroly sú o sedem
dní, o mesiac a dva mesiace.

NIE PRE KAŽDÉHO  
Prirodzene, korekcia týchto chýb má svo-
je limity. Za rozumné a správne sa pova-
žuje korekcia dioptrickej chyby s plusovým
znamienkom do +4 dioptrií a s mínuso-
vým znamienkom do -7 až -8 dioptrií. Na
korekciu dioptrických chýb mimo tohto
intervalu je vhodnejšie a pre oko bezpeč-
nejšie použiť iné technológie.

Laserové zákroky na odstránenie krát-
kozrakosti, ďalekozrakosti, prípadne astig-
matizmu sú ideálne pre vekovú kategó-
riu od 19 do 42 rokov. Čo sa týka vekovej
vhodnosti na jednotlivé typy operácií, kaž-
dá klinika má stanovené intervaly, ktoré
považuje pre pacienta za bezpečné a vý-

hodné z hľadiska progresu zrakovej chy-
by. Napríklad pre pacientov nad 46 rokov
už operácia laserom nie je vhodná a lekár
odporučí iný, vhodnejší typ zá-
kroku. 

Je prirodzené, že starnutím sa
aj po operácii naďalej menia
optické pomery v oku. Ako prí-
klad uvedieme 40-ročného pa-
cienta s dioptrickou chybou
-5 dioptrií. Je veľmi pravdepo-
dobné, že potrebuje aj okuliare
na čítanie, takže používa dva
druhy okuliarov. Pacienta dô-
sledne poučíme, že po zákroku
bude potrebovať okuliare na
čítanie, takže sa zbaví jedných okuliarov.
Výhodnejší typ operácie pre takéhoto
pacienta je však zákrok nazývaný femto
PRELEX, pri ktorom sa do oka vložia mul-
tifokálne šošovky, vďaka ktorým sa dá dob-
re vidieť bez okuliarov aj na diaľku, aj čítať,
vysvetľuje MUDr. Veselý. Laserový zákrok
sa vykonáva na povrchu oka, zákrok typu
femto PRELEX sa vykonáva vnútri oka, pri-
čom aj pri tomto zákroku sa používa laser.

VYSOKÁ ÚSPEŠNOSŤ 
Ako pri každom lekárskom zákroku sa ani
pri laserových korekciách dioptrických chýb

oka nedá zaručiť stopercentná úspešnosť.
Každé tkanivo má iné biomechanické vlast-
nosti, a preto reaguje na zákrok individu-
álnym spôsobom. Úspešnosť laserových
očných zákrokov presahuje vo všeobec-
nosti v celosvetovom rozsahu 95 percent.
Lekári za neúspech považujú aj stav, ak pa-
cient po niekoľkých mesiacoch po zákro-
ku zistí, že jeho zrak nie je taký dobrý, ako
bol po operácii. Ľudské tkanivo, rohovku
nevynímajúc, má totiž schopnosť do urči-
tej miery sa regenerovať, takže v niekto-
rých prípadoch rohovka stenčená vapori-
záciou akoby trošku dorástla. Ak tento jav
nastane, spravidla to spôsobí zmenu o štvrť
alebo pol dioptrie. Opakovaný zákrok ten-

to zlomok dioptrie dokáže kedykoľvek
odstrániť.

Z času na čas sa v odbornej svetovej lite-
ratúre nájde prípad, že nejaký človek po
takomto zákroku prišiel o zrak. Najčastej-
ší dôvod je nedodržiavanie pokynov na
pooperačnú liečbu a rekonvalescenciu,
napríklad niekto sa ide na druhý deň kúpať
do špinavej vody. Samozrejme, nájdu sa
aj prípady, v ktorých k problémom došlo
vinou nesprávnej diagnózy počas povrch-
ného vyšetrenia.

Ľuboslav Lacko
Foto archív autora

Pri laserových zákrokoch laser

pôsobí na rohovku, dochádza 

k evaporácii častíc, čiže k zmene

pevného skupenstva na plynné.

Vďaka tomu rohovka mení svoj

tvar a zakrivenie.  

Pred zákrokom sa robí veľmi 
dôkladné a precízne vyšetrenie.

Pri ďalekozrakosti sa lúče svetla pretínajú vo iktívnej rovine za sietnicou oka, pri krátkozrakosti sa zbiehajú pred sietnicou.
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V
ostatnom čase vari niet mesia-
ca, aby niektorá automobilka
neoznámila, že začala s testom
vlastného autonómneho auta,

resp. v jeho testovaní výrazne pokročila.
Dokonca pre tých, ktorí zatiaľ úplne neve-
ria jazde bez vodiča, ale myšlienka sa im
páči, sa začínajú vyvíjať zariadenia, ktoré
by v spolupráci so softvérom v aute plnili
len niektoré úlohy autopilota. Ide teda
o akési hybridy, pretože naďalej je nevyh-
nutné, aby vodič venoval plnú pozornosť
cestnej premávke.

NIE REVOLÚCIA, 
ALE EVOLÚCIA  
Odborníci však upozorňujú, že pri auto-
nómnych vozidlách netreba očakávať re-
volúciu, je to skôr evolučná cesta. Rozli-
šujú štyri vývojové etapy autonómneho
jazdenia. Tá prvá je vlastne už tu. Ide o po-
užívanie asistenčných systémov. Typickým
príkladom je parkovací asistent, bez kto-
rého už nevyjde nijaké auto z výrobného
pásu. Druhá etapa sa začína a týka sa čias-
točnej automatizácie. Vozidlo už dokáže
preberať kontrolu v určitých situáciách
alebo na určitý čas, absolvuje istú trasu
samostatne, no vodič musí byť ustavične
v strehu a v prípade potreby prevziať kon-
trolu nad vozidlom. Tretia etapa je v štádiu
začínajúcich testov. Automobilky vyba-
vujú svoje produkty čiastočnou automa-
tizáciou, no v porovnaní s druhou etapou

už vodič nemusí nepretržite sledovať sys-
témy, ale zostáva tu možnosť, že sa cho-
pí volantu. Štvrtá etapa je tá, ku ktorej
celé toto, prednedávnom ešte len sci-fi
úsilie, smeruje – úplná automatizácia, to
znamená, že vozidlo je schopné úplne
samostatnej jazdy, všetky úlohy plnia jeho
systémy, takže z vodiča sa stáva len pasa-
žier. Ak to preženieme – vodičom môže
byť aj dieťa.

Nikto z odborníkov si však netrúfne
odhadnúť, kedy nastane éra úplnej auto-
matizácie. Problém totiž netkvie ani tak
v technológiách, ako v legislatíve.

LEGISLATÍVNE PROBLÉMY 
Legislatívnou prekážkou sa neukazuje ani
Viedenský dohovor o cestnej premávke
z roku 1968, kde sa hovorí, že každý vodič
musí byť v každom okamihu schopný kon-
trolovať svoje vozidlo. Napokon, pred dvo-
mi rokmi citované znenie doplnili, takže
teraz všetky systémy musia vodičovi umož-
niť úplnú kontrolu nad vozidlom alebo sa
musia dať vypnúť. Jednoducho poveda-
né, automatizácia-neautomatizácia – za
volantom vždy musí sedieť niekto zod-
povedný. Realita je totiž taká, že celo-
plošne úplná automatizácia je zatiaľ v ne-
dohľadne.

Väčší problém spočíva v tom, čo zatiaľ,
z pochopiteľných dôvodov, legislatíva
nerieši. A tým je zber a ochrana dát.

Na to, aby autonómne vozidlá mohli
jazdiť po svete, budú musieť spolu veľmi
dobre komunikovať. A tu vstupuje do hry
telematika, teda kombinácia telekomuni-
kácií, spracúvania dát v reálnom čase a počí-
tačového riadenia áut. A práve monitoro-
vanie autonómnych áut a komunikačná
infraštruktúra sú (zatiaľ) Achillovou pätou
celej myšlienky. Natíska sa tu totiž veľmi
vážna otázka: Komu vlastne tieto dáta pat-
ria, resp. budú patriť? Majiteľovi vozidla,
tomu, kto je v danom okamihu akože vodič,
výrobcovi či azda telekomunikačnému ope-
rátorovi? U koho si budú poisťovne uplat-
ňovať nároky v prípade kolízie? A ako to
bude s prípadnou trestnoprávnou zod-
povednosťou?

Tieto otázky sú namieste, pretože aj keď
hlavný cieľ vývoja autonómnych áut je
odstrániť najčastejšiu príčinu dopravných
nehôd, t. j. ľudský faktor, a ak aj odhliad-
neme od jeho možného zlyhania vo výrob-
nom procese či v servise, k nehodám, žiaľ,
bude dochádzať. Kto bude zodpovedný
za prípadnú haváriu úplne autonómne-
ho vozidla?

DILEMY
autonómnych áut

Ak nemá prísť k nešťastiu, musia autonómne
vozidlá spolu veľmi dobre komunikovať, foto GM.

Autonómna jazda je téma, ktorá aktuálne výrazne
rezonuje a automobilky sa predháňajú v testovaní
vozidiel bez vodiča. 
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KOHO ZACHRÁNIŤ
Auto plne ovládané umelou inteligenciou
so sebou prináša okrem právnych otázok
aj rad etických až filozofických problémov.
V tejto súvislosti sa opäť začína riešiť tzv.
koľajová dilema. Ide o myšlienkový expe-
riment, ktorý vyvinula filozofka Philippa
Footová v roku 1967, a spočíva v tom, že
je na vás, či necháte rútiť sa električku na
nič netušiacich piatich ľudí, alebo ju odklo-
níte na inú koľaj, kde však stojí tiež nič
netušiaci človek. Odkloníte ju a zachráni-
te päť životov s vedomím, že tým spôso-
bíte smrť jednému človeku?

Podobná otázka sa týka aj naprogra-
movania autonómneho auta. Ako sa má
takéto auto rozhodnúť? Koho životy
uprednostniť?

Doterajšie testy potvrdzujú, že robotic-
ké autá majú potenciál výrazne znížiť
počet nehôd na cestách. Počítačové sys-
témy, ktoré tieto vozidlá riadia, sa však
takisto musia racionálne rozhodnúť aj
v krízových situáciách, keď ľudský vo-
dič reaguje úplne inštinktívne. Človek si
inštinktívne chráni prioritne najmä svoj
život. Počítač by však mal uvažovať úplne
racionálne, najmä s ohľadom na čo naj-
menšie výsledné škody. Otázka znie, ako
by takéto rozhodnutie malo vyzerať.

Uznávaný psychológ Jean-François Bon-
nefon z Toulouse School of Economics sa
so svojimi kolegami venoval výskumu, kto-
rý publikoval v prestížnom vedeckom časo-
pise Science. Za úlohu mali zistiť, ako by
sa mali v kritických situáciách rozhodovať
autonómne autá, keď je takmer isté, že
niekto zomrie. Existujú dva princípy, po-
dľa ktorých sa dá v takomto prípade roz-
hodnúť. Podľa utilitárneho princípu väč-
šieho dobra by sa mala zvoliť možnosť,
ktorá vedie k menšiemu utrpeniu, teda
k ohrozeniu menšieho počtu ľudí. Druhý
princíp, tzv. sebecký, vychádza z ľudské-
ho pudu sebazáchovy. Hovorí, že každý

sa usiluje najprv zachrániť seba a až po-
tom zachraňuje ostatných. Spomínaný tím
výskumníkov vypracoval šesť on-line štú-
dií a testoval ich na 1 928 respondentoch.
Jean-François Bonnefon zhrnul výsledky
do jednoduchého, nie veľmi prekvapivé-
ho, ale problematického záveru: Ľudia
schvaľovali naprogramovanie autonóm-
nych automobilov tak, aby auto obeto-
valo svojho pasažiera, pokiaľ tým môže
zachrániť väčšie množstvo ľudí. Účastníci
by tiež chceli, aby si takéto auto kupova-
li ostatní ľudia. Oni sami pre seba by však
preferovali, keby ich vlastné autonómne
auto chránilo v kritickom okamihu ich
život, nie životy ostatných.

ROZŤATÝ GORDICKÝ UZOL? 
Ako teda autá naprogramovať v praxi? Zo
všeobecného pohľadu by bolo lepšie uplat-
niť prvý princíp väčšieho dobra. Kupovali
by však ľudia autá, ktoré väčšmi upred-
nostňujú všeobecné blaho ako ich vlast-
ný život?

Výsledok výskumu ukázal, že auto, kto-
ré by za každú cenu chránilo majiteľa,

malo na škále 1 až 100 päťdesiat bodov
obľúbenosti, zatiaľ čo eticky naprogra-
mované autá získali 19 bodov. Hoci teda
účastníci súhlasili, že etické auto je pre
spoločnosť lepšie, radšej by si kúpili auto,
ktoré bude prioritne chrániť posádku auta
bez ohľadu na okolie i na životy ostatných.

A tak výrobcovia áut stoja pred dilemou:
Ak sa softvér nastaví tak, že prežitie chod-
cov mu bude ľahostajné, bude to veľmi
zlé pre jeho imidž. Ak sa však nastaví tak,
že uprednostní prežitie chodcov pred
posádkou – kto si také auto kúpi?

Ako vôbec prvá automobilka zaujala jed-
noznačné stanovisko počas tohtoročné-
ho jesenného autosalónu v Paríži Merce-
des-Benz. Manažér asistenčných systémov
a aktívnej bezpečnosti Christoph von Hugo
uviedol, že pre stuttgartskú automobilku
bude prvoradá ochrana posádky. Roz-
hodnutie zdôvodnil tým, že ak má auto
istotu, že vie zachrániť ľudí v aute, musí
ísť na istotu: Treba zachraňovať tých, o kto-
rých vieme, že ich dokážeme zachrániť.
Von Hugo však upozornil na to, že pre
Mercedes-Benz je najvyššia priorita pred-
ísť úmrtiu.

Najdôležitejšie určite zostáva, aby auto-
nómne autá dokázali podobným situá-
ciám celkom predchádzať. Pre autá budúc-
nosti by to nemalo byť náročné. Súbor
senzorov dokáže sledovať aj vo väčšej
vzdialenosti naraz celé okolie auta, takže
by sa nemalo stávať, že by si počítač
potenciálnu hrozbu nevšimol. Navyše,
počítač má oveľa rýchlejší reakčný čas ako
človek.

Technika, spoľahlivosť, bezpečnosť, legi-
slatíva. To je len niekoľko problémov, kto-
ré sa budú musieť vyriešiť, kým sa dočká-
me celoplošne plne autonómnej jazdy.
A to je ešte relatívne dlhá cesta.

R

Takto vníma dopravnú
situáciu autonómne

auto, vľavo dole reálny
pohľad, foto Google.

Počítačové systémy robotických áut
upozorňujú na nebezpečenstvo na ceste, 
a tak môžu výrazne znížiť počet nehôd, 
foto Volvo.



dľa štúdie dôjde v chudobných rozvo-
jových krajinách a u žien so stredným príj-
mom. Štúdia poukázala aj na veľkú geo-
grafickú nerovnosť v zavádzaní preven-
tívnych opatrení a v dostupnosti moder-
ných terapeutických metód. V roku 2012
zomrelo na rakovinu približne 3,5 milió-
na žien, z toho väčšina v rozvojových
krajinách. Podľa štúdie je rakovina po
kardiovaskulárnych ochoreniach druhou
najčastejšou príčinou úmrtia žien –
zomiera na ňu 14 % všetkých žien. Štyr-
mi najčastejšími druhmi rakoviny u žien
sú karcinóm prsníka, rakovina pľúc, čriev

a maternice. Autori spomenutej štúdie
zdôraznili, že rakovine maternice sa vo
väčšine prípadov dalo zabrániť, keby
mladé ženy očkovali proti vírusu HPV
(human papillomavirus) – to sa však
v mnohých krajinách nedeje. V štúdii sa
uvádza aj to, že v Afrike a Juhovýchod-
nej Ázii je ešte vždy nedostatočný počet
zariadení na rádioterapiu (liečbu ožaro-
vaním), pričom približne v 30 krajinách
takáto terapia nie je vôbec možná. 

RM, ilustračné foto Pixabay

Napriek veľkým pokrokom v liečbe rakoviny,
ktoré pri začatí liečby v začiatočnej fáze tohto
zákerného ochorenia často vedie k úplnému
vyliečeniu pacienta, nie sú dlhodobé prognó-
zy úmrtia žien na rakovinové ochorenia priaz-
nivé. K tomuto možno trochu prekvapujúce-
mu záveru dospela štúdia, prednesená na
nedávnom kongrese, venovanom boju proti
rakovine. Na kongrese v Paríži sa zúčastnilo
viac než 3 500 odborníkov z vyše 110 krajín
celého sveta. Štúdia, ktorú vypracovali vedci
z americkej spoločnosti pre rakovinu v spolu-
práci s nemeckým farmaceutickým koncernom
Merck, uvádza, že do roku 2030 stúpne počet
žien, ktoré zomrú na rakovinu, na približne 5,5
milióna za rok, čo predstavuje nárast úmrtnos-
ti o približne 90 percent v porovnaní s rokom
2012. Príčinu vidia odborníci v raste svetovej
populácie i v jej starnutí. K väčšine úmrtí po-
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Dlhodobé prognózy úmrtia žien
na rakovinové ochorenia nie sú
priaznivé.  

Elon Musk nedávno odhalil víziu koloni-
zácie Marsu, zahŕňajúcej stovky recyklo-
vateľných vesmírnych lodí, z ktorých kaž-
dá ponesie 100 až 250 kolonistov. Tieto
lode by sa naplnili metánom a kyslíkom
na obežnej dráhe Zeme, odkiaľ by sa moh-
li vydať smerom k červenej planéte v celých

flotilách – vždy v ten správny čas, opaku-
júci sa raz za 26 mesiacov. Vďaka využitiu
recyklovateľných rakiet, vesmírnych lodí
a nádrží priamo na obežnej dráhe a vďa-
ka výrobe paliva na cestu späť na samot-
nom Marse by mohol takýto výlet na Mars
stáť len 100 000 amerických dolárov.

Misie sond, určených na otestovanie
technológií nevyhnutných pre budúcu
kolonizáciu Marsu, by sa mohli začať už
v roku 2018. Tieto misie, nazvané Red Dra-
gon, by zahŕňali aj použitie modulu pre
posádku, ktorý SpaceX vyvíja pre NASA s cie-

ľom transportu astronautov na ISS. Tento
modul má vyniesť do kozmu ťažká raketa
Falcon, ktorej prvý let je plánovaný na rok
2017.

Prvá misia Red Dragon má byť viac-me-
nej len demonštrácia novovyvinutých tech-
nológií, ale mnoho vedcov už prejavilo
záujem o to, aby ďalšie misie niesli aj nimi
vytvorené experimentálne vybavenie. Misie,
o ktoré majú vedci záujem, by mali, po-
dľa Jamesa Reutera z NASA, odštartovať
v roku 2020.

Jednou z týchto technológií je aj nad-
zvukový retropohon – využitie retrorakiet
na spomalenie korábu vo vrchných vrst-
vách atmosféry Marsu, ktorými bude letieť
nadzvukovými rýchlosťami. Netreba zabú-
dať ani na systémy precízneho pristátia,
ktorých varianty využíva SpaceX pre návrat
jej rakiet späť na našu planétu už teraz.
Reuter povedal, že súčasné technológie,
použiteľné na jemné pristátie lode na Mar-
se (zahŕňajúce veľké padáky, airbagy a ma-
lé retrorakety), dokážu prenášať náklad
s hmotnosťou len 1 až 1,5 tony, ale misie na
Mars s posádkou si budú žiadať prepravu
20-krát ťažších nákladov. 

JK, foto SpaceX

Prvé misie k červenej planéte
by mali odštartovať v roku
2020.  

VÍZIA cesty na Mars

ÚMRTIA ŽIEN
na rakovinu

SPEKTRUM 
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Dá sa povedať, že pri potulkách Európou
už len zriedka natrafíme – okrem cintorí-
nov a pamätníkov – na priame stopy či
následky pustošenia, ktoré na našom kon-
tinente zanechali (najmä) dve svetové voj-
ny, odohrávajúce sa v minulom storočí.
Iná situácia však je na  morskom dne v blíz-
kosti európskych brehov. Tam sa nachá-
dza nielen veľa potopených lodí a pono-
riek, ale – a to je ešte nebezpečnejšie – aj
obrovské množstvo nevybuchnutej muní-
cie. Takáto munícia sa nachádza najmä na
dne Severného a Baltického mora. Podľa
odhadu odborníkov tam leží približne 1,6
milióna ton munície, ktorú tam po skon-
čení vojen zhodili ako do bezpečného úlo-
žiska. S rastúcim  hospodárskym využíva-
ním morí a zdrojov na jeho dne a pod ním
sa táto stará environmentálna záťaž stala
nebezpečným problémom. Pre stavbu in-
fraštruktúr – napríklad ťažobných veží –

v pobrežných vodách predstavujú veľké
riziko bojové látky, unikajúce jedovaté lát-
ky či prípadné detonácie munície. Prvým
krokom k zníženiu rizika je zmapovanie
morského dna a presná lokalizácia na dne
sa nachádzajúcej munície. Na tento účel
vzniklo v Nemecku združenie Munitect,
na ktorého činnosti sa pod koordinačným
vedením Fraunhoferovho ústavu pre spra-
covanie grafických dát podieľa niekoľko
firiem i výskumných inštitúcií. Cieľom zdru-
ženia je vyvinúť výkonný a nenákladný sys-

tém na účinnú, bezpečnú a rýchlu detek-
ciu rôznych druhov munície na dne spo-
menutých morí. Systém má byť modulár-
ny, čo umožní použiť najvhodnejšie
postupy na dobrú identifikáciu rôznych
škodlivých látok, výbušnín i nosných objek-
tov (napr. nábojov či mín). S prvými výsled-
kami projektu Munitect, dotovaného Spol-
kovým ministerstvom pre hospodárstvo a
energiu, sa ráta v roku 2017. 

RM, foto Fraunhofer Institute

ČO S MUNÍCIOU na dne mora?
Náboje a výbušniny rôzneho
druhu sú nebezpečné aj
v súvislosti s rastúcim
využívaním morského dna.  

Výraz farmaceutiká pozná takmer každý
– toto cudzie slovo môžeme pokojne na-
hradiť slovenskými slovami lieky či liečivá.
O elektroceutikách však zatiaľ u nás počul
len málokto, aj keď sa v liečbe často použí-
vajú. Spomenutý novotvar vytvoril – samo-
zrejme v anglickej verzii electroceuticals –
britský farmaceutický koncern Glaxo-
SmithKline. Týmto termínom sa označujú
všetky bioelektronické medicínske postu-
py, ktoré využívajú elektrické impulzy na
ovplyvňovanie a modifikovanie funkcií ľud-
ského tela. Medzi elektroceutiká teda pat-
ria napríklad kochleárne implantáty (pre slu-
chovo postihnutých ľudí), retinálne implan-
táty či dobre známe srdcové stimulátory.

Všetky elektrické stimulátory vyžadujú zdroj
energie – v súčasnosti je to batéria, ktorú
treba z času na čas vymeniť, v modernej-

ších prístrojoch ju možno dobíjať induk-
čne (teda bezdrôtovo). Vedci z Fraunho-
ferovho ústavu pre biomedicínsku techni-
ku (IBMT) predstavili na nedávnej výstave
Medica v Düsseldorfe demonštračné zaria-
denie, ktoré napája aktívne implantáty ener-
giou prostredníctvom ultrazvuku. Nová tech-
nológia ultrazvukového dodávania energie
je priestorovo menej náročná a aj efektív-
nejšia ako indukčný prenos energie. Ultraz-
vukové vlny totiž cez kovové puzdro implan-
tátov prenikajú ľahšie ako elektromagnetické
vlny, takže nový systém môže napájať aj
implantáty uložené hlbšie v tele. Ultrazvu-
kové vlny môžu navyše obojsmerne prená-
šať rôzne informácie, napríklad údaj o teplo-
te implantátu alebo o druhu a intenzite
elektrickej stimulácie. Inovatívny diaľkový
napájací systém pre elektroceutiká využíva
piezoelektrický efekt, spočívajúci v schop-
nosti niektorých materiálov premieňať me-
chanickú deformáciu na elektrický signál
a obrátene.

RM, foto Fraunhofer IBMT

ULTRAZVUKOVÉ napájanie implantátov
Technológia ultrazvukového
dodávania energie je
priestorovo menej náročná 
a efektívnejšia ako indukčný
prenos energie.  

SPEKTRUM



P
íše sa rok 2250, Zem je husto osíd-
lená, žije na nej takmer 50 miliárd
ľudí. Nové technológie ponúkajú
niekoľko možností udržateľnej pro-

dukcie jedla. Jednou z nich je aj zavesená
stavba – Plantage Skyhanger (plantážny
vešiak, mrakovis) a mohla by vyriešiť lokál-
ny problém produkcie a dodávky jedla vo
vysoko urbanizovaných oblastiach rovníka.
Taká je vízia slovenských architektov Micha-
la Ganobjaka a Martina Koiša.

IDEA 
Hlavnou ideou zavesenej stavby je pro-
dukcia potravín a zeleniny na skutočnej
pôde, so skutočným denným svetlom, daž-
ďovou vodou, s pôvodnými organickými
druhmi kultúrnych rastlín pestovaných no-
vým spôsobom v novej konštrukcii pro-
stredníctvom vertikálneho farmárčenia.
Stavba je zavesená z geostacionárnej drá-
hy z vesmíru a vznáša sa priamo nad zá-
stavbou megapolisu.

VEŠIAK ALEBO MRAKOVIS 
Zavesený mrakodrap, alebo skôr mra-
kovis, je ako zavesené kŕmidlo, ponúka
dostupnú čerstvú zeleninu a obilniny pre
mestské štruktúry pod ním. Celá kon-
štrukcia je zavesená, preto je staticky ľah-
šia ako konštrukcie vyrastajúce zo zeme.
Podlažia stavby tvoria otvorené kruho-
vé polia s kondenzačným zavlažovaním
z umelej atmosféry zo stropu. Semená sa

množia laboratórne v automatizovaných
laboratóriách v najvyšších podlažiach plan-
tážneho vešiaka. Rastliny nie sú geneticky
modifikované. Semená pôvodných orga-
nických druhov sú uskladnené vo vesmír-
nej arche – stanici, ktorá slúži ako proti-
závažie celej stavbe. Na pestovanie rastlín
v zavesenej budove sa využíva pôda, kto-
rú rieky každoročne splavujú do mora.
Kedysi stratená časť pôdy sa takto znova
využíva v tomto novodobom poľnohos-
podárstve. Po niekoľkých cykloch sa zemi-
na opäť vracia do prírody. 

SVETLO A ENERGIA 
Zavesená stavba využíva denné svetlo dvo-
mi spôsobmi, priamo aj nepriamo. Veľko-
rozmerné priesvitné ľahké fasády z vy-
lepšených ETFE (etylén-tetrafluoretylén,
materiál, ktorý sa používa v prípadoch,
keď nemožno použiť sklo) vankúšov pri-
nášajú rozptýlené denné svetlo dovnútra
nepriamo po obvode budovy. Vankúše sú
pretkávané optickými vláknami v dvoj-
smernej špirále, zachytávajú denné svetlo
a prinášajú ho do vnútra stavby počas dňa.
Ak je svetlo nedostačujúce, možno ho
umelo doplniť tzv. svetelnými receptami

podľa požiadaviek rastlín a ich vegetač-
ného obdobia. Stanica a zavesená stavba
rotuje súbežne so Zemou, t. j. každých 24
hodín okolo zemskej osi. Budova získava
energiu z vibrácií vetra cez lano a pomo-
cou solárnych panelov zo Slnka. Získaná
energia sa využíva pri prevádzke budovy
a v prípade nadbytku sa uskladňuje. Budo-
va tak využíva koncept nulovej energetic-
kej náročnosti.

VESMÍRNA STANICA –
GENETICKÁ ARCHA SEMIEN
Okrem kotvenia geostacionárna stanica
umiestnená 35 786 km nad zemským
povrchom slúži ako archa semien pre pô-

TECHNICKÉ STAVBY

Nebeský plantážny
MRAKOVIS
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Povrch Zeme je vzácnou komoditou. Rastúci počet
obyvateľov a ich nároky na nové plochy nás už v blízkej
budúcnosti privedú pred dilemu: Čo robiť, ak sa všetky
pozemky na zemeguli raz vyčerpajú? Dvaja slovenskí
architekti poznajú na túto otázku jednoduchú odpoveď.  

Plantážny vešiak – Plantage Skyhanger – zavesená
konštrukcia z vesmírnej stanice, ktorá slúži ako stavba 

pre vertikálne farmárčenie, pestovanie čerstvej 
zeleniny a obilia pre mestské štruktúry.

Prstencová vesmírna stanica 
na geostacionárnej dráhe slúži 
ako protizávažie. Energeticky
sebestačná archa semien 
pôvodných druhov kultúrnych
rastlín. 



vodné geneticky neupravované druhy kul-
túrnych rastlín. Genetický materiál semien
možno skladovať po stáročia pri teplote
vesmíru – takmer absolútnej nule pri sta-
bilných podmienkach. Vesmírna stanica
simuluje gravitáciu pomocou rotácie svoj-
ho vonkajšieho prstenca a je tienená od
kozmickej radiácie, aby vierohodne simu-
lovala podmienky Zeme pre semená a prí-
padne pre ľudí. S mrakovisom je spojená
pomocou prstencového výťahu, ktorý sa
bezkontaktne pohybuje po magnetickom
vankúši popri závesnom lane.

KONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA 
Výstavba budovy sa začne postavením pro-
tiváhy – vesmírnej stanice, ktorá nesie mra-
kovis. Časti stanice, dovezené raketami ale-
bo vesmírnym výťahom, sa zmontujú až
na geostacionárnej dráhe. Na zlepšenie
funkcie protiváhy bude stanica zhromaž-

ďovať aj odpad rotujúci okolo Zeme. Záves-
né lano z uhlíkových nanovláken, ktoré je
pletené zo samostatných nanouhlíkových
stúh, sa spustí k Zemi. Jednotlivé podla-
žia zavesenej konštrukcie mrakovisu sa
zavesia a naplnia zeminou z náplavových
oblastí v deltách riek. Budova sa potom
zdvihne do vzduchu a cez definovanú
obežnú dráhu sa presunie na úroveň rov-
níka, kde stanica zaujme pozíciu na geos-
tacionárnej dráhe. Mrakovis a geostacio-
nárna stanica (archa semien) budú rotovať
simultánne so Zemou okolo jej osi. Zave-
sené konštrukcie sú vždy úspornejšie na
materiál ako stavby budované zo zeme.
Takouto technológiou výstavby je možné
ušetriť mnoho materiálu, tým aj priestoru
a zavesením zjednodušovať technológiu
výstavby. Stavať, resp. vešať je možné zo
Zeme postupným zdvíhaním, a to od naj-
vyšších podlaží. 

STABILIZAČNÝ PRVOK 
Na spodných podlažiach budovy mrako-
visu sa nachádza stabilizačný prvok – vod-
ný bazén využívaný ako rybia farma. Voda
eliminuje výkyvy budovy a jej kyvadlový
efekt. Po obvode podlaží rotujú proti-
chodné závažia, a tak gyroskopicky stabi-
lizujú stavbu. Absorbované výkyvy imitu-

jú vodné prúdy a vlny, ktoré sú nevyhnutné
pre chov rýb. Pletené dvojzávitnicové lano
vytvára po rozpletení na fasáde budovy
vzor Fibonnaciho špirál. Rozvinuté stuhy
nanouhlíkových vláken vytvárajú šupino-
vý Fibonnaciho vzor. V priesečníkoch lán
sú kotvené zavesené podlažia. Vstup do
stavby je kdekoľvek, každý element fasá-
dy môže byť otvorený. 

ZAVESENÉ 
KLASTEROVÉ MESTÁ 
Budovanie nových zavesených priestoro-
vých superklasterových mestských štruktúr
environmentálne odľahčí a znásobí dis-
ponibilnú úžitkovú plochu planéty. Viace-
ré zavesené stavby na jednotlivých lanách
sa budú postupne spájať do megaštruk-
túr. Zavesené stavby môžu slúžiť na rôz-
ne účely. Kotviace stanice na obežnej drá-
he sa prepoja do konštrukcií závesných
oblúkov až prstencov obkolesujúcich Zem.
V závere vytvoria superkonštrukciu, tzv.
Dysonovu sféru okolo Zeme (hypotetická
megaštruktúra popísaná matematikom
F. Dysonom, ktorú vyspelé civilizácie môžu
využívať na to, aby využívali energiu svo-
jej hviezdy). V nej sú ukotvené klastery
zaveseného supermesta v atmosfére a tak
zvyšujú efektivitu využívania priestorov
Zeme.

R
Vizualizácie Michal Ganobjak a Martin Koiš

Zaslaný projekt bol porotou súťaže eVolo zaradený medzi
10 % najlepších projektov za roky 2014/2015/2016, bude
uverejnený v úzkom výbere publikácie eVolo Skyscrapers3
a vzbudil pozornosť medzinárodnej komunity architektov. 
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TECHNICKÉ STAVBY

Mesto zmrznutého dažďa – zavesené mesto 
z vesmírnej konštrukcie (Dysonovho oblúka) 

z geostacionárnej dráhy. Konštrukcie zavesených 
stavieb – skyhangers – ponúkajú nové priestory 

pre život, výrobu a poľnohospodárstvo.

Kruhové polia s centrálnym systémom
starostlivosti. Stropné kondenzačné zavlažovanie
vytvára umelý dážď. Zozbierané slnečné svetlo sa
transportuje dovnútra pomocou optických vláken
cez stropy, ktoré pôsobia ako vlastná obloha.



Valné zhromaždenie Organizácie Spojených
národov vyhlásilo rok 2016 za Medzinárodný
rok strukovín. Generálny riaditeľ FAO José
Graziano da Silva a generálny tajomník OSN
Pan Kimun vyhlásili: Strukoviny predstavujú
životne dôležité rastlinné kultúry z pohľadu
potravinovej bezpečnosti širokých vrstiev
obyvateľstva a môžu výrazne pomôcť zdra-
viu ľudí, najmä v boji proti hladu, podvýžive
a environmentálnym výzvam. 

Strukoviny sú významnou skupinou poľ-
nohospodárskych plodín. Zužitkovať sa
dajú celé rastliny v živočíšnej výrobe a na
zelené hnojenie. Najviac sa však využíva-
jú ich semená v rôznej úprave vo výžive
ľudí a zvierat. Ich prednosťou je vysoký
obsah bielkovín v semenách, ale aj v celej
rastline. Bielkoviny sú nezastupiteľnou zlož-
kou plnohodnotných potravín a látok pre
zdravie človeka. Dozvieme sa, ako je na
tom Slovensko v otázke odporúčaných
dávok v spotrebe strukovín. 

R 
Foto Pixabay, archív E. C.
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STRUKOVINY 
vo výžive ľudstva

Vo štvrtok 15. 12. 2016 o 17.00 h
privítame v predvianočnom špeciáli
vedeckej kaviarne odborníčku na stru-
koviny doc. Ing. Evu Candrákovú,
PhD., z Katedry rastlinnej výroby Fakul-
ty agrobiológie a potravinových zdro-
jov Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre. 

Vedecké kaviarne pod názvom Veda
v CENTRE pravidelne raz do mesiaca
organizuje pre širokú verejnosť Národ-
né centrum pre popularizáciu vedy
a techniky v spoločnosti pri Centre vedec-
ko-technických informácií SR (CVTI SR)
v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac,
v neformálnej a priateľskej atmosfére pri
káve sa môžete do diskusie zapojiť aj
vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa
koná v budove CVTI SR na Lamačskej
ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podu-
jatie je pre verejnosť voľný.

Pozývame vás do predvianočného špeciálu vedeckej kaviarne, 
v ktorej budeme diskutovať o význame strukovín pre naše
zdravie. Tiež o tom, či končiaci sa Medzinárodný rok strukovín
2016 zvýšil naše povedomie o dôležitosti týchto rastlín 
pre našu výživu.  

Docentka Candráková vo svojej prednáške priblíži jednotlivé
druhy strukovín. Porozprávame sa aj o podmienkach 
pre pestovanie strukovín na Slovensku a vo svete 
a objasníme, prečo u nás v súčasnosti poklesli plochy 
pestovaných strukovín a kde hľadať príčinu.

STRUKOVINY
a naše zdravie

VEDA V CENTRE

Kvasinky + cukor + voda = alkohol. Čo
všetko sa skrýva za touto jednoduchou rov-
nicou? V predvianočnom špeciáli Brati-
slavskej vedeckej cukrárne pôjde o nefor-
málne a interaktívne rozprávanie o tom,
odkiaľ alkohol pochádza a ako sa vyrába.
O tom, čo majú spoločné a čím sa naopak
líšia rôzne druhy alkoholických nápojov.
Dozviete sa, aké sú pozitívne účinky ich
striedmej konzumácie, ako aj nežiaduce
dôsledky po nadmernom pití. Ako im pred-
chádzať a ako ich liečiť. A to všetko z pohľa-
du zaujímavých molekúl a ich chemických
reakcií.

R, foto archív Petra Szolcsányiho

Ing. Peter Szolcsá-
nyi, PhD., je chemik,
vedec a popularizátor,
ktorý pôsobí na Slo-
venskej technickej uni-
verzite v Bratislave.
Profesionálne sa zaují-
ma o syntézu vonných

molekúl a prírodných zlúčenín, s ob-
ľubou rozpráva a píše o chémii v nás
a okolo nás. Vo voľnom čase rád varí,
hrá tenis, číta knihy a venuje sa ro-
dine.

ALKOHOL, opica a molekuly
Hosťom v predvianočnom špeciáli Bratislavskej vedeckej
cukrárne 13. 12. 2016 o 9.00 h je chemik Peter Szolcsányi. 
V konferenčnej sále CVTI SR v Bratislave na Patrónke si budete
môcť vypočuť jeho prednášku o alkohole. 
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VEDA V CENTRE

Bratislavský FabLab je už dva roky známy ako miesto, kde
sa pracuje s modernými digitálnymi technológiami a myš-
lienky sa premieňajú na reálne výstupy napríklad v podo-
be prototypov. 

Študenti, inovátori, dizajnéri, ale aj podnikatelia môžu
prostredníctvom 3D tlačiarní, laserových rezačiek či iných
technologických hračiek dostupných vo FabLabe vytvá-
rať rôzne modely, náhradné diely alebo originálne pred-
mety. Bratislava však nie je jediným miestom, kde tzv.
fabrication laboratory funguje. Prostredníctvom medzi-
národného projektu FabLabNet sa tieto dielne spájajú
a chcú svojimi aktivitami podporiť ich začlenenie do ino-
vačného ekosystému.

Jeden z výstupov projektu, ktorý má na starosti CVTI SR,
má byť zriadenie knižnice, v ktorej záujemcovia nájdu rôz-
ne videonávody na tvorbu a prácu s technológiami, ale
obsahovať bude tiež štúdie realizované v rámci projektu
alebo inšpirácie na prácu s cieľovými skupinami. Knižnica
bude nástroj, kontinuálne používaný aj počas projektu, aj
po jeho ukončení. Knižnica by mala byť založená do kon-
ca roka 2016, konkretizuje Nina Bratková z CVTI SR.    

Cieľovou skupinou projektu sú predovšetkým predsta-
vitelia inovačného ekosystému, kde možno zaradiť vedec-
kovýskumných pracovníkov, startupistov, ale aj etablova-
ných podnikateľov, a tiež študentov a zástupcov z oblasti
dizajnovej tvorby. 

Prostredníctvom projektu FabLabNet chceme podporiť
napríklad produktovú prototypizáciu, zapojiť nových akté-
rov do oblasti rozvoja inovácií a tiež vzájomne prepojiť jed-
notlivé Fablaby na nadnárodnej úrovni, dopĺňa Bratková. 

Vytvorenú knižnicu budú môcť využívať všetci tí, kto-
rí pracujú alebo chcú pracovať s digitálnymi technoló-
giami za účelom zhmotnenia určitej inovatívnej myšlien-
ky. Zástupcovia Fablabov tu nájdu príležitosť na výmenu
skúseností, tvorbu metodík a podporu svojich personál-
nych kapacít. 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html  

Eva Vašková, CVTI SR

Projekt FabLabNet sa realizuje prostredníctvom programu Interreg CENTRAL

EUROPE spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF.

Výtvarné stvárnenie sošky Ceny za vedu a techniku, zlato-platinovej
plastiky pretavenej do skla pochádza z dielne umelca Achilleasa Sdou-
kosa. Cenu vedcom odovzdával minister školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR Peter Plavčan. 

Cenu za vedu a techniku v jednotlivých kategóriách prevzali: 
OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY
• prof. Ing. Marián Valko, DrSc., Ústav fyzikálnej chémie 
a chemickej fyziky FCHPT STU, Bratislava
• RNDr. Imrich Barák, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV, 
Bratislava
• Ing. Rastislav Havrila, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY
• prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., Katedra epizootológie 
a parazitológie UVLF, Košice
• PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV, Nitra
• RNDr. Peter Schmeringa, Biatec Laser Technology, s. r. o., 
Bratislava

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 ROKOV
• doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., Fakulta výrobných 
technológií Prešov, TU Košice
• Ing. Jaromír Vašíček, PhD., Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
• Ing. Rastislav Baláž, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

POPULARIZÁTOR VEDY
• Mgr. Andrea Settey Hajdúchová, STU, Bratislava
• doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská
Lomnica
• Kolektív Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky 
v spoločnosti pri CVTI SR, Bratislava

VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA
• Odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej
fakulty TU Košice – vedúci tímu prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
• Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE, Dubnica 
nad Váhom, vedúci tímu Ing. Stanislav Korec
• Tím pracovníkov z útvaru Výskum a vývoj, EVPÚ, a. s., 
Nová Dubnica, vedúci tímu Ing. Marek Franko, PhD.

KNIŽNICA
pre inovátorov a dizajnérov

Kreatívna dielňa bratislavského FabLabu
sa zapojila do medzinárodného projektu,
ktorý vytvorí úložisko na jednoduchšiu
výmenu skúseností a myšlienok v oblasti
moderných digitálnych technológií. 

CENY za vedu a techniku

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy 
a techniky – Ceny za vedu a techniku – je jedným 
z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky
na Slovensku 2016. Toto slávnostné podujatie sa
konalo 10. novembra 2016 v bratislavskej Inchebe.  

Ocenenie za celoživotné 
zásluhy v oblasti vedy 

a techniky si z rúk ministra  Petra
Plavčana prevzal profesor Vilček 

z Katedry epizootológie 
a parazitológie UVLF, Košice.
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Cieľom tohto projektu je pod-
poriť zavádzanie programova-
nia na stredných odborných
školách prostredníctvom sta-
vebnice Yrobot. Ide o výučbo-
vý systém postavený na modu-
lárnej architektúre, vyvinutý na
katedre technickej kyberneti-
ky Fakulty riadenia a informa-
tiky Žilinskej univerzity. Pred-
stavuje Open HW platformu,
na ktorej si môžu študenti
osvojiť základy elektroniky, in-
formatiky a počítačového inži-
nierstva. Yrobot má slúžiť ako
základ pre vývoj ďalších rozši-
rujúcich aplikácií. Jeho autori
predpokladajú, že stavebnica
bude tvoriť základ komunity,
ovplyvňujúcej ďalší vývoj sys-

tému navrhovaním nových roz-
širujúcich modulov a zaujíma-
vých aplikácií. 

VÍŤAZNÉ PIEŠŤANY 
A ŽILINA  
V tomto ročníku projektu vy-
hlásili organizátori dve kategó-

Už od roku 2012 vyhodnocuje Nadácia Volkswagen
Slovakia tradične v jeseni najúspešnejšie stredné
odborné školy v projekte Yrobot Cup. 

POZOR, CHODEC!

MLADÍ A VEDA

Elektrický monopost študentov
Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave sa aj v tomto roku
zúčastnil medzinárodných súťa-
ží Formula Student SAE v kate-
górii Electric. Pri konštrukcii aktu-
álneho modelu vozidla využili

členovia STUBA Green Teamu
výhody polystyrénu. Prítlačné
krídla, karoséria a ďalšie aero-
dynamické prvky vyrobili z extru-
dovaného (tvrdeného) polysty-
rénu, ktorý študentom venovala
spoločnosť Austrotherm. 

ODĽAHČILI
MONOPOST 
V minulom roku použili štu-
denti na výrobu karosérie a krí-
del formy vyfrézované z dreva.
Tento výrobný proces bol fi-
nančne nákladný, časovo ná-
ročný a výsledok neuspokojil
všetky potreby mladých kon-
štruktérov. V tomto roku sa roz-
hodli použiť na výrobu extru-
dovaný polystyrén XPS, s ktorým
mali členovia tímu v minulosti
dobré skúsenosti, napríklad pri

stavbe modelov lietadiel. Výho-
dou tohto materiálu je jeho
vysoká pevnosť v tlaku a bez-
guľočková štruktúra. Dôležité
tiež je, že nereaguje s epoxido-
vými živicami. Vyzdvihol by som
tiež dobrú brúsiteľnosť a malú
nasiakavosť. Materiál možno
okrem strojového obrábania
rezať aj pomocou nahriateho
drôtu, čo je pre nás študentov
cenovo výhodnejší spôsob výro-
by foriem, vysvetľuje Vladimír
Kralovenský zo STUBA Green
Teamu. Vďaka použitiu tohto
materiálu študenti dosiahli lep-
ší povrch a pri zmenšení hmot-
nosti zväčšili tuhosť krídel, čo im

Jedinečný projekt elektrickej formuly študentov
zo STUBA Green Teamu pokračoval aj v sezóne
2016. Pri výrobe najnovšieho monopostu použili
extrudovaný polystyrén. 

POLYSTYRÉNOVÁ formula

Najúspešnejší stredoškoláci v projekte Yrobot Cup

Jednou z disciplín je skidpad – jazda v osmičke.
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MLADÍ A VEDA

Nad podujatím prevzal záštitu minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR a súčasne sa usku-
točnilo pod záštitou slovenského predsedníctva
v Rade Európskej únie. Ako obvykle, prinieslo mno-
ho zaujímavých nápadov a najlepšie z nich budú
mať šancu predstaviť sa na viacerých prestížnych
svetových podujatiach v Moskve, Bruseli alebo
USA. Festival vedy a techniky organizuje AMAVET,
Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

MIRIAM A SAMUEL
Jednoznačne najúspešnejšími žiakmi sa aj ten-
to rok stali Miriam Feretová a Samuel Smoter
z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove. Okrem toho,
že dostali jednu z hlavných cien dekana Príro-
dovedeckej fakulty UK, už po tretí raz získali aj
ocenenie vo finále tejto súťaže. Miriam tak vla-
ni reprezentovala Slovensko na Vernadského
národnej súťaži v Moskve a toto leto spolu so
Samuelom priniesli bronz z celosvetovej pro-
jektovej olympiády I-SWEEEP v americkom Hous-
tone, na ktorú sa nominovali presne pred rokom.
Vďaka svojmu výborne pripravenému novému
projektu Prírodné éterické oleje v prevencii pred

kliešťami rodu Dermacentor môžu ísť v máji
2017 na najväčšiu svetovú súťažnú prehliadku
mladých bádateľov Intel ISEF do Los Angeles.
Okrem nepochybnej šikovnosti a usilovnosti mla-
dých ľudí stojí za nimi podpora ich profesorky
biológie a geografie Miriam Feretovej staršej,
ktorá ich na súťaž pripravila. 

AKO SPIA STREDOŠKOLÁCI?
Na súťaži Intel ISEF 2017 nás budú ešte repre-
zentovať aj Dominika Gáborová a Juraj Vasek
z martinského Gymnázia V. P. Tótha vďaka pro-
jektu Meranie kvality spánku pomocou Xiaomi Mi
Band 1S. Využili komerčný náramok na zisťova-
nie kvality spánku žiakov na stredných školách. 

EKOLOGICKÉ PRANIE 
Zaujímavý projekt predstavili Mária Homzová
a Anna Štofirová z Cirkevnej spojenej školy zo

Sniny. Z olúpaných, uvarených a rozdrvených
plodov pagaštana konského pripravili prací prá-
šok, ktorý dokázal vyprať textílie zašpinené piati-
mi rozličnými spôsobmi takmer rovnocenne ako
viacero druhov pracích prostriedkov a ekologic-
ky, bez chemického znečistenia odpadových vôd.
Pagaštany si vybrali pre ich obsah saponínov a ďal-
ších látok, uvoľňujúcich špinu z tkanín. Dievčatá
chcú svoj projekt ešte vylepšovať a zdokonaľovať.
Napríklad aj pridaním voňavých esencií. 

NECHTÍKOVÝ KRÉM 
Zápalové problémy na pokožke sa zasa rozhod-
la riešiť Liliana Szecsényiová z bratislavskej Stred-
nej zdravotníckej školy, ktorá pripravila nechtíko-
vý krém vlastnej receptúry a nechala ho otestovať
svojich spolužiakov. Na fotografiách mala zdo-
kumentované, ako nechtík priaznivo pôsobil
a zmierňoval zápalové ložiská na tvári a chrbte.

Ďalšie zaujímavé ocenené i neocené projekty
mladých bádateľov budeme predstavovať v ďal-
ších číslach Quarku. Zoznam všetkých ocenených
nájdete na našej webovej stránke www.quark.sk.

JM

rie. V kategórii Pozor chodec!
zvíťazila Stredná priemyselná
škola elektrotechnická na Bre-
zovej ulici 2 v Piešťanoch a v ka-
tegórii Najlepšia nadstavba pre
roboty slávilo úspech Gymná-
zium na Veľkej okružnej 22 v Ži-
line. Účastníci sa zhodli, že
takáto forma podpory technic-
kého vzdelávania na stredných
odborných školách je nevyh-
nutná. Umožňuje sprístupniť
študentom stredných škôl naj-
modernejšiu techniku a moti-
vuje žiakov aj učiteľov. Okrem
finančných prostriedkov sú sú-
časťou podpory aj prednášky či
školenia odborníkov z praxe na
stredných školách a zakúpenie
rôznych učebných pomôcok.
V rámci grantového programu
Stredné školy a technika pod-
porila nadácia v minulom roku
8 stredných odborných škôl zo
Slovenska.

R
Foto Jozef Obert

pomohlo úspešne prejsť tech-
nickou inšpekciou na súťaži.

VÝKONNÁ
ELEKTROFORMULA 
Formula sezóny 2016 váži 235
kilogramov a dosahuje výkon
140 kW. Z nuly na 100 km/h
zrýchli za neuveriteľné 3,1 se-
kundy. Na súťažných okruhoch
dosahuje maximálnu rýchlosť
110 km/h a na technických tra-
tiach by sa mohla porovnávať
s nejedným športovým auto-
mobilom. Formulu poháňa 735
dobíjateľných lítiových batérií.
Tie dodávajú prúd 700 A, čo pri
maximálnom napätí 441 V tvo-
rí elektrický výkon 300 kW. Baté-
rie v prevádzke monitoruje po-
kročilý elektronický systém, ktorý
obsahuje 105 napäťových a 224
teplotných snímačov. 

Študenti si so svojou elektro-
formulou zmerali sily s ďalšími
univerzitnými tímami z celého
sveta na medzinárodných súťa-
žiach v Česku a v Maďarsku. Ne-
oddeliteľnou súčasťou týchto
súťaží boli dynamické disciplíny:
šprint, skidpad (jazda v osmič-
ke), autokros a vytrvalosť, ale aj
statické disciplíny ako biznis
plán, výroba a technický dizajn. 

R, foto STUBA

Zľava: minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan, Samuel Smoter, Miriam Feretová, Juraj Vasek, Dominika Gáborová a Jozef Ristvej,
predseda AMAVET-u a riaditeľ Festivalu vedy a techniky

Jedným z hlavných podujatí
novembrového Týždňa vedy 
a techniky bol už 19. ročník
Festivalu vedy a techniky AMAVET.
Žiaci základných a stredných škôl 
v národnom finále v bratislavskej
Inchebe na ňom predstavili svoje
vedecké projekty. 

ÚSPEŠNÍ 
po tretí raz
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N
árodné centrum pre populari-
záciu vedy a techniky v spoloč-
nosti pri CVTI SR začiatkom
novembra v rámci slávnostné-

ho otvorenia Týždňa vedy a techniky na
Slovensku 2016 oficiálne sprístupnilo Zážit-
kové centrum vedy Aurelium a predsta-
vilo ho verejnosti za prítomnosti zástupcov
vlády a predstaviteľov vedeckovýskumných
inštitúcií. 

PREČO AURELIUM? 
Názov Zážitkového centra vedy Aurelium
je odvodený od krstného mena význam-
ného slovenského fyzika a technika, zakla-
dateľa teórie parných a plynových turbín,
rodáka z Liptovského Mikuláša, prof. Ing.
Aurela Stodolu. Bol profesorom Alberta
Einsteina, ktorého známy citát Dôležité je
neprestať sa pýtať je mottom Aurelia.  

Centrum vedy je jedinečné miesto, v kto-
rom sa prelína zábava s učením v duchu
publikácie Jána Amosa Komenského Ško-
la hrou. Je to priestor, kde sa vedecký pozna-
tok či akékoľvek učivo ukrýva v zábavnom
experimente. Využíva neformálne metódy,
vyvažuje prvky hry a vzdelávania. 

Každý návštevník má príležitosť vlast-
noručne si exponáty vyskúšať a prísť na
princíp, ako fungujú. Personál centra vedy
exponáty pred návštevníkmi nestráži, prá-
ve naopak, nabáda ich k skúšaniu, dotýka-
niu sa a fyzickému preskúmavaniu a pomá-
ha im v experimentovaní. Keďže veda nie je
vždy atraktívna, ľudia sa jej často vyhýbajú,
pretože sa mnohým zdá príliš komplikova-
ná. Hlavnou myšlienkou centra vedy je pre-
to popularizovať vedu tak, aby zaujala ši-
rokú verejnosť a každý si odniesol nové
poznatky, zážitky a vedomosti. 

BUDÚCI VEDCI
Interaktívne expozície môžu motivovať
mladých ľudí k vedeckej kariére a k štúdiu
technických odborov a prírodných vied.
Jeho snahou je pútavým spôsobom pre-
zentovať najzaujímavejšie javy v oblasti
fyziky, chémie, biológie a iných prírodných
a technických vied. Zábava tu nie je samo-

MLADÍ A VEDA

Centrum vedy je jedinečné miesto, 
v ktorom sa prelína zábava s učením.

Najlepšie sa každý učí pomocou vlastných zážitkov 
a skúseností. S touto myšlienkou zriadilo Centrum
vedecko-technických informácií SR Zážitkové centrum
vedy Aurelium.  

AURELIUM 
– škola, múzeum aj zábavný park

Po skúšobnej prevádzke Aurelium 
oiciálne sprístupnili verejnosti.

Objavovanie, experimentovanie a dotýkanie sa exponátov 
je v centre vedy povolené.



MLADÍ A VEDA

účelná, je to prostriedok poznania základ-
ných vedeckých princípov a zákonitostí
a ich využitia v reálnom živote.

Rovnako ako klasické múzeum, aj cen-
trum vedy využíva exponáty, ktoré však ne-
majú historickú hodnotu, ale predovšetkým
náučnú. Objavovanie a experimentovanie
v centre vedy je ponúkané tzv. metódou trój-
skeho koňa. To znamená, že sa neprezen-
tuje prvoplánovo, ale atraktívnou a zábav-
nou formou pomocou hier a pokusov. 

Návštevu Aurelia odporúčame nielen
rodinám s deťmi, na ktorých otázky rodi-
čia nevedia odpovedať, ale najmä učite-
ľom a učiteľkám so svojimi žiakmi. V cent-
re vedy môžu názorne a prakticky vysvetliť
žiakom mnohé zákonitosti z oblasti prí-
rodných vied. Centrum sa delí na sedem
samostatných celkov, pričom každý z nich
sa skladá z tematicky zostavených súbo-
rov zameraných na inú oblasť vedy.

Aurelium môže zaujať aj mladšiu generáciu 
a ukázať jej zábavnú stránku vedy.

Zážitkové centrum vedy Aurelium je urče-
né pre širokú laickú a odbornú verejnosť,
predovšetkým však pre mládež. Okrem
zábavy sa návštevníci aj veľa naučia. Od
14. novembra 2016 je Aurelium prístup-
né v týchto otváracích hodinách:

Pondelok Zatvorené
Utorok 9.00 – 12.00 h, 15.00 – 19.00 h
Streda 9.00 – 15.00 h
Štvrtok 9.00 – 12.00 h, 15.00 – 19.00 h
Piatok 9.00 – 14.00 h
Sobota 12.00 – 18.00 h
Nedeľa Zatvorené

Aurelium je určené najmä pre deti od
druhého stupňa ZŠ. Deti do 10 rokov ma-
jú vstup umožnený iba v sprievode oso-
by staršej ako 18 rokov. Skupiny nad 10
osôb sa nahlasujú vopred prostredníc-
tvom e-mailu aurelium@cvtisr.sk. Všet-
ky potrebné informácie nájdete na webo-
vej stránke www.aurelium.sk.

ČLOVEK, OBNOVITEĽNÉ
ZDROJE, EKOLÓGIA 
Táto časť expozície ponúka súbor
exponátov Energia budúcnosti, ktorý
demonštruje moderné zdroje obnovi-
teľnej energie. Premena dreva obo-
znamuje návštevníka so systémom spra-
covania a recyklácie dreva. Tajomný svet
lesa približuje les ako ekosystém, druhy
lesov, ich úlohu v krajine, les ako mies-
to pre život rôznych druhov rastlín a ži-
vočíchov. Spoločnou témou súboru
v časti Biosignály je snímanie elektric-
kých signálov tela a ich zobrazovanie,
pričom exponát tvoria tri samostatné
časti na meranie srdcovej aktivity, EEG
a test stability. Súbor exponátov Re-
flexy je určený na testovanie postrehu
a koordinácie.

ELEKTRINA, MAGNETIZMUS,
KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
Exponáty ozrejmujú základné javy elek-
tromagnetizmu, potenciál kovov, sta-
tickú elektrinu a magnetické siločiary.
V Teslovom svete zavedú návštevní-
kov do sveta elektrických výbojov, bles-
kov a plazmy, pričom vysvetlia mecha-
nizmus ich vzniku, ich vlastnosti, ako
aj konštrukciu prístrojov na ich vybu-
denie a kontrolu. Elektromagnetické
vlny prevedú návštevníka vývojom
komunikačných metód a technológií
od raných počiatkov ľudstva až po sú-
časnosť.

ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA 
Expozíciu tvoria dva priemyselné robo-
ty a dva priemyselné zobrazovacie pa-
nely, ktoré názorne ukazujú prepojenie
najmodernejšej priemyselnej automa-
tizácie a umenia. Pomocou softvérovej
aplikácie mobilného zariadenia a doty-
kového displeja si môžu návštevníci vy-
skúšať ovládanie robota. 

SVETELNÁ TECHNIKA,
SVETLO, VLNENIE, OPTIKA 
Táto vizuálne zaujímavá expozícia za-
vedie návštevníkov do virtuálneho sve-
ta, ale aj k exponátom Sveta optiky,
kde môžu ohmatať podstatu a vlast-
nosti svetla. Holografia umožní origi-
nálny pohľad na fotografovanie 3D
objektov. Ilúzie v oddelení optiky dajú
návod na vytvorenie efektného pro-
stredia s tajomnou atmosférou, ako je
optický klam prítomnosti ducha, vytvo-
renie nekonečnej studne, nekonečného
tunela. Optické klamy poukazujú na
limity vo vnímaní rôznych geometric-
kých štruktúr a farebných kombinácií.

MATEMATIKA A ZÁKLADNÉ
FYZIKÁLNE JAVY  
Hoci matematika a fyzika nepatria
medzi obľúbené predmety v škole, po
návšteve Aurelia sa to možno zmení.
Súbor exponátov Matematika okolo
nás umožňuje hravou formou vyko-
nať jednoduché štatistické experimenty
a objasňuje niektoré základné mate-
matické koncepty (geometriu, topo-
lógiu, aritmetiku). Zábavná logika po-
núka náučné hlavolamy, podnecujúce
kreativitu, predstavivosť a logické uva-
žovanie. Princípy zotrvačnosti, odstre-
divých a príťažlivých síl aj rovnováhy
už nebudú po vyskúšaní exponátov
pre návštevníkov záhadou. 

CHÉMIA A MATERIÁLY 
V tejto časti dominuje Svet materiá-
lov, dovoľujúci experimentovať s rôz-
nymi vlastnosťami materiálov a tiež
stretnúť sa s podivuhodnými materiál-
mi, akými sú ultrapevné vlákna, aero-
gél či kvapkajúca voda. Chémia hrou pri-
bližuje pohľad na chemické zloženie,
štruktúry a vlastnosti rôznych materiá-
lov. Prezrádza, ako vznikajú vône, odha-
ľuje záhady chemických vzorcov a ponú-
ka možnosť oboznámiť sa so smart
materiálmi. Veľký priestor je venovaný
aj vode a svetu kvapalín.

MECHANIKA, TERMIKA,
STROJÁRSTVO   
V tejto časti majú návštevníci priestor
na overenie zákonov mechaniky, ako
je zákon zachovania hybnosti či zákon
dopadu a odrazu, hravou interaktív-
nou formou. Nájdu tu napríklad biliar-
dový stôl s okrúhlym pôdorysom, ale
tiež hypotetické zariadenie perpetu-
um mobile. Mostné konštrukcie pre-
zentujú modely priehradových kon-
štrukcií, interaktívny model umožňuje
sledovať zaťažovanie nosníkov či kon-
štrukcie.

R, foto CVTI SR
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T
etovanie je v súčasnosti populár-
nejšie než kedykoľvek v histórii.
V Európskej únii sa zvýšil počet
ľudí s tetovaním z 5 %

v roku 2003 na 12 % v roku
2016 (60 miliónov ľudí), pričom
minimálne polovica z nich má
viac než jedno tetovanie. 

Spoločné výskumné centrum
Európskej únie (JRC) sa preto
rozhodlo preveriť bezpečnosť
a reguláciu atramentov použí-
vaných na tetovanie, respektí-
ve na tzv. stály mejkap.

TRETINA MLADÝCH 
Tetovanie je obľúbené najmä u mladých ľudí
– 30 % obyvateľov Európskej únie vo veku
16 až 34 rokov má tetovanie (v Spojených
štátoch amerických je tento podiel ešte väč-
ší – predstavuje až 40 % obyvateľstva danej
vekovej kategórie). Tetovanie vzniká vstrek-
nutím farebného atramentu do pokožky,
pričom sa toto vstreknutie robí tak, aby atra-
ment zostal v pokožke do konca života.
Vedie to k dlhodobému vystaveniu pokož-
ky vstreknutým chemikáliam, ako aj pro-
duktom ich potenciálnej degradácie.

V Európskej únii v súčasnosti neexistu-
je špecifická legislatíva, ktorá by tetovanie
a stály mejkap (polostále tetovanie pripo-

mínajúce mejkap) regulovala. Napriek
tomu pre ne, tak ako pre každý iný spo-
trebný výrobok, platí smernica 2001/95/EC,
podľa ktorej môžu byť na trh uvedené len
bezpečné výrobky.

STO FARBÍV A PRÍSAD 
V ATRAMENTE  
Väčšina tetovacích atramentov sa do Európ-
skej únie priváža zo Spojených štátov ame-
rických, ale atramenty na stály mejkap sa
vyrábajú aj v Európe. Všetky tieto atramen-
ty obsahujú kombináciu viacerých látok, ako
aj viac než 100 rôznych farbív a prísad. Použi-
té pigmenty nie sú vyrábané špecificky na
tetovania a vo všeobecnosti zvyknú obsa-
hovať nečistoty. Viac než 80 % využívaných
farbív sú organické chemikálie a vyše 60 %
z nich sú azopigmenty (organické pigmen-
ty dominujúce v žltých, červených a hnedých
farbách), z ktorých niektoré môžu vylučovať
karcinogénne aromatické amíny, zväčša ako
výsledok degradačného procesu v koži ale-
bo ich vystavenia ultrafialovému žiareniu
slnka či vystavenia laserovému žiareniu.

KOMPLIKÁCIE NIE SÚ
ZMAPOVANÉ  
V súčasnosti neexistuje štúdia, ktorá by
systematicky zbierala údaje o nežiaducich
účinkoch tetovania na zdravie ľudí, takže
skutočný rozsah prípadných zdravotných
komplikácií (hlavne dermatologického cha-
rakteru) zostáva do veľkej miery neznámy.

Väčšina spomínaných komplikácií má len
prechodný charakter a týka sa hojenia rán.
U približne 5 % ľudí s tetovaním sa však
môžu vyskytnúť bakteriálne infekcie, kto-
rých hrozba rastie s klesajúcou hygienou
prostredia, kde sa tetovanie vykonalo. Exis-
tujú však aj hlásenia iných zdravotných ťaž-
kostí spôsobených aplikáciou, ale čoraz čas-
tejšie aj odstraňovaním tetovaní. 

Hrozba rakoviny kože ako dôsledok teto-
vania nebola doteraz ani potvrdená, ani
vyvrátená. Štúdia JRC má za cieľ poskyt-
núť vedecký pohľad na rozhodovanie, či
existuje potreba regulácie v Európskej únii,
aby sa zaistila bezpečnosť atramentov a pro-
cesov využívaných pri tetovaní a aplikova-
ní stáleho mejkapu.

JK, foto JRC, Pixabay

Tetovacie atramenty obsahujú viac

ako 100 rôznych farbív a prísad.

Použité pigmenty nie sú vyrábané

len na tetovanie a vo všeobecnosti

zvyknú obsahovať nečistoty. 

Viac ako 80 % farbív používaných
pri tetovaní sú organické chemikálie 

a vyše 60 % z nich sú azofarbivá, 
z ktorých niektoré môžu 
uvoľňovať karcinogénne 

aromatické amíny.

Sú tetovanie a stály mejkap zdravotne bezpečné?
Európska únia sa rozhodla preveriť bezpečnosť 
a reguláciu atramentov používaných na tetovanie.  

KOŽA

Populárne
TETOVANIE
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Z
dravotníci si neustále kladú otáz-
ku, ako je možné, že spavá cho-
roba neopustí dedinu napriek
tomu, že neexistuje ani jeden

dedinčan, prípadne zviera, teda
nijaký živý tvor, ktorý by túto cho-
robu mohol prenášať a u ktoré-
ho by sa našli známky parazita
roznášajúceho spavú chorobu.
Vedci však túto záhadu zrejme
vyriešia, pretože zistili, že táto
choroba sa skrýva tam, kde by ju nikto neča-
kal – v ľudskej pokožke.

PRENÁŠAČOM 
JE MUCHA TSE-TSE  
Africkú spavú chorobu, nazývanú tiež afric-
ká trypanosomiáza, spôsobuje mikrosko-
pický, červovi podobný parazit, prenáša-
ný výhradne muchou tse-tse. Jej výskyt je
obmedzený, rovnako ako výskyt muchy
tse-tse (je známych asi 30 druhov tejto
muchy), na subsaharskú Afriku. Miestni ľudia
sa vyhýbajú miestam, kde žije veľa týchto
múch, ale politické nepokoje ich často donú-
tia, aby na takéto miesto vkročili. 

Po tom, ako sa človek nakazí, trvá týžd-
ne až roky, kým sa parazit dostane do

mozgu. Keď sa tam však dostane, spôso-
bí bolesti hlavy, triašky, dezorientáciu a pa-
ralýzu. Nakazení ľudia trpia narušením
spánku a náhlymi epizódami ospalosti a bde-

losti. Bez efektívnej liečby, ktorá si vyža-
dujú dlhé týždne v posteli, vedie choroba
takmer vždy ku kóme a následnej smrti.

ROČNE SA NAKAZIA 
TISÍCKY ĽUDÍ 
V 50. a 60. rokoch minulého storočia kles-
li počty nakazených na niekoľko tisíc za
rok a zdravotníci boli presvedčení, že cho-
roba zaniká, uviedla parazitologička Annet-
te MacLeodová z Glasgowskej univerzity.
Napriek tomu sa však niekoľko tisíc prípa-
dov ochorení za rok nikdy nepodarilo
odstrániť. 

Svetová zdravotnícka organizácia odhad-
la, že v súčasnosti sa chorobou každý rok
nakazí 7- až 10-tisíc ľudí a až 65 miliónov

ľudí pritom žije v oblastiach, kde je veľká
pravdepodobnosť infekcie spavou choro-
bou. V roku 2010 na ňu zomrelo približ-
ne 9-tisíc ľudí.

PARAZITY NIE SÚ V KRVI 
V posledných 20 rokoch MacLeodová pra-
videlne cestovala najmä do Guiney, aby
chorobu skúmala. Neprestávali ju zaují-
mať jej záhadné príchody a odchody. Keď
skúmala myši nakazené týmto parazitom,
všimla si, že sa parazit zahrabával do
pokožky zvieraťa. Na rozdiel od komárov,
ktoré sa zahryznú priamo do krvného obe-
hu, muchy tse-tse hryzú mäso. To dáva
parazitom, žijúcim v pokožke, príležitosť
kŕmiace sa muchy nakaziť.

MacLeodová hľadala neskôr parazity
spôsobujúce spavú chorobu vo vzorkách
viac ako tisícky ľudí a u niektorých ich aj
našla, hoci v tom čase nejavili žiadne prí-
znaky choroby. Dodatočné testovanie uká-
zalo, že myši s parazitmi v pokožke, ale
s nezistiteľným množstvom parazitov v krvi,
chorobu prenášali na muchy tse-tse, kto-
ré ich hrýzli. 

POKOŽKA RAJOM INFEKCIÍ  
MacLeodovej výskum naznačil, že pokož-
ka je zrejme rajom infekcií a ľudia, ktorí
ani nejavia žiadne príznaky ochorenia a ne-
majú v krvi takmer žiadne parazity, ešte
vždy môžu spavú chorobu prenášať, ak sú
pohryzení muchou tse-tse. Ak budú zdra-
votníci testovať len krv (čo je bežným
postupom pri hľadaní infekcie spavej cho-
roby), nevšimnú si pozostatky choroby,
ktoré zabraňujú jej úplnému zmiznutiu.
Bacilonosiči sú tajnými skrýšami, ktoré cho-
robu držia pri živote.

James Morris z Clemsonskej univerzity
podotkol, že ak budú MacLeodovej ziste-
nia potvrdené dodatočným testovaním,
bude to znamenať významný pokrok v boji
so zákernou chorobou. Naznačil, že para-
zity sa možno skrývajú aj v tukovom tka-
nive. Dôležitým zistením je však skutoč-
nosť, že súčasná diagnostika spavej cho-
roby je zúfalo nedostatočná.

JK

Nebezpečenstvo africkej spavej choroby prekonáva snáď
len jej záhadná povaha – už desaťročia sa z postihnutých
dedín náhle vytráca, aby sa do nich bez akéhokoľvek
zjavného dôvodu o niekoľko týždňov či mesiacov vrátila. 

SPAVÁ CHOROBA
skrytá v pokožke

V oblastiach s vysokou hrozbou

infekcie spavou chorobou žije 

až 65 miliónov ľudí.  

Počet úmrtí na spavú chorobu na 100 000 obyvateľov v roku 2002, 
foto wikipédia/Richard Wheeler

Mucha tse-tse, foto Britannica.com

0

Africká trypanosomiáza

Počet úmrtí 
na 100 000 obyvateľov

160
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Č
ím je pravdepodobnosť vyteče-
nia roztavenia jadrového paliva
menšia, tým silnejšie emócie
vzbudzuje. Na to, aby sa dala

takáto možnosť úplne vylúčiť, je potrebné
špeciálne zariadenie, ktoré sa nazýva lapač
taveniny. Používajú ho niektorí dodávate-
lia jadrových blokov s reaktormi generácie
III+. Ide o jedno z najmodernejších zaria-
dení v súčasnej jadrovej energetike.

VZNIK POJMU ČÍNSKY
SYNDRÓM
V polovici 60. rokov minulého storočia sa
začali jadroví fyzici zamýšľať nad otázkou,
či sú núdzové systémy chladenia schopné
zabrániť ťažkej havárii spojenej s tavením
paliva. Americký fyzik Ralph Lapp, účast-
ník projektu Manhattan (vývoj atómovej
bomby v USA), sa neskôr stal známym po-
pularizátorom vedy a v roku 1971 publiko-
val článok s názvom Thoughts on Nuclear
Plumbing venovaný chladiacim systémom
jadrových elektrární a ich potenciálnemu
zlyhaniu. Odvolával sa na teoretikov, kto-

rí vyrátali, že pri hypotetickej vážnej havá-
rii spojenej s tavením paliva by mohlo dôjsť
k tomu, že tavenina sa pretaví stenou reak-
tora aj betónovými základmi elektrárne
a pre tento jav prvýkrát použil termín čín-
sky syndróm. Inšpiroval ho k tomu vtip,
ktorý zdôrazňuje extrémne malú pravde-
podobnosť takej udalosti a ktorý hovorí,

že by sa tavenina pretavila celou zeme-
guľou a vyšla by na povrch na opačnej stra-
ne, v Číne.

K rozšíreniu pojmu čínsky syndróm pri-
spel rovnomenný americký film o havárii
americkej jadrovej elektrárne z roku 1979.
Dej filmu ukazoval haváriu, pri ktorej došlo
k roztaveniu paliva. Iróniou osudu je, že
12 dní po premiére filmu došlo k havárii
druhého bloku elektrárne Three Mile
Island, priebeh ktorej bol čiastočne zhod-
ný so scenárom filmu. Časť paliva sa roz-
tavila, ale nedošlo k úniku radiácie mimo
priestorov elektrárne. Termín čínsky syn-
dróm sa tak ustálil ako označenie najváž-
nejšej nadprojektovej havárie spojenej
s roztavením paliva a jeho prienikom do
životného prostredia.

MIÓNY URČIA ROZSAH
POŠKODENIA REAKTORA
V súvislosti s tavením paliva sa odohral
zaujímavý prípad, keď následky havárie
našli využitie aj v základnom výskume. Roz-
tavená zmes paliva a konštrukčných mate-
riálov (nazývaná corium) je veľmi rádioak-
tívna a nie je teda možné prísť k reaktoru
a pozrieť sa, koľko paliva sa roztavilo a či
sa pretavilo aj z reaktora von. Táto informá-
cia má však zásadný význam pri plánova-
ní likvidácie následkov havárie v japonskej
jadrovej elektrárni Fukušima 1. Elektráreň
preto nadviazala spoluprácu s japonským
výskumným ústavom High Energy Acce-
lerator Research Organization, ktorý jej
dodal detektory miónov.

Mióny sú vysokoenergetické subató-
mové častice, ktoré vznikajú pri dopade
kozmického žiarenia do vrchných vrstiev
zemskej atmosféry. Približne 10 000 týchto
častíc dopadá každú minútu na zemský
povrch a neškodne prechádza celou Ze-
mou. Meraním zmien dráhy miónov po
preletení cez objekt možno určiť jeho hus-
totu, čo je použiteľné na odlíšenie uránu,
ktorý má veľmi veľkú hustotu v porovna-
ní s oceľovým a betónovým konštrukčným
materiálom. Merania z roku 2015 a 2016

JADROVÁ ENERGETIKA

Pojem čínsky syndróm označuje veľmi vážnu haváriu
jadrovej elektrárne, pri ktorej dôjde k roztaveniu paliva 
a k jeho prieniku do okolia elektrárne. Úplné vylúčenie
takejto havárie zabezpečuje špeciálne zariadenie, ktoré
sa volá lapač taveniny.  

Čínsky SYNDRÓM
nehrozí

Lapač taveniny pre Ostroveckú
jadrovú elektráreň v Bielorusku

Prvý lapač taveniny inštaloval
Rosatom v čínskej jadrovej
elektrárni Tianwan.
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vykonané na prvom a druhom bloku po-
škodenej fukušimskej elektrárne ukázali,
že väčšia časť paliva sa roztavila, tavenina
stiekla do spodnej časti reaktorových ná-
dob, ale nedošlo k žiadnemu veľkému úni-
ku taveniny do priestoru pod reaktorom.

POISTKA PROTI 
ČÍNSKEMU SYNDRÓMU
Rozvoj jadrovej energetiky pokračuje aj po
haváriách v elektrárňach Černobyľ, Three
Mile Island a Fukušima 1. Súčasťou novo-
vyvíjaných elektrární je aj ochrana život-
ného prostredia pred únikom coria do
životného prostredia. Veľký krok v bezpeč-
nosti znamenajú reaktory generácie III+,
z ktorých sa ako prvý do prevádzky dostal
prvý blok Novovoronežskej jadrovej elek-
trárne II, ktorý vyrába elektrinu od augus-
ta 2016 a od konca októbra funguje na
plný výkon. Nachádza sa tu reaktor VVER-
-1200, ktorý je odolný proti čínskemu syn-
drómu vďaka lapaču taveniny umiestne-
nému pod reaktorom.

Lapač taveniny vyvinuli pre tento reak-
tor v rokoch 1994 až 2006 ruskí projektanti
a konštruktéri z niekoľkých spoločností zo
štruktúry Rosatomu a vedci z výskumného
ústavu I. V. Kurčatova. Pri vývoji využili aj
výsledky ruských výskumov z konca 80. ro-
kov minulého storočia.

OBETNÝ MATERIÁL
V bloku typu VVER-1200 je lapač taveni-
ny umiestnený priamo pod reaktorovou
nádobou a tvorí ho kovová nádoba tvaru
misy. Vnútri sa nachádza tzv. obetný mate-
riál, ktorý zastaví taveninu a zabráni jej vy-
tečeniu na betónový ochran-
ný obal reaktora. Počas vývoja
sa uskutočnilo viac než 2 000
experimentov s cieľom nájsť
optimálne chemické zloženie
obetného materiálu a ďalších
komponentov lapača.

Druhou dôležitou funkciou
lapača je zaistenie podkritic-
kosti taveniny, teda zabrá-
nenie rozbehnutia reťazovej
štiepnej reakcie. V prípade havárie a zachy-
tenia taveniny lapačom jej priestorové roz-
delenie zabezpečí v roztavenom palive
a konštrukčných materiáloch také pod-
mienky, že je vylúčená reťazová štiepna
reakcia.

Treťou funkciou je obmedzenie vzniku
vodíka. Pri vážnej havárii vzniká pri kon-
takte vody s rozpáleným pokrytím jadro-

vého paliva a v dostatočnej koncentrácii
môže spôsobiť aj výbuch reaktorovej bu-
dovy.

KONŠTRUKCIA LAPAČA
Samotný lapač je dvojitý, vnútorná stena
má hrúbku 60 mm, vonkajšia 30 mm a me-
dzi nimi je vysokoteplotný betón. Vnútri sú
naskladané kazety s obetným materiálom,
čo je keramická zmes založená na oxidoch
železa a hliníka. Presné zloženie zmesi je
chránené patentom a je výsledkom mno-
horočných experimentov. Obetný materiál
reaguje s taveninou a bráni tomu, aby roz-
tavila vonkajšiu stenu nádoby lapača. Lapač
taveniny je zvonku chladený vodou a celko-
vo ide o pasívny bezpečnostný prvok. Je ma-
ximálne spoľahlivý a jeho použitie nevyža-
duje zásah obsluhy elektrárne ani napájanie
elektrinou.

INŠTALÁCIU ZABEZPEČÍ
ŠPECIÁLNY POSTUP
V nových elektrárňach používajú lapač
taveniny spoločnosti Rosatom a Areva.
Prvýkrát sa inštaloval v čínskej jadrovej elek-

trárni Tianwan, kde Rosatom postavil dva
bloky s reaktormi VVER-1000. S lapačom
sa stretneme aj v indickej jadrovej elek-
trárni Kudankulam, kde sú dva bloky typu
VVER-1000 tiež postavené Rosatomom. 

Lapač taveniny je súčasťou typového pro-
jektu bloku s reaktorom VVER-1200, ktorý
sa stavia v ruských elektrárňach Novovoro-
nežská II a Leningradská II a v bieloruskej
Ostroveckej elektrárni. 

SÚČASŤ VŠETKÝCH
PROJEKTOV
Montáž lapača taveniny vyžaduje vysokú
profesionalitu pri vykonávaní stavebných
prác. Rosatom stavia jadrové elektrárne
sériovo a má tento postup rozpracovaný
do detailov. Príkladom môže byť Novovo-
ronežská JE-II, kde montáž 137-tonovej
nádoby lapača trvala 30 minút. V súčas-
nosti je lapač taveniny súčasťou všetkých
projektov Rosatomu v Rusku aj v zahrani-
čí a zaručuje, aby nemohol nastať scenár
podľa čínskeho syndrómu za akýchkoľvek
nepredvídateľných udalostí. Nové projek-
ty pripravuje Rosatom vo Fínsku, Maďar-
sku, Egypte a Turecku.

R 
Foto Rosatom
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Lapač taveniny v jadrovej elektrárni

zabraňuje vytečeniu rádioaktívnej

taveniny, zabezpečuje jej 

podkritické množstvo a obmedzuje

vznik vodíka.

Montáž lapača taveniny 
v elektrárni Leningradská II

Prierez 
lapačom taveniny

Montáž lapača



A
k sa nám zdá, že vývoj televízie
bol iba logickým pokračovaním
vývoja rozhlasu, ostaneme po
oboznámení sa s niektorými do-

teraz menej známymi informáciami trocha
prekvapení.

Príroda už veľmi dávno predvádzala nie-
ktoré svoje zaujímavé optické záhady: dúhu,
blesky, zatmenia... Asi jej najprekvapujú-
cejším zázrakom bola fatamorgána. A tú
príroda vymyslela ešte oveľa skôr, ako jej
mohol človek zatlieskať. Ľudia jej iba ove-
ľa neskôr dali meno, vytvorili teórie objas-
ňujúce jej fyzikálne princípy... a niektorí
možno fantazírovali o tom, ako by sa to
dalo napodobniť. A trvalo veľmi dlho, kým
sa to podarilo.

PRAPOČIATKY
Znázornenie pohybu rozkreslením jeho
jednotlivých fáz prekvapilo archeológov
už na staroegyptských kresbách a maľ-
bách. Vrcholom takejto tvorby je zrejme

rozfázovanie zápasu čiernej a bielej posta-
vy do viac ako 200 fáz. To principiálne zod-
povedá súčasným kresleným animáciám.
Rozfázované pohyby sa vyskytujú pomer-
ne často aj na gréckych vázach.

Zaujímavým technickým prístrojom umož-
ňujúcim znázornenie obrazu pomocou
svetelných lúčov bola camera obscura
(z latinčiny, tmavá komora).

Aj keď sa vám môže zdať, že sme came-
ru obscuru pritiahli za vlasy do histórie
vývoja televízie, napíšme si o nej viac. Mys-
lím si, že si to vo vzťahu k televízii zaslúži
nielen svojím názvom, prekvapujúco zhod-
ným s kamerou, ktorá je začiatkom tele-
vízneho reťazca. Možno vás zaujme aj to,
že camera obscura bola súčasne sníma-
cím aj reprodukčným zariadením.

V literatúre nájdeme viaceré popisy jej
konštrukčného vytvorenia, a najmä rôzne
dátumy jej zhotovenia. 

Podľa mojej predstavy (vytvorenej na
základe syntézy rôznych informácií z lite-
ratúry) mohlo to byť tak, že niekto (väzeň,
mních, pustovník...), nachádzajúci sa v tma-
vej miestnosti (z toho asi aj názov came-
ra obscura), ktorá mala na jednej stene iba
malú dierku (možno kľúčovú), zbadal, že
na náprotivnej stene vidí obraz toho, čo
sa odohráva vonku.

POHNI ROZUMOM
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KLUB TVORIVOSTI
Obľúbená šesťdesiatnička – televízia (36)
V predošlých dvoch častiach našej rubriky sme sa dozvedeli, čo všetko museli
vynálezcovia povymýšľať, aby rozhlas prehovoril naozaj ľudskou rečou. Teraz sa
pozrime na to, z čoho sa zrodila televízia a ako získavala obraz.  

Rozfázovaná kresba na gréckej váze

Camera obscura pre maliarov Pozorovacie zariadenie využívajúce princíp camery obscury, z publikácie Zneuznaní Edisoni



Prvé zámerne vytvorené camery obscu-
ry boli naozaj miestnosti alebo stany.  

K tým, ktorí popísali jej princíp, patril aj
Aristoteles, a ešte podrobnejšie Roger Ba-
con v roku 1267. 

Ako pomôcke na experimentovanie
s optickými javmi, ale aj ako praktickej
pomôcke pre umelcov, sa camere obscu-
re venoval aj Leonardo da Vinci.

Johannes Kepler používal špeciálne upra-
vený stan, v ktorom mal zabudovaný ob-
jektív aj zrkadlo. Pri svojich astronomických
výskumoch premietal obraz na kresliacu
tabuľu.  

Koncom 17. storočia boli známe viace-
ré typy camery obscury vyrobe-
né z drevených skriniek so šošov-
kou, zrkadlom a matnicou, na
ktorú sa premietal obraz. Také-
to camery obscury používali naj-
mä maliari, ktorým to uľahčilo
ich robotu. 

Cameru obscuru využívali aj
uznávaní maliari, ale nechválili
sa tým. Niektorých odhalili iba
nedávno pri porovnaní ich diel
s ešte existujúcimi znázornený-
mi objektmi. Prejavil sa rozdiel
medzi perspektívou danou šo-
šovkou, použitou v camere ob-
scure, a perspektívou vnímanou
voľným okom.

Nezvyčajný variant camery
obscury sme našli v publikácii
Zneuznaní Edisoni (CIRKL, J.:
Zneuznaní Edisoni. Svoboda,
Praha 1979). Jej funkciu objas-
ňuje nasledujúci popis obrázku:
„Zariadenie na obranu prístavu
v Terste má za základ veľkú ca-
meru obscuru. Zmenšený obraz
sa premieta na stôl tvaru tabu-

le, kde slúžiaci dôstojník môže pohodlne
pozorovať každý pohyb v prístave, v jeho
okolí a v prípade nebezpečenstva včas
vydať patričné pokyny, aby bolo hroziacej
udalosti zabránené.“

NASTUPUJE ELEKTRINA
Jakob Sebastiaan Reusser už v roku 1786
odporúčal nalepiť písmená z kovovej fólie
na sklo a osvetľovať ich výbojmi trecej elek-
triny prenášanej na diaľku v poradí, v akom
sú usporiadané vo vysielanej správe (tele-
text pred viac ako 200 rokmi...).

O pol storočia neskôr mal Alexander
Bain viac poznatkov a najmä technických

možností, keď vytvoril tzv. chemický tele-
graf. 

Už v roku 1848 sa pomocou podobných
zariadení prenášali na trase medzi New
Yorkom a Bostonom celkom vydarené
obrázky.

Obdobne pracoval aj kopírovací telegraf
florentského abbého Giovaniho Caselliho,
ktorý vyskúšal v roku 1861 medzi Parížom
a Amiensom, a neskôr dokonca aj na via-
cerých trasách vo Francúzsku a Rusku.

Telegrafy prenášajúce obrázky sa ďalej
zdokonaľovali.

Ešte sa vám zdá, že sme ďaleko od tele-
vízie? Ak si uvedomíme, že Bain prenášal
obraz po jednotlivých riadkoch, rôzne sve-
telné hodnoty premieňal na rôzne hod-
noty elektrického signálu (spojený, resp.
prerušený obvod) a zabezpečoval syn-
chronizáciu medzi vysielačom a prijíma-
čom, zistíme, že základné princípy televí-
zie boli známe už pred viac ako 150 rokmi.
Niektorí ste si možno uvedomili, že pri pre-
nosoch obrázkov pomocou Bainových prí-
strojov museli byť vysielač a prijímač spo-
jené drôtmi. 

Televíziu sme dlhé desaťročia vnímali
ako bezdrôtovú. Už niekoľko desaťročí sa
vďaka káblovej televízii vraciame k tomu,
že signál do našich prijímačov prichá-
dza znova po drôte (možno po optickom
kábli).

ZOPÁR CHRONOLOGICKÝCH
ÚDAJOV
• Už v roku 1947 sa podarilo rádioama-
térom zachytiť prvé televízne vysielania
z Londýna a Paríža; o niekoľko rokov ne-

skôr aj z Moskvy.
• V roku 1950 sa pokus-
ne predvádzalo televízne
vysielanie aj na Slovensku;
napríklad na stretnutí krát-
kovlnných amatérov na
Sliači. V roku 1951 aj v aule
SVŠT (Slovenská vysoká
škola technická, teraz Slo-
venská technická univerzi-
ta).
• Dňa 1. mája 1953 sa
uskutočnilo prvé verejné
vysielanie Československej
televízie.
• Dňa 3. novembra 1956
sa uskutočnilo vysielanie
z televízneho štúdia Bra-
tislava. Prvým programom
bolo vystúpenie SĽUK-u
a odhaduje sa, že ho moh-
li sledovať diváci na asi 500
televízoroch.

Ing. Štefan Holakovský
Patentová a známková

kancelária GENiUM®
Foto archív autora

POHNI ROZUMOM

Quark I december 2016 49

Obrázok prenesený Caselliho pantelegrafom

Prvý hromadne vyrábaný československý televízor Tesla 4001A. Vyrábal sa v rokoch 1953 – 1957, umožňoval príjem jediného,
pevne naladeného TV kanálu, a disponoval kruhovou obrazovkou s priemerom 25 cm s obdĺžnikovým bakelitovým rámikom, 
foto wikipédia/Wolfgang Sauber.
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Za vynálezcu naozaj funkčného telefónu je najčastejšie poklada-
ný Alexander Graham Bell. Ten chcel najprv zostrojiť prístroj ako
pomôcku pre jeho hluchonemých žiakov. Prekvapujúce je, že
Bellov telefón pracoval na dômyselnom princípe, ktorý
dokonca nepotreboval ani batériu. Mikrofón a slúchadlo
boli totožné. 

Aj napriek tomu, že Bellov telefón bol už prakticky použi-
teľný, často ho považovali iba za fyzikálnu hračku. Až na
Svetovej výstave v roku 1876 nastal zvrat, keď tam zaujal bra-
zílskeho cisára. Zrejme to ovplyvnilo vedenie výstavy až tak, že
Bellovmu telefónu udelilo zlatú medailu.

Na obrázku sú dva exponáty telefónov Bellovho typu, ktoré sa
mi podarilo získať na medzinárodnej internetovej aukcii z USA.

Štefan Holakovský
Foto autor

V jazykovej praxi sa nezriedka môžeme
stretnúť so slovným spojením valná hro-
mada napríklad v takýchto výpovediach:
valná hromada akciovej spoločnosti, val-
ná hromada urbárskeho spolku, valná
hromada občianskeho združenia, valná
hromada Slovenského zväzu malého fut-
balu, valná hromada OSN, pozvánka na
valnú hromadu, právo hlasovať na val-
nej hromade. Základom slovného spoje-
nia valná hromada je podstatné meno
hromada, ktoré má v súčasnej spisovnej
slovenčine viacero významov, a to „navŕ-
šené množstvo niečoho, hŕba, kopa“,
napr. hromada papiera, s príznakom
malej expresívnosti má význam „veľké
množstvo niečoho, veľa“, napr. hroma-
da nezodpovedaných otázok, a „veľké
(neusporiadané) množstvo ľudí“, napr.
vypočuť hromadu svedkov (bližšie pozri
v Slovníku súčasného slovenského jazy-
ka H – L, 2011). Z naznačeného vyplýva,
že slovo hromada v slovnom spojení val-
ná hromada nie je vhodné. Namiesto slo-
va hromada je v citovanom slovnom spo-

jení odôvodnené používať slovo zhro-
maždenie, ktoré má podľa Krátkeho slov-
níka slovenského jazyka (2003) základ-
né významy „organizované stretnutie
väčšieho počtu ľudí so spoločným cie-
ľom“, resp. „inštitúcia, ktorá schvaľuje a
vydáva zákony, zákonodarný zbor“. Slov-
né spojenie valné zhromaždenie, kto-
ré sa používa aj ako právnický termín,
má význam „zhromaždenie všetkých
členov (nejakého spolku, organizácie,
spoločnosti a pod.)“. Preto aj slovné spo-
jenia citované na začiatku majú mať
náležitú podobu valné zhromaždenie
akciovej spoločnosti, valné zhromažde-
nie urbárskeho spolku, valné zhromaž-
denie občianskeho združenia, valné zhro-
maždenie Slovenského zväzu malého
futbalu, Valné zhromaždenie OSN, pozván-
ka na valné zhromaždenie, právo hlaso-
vať na valnom zhromaždení.

Zostáva ešte zaujať stanovisko k použí-
vaniu názvu celosvetovej organizácie,
ktorá má v slovenčine skratku OSN, a náz-
vu jedného z jej hlavných orgánov, t. j.

valného zhromaždenia. Pravopisne nále-
žitá podoba názvu celosvetovej organi-
zácie je Organizácia Spojených národov.
V tomto názve sa veľké začiatočné pís-
meno píše nielen na jeho úplnom začiat-
ku, teda v slove Organizácia, ale aj v slove
Spojených. Dôvodom na takéto písanie
je okolnosť, že súčasťou názvu Organi-
zácia Spojených národov je aj vlastné
meno Spojené národy, čo bol názov pro-
tifašistickej koalície 26 štátov počas dru-
hej svetovej vojny, ktorá vznikla v roku
1942 a ktorá dala základ na vznik Orga-
nizácie Spojených národov v roku 1945.
Podľa pravopisných pravidiel platných
v slovenčine totiž vlastné meno, vstupu-
júce do nového názvu, zachováva si spô-
sob písania aj v novom názve (porov.
Národná rada Slovenskej republiky, Jazy-
kovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej
akadémie vied, Bzince pod Javorinou,
Vyšné Ružbachy). Rovnako to platí aj
v názve jedného z najvyšších orgánov
Organizácie Spojených národov, t. j. v náz-
ve Valné zhromaždenie Organizácie Spo-
jených národov, ale aj v názvoch Bez-
pečnostná rada Organizácie Spojených
národov, Charta Organizácie Spojených
národov. 

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

OPÝTALI SME SA JAZYKOVEDCOV...
... na náležité používanie názvu jedného z hlavných 
orgánov OSN

Prenos ľudskej reči po drôtoch bol veľkým
lákadlom pre mnohých tvorcov. Za vynálezcu
prvého funkčného telefónu sa niekedy považuje
nemecký profesor Johan Philips Reis, hoci sa to
nepodarilo jednoznačne preukázať. 

Prvé (?) telefóny

OKIENKO DO HISTÓRIE TECHNIKY



S
amuel Roth sa narodil 18. decem-
bra 1851 v chudobnej rodine v pod-
tatranskom Vrbove. Po absolvo-
vaní gymnázia v Kežmarku mal ísť

študovať teológiu, ale napokon sa zapísal
na štúdium prírodných vied na univerzite
v Pešti. Napriek finančným ťažkostiam v ro-
ku 1874 skončil štúdium s vynikajúcim pro-
spechom a s doktorátom. Hneď sa stal pro-
fesorom vyššej reálky v Levoči a od roku
1887 bol riaditeľom tejto školy. Popri tom
pôsobil aj ako škôldozorca evanjelickej
cirkevnej obce. V Levoči napokon po krát-
kej niekoľkodňovej chorobe 17. novembra
1889, ako 38-ročný, zomrel.

JASKYNIAR 
Pri vyučovaní vychádzal Samuel Roth z naj-
modernejších pedagogických zásad a prí-
ťažlivým spôsobom sa usiloval poskytnúť
žiakom čo najviac vedomostí. Vštepoval
im lásku k vedám a oduševnenie pre krá-
sy prírody.

Ako vedec sa zaoberal geológiou, gla-
ciológiou, limnológiou (štúdium vnútro-
zemských vodných plôch) i speleológiou.
Najväčšmi mu však učarovali jaskyne, a to
až do takej miery, že sa v nich cielene vŕtal,
takže ho odborná verejnosť oprávnene
považuje za otca slovenskej speleoarcheo-
lógie. 

V roku 1874 robil geologické výskumy
v okolí Dobšinej. Skúmal aj jaskyňu Aksa-
mitka, v ktorej našiel prvé paleolitické nále-
zy (kostený hrot a dve kamenné čepele)
na Spiši a v Karpatskej kotline vôbec. 

Ako prvú Samuel Roth dôkladne pre-
skúmal jaskyňu pri obci Poráč. Bola to dáv-
no známa jaskyňa, domáci ju považovali
za skrýšu drakov a dodnes je známa ako
Šarkanova diera. Navštívili ju viacerí do-
máci vzdelanci, ba aj sliezsky univerzitný
profesor Paul Scholz. Ich nálezy ho zauja-
li, a preto o tom upovedomil Uhorskú krá-
ľovskú prírodovedeckú spoločnosť. Tá
S. Rotha na začiatku roku 1878 poverila,
aby jaskyňu preskúmal. Najprv sa oboz-
námil s geologickou stavbou širšieho oko-
lia. Opísal kvapľovú výzdobu a vysvetlil

vznik kvapľov. Jaskyňu aj zameral a načrtol
jej plánik. 

Zaoberal sa však aj vznikom jaskýň, pri-
čom upozornil, že nie všetky jaskyne vznik-
li rovnakým spôsobom.

ARCHEOLÓG 
Hlavným cieľom Rothovho výskumu jas-
kyne však boli vykopávky. S najatými ro-
botníkmi vykopal niekoľko sond. Už pod
povrchom nachádzal kosti medveďa jas-
kynného (Ursus spelaeus), najmä zuby,
stavce, články prstov, úlomky holenných
kostí, rebrá i čeľuste. Pri kopaní objavili
aj dve vrstvy s uhlíkmi, v ktorých našli
úlomky keramiky či nástroje z kosti alebo
z kameňa. S. Roth predpokladal, že jas-
kyňa bola osídlená v období neolitu.

Aj v susednej menšej jaskyni – dnešná
jaskyňa Chyža – našiel úlomky kostí med-
veďa jaskynného.

Samuel Roth sa vo svojich výskumoch
neobmedzoval len na oblasť Spiša. V cho-
tároch abovských obcí Veľká Lodina a Ru-
žín navštívil v lete 1879 štyri dávno známe
jaskyne. Sprevádzal ho sliezsky prírodove-
dec Karl Kolbenheyer (1841 – 1901), kto-
rý tieto jaskyne zameral. Výsledky vyko-
pávok vo Veľkej Ružínskej jaskyni boli veľmi
prekvapujúce, a preto ju v nasledujúcom
roku navštívil ešte dva razy. Našiel v nej
veľa kostí rozličných živočíchov, ale aj kul-

túrne vrstvy s črepmi keramiky. O týchto
svojich výskumoch publikoval štúdiu. Publi-
kované výsledky však napadol významný
maďarský geológ Lajos Lóczy (1849 – 1917).
Uhorská geologická spoločnosť preto vysla-
la na miesto komisiu troch odborníkov
z rozličných vedeckých oblastí. Komisia
vyvrátila Rothove tvrdenia, ale neskoršie
výskumy ich potvrdili.

V roku 1880 z poverenia Uhorského kar-
patského spolku preskúmal Samuel Roth
Lipovskú jaskyňu v pohorí Branisko, ale aj
Ľadovú jaskyňu v Dreveníku pri Spišskom
Podhradí. Ďalej to bola priepasť Jatky na
Geravách pri Spišských Hrabušiciach i nie-
koľko jaskýň v oblasti Tatier a Pienin. V Be-
lianskych Tatrách to boli Alabastrová jas-
kyňa, Ľadový sklep, Muránska jaskyňa či
Zbojnícka jaskyňa. V každej zo skúmaných
jaskýň robil Samuel Roth vykopávky, ale
meral aj teploty vzduchu. V jaskyniach
Belianskych Tatier našiel veľa paleontolo-
gického, ale aj archeologického materiá-
lu. Archeológ Ferenc Pulszky (1814 – 1897)
tvrdil, že jaskyne boli osídlené až v neoli-
te. Samuel Roth s tým nesúhlasil – tvrdil,
že to bolo už v paleolite. Neskoršie výsku-
my mu dali za pravdu.

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.
Foto archív autora
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Zakladateľ slovenskej
speleoarcheológie

OSOBNOSTI VEDY

V druhej polovici 19. storočia pôsobil na Spiši vynikajúci
prírodovedec Samuel Roth, ktorého považujeme 
za zakladateľa slovenskej speleoarcheológie. 

Rothov plán Poráčskej jaskyne



Matematické pele-mele^ ^

VIANOČNÝ AEROBIK PRE MOZGOVÉ BUNKY

Prajeme vám počas adventného 
času pokoj i radosť a veríme, 
že budete mať aj pohodu 
pri riešení najnovších úloh 
na tejto strane. Ich výsledky  
nájdete, ako obvykle, na strane 54.

1. ÚLOHA
Dokážete sfúknuť sviečku? Z papiera si urobte
kužeľ a položte pred neho zapálenú sviečku tak,
ako vidno na obrázku. Ak sa pokúsite sfúknuť
sviečku cez užší koniec, nepodarí sa vám to. 
Ako by ste mohli byť úspešnejší? 

Hlavolamy

3. ÚLOHA
Aké číslo treba
doplniť miesto 
otáznika?  

AB

2. ÚLOHA
Doplňte do štvorčekov písmená A, E, K,
M, O, P, R tak, aby sa v každom riadku 
a stĺpci nachádzalo iba jedno písmeno
(neopakovalo sa). Rovnako tak aj v kaž-
dej farebnej ploche. Keď uložíte vylúšte-
né písmená označené číslicami podľa
postupnosti, dostanete vianočnú 
tajničku. Čo ukrýva? 

KM
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6. ÚLOHA
Riešte sústavu rovníc:        
x - 1 49 = y-1 343

Vianočná prémia
Na Štedrý deň sa zišla večer celá rodina – babka, dedko, mama, otec a ich deti:
dvojičky Danka a Janka aj syn Imro. A práve on vymyslel úlohu, ktorá sa týka-
la ich rodiny:

Súčet rokov všetkých prítomných osôb mužského pohlavia je 110 rokov.
Rovnako aj súčet rokov všetkých prítomných osôb ženského pohlavia, ako
aj súčet rokov dedka, mamy a Imra je 110 rokov. Imro so sestrami majú
spolu 22 rokov. Pred dvoma rokmi mal Imro 2-krát viac rokov ako Danka.
O 6 rokov budú mať dedko a babka spolu 150 rokov. Koľko rokov má kaž-
dý z prítomných?

KIK

√ √

4. ÚLOHA
Vypočítajte (bez kalkulačky):  

x = - log3 log3
3   3 3. 

5. ÚLOHA
Nájdite riešenie exponenciálnej rovnice: 

3  3x + 7 7  7x - 2

=             
7              3         .

√√

( ) ( )



OTESTUJTE SA
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1. Slovom Izrael sa už vyše 3 000 rokov
označuje v bežnom aj náboženskom
použití nielen židovský národ, ale aj
izraelská krajina. Podľa Biblie bol tak-
to pomenovaný po zápase s Bohom 
a) Abrahám
b) Jakub
c) Izák
d) Dávid

2. S Izraelom úzko súvisí kresťanstvo,
ktorého ústrednou postavou je Ježiš
Kristus. Od jeho narodenia sa delí po-
čítanie rokov na pred Kristom a po
Kristovi, resp. pred naším letopočtom
či nášho letopočtu. Ježiš Kristus sa na-
rodil
a) v Ain-Karime
b) v Jeruzaleme
c) v Betleheme
d) v Nazarete

3. Izrael je jedinou krajinou na svete,
v ktorom sa život a udalosti odvíjajú
podľa židovského kalendára. Je to lu-
nisolárny kalendár, ktorý kombinuje
princíp slnečného a mesačného kalen-
dára, a tak sa usiluje kompenzovať
nevýhody oboch kalendárov. Dĺžka
mesiacov zodpovedá dĺžke mesačné-
ho cyklu (t. j. približne 29,5 dňa), za-
tiaľ čo dĺžka roka sa riadi rokom tro-
pickým, t. j. časom, keď sa Slnko vráti
na svoje pôvodné miesto na eklipti-
ke. Roky sa v židovskom kalendári po-
čítajú od tradičného dátumu stvore-
nia sveta. Začiatkom tohtoročného
októbra slávili židia Nový rok
a) 5577
b) 5677
c) 5777
d) 5877

4. Dňa 29. 11. 1947 Valné zhromažde-
nie OSN schválilo plán na rozdelenie
Palestíny na dva nezávislé štáty, arab-
ský a židovský. Anglický mandát nad
Izraelom sa skončil 15. 5. 1948. Deň
predtým, v piatok 14. 5. 1948, sa v Tel
Avive zišla židovská Dočasná štátna
rada, ktorej predstaviteľ David Ben

Gurion slávnostne vyhlásil vznik nové-
ho štátu Izrael. Začali vznikať nové
inštitúcie. V roku 1952 štát Izrael po-
núkol Albertovi Einsteinovi, aby sa stal
a) predsedom akadémie vied
b) šéfom jadrového výskumu
c) predsedom parlamentu
d) prezidentom

5. Na hraniciach Izraela a Jordánska
sa nachádza slané bezodtokové jaze-
ro, ktoré sa, paradoxne nazýva more
– Mŕtve more. Jeho rozloha je 1 050 km2

a je to nielen najnižšie položená vod-
ná plocha na zemskom povrchu, ale
aj najnižšie položené miesto na Zemi.
Plocha a brehy Mŕtveho mora sú 423
metrov pod úrovňou mora, pričom
jeho dno leží pod hladinou svetové-
ho oceánu ďalších 
a) 374 m
b) 388 m
c) 398 m
d) 402 m

6. Mŕtve more je hyperslané jazero,
to znamená, že obsahuje významné
koncentrácie chloridu sodného alebo
iných minerálnych solí, ktoré pre-
vyšujú úroveň solí v oceáne. Slanosť

Mŕtveho mora dosahuje až 33,7 %, pri-
čom priemerná salinita obyčajnej mor-
skej vody je
a) 35 ‰
b) 40 ‰
c) 45 ‰
d) 50 ‰

7. Izraelčania využívajú priaznivé geo-
grafické podmienky na výrobu solár-
nej energie, v jej produkcii na osobu
sú na prvom mieste na svete. Na ohrev
vody používa solárne panely viac ako
a) 6 z 10 izraelských domácností
b) 7 z 10 izraelských domácností
c) 8 z 10 izraelských domácností
d) 9 z 10 izraelských domácností

8. Okrem USA má Izrael najviac začína-
júcich firiem, takzvaných start-upov,
na obyvateľa. Malá krajina na Blízkom
východe sa vyšvihla medzi hlavných
svetových vývozcov špičkových tech-
nológií. Izrael, ako krajinu svojho vzni-
ku, však nemožno uviesť pri produkte
a) nabíjacie NiCd batérie
b) USB flash disk
c) epilátor
d) kvapková závlaha

9. Štyria izraelskí študenti v júli 1996
založili firmu Mirabilis s úmyslom zme-
niť smerovanie internetovej komuni-
kácie. Už v novembri toho istého roku
uviedli prvú verziu audiovizuálneho
frivérového softvéru pre komuniká-
ciu v reálnom čase pod názvom
a) Skype
b) ICQ
c) Miranda
d) TeamSpeak

10. V izraelskom meste Haifa majú je-
den z najkratších systémov metra.
Premávajú tam iba štyri vlakové sú-
pravy a celý systém meria iba 
a) 1,8 kilometra
b) 2,2 kilometra
c) 2,8 kilometra
d) 3,1 kilometra

R
Foto Andrew Shiva/wikipédia

Krajina vyvoleného národa
Vari niet národa, ktorý by sa mohol pochváliť takou zaujímavou históriou. Zažil vrcholy i pády, tešil
sa Božej priazni, ale zažil aj strašnú ľudskú nenávisť. A možno preto si vypestoval a zachoval zvláštny,
priam filozofický humor. Jeho moderný štát síce patrí k tým mladším, no k najnavštevovanejším 
na svete. Izrael či Svätá zem je krajina pamiatok a stôp, ktoré sú späté s Bibliou, ale je to aj krajina
troch najväčších monoteistických náboženstiev. Otestujte sa, ako dobre poznáte Izrael. Správne
odpovede si môžete overiť na strane 54.  

Pevnosť Masada, ktorú dal postaviť Herodes
Veľký v 1. stor. pred n. l. na vrchole
izolovaného skalného útesu na východnom
okraji Judskej púšte, neďaleko Mŕtveho mora.



Sam Kean: Mizející lžíce, růžový sníh
a jiskřící bonbóny 

Fascinujúce príbehy o vede, šialenstve 
a láske z periodickej tabuľky prvkov

Prečo Gándhí nenávidel jód? Museli Japon-
ci zničiť Godzillu práve raketami z kadmia?
Ako súvisí rádium a dobrá povesť Marie
Curieovej? Môžu apokalyptické vízie spôso-
biť, že niekto celý zmodrie? Je správne jesť

rádioaktívny guláš? Môže pitie piva pomôcť k vedeckému objavu?
Vo svižne a pútavo napísanej knihe nájdete odpovede na všetky tie-
to otázky, rovnako ako na mnohé ďalšie, ktoré vás možno vždy
zaujímali, alebo vám zatiaľ vôbec neprišli na um. Keanova kniha je
natoľko nespútaná a zábavná (a súčasne odborne fundovaná), že
ju budete čítať so zatajeným dychom a budete mať chuť sa o všet-
ky zaujímavé informácie okamžite s niekým podeliť. Autor ponúka
príbehy z dejín vedy a odhaľuje tajomstvá periodickej tabuľky s takou
sebaistotou a nadšením, že vďaka nemu sa téma, ktorá je obyčaj-
ne ťažká ako olovo, zmení na zlato.
(336 strán, 16,76 €)

Walter Schneir, Miriam Schneir:
Manželia, ktorí ukradli atómovú
bombu 

Pravda o prípade Juliusa a Ethel
Rosenbergovcov

Jediná a jedinečná kniha, ktorá sa venuje
prípadu Rosenbergovcov. V prvých rokoch
studenej vojny a v atmosfére poznačenej
vojnou v Kórei boli títo americkí komunis-

ti odsúdení na trest smrti za špionáž v prospech Sovietskeho zvä-
zu. Kniha sa venuje znovuotvoreniu známeho prípadu, ktorý rie-
ši ešte vždy otvorené záhady a otázky týkajúce sa manželov Juliusa

a Ethel Rosenbergovcov. Autori knihy Manželé, kteří ukradli ato-
movou bombu Walter a Miriam Schneirovci boli v roku 1965
medzi prvými, ktorí otvorili kontroverzný prípad Juliusa a Ethel
Rosenbergovcov, popravených v roku 1953 za špionáž a odovzdanie
kľúčových informácií o výrobe atómovej bomby Sovietskemu zvä-
zu. Po tridsiatich rokoch sa Schneirovci opäť ponorili do prípadu
a po otvorení sovietskych archívov sa čriepky začali skladať znovu
– a inak. Za viac než desať rokov svojho pátrania sa autori stretli
s bývalými spravodajskými úradníkmi v Moskve a Prahe a preštu-
dovali detaily zaznamenané v tisíckach vládnych dokumentov. Kto
teda vyniesol tajomstvo atómovej bomby Sovietskemu zväzu? Akú
rolu v celom prípade hrali Julius a Ethel Rosenbergovci? Naozaj
ukradli atómovú bombu oni?
(184 strán, 11,72 €)

Knihy si môžete objednať na adrese: Grada Slovakia, s. r. o.,
Moskovská 29, 811 08 Bratislava, grada@grada.sk, tel. čís-
lo: 02/55 64 51 89. Ak pri objednávaní kníh uvediete heslo
QUARK, získate zľavu 10 % z ceny.

Andrea Martinská Vavrová: 
Maturita z občianskej náuky

Prehľadne a zrozumiteľne spracúva základ-
né informácie z filozofie, psychológie a so-
ciológie, práva, politológie a ekonómie.
Súčasťou knihy sú aj kontrolné úlohy a ich
správne riešenia, ktoré umožnia budúcim
maturantom overiť si získané vedomosti
a uplatniť medzipredmetové vzťahy. Publi-
kácia dobre poslúži aj na prípravu na pri-

jímacie skúšky na vysokú školu.
(148 strán, 9,90 €)

Publikáciu si môžete zakúpiť na www.priroda.sk alebo
www.bux.sk so zľavou 14 % z ceny knihy.
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SERVIS

ROBOTY sa predstavili výhercom

NOVÉ KNIHY

Riešenia úloh  Aerobiku zo strany 52:

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

Vyhodnotenie testu zo strany 53: 

1. Ak budete mať pri sfúkavaní sviečky pla-
meň oproti stredu otvoru, nepodarí sa
vám ju sfúknuť. Musíte kužeľ posunúť
tak, aby jeho vrchný alebo spodný okraj
(bodkovaná čiara) bol zarovno s plame-
ňom.

2. KAPOR

4. x = 2 5. x = -0,5

3. 

V júnovom čísle Quarku sme uverejnili článok venovaný robo-
tom a ich budúcnosti. Na súťažnú otázku k nemu: Na ktorej
univerzite bolo vyvinuté pôvodné jadro dnešného Robot Ope-
rating System? sme zo správnych odpovedí vyžrebovali žiakov
Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrád-
ku. Hlavnou cenou súťaže bola interaktívna prednáška a pre-
zentácia robotov priamo vo víťaznej škole. Tú zabezpečili vý-
vojári z tímu Smart Robotic Systems z Technickej univerzity
v Košiciach – autor článku František Ďurovský a jeho kolega Ján
Bačík. Prezentácia sa uskutočnila 25. októbra, exponáty Skla-
dač Rubikovej kocky a SRSbot sa tešili zaslúženému záujmu žia-
kov tretieho a štvrtého ročníka školy. Po nej nasledovala pred-
náška o aktuálnych trendoch v robotickom vývoji, o fenoméne
pod názvom Robot Operating System, o dôvodoch, prečo je
robotika odvetvím budúcnosti, ale aj o možnostiach, ako s robo-
tikou vôbec začať a čo je potrebné na tejto ceste zvládnuť.  

Text a foto František Ďurovský

František Durovský zasväcuje
študentov do tajomstiev robotiky.

11 4
6. x =              y =    

9 3

Vianočná prémia: Babka má 68 rokov,
dedko 70 rokov, mama 30 rokov, otec
30 rokov, dvojičky (Danka a Janka) 6 ro-
kov a Imro 10 rokov.



1. 12. Svetový deň boja proti AIDS, symbol solidarity pred-
stavuje červená stužka.

2. 12. 1926 sa v Bratislave konalo ustanovujúce zhromaž-
denie Učenej spoločnosti Štefánikovej – vedecká spoloč-
nosť, ktorej cieľom bolo organizovať vedecký výskum na
Slovensku, najvýznamnejšia vedecká inštitúcia v medzi-
vojnovom období. Zanikla v roku 1939.

3. 12. Medzinárodný deň zdravotne postihnutých
4. 12. 1821 sa narodil
v Trstenej Martin Hatta-
la, slovenský katolícky
kňaz, jazykovedec, je-
den z kodifikátorov spi-
sovnej slovenčiny (Krát-
ka mluvnica slovenská),
prednášal slovanskú filo-
lógiu na Karlovej univer-
zite. Zomrel v roku 1903.
7. 12. Medzinárodný
deň civilného letectva 
10. 12. Medzinárodný
deň ľudských práv
10. 12. 1896 zomrel
Alfred Bernard Nobel,
švédsky chemik a pod-
nikateľ, vynálezca dyna-
mitu, v závete určil veľ-
kú časť svojho majetku
na vytvorenie nadácie
na udeľovanie Nobelo-
vých cien. Narodil sa
v roku 1833.
10. 12. 1901 sa v Štok-

holme po prvý raz udeľovali Nobelove ceny.
11. 12. 1946 založili v New Yorku ako špecializovanú agen-

túru OSN UNICEF (United Nations International Children’s
Emergency Fund – Detský fond OSN).

14. 12. 1546 sa narodil Tycho de Brahe, dánsky astronóm
pôsobiaci na dvore Rudolfa II. v Prahe. Zomrel v roku
1601.

15. 12. 1911 nórsky polárnik Roald Amundsen ako prvý do-
siahol južný pól.

18. 12. Deň poštovej známky
18. 12. 1851 sa vo Vrbove narodil Samuel Roth, slovenský

geológ a speleológ, venoval sa geologickému výskumu
Vysokých Tatier a Spiša, vo Veľkej Ružínskej jaskyni obja-
vil artefakt paleolitického osídlenia, člen Uhorskej zeme-
pisnej, geologickej a prírodovedeckej spoločnosti. Zomrel
v roku 1889.

25. 12. 1896 sa v bratislavskom hoteli U zeleného stromu
(miesto dnešného hotela Carlton) konalo prvé filmové
predstavenie na Slovensku.

26. 12. 1896 zomrel Emil du Bois-Reymond, nemecký fy-
ziológ, zakladateľ modernej elektrofyziológie. Narodil sa
v roku 1818.

27. 12. 1571 sa narodil Johannes Kepler, nemecký astro-
nóm, matematicky odvodil zákony pohybu planét, dvor-
ný matematik a astronóm Rudolfa II. v Prahe. Zomrel v ro-
ku 1630.
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SERVIS

V októbri sme sa vás pýtali Koľkokrát sa oženil Hugo Veľký? Z tých,
čo správne odpovedali, že sa oženil trikrát, sme vyžrebovali
Máriu Takáčovú a Milana Popoviča z Košíc a Jozefa Sena-
ja z Vyškoviec. Súťaž o exkurziu do budovy Slovenského roz-
hlasu vyhral pre svojich žiakov Igor Bielich, učiteľ zo Základ-
nej školy J. A. Komenského vo Veľkom Mederi, so správnou
odpoveďou na otázku o začiatku vysielania z nového rozhla-
sového centra v Bratislave na Mýtnej ulici. Pamätným dňom je
27. marec 1985. Do tretice ste v októbri odpovedali na otázku,
aký je rozdiel medzi priehradou a haťou. Z exkurzie do hydro-
technického laboratória SvF STU sa za správnu odpoveď môžu
tešiť študenti z Gymnázia na Metodovej ulici v Bratisla-
ve. Všetkým výhercom gratulujeme a veríme, že exkurzie a kni-
hy z vydavateľstva IKAR sa vám budú páčiť.

Žrebovali sme výhercov
októbrových súťaží

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 časo-
pise nenájdete, alebo súťažiť o ďalšie ceny. Páči sa vám
niektorý príspevok? Dajte nám o tom vedieť. �

Johannes Kepler, portrét 
od neznámeho umelca z roku 1610
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V
ítanie Nového roku odpaľovaním
petárd a ohňostrojov, ktoré kaž-
dým rokom naberá na čoraz väč-
šej intenzite, prináša ľuďom pôži-

tok. Človek však pri týchto bujarých oslavách
akoby pozabudol na citlivejšiu časť populá-
cie – bábätká, starších a chorých ľudí, kto-
rým najmä hlučné petardy môžu spôsobo-
vať vážne problémy. A hoci je všetkým týmto
dospelým jasné, že novoročný hluk nezna-
mená nebezpečenstvo alebo ohrozenie,
predsa prežívajú počas poslednej noci v roku
stres, ba až strach. Ako sa potom môžu cítiť
zvieratá, nevediace nič o zvláštnom ľudskom
rituáli? Nepočítajú s tým vopred, nevedia si
ani hluk, ani nečakané svetelné a zvukové
efekty vysvetliť. Keďže sú ich zmysly doko-
nalejšie než zmysly človeka, aj za normál-
nych okolností sú omnoho citlivejšie na optic-
ké či akustické vnemy. Farebné efekty z pes-

trofarebných svetlíc a ohňostrojov, ktoré sa
nám ľuďom tak páčia, predstavujú pre živo-
číchy nepoznaný podnet, ktorého sa boja
a vyvolávajú v nich stres. Najhoršie to asi pre-
žívajú zvieratá zvyknuté žiť v úplnom tichu
lesa. Tie nevedia spracovať informáciu o ne-
čakaných javoch v ich teritóriu, je to pre ne
čosi cudzie, s čím sa nikdy nestretli. Keby sa
odpaľovanie zábavnej pyrotechniky dialo len
v centrách miest a dedín na miestach vopred
na to určených, kde sa zvieratá počas sil-
vestrovskej noci nevyskytujú, nebol by ten-
to novodobý celosvetový módny zvyk víta-
nia Nového roku až taký škodlivý. Najhoršie
je, ak si berieme zábavnú pyrotechniku na
silvestrovské pobyty na horách. Tam ju po-
tom bez uvažovania o negatívnych dôsled-
koch odpaľujeme pri hoteloch a chatách.
Vystrašená lesná zver sa môže splašiť a bez-
hlavo utekať preč od zdroja hluku i neoča-
kávaného oslepujúceho svetla, nehľadiac na
prekážky, ktoré jej stoja v ceste (oplotenie).
Preľaknuté zviera môže dokonca vbehnúť
pod auto či vlak alebo inak neadekvátne
zareagovať.

DOMÁCE ZVIERATÁ 
Delobuchmi však netrpia iba divé zviera-
tá. Psí miláčikovia sa predsa len pohybu-
jú v spoločnosti ľudí, sú zvyknutí na rôz-
ne zvuky, ruchy, hluk. No len čo príde sil-

vestrovská noc, nevedia od strachu, kam
by zaliezli. Aj iné domáce zvieratá, najmä
kone, kravy, ovce či ošípané prejavujú poci-
ty strachu z hlučných a oslepujúcich novo-
ročných osláv. Zmocňuje sa ich nepokoj,
triaška, od strachu močia. Ani domáca
hydina nie je odolná proti tomuto stresu.
Tiež sa trasie a je veľmi nepokojná.  

Ako ukazujú pozorovania z posledných
rokov: sýkorky, ktoré inak počas mrazivých
zimných nocí upadajú do akejsi letargie,
pri výbuchoch petárd a delobuchov pre-
citajú a vystresované opúšťajú miesta noč-
ného odpočinku. Až po niekoľkých dňoch
sa vracajú s obavou i nedôverou, no už
v oveľa nižšom počte. Čím silnejší, horší ma-
jú zážitok, tým viac jedincov opustí také-
to zamorené prostredie a tým menej a ne-
skôr sa ich vráti späť. Vtáctvo na vidieku
je citlivejšie na opticko-akustické vyrušo-
vanie než operence v mestách, žijúce v pro-
stredí pouličných svetiel, blikania reklám
alebo hluku z dopravy či priemyselnej čin-
nosti.  

Keď zvieratá znenazdajky uprostred
pokojnej noci kdesi v horách ohúria osvet-
ľujúce záblesky a ohlušujúci rachot, pre-
ľaknú sa a z tejto novoročnej udalosti
utrpia vážnu nervovú traumu. Na zážitok
zo silvestrovskej noci potom len tak rých-
lo nezabudnú. Myslite na ne, keď budete
mať nutkanie bujaro oslavovať koniec roka.

Vyšlo v roku 2016 vo vydavateľstve Per-
fekt, www.perfekt.sk.                                                                                                                                                                                                                                   

Ak nám do 31. decembra 2016 správ-
ne odpoviete na otázku 

Prečo nie je vhodné robiť ohňostroj
na lesnej lúke?

zaradíme vás do žrebovania o tri knihy
z vydavateľstva Perfekt.

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

Súťaž

ČÍTANIE Z NOVEJ KNIHY

Na novembrovom knižnom veľtrhu Bibliotéka predstavil náš populárny autor 
doc. Miroslav Saniga svoju novú knižku. Približuje nám v nej deje prebiehajúce 
v prírode počas roka. Úryvok je z decembrovej kapitoly. 

STRES z novoročného
ohňostroja a petárd

Drozd si zatiaľ pokojne pochutnáva 
na jabĺčku a nevie, čo ho počas 

blížiacej sa silvestrovskej noci čaká...






