




ZAMYSLENIE NA ÚVOD

Vianočné darčeky
Všimli ste si, že tento Quark je neobyčajne hrubý bez toho,

aby sme zvýšili jeho cenu? Je to náš darček pre vás. Na kon-

ci Quarku totiž nájdete prílohu pre milovníkov prírodných

vied s názvom Svet prírody. Pripravili ju pracovníci Prírodo-

vedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a verí-

me, že vás poteší. 

Končí sa ďalší rok, je čas na bilancovanie. Ako sme pre-

žili tento rok? Aj sme smútili, aj sme sa tešili. Život je už

taký. V máji nás neočakávane navždy opustil zakladateľ

a prvý šéfredaktor Quarku Eduard Drobný a nedočkal sa už

septembrových osláv 20. narodenín svojho časopisu. Som

presvedčená, že keby mohol s nami oslavovať, bol by na

svoje dospelé dieťa hrdý. Aj preto, lebo idúc v jeho stopách

sa usilujeme niesť ďalej jeho odkaz o poslaní Quarku – o dôležitosti popularizácie vedy a tech-

niky všetkými možnými prostriedkami. Snažíme sa pokračovať aj v šírení jeho ideí o boji s hlú-

posťou, o potrebe vzdelávania sa po celý život, o prekonávaní lenivosti a egoizmu, o altruiz-

me, o nevzdávaní sa pri riešení problémov a tvorivom zvládaní prekážok, o zodpovednosti vo

svojej práci a najmä o rozsievaní dobra okolo seba.

Môžete nám pri tom pomôcť aj vy, naši milí čitatelia. Aby naša práca mala zmysel, mal by

ju poznať a prijímať čo najväčší počet recipientov. Pomôžte nám teda rozšíriť rady tých, kto-

rým Quark posielame až domov. Teraz je presne ten správny čas predplatiť si časopis na ďal-

ší kalendárny rok alebo darovať predplatné Quarku niekomu, koho máte radi, chcete ho

potešiť a kto to ocení. Na poslednej strane obálky tohto decembrového čísla nájdete darova-

cí kupón. Stačí ho len vystrihnúť, podlepiť bielym výkresom, dopísať vaše meno darcu a vlo-

žiť do obálky, ktorú položíte pod stromček. Ak uhradíte predplatné do konca decembra 2015,

môžete mať predplatné s 20 % zľavou a ešte vás aj zaradíme do žrebovania o 20 atraktív-

nych cien. Januárový Quark príde už hneď v prvý týždeň nového roku na tie adresy, ktoré

budú mať uhradené predplatné do 20. decembra. Pokyny k predplatnému nájdete vzadu na

strane 55. Do objednávacieho lístka zadajte adresu, na ktorú treba Quark od nového roku

doručovať. Objednávací lístok nájdete aj na adrese: www.quark.sk/predplatne.

Prajem vám, aby budúci rok bol radostnejší a pokojnejší než tento končiaci sa. Mnoho fak-

torov, ktoré môžu na to vplývať, je v našich rukách. Dokážeme ich využiť? 
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Foto na obálke
Netradične vytvorený vianočný

obrázok nakreslili baktérie
Streptomyces aureofaciens, ktorým

pomohla ruka Mgr. Renáty Novákovej,
foto Mgr. Jana Makroczyová. 

Viac na strane 44.
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Traktory, didgeridoo (čítaj didžeridú, je
austrálsky domorodý dychový hudob-
ný nástroj, ktorého vek sa odhaduje na
40 000 rokov) či smiech sú súčasťou zvu-
kov zo Zeme zaznamenaných na pozláte-
nej medenej platni zo 70. rokov, ktorú si
možno nikdy nikto nevypočuje. Prípadný
inteligentný nálezca na nej nájde 55
pozdravov v rôznych jazykoch sveta a 35

rôznych prírodných a umelých zvukov či
27 záznamov hudby zaznamenaných pri
rýchlosti 16 otáčok za minútu. Disk je ulo-
žený vnútri hliníkového puzdra, na kto-
rého povrchu je vygravírovaná schéma,
znázorňujúca pôvod sondy a návod na
použitie disku. Nápad včleniť do sondy
pozlátenú platňu s posolstvom pripomí-

na správu vo fľaši plaviacu sa veľkým oceá-
nom. Platne nesú dvaja vesmírni pútnici,
sondy Voyager 1 a Voyager 2, každý má
svoju vlastnú. Od roku 1977 sa rútia ves-
mírom rýchlosťou 60 000 kilometrov za
hodinu. Glen Nagle z NASA uviedol, že
sondy Voyager sú našimi vesmírnymi veľ-
vyslancami. Pred štartom mali pôvodne za
cieľ preskúmať veľké plynné planéty Slneč-
nej sústavy a túto úlohu aj dokonale splni-
li. Pôvodne sa očakávalo, že prežijú len päť
rokov, ale ich dlhovekosť a kvalita všetkých
prekvapili. Takmer po 40 rokoch oba Voya-
gery ešte vždy vysielajú informácie späť na
Zem. Voyager 1 v roku 2012 opustil Slneč-
nú sústavu a stal sa prvým ľudským objek-
tom vznášajúcim sa medzihviezdnym prie-
storom. V súčasnosti sa od nás nachádza
štyrikrát ďalej než Pluto. Pri doterajšej stra-
te energie a diaľkovom slabnutí signálu
Glen Nagle predpokladá, že sondy s nami
zostanú v kontakte ešte ďalších deväť
rokov. Po vyčerpaní energie sondy presta-
nú fungovať a stanú sa úplne neovláda-
teľnými. Mŕtve sondy sa budú aj naďa-
lej pohybovať po trajektórii, na ktorej sa
v súčasnosti nachádzajú.

JK
Foto NASA

Quark I december 2015 3

MAGAZÍN

Kosmáč trpasličí (Cebuella pygmaea)
je drobný primát pochádzajúci z daž-
ďových lesov západného povodia
Amazonky v Južnej Amerike. S hmot-
nosťou len 100 gramov je najmen-
ším známym druhom opice na svete.
V priemere dorastá do dĺžky 15 cm
s chvostom dlhým až 20 cm. Má ostré
pazúry, vďaka ktorým sa výborne špl-
há po stromoch a dlhým chvostom
udržiava rovnováhu pri skákaní medzi
vetvami stromov. Malá hmotnosť kos-
máčovi umožňuje vyšplhať sa až na
vrchol koruny, kam sa množstvo väč-
ších druhov opíc nedostane. Je schop-
ný otočiť hlavu o 180 stupňov, aby
skontroloval okolie, kým visí zo stro-
mu. Kosmáč trpasličí sa kŕmi živicou.
Hryzie diery do kôry vhodných stro-
mov i viniča a keď sa zaplnia živicou,
vylíže ju. Taktiež striehne na hmyz,
hlavne motýle, ktoré priťahujú diery
plné miazgy. Stravu si dopĺňa bobu-
ľami, nektárom a ovocím. Hoci je táto
malá opička veľmi náročná na chov,
je čoraz populárnejšia ako exotický
domáci miláčik. Mláďa odobraté od
rodiny môže zomrieť na depresiu.
Niektoré zdomácnené kosmáče po-
hrýzli svojho majiteľa a hádzali po
ňom výkaly.

Boka Pika

Opica ako prst

Nevypočutá platňa putuje vesmírom

Asi pred 20 miliónmi rokov zostala istá
blcha pochovaná v jantári s baktériami,
pravdepodobne bubonického (žľazové-
ho) moru, ktoré sa k nej prichytili. Poznat-
ky o tejto mimoriadnej fosílii z jantáro-
vých baní v Dominikánskej republike
publikoval v Journal of Medical Entomo-
logy George Poinar ml., entomológ-
výskumník z College of Science na Ore-
gonskej štátnej univerzite. Údajne sa nedá
s istotou určiť, či baktérie, pripojené k
blšiemu cuciaku vo vysušenej kvapke a
zhromaždené v jej konečníku, sú príbuzné
Yersinie pestis (vyvolávajúcej bubonický
mor), no ich veľkosť, tvar a vlastnosti sú
zhodné. V súčasnosti existuje niekoľko
kmeňov Yersinia pestis a v minulosti
ohniská tohto ochorenia spôsobovali
kmene, z ktorých niektoré zanikli. Kým
ľudské kmene yersinií sa mohli vyvinúť
pred asi 10 000 až 20 000 rokmi, sta-
roveké kmene sa mohli objaviť dlho
pred vznikom ľudstva. Zvieratá podobné
blchám a choroby, ktoré prenášali, ako
napríklad maláriu, sa jasne datujú do čias
dinosaurov. Počas stredoveku sa vlny čier-

nej smrti prehnali cez Áziu a Európu a
spolu zabili odhadom 75 až 200 milió-
nov ľudí. Podľa odborníkov vplývali nábo-
ženské, sociálne a ekonomické zmeny
spôsobené morom na priebeh svetovej
histórie.

LN
Foto George Poinar ml., 

Oregonská štátna univerzita

Blcha s baktériami
v jantári 

Tajomná baktéria v jantári
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Podľa nového výskumu spoločnosti Microban kraľuje televíz-
ny diaľkový ovládač na zozname piatich najviac znečistených
položiek v domácnosti. Globálny líder v antibakteriálnych

roztokoch vo svojom výskume pouka-
zuje na viac ako 90 kritických miest,
v ktorých sa drží špina v typickej do-
mácnosti. Na popredných miestach
v zozname je držiak na zubnú kefku,
kuchynské hubky na umývanie ria-
du, uteráky, hračky a misky domácich
zvierat.

Robb Gunn, generálny riaditeľ spo-
ločnosti, povedal: Diaľkové ovládanie
sa zdôrazňuje preto, lebo jeho ovlá-
dacie tlačidlá sú náchylné na precho-
vávanie rinovírusov, spôsobujúcich nád-

chu. Podobne je aj kuchynská huba na riad jedným z najhorších
magnetov na mikróby v typickej domácnosti. Obsahuje pri-
bližne 65 miliónov baktérií na štvorcový centimeter, čím je
približne 200 000 ráz špinavšia než záchodová doska. Výsku-
my lekárov dokazujú, že trochu špiny (a tým aj mikroorga-
nizmov) v domácnosti potrebujeme pre lepšiu kondíciu
nášho imunitného systému, ale netreba to zasa preháňať.
Rovnako to však nesmieme preháňať ani s prílišnou čisto-
tou a dezinfekciou domácností. 

LN
Foto eKlenz

Rinovírusy 
na ovládačoch TV

Pri skúmaní vzorky pôdy získanej zo základu vápencových skál
v provincii Kuang-si v južnej Číne našli vedci Páll-Gergely Barna
a Takahiro Asami zo Shinshu University, Adrienne Jochumová
z University and Natural History Museum v Berne a András Hunya-
di niekoľko prázdnych svetlosivých ulít, ktoré merali menej ako
1 mm. Jediná známa ulita živočícha Angustopila dominikae, po-
menovaného po manželke jedného z vedcov, meria na výšku iba
0,86 mm. Tento živočích sa tak považuje pri meraní najväčšieho
priemeru plášťa za svetovo najmenšieho suchozemského ulitní-
ka. Keďže ide o veľmi málo známe druhy živočíchov, vedci popí-
sali celkom sedem nových druhov slimákov a ich opis uverejnili
v časopise ZooKeys. Doktor Páll-Gergely a jeho tím v článku disku-
tujú o výzvach, ktorým čelia vedci skúmajúci malé mäkkýše, pre-
tože nájsť živé nové druhy je veľmi ťažké. To znamená, že evoluč-
ný vzťah medzi vyhynutými a momentálne žijúcimi druhmi, ako
aj konečný počet existujúcich druhov je ešte neznámy.

LN
Foto ZooKeys

Prejde uchom ihly

Nová štúdia tvrdí, že teória všeobecnej relativity dokáže vysvet-
liť, prečo kvantová superpozícia platí na subatomárnej úrov-
ni, ale nie v bežnom živote. Pri kvantovej superpozícii sa
objekt nachádza súčasne vo viacerých stavoch naraz a v jedi-
nečnom stave sa usídli, až keď ho pozorujeme. Tento nie ľah-
ko pochopiteľný jav dostal do povedomia verejnosti rakúsky
fyzik Erwin Schrödinger, ktorý na jeho vysvetlenie využil kon-
cept mačky v škatuli. Pri ňom zavrieme mačku do škatule,
v ktorej je spolu s ňou smrtiaci mechanizmus. V ňom je rá-
dioaktívne jadro, ktoré sa počas jednej hodiny s pravdepo-

dobnosťou 50 % rozpadne a aktivuje mechanizmus. Po tom-
to čase je teda mačka v škatuli s pravdepodobnosťou 50 %
živá, ale aj na 50 % mŕtva, čiže by mala byť naraz aj nažive,
aj nie nažive. Až keď pozorovateľ škatuľu otvorí a pozrie sa
na mačku, zistí, aká je situácia, až potom sa mačka dostane
do konkrétneho stavu (či už mŕtveho alebo živého). Kvanto-
vá superpozícia sa preukázala na atómoch a molekulách, no
nikto ju zo známych dôvodov ešte nespozoroval v každo-
dennom živote.

Magdalena Zychová z Queenslandskej univerzity ponúka
vysvetlenie tejto skutočnosti prostredníctvom Einsteinovej
všeobecnej teórie relativity. Podľa nej gravitácia ovplyvňuje
čas a v blízkosti veľkých objektov (napr. Zeme) sa čas spo-
malí. Pomocou veľmi presných atómových hodín vedci zis-
tili, že človek na prízemí zostarne za 10 rokov o 100 sekúnd
menej než človek na prvom poschodí. M. Zychová zistila, že
tento jav ovplyvňuje aj vibrácie atómov, a tak sa v blízkosti
veľkého objektu stávajú pomalšími. Práve zmeny v plynutí
času určujú schopnosť objektu byť v rôznych kvantových sta-
voch naraz. Čím je objekt väčší, tým silnejší je vplyv gravi-
tácie Zeme na jeho kvantový stav. V malých škálach toto
spomalenie času kvantovú superpozíciu nenarúša, ale jeho
vplyv je značný, ak je objekt väčší (ako napr. molekula či
mačka).

JK
Foto Telus/BigtimeYYC

Bývajte na prízemí,
zostarnete pomalšie
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Inovatívna technika na výrobu kvalitného a lacného grafénu by
mohla viesť k vývoju prvej skutočne ohybnej elektronickej pokož-
ky, aplikovateľnej na roboty. Tím vedený profesorkou Monicou
Craciunovou z Exeterskej univerzity vytvoril z grafénu priesvit-
ný a ohybný dotykový senzor, určený síce pre roboty, ale to nie
je jediné využitie, ktoré by kvalitný a lacný grafén mohol mať.
Profesorka Craciunová uviedla, že ak sa jej spôsob výroby osved-

čí, mohol by znamenať skutočnú grafénovú priemyselnú revo-
lúciu. V súčasnosti sa priemyselný grafén vyrába technikou che-
mického nanášania z pár (CVD – chemical vapour deposition),
ktorá síce za posledné roky značne pokročila, no ešte vždy ide
o drahý a zdĺhavý proces. Je to proces, pri ktorom sa z prcha-
vých zlúčenín príslušných prvkov chemickou reakciou vytvára-
jú neprchavé tuhé produkty. Viacnásobným opakovaním vzni-
ká pri tomto procese rast vrstiev žiadaného materiálu. Nová
metóda, nazývaná nanoCVD, je založená na princípe, ktorý sa
v súčasnosti využíva na výrobu iných polovodičových výrobkov.
Až teraz ho však vedci aplikovali aj na grafén. Keďže podobné
procesy sa už v priemyselnej výrobe používajú, výrobcovia by
nemuseli budovať nové továrne a mohli by vyrábať grafén v už
existujúcich závodoch. Nová technika nanoCVD dokáže vyrá-
bať grafén stokrát rýchlejšie a o 99 % lacnejšie a kvalitnejšie než
doterajšie techniky.

Ilustračné foto Biotecnika

Umelá pokožka z grafénu

Vedci už niekoľko rokov upozorňujú, že nová superbaktéria, odol-
ná proti antibiotikám, ktorá už dnes robí nemocniciam veľké pro-
blémy, sa v budúcnosti stane ešte nákazlivejšou. Baktérie zvyknú
v nemocniciach infikovať zdravých ľudí napríklad s pohybovými
ťažkosťami. Baktéria Klebsiella pneumoniae je jednou z piatich
najinfekčnejších nemocničných baktérií a spôsobuje zápal pľúc,
infekcie rán či infekcie močového traktu. Kathryn Holtová z Mel-
bournskej univerzity vysvetľuje, že z celej plejády baktérií pred-
stavuje Klebsiella pneumoniae asi najzávažnejšiu hrozbu pre ľud-
ské zdravie, keďže je odolná proti veľkému množstvu liekov
a dokáže spôsobovať nebezpečné nemocničné epidémie. Jej odol-
nosť a infekčnosť sa pritom naďalej vyvíjajú. Táto baktéria má šty-
ri gény, umožňujúce jej kradnúť ľudským bunkám železo. Naj-
nebezpečnejším druhom je baktéria KPC (Klebsiella pneumoniae
carbapenemases), ktorá dokáže veľmi dobre produkovať nové,
celkom nečakané enzýmy, zneškodňujúce pôsobenie antibiotík.
Vedci sú znepokojení potenciálom týchto baktérií, ktoré by
v budúcnosti mohli predstavovať väčšiu hrozbu než MRSA.

Foto Pixabay

Hrozba 
novej superbaktérie

Podľa novej štúdie vznikli najjasnejšie galaxie vo vesmíre pomalým,
ale plynulým akumulovaním plynu počas miliárd rokov, a nie okam-
žitými galaktickými kolíziami, ako sa doteraz predpokladalo. Pro-
fesor Desika Narayanan z Haverford College uviedol, že jeho nový
model formovania galaxií úplne zmenil doterajšie poznatky o tom,
čo štartuje extrémne rozsiahly zrod hviezd. Bežne sa akceptovalo,
že náhly nárast v tvorbe hviezd vzniká, keď sa dve galaxie spoja,
a trvá len 100 miliónov rokov. To však nedokáže vysvetliť vznik tak-
zvaných submilimetrových galaxií, v ktorých trvá intenzívna tvorba
hviezd miliardy rokov. Tieto galaxie v infračervenej oblasti žiarenia
prevyšujú žiarivosť normálnych galaxií a ich spektrum sa dostalo
do submilimetrovej (25 až 100 μm) oblasti spektra. Odtiaľ prame-
ní ich pomenovanie.

JK
Foto Desika Narayanan

Simulácia prúdenia plynu 
v submilimetrovej galaxii

Tajomstvá galaxií 
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U
ž v dávnej minulosti ľudia kúrili
drevom, slamou či trusom zvie-
rat a získavali tak teplo. Pri rie-
kach stavali vodné mlyny a získa-

vali mechanickú energiu. V súčasnosti je
však trendom bez dôkladného zváženia pre-
mieňať energiu voľne dostupnú v prírode,
hoci aj so značnými stratami, na zdanlivo
najušľachtilejšiu formu energie – elek-
trinu alebo na motorové palivá.

Ľudstvo trápi množstvo problémov,
ktoré si spôsobuje samo. Okrem tých,
ktoré súvisia so zachovaním rozma-
nitosti biologických druhov, ochranou
klímy či znečisteným životným pro-
stredím a jeho dopadom na zdravie
ľudí, sú mimoriadne aktuálne aj pro-
blémy s nedostatočným alebo často
aj nesprávnym využívaním prírodných
zdrojov.

OCHRANA KLÍMY
Globálne otepľovanie je v posledných desať-
ročiach neodškriepiteľné. Aby sa klíma
udržala pod nebezpečnou úrovňou, ved-
ci odhadujú, že priemerná globálna teplo-
ta nesmie stúpnuť o viac ako 2 °C v porov-
naní s úrovňou, ktorá sa dosahovala na
začiatku priemyselnej éry, čiže približne
pred 300 rokmi. Za posledných 100 rokov
sa klíma globálne oteplila o 0,7 °C a v sú-

časnosti sa priemerná globálna teplota
vzduchu každé desaťročie zvýši približne
o 0,1 °C. Koncentrácia skleníkových ply-
nov, akými sú napríklad vodná para, oxid
uhličitý, ozón, metán, oxid dusný a freó-
ny, sa monitoruje. Vieme preto, že rast ich
koncentrácie v atmosfére jednoznačne
súvisí s ľudskou činnosťou. Z množstva

vyťažených fosílnych palív sa dá vyrátať,
že do atmosféry sa ročne dostane vo for-
me CO2 takmer 10 miliárd ton uhlíka.
Uhlík, ktorý sa z atmosféry do fosílnych
palív ukladal niekoľko desiatok miliónov
rokov, sme schopní takmer všetok vrátiť
naspäť do atmosféry počas niekoľkých sto-
ročí.

Zastaviť globálne otepľovanie sa prav-
depodobne nepodarí, no treba sa snažiť

spomaliť ho natoľko, aby sa ľudia a eko-
systémy zeme vedeli dostatočne prispô-
sobovať zmeneným klimatickým pod-
mienkam.

ČISTÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Znečisťovanie životného prostredia má dra-
matický dopad na prírodné zdroje, a tým

aj na zachovanie zdravia ľudí, kva-
lity ich života a funkcie ekosysté-
mov. Ekosystémy tvorené lesmi,
dažďovými pralesmi, koralovými
útesmi a riekami zohrávajú dôle-
žitú úlohu v životnom prostredí
zeme, pretože zlepšujú kvalitu vody
a ovzdušia, vytvárajú podmienky na
život rastlín a živočíchov. Ľuďom
poskytujú nielen potravu, ale aj
zdroje energie a liečivá. V čase, keď
denne zomierajú na svete tisíce ľudí
od hladu, je však nezodpovedné

vyrábať biopalivá z poľnohospodárskych
plodín, akými je kukurica, slnečnica alebo
repka olejná, dopestovaných na ornej
pôde. Nič však nebráni tomu, aby sa tie-
to produkty vyrábali recykláciou použitých
olejov a živočíšnych tukov. Týmto spôso-
bom sa dá prispieť aj k ochrane vôd pred
znečistením olejmi a tukmi. 

PRÍRODNÉ ZDROJE ENERGIE 
A ICH VYUŽÍVANIE
Prírodné energetické zdroje ako slnečné
žiarenie, tepelná energia zemskej kôry,
energia vody a vetra sa nám javia takmer
nevyčerpateľné a nateraz sa využívajú pre-
važne tak, že ľudia uprednostňujú krát-
kodobé zisky. Využívanie každého z obno-
viteľných zdrojov energie má svoje výhody,
ale aj obmedzenia. Existuje však obrovský
potenciál ich budúceho využitia, s ktorým
sme pri súčasnom stave techniky obo-
známení len čiastočne.

VETERNÁ ENERGIA
V minulosti sa z vetra získavala najmä
mechanická energia a poháňala plachetni-

Energie je dosť. Optimálne spôsoby jej využitia hľadá ľudstvo 
od nepamäti. Vieme ju však v súčasnosti, keď sme vyzbrojení vedeckými
a technickými poznatkami, využívať dostatočne efektívne, úsporne 
a ohľaduplne?  

Slnečné žiarenie patrí k najčistejším
energetickým zdrojom. Ak sa energia
zo Slnka získava priamo na mieste 
jej spotreby, usporia sa tak náklady
na výstavbu a prevádzku distribučných
sietí.  

Pri pohľade na obrovské fotovoltické
elektrárne sa zamýšľame nad otázkou, 
či je rozumné získavať elektrinu touto
ekologickou technológiou. Jednak majú
panely relatívne krátku životnosť, jednak 
je ich výroba energeticky náročná. Ďalšia 
dávka energie sa minie pri ich likvidácii 
a recyklácii.  



ce, mlyny či čerpadlá. V súčasnosti sa sila
vetra využíva vo veterných elektrárňach,
ktoré je najvýhodnejšie stavať na morskom
pobreží alebo v plytkých moriach, kde
vanie stály vietor. Súčasná legislatíva však
uprednostňuje v elektrickej sieti veternú
energiu pred tepelnou či jadrovou, a tak
jej prebytok môže spôsobovať problé-
my. Aby dokázali energetici udržať v elek-
trickej sieti rovnováhu medzi dopytom
a ponukou, potrebujú mať k dispozícii kon-
venčné elektrárne, akými sú vodné, pre-
čerpávacie, paroplynové, tepelné a iné. Pri
výrobe permanentných magnetov gene-
rátorov pripojených prevodovkami k ve-
terným turbínam sa používajú zliatiny
neodýmu, ktorý sa ťaží prevažne v Číne.
Predpokladá sa, že v roku 2020 inštalo-
vaný výkon všetkých veterných elektrární
dosiahne viac ako 960 GW, čo by vyža-
dovalo ťažbu približne 20- až 30-tisíc ton
neodýmu. V Číne je ho pre veterný prie-
mysel dostatok. Odborníkov na veternú
energetiku však viac znepokojujú neustá-
le rastúce ceny ostatných surovín, naprí-
klad ocele (používaná na výrobu veterných
veží, prevodoviek a rotorov), medi (použí-
vaná na výrobu generátorov) a betónu
(používaný na stavbu základov veží). No
aj napriek tomu sú výhľady veternej ener-
getiky pomerne dobré.

VODNÁ ENERGIA
Vodné stavby, podobne ako veterné, sa
v minulosti využívali tiež výhradne na získa-
vanie mechanickej energie (rôzne píly, mly-
ny, čerpadlá...). V súčasnosti sa vodné die-
la stavajú na výrobu elektriny. Investične
náročná výstavba vodných elektrární na
riekach je vždy spojená s komplikovaným
výberom vhodných lokalít a trvalým ob-
sadením pozemkov s pôvodnou lesnou
a poľnohospodárskou pôdou. Každé také-
to dielo je veľkým zásahom do toku rieky
i krajiny okolo nej. Možnosti zadržiavania
vody v krajine, jednoduchá regulácia prie-
toku vody a nízke prevádzkové náklady
vodných elektrární, ktorých životnosť dosa-
huje niekoľko desiatok rokov, sú však –
naopak – nespornými výhodami. Jedným
z typov vodných elektrární sú prečerpáva-
cie vodné elektrárne. Ide o sústavu vod-
ných nádrží postavených nad sebou, medzi
ktorými sú turbíny. V čase energetickej
špičky vyrábajú elektrickú energiu tým, že
z hornej nádrže preteká cez turbíny voda
do spodnej nádrže. V období energetic-
kého prebytku, naopak, využívajú časť nad-
bytočnej elektrickej energie na prečerpá-
vanie vody zo spodnej nádrže do hornej.
Prispievajú tak k stabilnej dodávke poža-
dovaného množstva elektrického prúdu
odberateľom aj v prípadoch kolísania
množstva spotrebúvanej energie.

Parameter, ktorý najvýstižnejšie ukazu-
je výhody prečerpávacích elektrární, je tzv.
energetická výťažnosť. Tá uvádza, koľko-
krát viac energie vyrobí elektráreň počas

doby svojej životnosti v porovnaní s ener-
giou spotrebovanou pri výrobe technolo-
gických zariadení, stavbe, prevádzke a lik-
vidácii elektrárne. Energetická výťažnosť
vodných prečerpávacích elektrární sa pohy-
buje v rozsahu od 6 do 280, zatiaľ čo pri
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SmartGrid laboratórium
Za účelom testovania rôznych spôso-
bov získavania, uskladňovania a spo-
treby energie z obnoviteľných zdrojov
vedeckí pracovníci piatich ústavov SAV
(Technologický inštitút, Ústav materiá-
lov a mechaniky strojov – ÚMMS, Ústav
anorganickej chémie, Elektrotechnický
ústav, Fyzikálny ústav) a Fakulty elek-
trotechniky a informatiky STU v Bratis-
lave vybudovali v rokoch 2010 – 2013
v rámci projektu Energoz spolufinan-
covaného z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja cez operačný program
Výskum a vývoj v experimentálnej hale
ÚMMS SAV v Bratislave na Patrónke
SmartGrid laboratórium s fotovoltickou
elektrárňou s inštalovaným výkonom
29 kW. V laboratóriu je inštalovaný sys-
tém veľkoplošného vykurovania a chla-
denia stropnými výmenníkmi z peno-
vého hliníka. Tiež sa tu testuje využívanie
vody ochladzovanej cez geotermálne
vrty hlboké 100 metrov na chladenie
technologických zariadení, ako aj ove-
rovanie rôznych ďalších spôsobov zvy-
šovania energetickej efektívnosti, ktoré
smeruje k sprístupneniu možností zmen-
šovania nákladov pri využívaní energie
získanej z obnoviteľných zdrojov širokej
odbornej aj laickej verejnosti.

Mrakodrap Taipei 101 na Taiwane získal v roku 2011 tzv. platinový certifikát za energetickú
účinnosť a environmentálny dizajn (LEED – Leadership in Energy and Environmental Design) 
a stal sa tak najvyššou zelenou budovou sveta. Automatizácia riadenia technológií umožňuje
zvýšiť energetickú účinnosť budovy natoľko, že úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie,
vody a likvidáciu odpadov pri jej prevádzke dosahuje až 10 %. Spotreba energie je v porovnaní 
s priemernými energeticky efektívnymi budovami o 30 % nižšia, čím sa ročne ušetrí približne
700 000 amerických dolárov.  

De Valk, veterný mlyn v holandskom
Leidene. Postavili ho v roku 1743, 
od roku 1966 je technickou pamiatkou
a od roku 2000 je opäť plne funkčný.  



fotovoltických solárnych elektrárňach len
od 0,8 do 45. V strednej Európe je ener-
getická výťažnosť fotovoltických elektrár-
ní približne od 2 do 5. Aj to je jeden z pod-
statných dôvodov, prečo vodné diela majú
dôležité miesto v energetickej sústave Slo-
venska.

SLNEČNÁ ENERGIA
Slnečné žiarenie využívali ľudia už v pra-
veku na sušenie dreva, slamy, obilnín,
odevov a iných materiálov. V posledných
desaťročiach sa energiou zo Slnka pro-
stredníctvom slnečných kolektorov čoraz

viac vyhrievajú obytné priestory a tiež voda
pre domácnosti. V súlade s vývojom foto-
voltických článkov sa však v súčasnosti
slnečné lúče využívajú najmä na výrobu
elektriny. Hoci sa fotovoltické systémy
neustále zdokonaľujú a sú čoraz účinnej-
šie, nič sa nezmení na skutočnosti, že účin-
nosť fotovoltických článkov počas ich
používania neustále pomerne rýchlo kle-
sá. Ich výkon je veľmi nízky aj pri zvýšení
povrchovej teploty, nízkej intenzite slneč-
ného svitu alebo nevhodnej orientácii
fotočlánkov k slnku. Ak má dispečer do
energetickej siete zapojených niekoľko
takýchto fotovoltických solárnych elek-
trární, musí rátať s tým, že bude potre-
bovať aj záložné zdroje. 

VÝHODY ZÍSKAVANIA
TEPELNEJ ENERGIE ZO SLNKA
Slnečná energia patrí jednoznačne k naj-
čistejším energetickým zdrojom. To, že ju
vieme získať priamo na mieste jej spotre-
by, umožňuje ušetriť náklady na výstavbu
a prevádzku investične náročných ener-
getických sietí. Obrovský potenciál využi-
tia majú najmä technologicky jednoduché
riešenia slnečných kolektorov schopných
pokryť energetické potre-
by pri príprave teplej vody
a vykurovaní budov. Foto-
voltické elektrárne dokážu
na elektrickú energiu pre-
meniť len 5 až 15 % slneč-
nej energie. Účinnosť pre-
meny slnečného žiarenia na
teplo solárnymi kolektormi
je však vyššia, dosahuje 40
až 65 %. Navyše životnosť
solárnych kolektorov je 20
až 30 rokov. Počas celej tej-
to doby kolektory dokážu
poskytovať investorovi takmer bezplatnú
dodávku tepla. Obrovský potenciál v tom-
to smere majú ešte nie veľmi známe ter-
modynamické solárne panely, ktoré doká-
žu v spojení s tepelným čerpadlom veľmi
efektívne získavať tepelnú energiu zo vzdu-
chu aj vtedy, keď slnko nesvieti, dokonca
aj pri teplote nižšej než 0 °C.

BIOMASA A SLNKO
O slnečnej energii hovoríme aj v súvislos-
ti s využívaním energie z biomasy. Len vďa-
ka slnečnému žiareniu a fotosyntéze ras-
tú kultúrne plodiny, stromy majú prírastky
a obnovuje sa rastlinstvo. Ako biomasa na
výrobu energie sa využíva drevený odpad,
zvyšky rastlín z poľnohospodárstva, ale aj
komunálny bioodpad a biologický odpad
z potravinárskeho priemyslu. Hnijúce od-
padky uvoľňujú bioplyn – metán. V posled-
nej dobe sa veľký pokrok dosiahol vo využí-
vaní energetických plodín a rýchlorastúcich
drevín. Obrovský potenciál má využívanie
biomasy z rias, ktorá v porovnaní s inými
poľnohospodárskymi plodinami, ako sú
kukurica alebo sója, rastie až 10-krát rých-
lejšie. Z rias sa dajú fermentáciou získavať
rôzne biopalivá, nielen etanol, butanol,
metán, ale aj bionafta a vodík. Ukladanie
energie zo slnka do biomasy v lete a jej
využívanie na vykurovanie v zime je jed-
ným z najvyužívanejších spôsobov, ako
energiu získanú v čase jej prebytku usklad-
niť a zužitkovať ju v období jej nadmernej
spotreby. V súčasnosti je hlavným zdro-
jom bioenergie pevná biomasa. Drevný
odpad (piliny) lisovaný do peliet sa úspeš-
ne využíva nielen vo vykurovacích systé-
moch, ale aj v kogeneračných jednotkách
kombinujúcich výrobu tepla a elektriny.
Podstatnou výhodou vykurovania biope-

letami je ich vysoká výhrevnosť, dosahu-
júca aj viac než 10 MJ/kg. 

GEOTERMÁLNA ENERGIA
Horúce pramene vody ohriatej geoter-
málnou energiou, vyvierajúce na povrch
zeme, sa na kúpanie a vykurovanie domov
využívali už v staroveku. Geotermálna ener-
gia je síce nákladovo veľmi efektívna, spo-
ľahlivá, trvalo udržateľná a mimoriadne
ohľaduplná k životnému prostrediu, obme-

dzuje sa však len na oblasti v blízkosti tek-
tonických zlomov. Geotermálne zdroje sú
dostatočne výdatné na to, aby dlhodobo
pokryli energetické potreby ľudstva, no
efektívne z nich môžeme využívať len veľ-
mi malú časť. Budúcnosť geotermálnej
energetiky závisí nielen od úspešnosti prie-
skumu vhodných geotermálnych zdrojov
a vývoja vŕtacích technológií, ale aj od
vývoja cien energií získaných z iných obno-
viteľných zdrojov.

TEPELNÉ ČERPADLÁ 
VODA – VODA
V posledných desaťročiach sa teplo zem-
skej kôry začalo úspešne používať na ohrev
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Úspora nákladov na vykurovanie,
ohrev vody a klimatizáciu budov 
s využitím nízkopotenciálneho tepla
alebo chladu podzemných vôd, 
ale aj vody z jazier, morí a riek 
by mohla byť obrovská.  

Na strope SmartGrid laboratória sú stropné
panely z penového hliníka vyvinuté
pracovníkmi ÚMMS SAV. V zime pomocou
tepelného čerpadla ohrievajú miestnosť
energiou zo štyroch 100 m hlbokých
geotermálnych vrtov, v lete tie isté panely
odvádzajú teplo z miestností.

Na začiatku 19. storočia bol objavený
Stirlingov motor, ktorý dokáže prekonvertovať
teplo na mechanickú energiu. Aj napriek
nízkej účinnosti je ešte vždy dobrou inšpiráciou
napríklad pri hľadaní vhodných technických
riešení modernizácie starých budov. Využije sa
tak zbytočné odpadové teplo v podkrovných
priestoroch na výrobu elektrickej energie 
pre moderné nízkoenergetické LED svietidlá.



vody a vykurovanie prostredníctvom tepel-
ných čerpadiel. V praxi sa čoraz viac pre-
sadzujú systémy voda – voda. Ich princíp
využíva dve studne alebo jednu studňu
a priesakový systém. Vo výmenníku zabu-
dovanom v tepelnom čerpadle odovzdá
zdrojová voda zo studne svoje teplo chla-
diacemu médiu, ktoré sa v dôsledku natla-
kovania v kompresore ohreje a cez ďalší
výmenník odovzdá svoje teplo ohrievanej
vode. Keď sa týmto systémom ohrieva
voda a vykurujú interiéry nízkoenergetic-
kých rodinných domov, stačí na to pod-
zemná voda zo studne. Jej teplota dosa-
huje aj počas najväčších mrazov približne
8 až 12 °C a je dobrým zdrojom energie
pre tepelné čerpadlo. Tá istá podzemná
voda, ktorej teplota v lete nevystúpi nad
úroveň 18 °C, sa dá v lete účinne využívať
na veľkoplošné chladenie stropov a stien
interiérov domu. Tými istými stropnými
a stenovými panelmi – v zime vykurovací-
mi a v lete chladiacimi – sa výrazne znížia
náklady na spotrebu elektrickej energie
klasických klimatizačných jednotiek. Po
odovzdaní tepla sa ochladená voda vypúš-
ťa naspäť do zeme do inej studne alebo
do priesakového systému. Dnes sa už vyrá-
bajú tepelné čerpadlá schopné efektívne
využívať nízkopotenciálnu energiu vody
teploty 4 °C, ktorá sa nachádza v zime pod
ľadom. Úspora nákladov na vykurovanie,
ohrev vody a klimatizáciu budov s využi-
tím nízkopotenciálneho tepla alebo chla-
du podzemných vôd, ale aj vody z jazier,
oceánov, morí a riek má obrovský, dopo-
siaľ nedostatočne využívaný potenciál.
Nevyhnutnou podmienkou pri využívaní

tepelných čerpadiel typu voda – voda je
však výdatný zdroj vody v blízkosti níz-
koenergetických stavieb.

TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM –
VODA A VZDUCH – VODA
Podobne ako z vody, aj zo zeme alebo zo
vzduchu sa dá získavať tepelná energia. Pri
tepelnom čerpadle zem – voda je teplonos-
ným médiom nemrznúca zmes, ktorá odo-
vzdáva teplo získané pretekaním cez uza-
vretý systém rúrok zakopaných v zemi, ešte
výhodnejšie, samozrejme, z geotermálnych
hlbinných vrtov. Investične menej náročné
systémy s tepelnými čerpadlami vzduch –
voda sa aj v dôsledku nevhodne nasmero-
vaných dotácií na podporu využívania obno-
viteľných zdrojov energie používajú i v ta-
kých pomerne chladných oblastiach, v akých
leží Slovensko. Tie namiesto geotermálnej
energie využívajú všade prítomné teplo
okolitého vzduchu. Výhodnosť ich využíva-
nia napríklad na ohrev vody v záhradnom
bazéne počas celého leta je nesporná, no
v obdobiach, keď teploty v zime klesnú pod
bod mrazu, je ich efektívnosť veľmi nízka.
Aby sa počas zimného obdobia dostatočne
pokryli tepelné nároky, treba takéto tepel-
né čerpadlo doplniť o ďalší tepelný zdroj,
napríklad o kotol ohrievajúci vykurovaciu
vodu horením zemného plynu.

ENERGETICKÉ HOSPODÁRSTVO
– KOMPROMISY A ZÁVÄZKY
Pri snahe stabilizovať emisie skleníkových
plynov treba efektívne využívať obnoviteľ-
né zdroje energie. Súbežne je však nutné
naučiť sa vyvodzovať správne závery zo

súčasných poznatkov o možnostiach zvy-
šovania energetickej účinnosti vo všetkých
oblastiach života na zemi. Udržateľné ener-
getické hospodárstvo preto vyžaduje pri-
jímanie kompromisov a záväzkov v obid-
voch smeroch súčasne, či už ide o energe-
tickú účinnosť alebo efektívne využívanie
obnoviteľných zdrojov.

Dr. Ing. Jaroslav Jerz
vedúci SmartGrid laboratória

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Foto autor, Pixabay
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Ak nám do 31. 12. 2015 pošlete od-
poveď na otázku:

Aké sú aspoň dva druhy obnoviteľ-
ných zdrojov energie?

zaradíme vás do žrebovania. Páni pro-
fesori, aj vy môžete prihlásiť do súťa-
že svoju triedu. Piati z vás alebo jedna
trieda sa budú môcť zúčastniť exkur-
zie na Ústave materiálov a mechaniky
strojov SAV a v SmartGrid laboratóriu.
Autor článku a vedeckí pracovníci ústa-
vu vám ukážu, ako funguje ich labora-
tórium, a oboznámia vás s možnosťami,
ako efektívne hospodáriť s prírodnými
zdrojmi energie. Vaše odpovede čaká-
me na e-mailovej adrese:
odpovednik@quark.sk alebo pošto-
vej adrese Quark, Staré grunty 52,
842 44 Bratislava.

SÚŤAŽ
(najmä) pre stredné školy

ENERGETIKA

Súčasťou SmartGrid laboratória v areáli SAV
je aj 29 kW fotovoltická elektráreň, 
v ktorej sa testujú rôzne fotovoltické panely
a solárne koncentrátory namontované 
na stojany, otáčajúce sa za slnkom.



DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE  / Pripravujeme v spolupráci s 

A
j pred tohtoročnými vianočnými sviatkami budeme
v obchodoch hľadať to najnovšie a najlepšie medzi hrač-
kami a technologickými zariadeniami pre ľudí, ktorých
chceme obdarovať. Mnoho z týchto darčekov je mož-

né pripojiť na internet, čím sa okamžite vystavia bezpečnostnému
riziku. Našťastie, je možné zabezpečiť ich niekoľkými jednoduchý-
mi krokmi, pričom začať môžete uvedomením si rizika a premy-
slením spôsobu, ako zabezpečiť svoje nové hračky.

INTELIGENTNÉ HODINKY A NÁRAMKY  
Inteligentné hodinky a fitnes náramky sú jedinečnou novou
oblasťou pre spotrebiteľský internet vecí a je pravdepodobné, že
sa umiestnia vysoko aj na zoznamoch s vianočnými želaniami.
Väčšina z nich však nie je vybavená zabudovaným bezpečnost-
ným systémom a môže sa stať lákavým cieľom kybernetických
zločincov. 

Nositeľné zariadenia ešte neposkytujú veľa použiteľných dát
pre kyberkriminálnikov, poskytujú však pripojenie k inteligent-
ným telefónom a počítačom. Cez toto pripojenie dokážu kyber-
netickí zločinci získať kontaktné informácie a v niektorých prípa-
doch nainštalovať škodlivý softvér (malvér). Kyberkriminálnici
najčastejšie využívajú slabé stránky technológie Bluetooth, pomo-
cou ktorej sú tieto zariadenia pripojené napríklad k smartfónu. 

DRONY A KAMEROVÉ SYSTÉMY  
Podľa očakávaní sú diaľkovo ovládané kva-
drikoptéry a kamerové systémy obľúbeným
darčekom aj tento rok. Vzdialené kamery
a drony sa však tiež môžu stať cieľom pre
hekerov. Bez dôkladného zabezpečenia môžu
takéto typy zariadení poskytnúť nesprávnym
ľuďom prístup k vašim osobným údajom. 

Používaním prednastavených hesiel môže-
te dať kyberkriminálnikom prístup k vášmu
zariadeniu. Mnoho používateľov jednoducho zabúda meniť hes-
lá po prvom prihlásení sa do svojich zariadení, alebo nevie, ako
to urobiť. Vždy si preto preštudujte príbalové informácie k novým

darčekom, prípadne vyhľadajte on-line príručky, ktoré vás usmer-
nia pri zmene továrensky nastavených hesiel.

TECHNOLOGICKÉ HRAČKY
Medzi hračkami pre deti bude iste tiež veľa takých, ktoré sa dajú
pripojiť na internet. Rodičia si pri týchto hračkách budú musieť

nájsť čas, aby porozumeli tomu, ako sa autíčko na diaľkové ovlá-
danie alebo bábika pripája a ako komunikuje s on-line svetom.
Ak je hračka schopná pripojiť sa na internet, zistite, ako je mož-

né zmeniť prednastavené heslá, alebo ako mož-
no nastavovať to, čo sa dostane na internet.

AKO OCHRÁNIŤ NOVÉ DARČEKY 
Zmeňte prednastavené heslá. Zmenou
pôvodného hesla zariadenia na zložitejšie, ob-
sahujúce najmenej osem znakov s číslicami,
symbolmi, malým či veľkým písmom, výrazne
zlepšíte svoju východiskovú bezpečnostnú po-
zíciu.

Aktualizujte softvér. Inteligentné zariadenia takmer vždy
vyžadujú pravidelné aktualizovanie softvéru. Nové aktualizácie
často obsahujú nové bezpečnostné prvky určené na ochranu pred
kyberkriminálnikmi. Vždy, ak je to možné, preto aktualizujte soft-
vér na vašich zariadeniach.

Chráňte svoje hlavné zariadenia. Ak sa heker zmocní váš-
ho drona alebo fitnes náramku, určite nebudete chcieť, aby sa
dostal aj k údajom vo vašom smartfóne, tablete alebo laptope.
Bezpečnostné riešenia ako McAfee alebo LiveSafe vám pomôžu
chrániť digitálny život pred škodlivým softvérom.

Spracované z podkladov spoločnosti Intel
R, foto Pixabay

Väčšina vianočných darčekov – 
technologických produktov, počnúc 
fitnes náramkami, inteligentnými 
hodinkami až po akčné kamery 
a drony, sú veľkým lákadlom 
nielen pre bežných ľudí, ale 
aj pre kybernetických zločincov.  

Radosť, ktorá sa dá heknúť

Vianočné darčeky, ktoré
je možné pripojiť na
internet, sa vystavujú
bezpečnostnému riziku. 

12 december 2015 I Quark
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www.SoundCloud.com

Pomerne známa
bezplatná služba
pre všetkých fa-
núšikov hudby.
Vypočuť si čosi
z veľkej databázy
na tejto adrese
možno aj bez re-
gistrácie. Po vy-
hľadaní obľúbe-
ného interpreta,

skladby či podcastu sa prehrávanie vykonáva v spod-
nej časti obrazovky. Popri tom sa môžete ďalej voľ-
ne pohybovať po webe a prehrávač je stále poruke.
Čo však robí SoundCloud veľmi zaujímavým, je mož-
nosť nahrať do cloudu vlastné skladby či inú zvuko-

vú tvorbu. Je preto príležitosťou aj pre začínajúcich hudobníkov,
ktorí hľadajú spôsob zviditeľnenia sa. Pod každou skladbou sa nachá-
dza sekcia komentárov a prvky zdieľania na sociálnych sieťach.

www.Bandcamp.com

Tento web je tak-
isto zameraný aj na
menej známych či
začínajúcich inter-
pretov. Svoju hud-
bu tu môžu prezen-
tovať verejnosti buď
za poplatok, alebo
zadarmo. Úvodná
stránka webu upo-
zorňuje na zaují-

mavé hudobné počiny a vyhľadávať v databáze sa
dá aj podľa žánrov, takže pri počúvaní nebudete
tápať v množstve hudby, ktorá nevyhovuje vášmu
vkusu. Treba oceniť maximálnu jednoduchosť, kto-
rá je dosiahnutá tlačidlom Play na okamžité pre-

hrávanie nahrávok umiestnených na úvodnej stránke. Fanúšiko-
via služby doteraz zaplatili interpretom na Bandcampe viac ako
126 miliónov dolárov.

www.Mixcloud.com

Mixcloud zaujme
vypracovaným rezi-
dentným prehrá-
vačom. Fanúšikom
hudby  ponúka jed-
noduché   vyhľadá-
vanie podľa žánrov
alebo tagov a ná-
sledný streaming
hudby. Autori do-
stanú možnosť up-

loadu vlastnej tvorby a komunitné funkcie sú pod-
porované rôznymi súťažami. Podobne ako niektoré
iné weby je aj táto služba zameraná na mixovanú
hudbu, ale obsahuje aj podcasty či rozhlasové show.
Na mobilné počúvanie poslúžia aplikácie platforiem

Android a iOS, pričom pre iPhone a iPad existuje aj oficiálna apli-
kácia, podporovaná výrobcom. Služba spolupracuje s množstvom
iných webov, ba dokonca ju môžete zabudovať aj do svojho pro-
filu na Facebooku.

www.8tracks.com

Na scéne hudobných
webov je táto stránka
už dlhšie a zažila aj isté
problémy s autorskými
právami. Web pripomí-
na sociálnu sieť a orien-
tovaný je na tvorbu zoz-
namov skladieb. Možno
vytvárať vlastné zozna-
my, súkromné či verej-

né, no pri tých verejných platí obmedzenie na dve
skladby od jedného interpreta v rámci zoznamu. Pre-
hrávač je rezidentný, takže po zapnutí prehrávania
môžete naďalej prehliadať obsah webu. Popularitu
8tracks zvyšujú aj mobilné aplikácie pre Android, iOS,

Windows Mobile, BlackBerry, Mac a aj hernú konzolu Xbox. Vlast-
níkov webov poteší, že prehrávač možno zabudovať do vlastnej
stránky pomocou pluginov pre známe CMS Joomla a WordPress.

DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE

NA POTULKÁCH      WWW: Hudba z internetu zadarmo

Nové vydanie vychádza 11. decembra 2015!

V decembrovom čísle PC REVUE nájdete:

• Full-frame fotoaparáty
• Inteligentné žiarovky
• Najžiadanejšie 
mobilné telefóny  
• Tlačiarne pod stromček
• Kresliace programy
zadarmo
• Smartfóny 
pod stromček
• Herné zostavy 
pod stromček

• Dá sa biometrická ochrana naozaj 
prekonať?
• História TV prijímačov, súčasné technológie
TV a možnosti do budúcnosti

Výhodou nového zariadenia je veľký
rozmer displeja pri malých rozmeroch
telefónu. V januári by sme sa podľa
všetkého mali dočkať prvého mobil-
ného telefónu so skladateľným dis-
plejom. Na trh by ho mala uviesť
spoločnosť Samsung. V portfóliu spo-
ločnosti Samsung sa objavilo už nie-
koľko modelov smartfónov vyznaču-
júcich sa atypickým zahnutím disple-
ja. Na konci roku 2014 firma avizo-
vala skoré uvedenie smartfónu, ktorý
možno preložiť na polovicu. Výhodou
takéhoto smartfńu by bol veľký roz-
mer displeja pri menších rozmeroch

telefónu. Spoločnosť v rámci projek-
tu s názvom Project Valley, zaobera-
júceho sa vývojom smartfónov so skla-
dateľnými displejmi, momentálne
testuje dve konfigurácie postavené na
procesoroch Qualcomm Snapdragon
620 a 820.

Telefón so skladateľným displejom
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M
edzi netradičné hračky patria
nesporne gadgety, ktoré sa
čoraz častejšie stávajú in. Hoci
neraz ide o milé, no v pod-

state nepoužiteľné predmety, aj v tejto kate-
górii sa vyskytujú hračky i príslušenstvo, kto-
ré potešia, pomôžu a často aj zabavia.

LEVITUJÚCI GLÓBUS 
S narastajúcim počtom tzv. fantazijných
filmov rastie aj záľuba v netradičných ve-
ciach. Medzi také môžeme pokojne zara-
diť levitujúci glóbus.

Glóbus vždy skrášľoval izby -násťročných,
dokonca mnohí rodičia prepadli kúzlu
domáceho baru v glóbuse na kolieskach.
Pretože svet pokročil, obyčajný glóbus
v študentovej izbe môže narobiť moder-
nému junákovi medzi rovesníkmi viac han-
by než priniesť osohu z jeho používania.
Ale taký vznášajúci sa glóbus – to je už iná
káva! Má šmrnc, takže je priam radosť na
takom niečom vnikať do tajov geografie.
Na rozdiel od všetkých ostatných glóbu-
sov tento nepotrebuje nijaký držiak, vďa-
ka čomu pôsobí omnoho fascinujúcejšie.
Navyše je úplne jednoduché umiestniť ho
presne do pozície, v ktorej sa dokáže vzná-
šať. Prirodzene, dá sa aj rozkrútiť. Má prie-
mer 10,5 cm. Základňa vznášajúceho sa
glóbusu potrebuje kvôli tomuto efektu
neustály zdroj energie (230 V), no peňa-

ženku takmer nezaťaží, pretože odber elek-
trickej energie je 9 W.

TETRIS LAMPA  
Nielen pamätníci sa rozžiaria pri spomienke
na kedysi priam kultovú hru Tetris. Podľa
mnohých je to vraj jediná dobrá vec, kto-
rá k nám prišla zo Sovietskeho zväzu... Tak
či onak – teraz si nielen pamätníci môžu
osviežiť svoje spomienky, ale tešiť sa môže
každý, kto si chce skrášliť byt doplnkom
v retro štýle. Lampa s oficiálnym Tetris di-
zajnom je verná hre, na základe ktorej
vznikla. Umožňuje akokoľvek rozmanito
vytvoriť stolnú lampu, či zmeniť jej tvar

kedykoľvek budete chcieť. Stačí pripojiť
jednu z tehál do siete a ako sa bude kaž-
dá nová tehla z celkovo siedmich prikladať,
lampa sa rozsvieti. Vďaka týmto kúskom
Tetrisu si každý dokáže vytvoriť vlastnú
dizajnovú lampu. Symetria, stratégie, bli-
kanie, farebné tehly, úprimne povedané,
všetko je tak, ako si to hráč tejto už zabú-
danej hry pamätá.

HOT-ROX OHRIEVAČ 
Možno pod vplyvom globálneho otepľo-
vania sa zmení jeden tradičný vianočný
darček. Keďže chladných dní je čoraz me-
nej, rukavice môže pokojne vystrieda Hot-
-Rox ohrievač. Tento elektronický ohrievač
je vynikajúci na ohriatie takmer čohokoľ-
vek. Napríklad skrehnutých rúk, ale ohriať
si možno aj rukavice pred navlečením.
Nastavenie teplôt má dve polohy a na
44 °C sa zahreje do 15 sekúnd. A keď ho
vypnete, vychladne rovnako rýchlo. Je ideál-
ny na cestu do práce či do školy, na zim-
nú prechádzku, do záhrady, na rybárče-
nie, fotografovanie, turistiku, pri golfe či
jazde na koni, skrátka na bežné činnosti...

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú aj darčeky.
Rodičia, súrodenci či priatelia si neraz lámu
hlavu, čo kúpiť pod stromček, aby to bolo nielen
netradičné, ale aj vtipné. Ponúkame vám
niekoľko tipov na naozaj netradičné darčeky.  

Veselé i vážne
PREKVAPENIA



Batéria vydrží až šesť hodín pri strednej
teplote režimu alebo tri až štyri hodiny vo
vysokom režime. Pri dobíjaní batérie sa dá
vybrať medzi klasickou elektrickou zásuv-
kou alebo USB portom počítača. Plné nabi-
tie trvá asi dve hodiny a vstavaná lítiová
batéria vydrží mesiace.

WI-FI KANVICA 
Po návrate zo studeného prostredia treba
neraz zahriať celého človeka. Niet nad
horúci čaj. Pískajúci čajník má svoje čaro
u babičky na lazoch či niekde na chate.
Bežné rýchlovarné kanvice sa líšia len dizaj-
novo, ale technické inovácie – nič extra.
Zaujímavá je preto kombinácia s multi-
funkčnosťou smartfónov. Tým už môže-
me ovládať televízor, osvetlenie, hudbu,
rúru na pečenie... a najnovšie aj rýchlo-
varnú kanvicu. Kanvica iKettle je schopná
pripojiť sa na domácu sieť wi-fi a keď sa

začne voda variť, odošle o tom do smart-
fónu správu. Majiteľ tohto zázraku si tiež
bude môcť zvoliť tú správu teplotu ohre-
vu priamo z mobilu. A navyše, po prícho-
de domov a po pripojení sa smartfónu na
domácu bezdrôtovú sieť sa kanvica spýta,
či si želáte ohriať vodu... No nekúp to!

SMART VÁHA A FITNES
NÁRAMOK
Spoločnosť Garmin svojimi produktmi už
prekračuje kategóriu gadgetov, aj keď...

Napríklad taká inteligentná váha Index
Smart Scale. Okrem hmotnosti meria aj
percento telesného tuku, index BMI, per-
centuálny podiel vody či svalovej a kost-
nej hmoty v tele, pričom dáta prenáša do
aplikácie pre iOS a Android cez wi-fi. Či
však bežná domácnosť ocení sledovanie
štatistiky až pre 16 rôznych ľudí, je viac
než otázne...

Športovo založení milovníci technických
vymožeností sa isto potešia fitnes náram-
ku Vivosmart HR. Náramok má nielen sní-
mač tepu, ale ponúka aj nepretržité sle-
dovanie majiteľovej aktivity počas celého
dňa – ráta mu počet krokov, vzdialenos-

ti, spálené jouly, počet prejdených scho-
dov, dokonca monitoruje rytmy spánku.
Keďže je vodovzdorný do hĺbky až 50
metrov, dá sa bez problémov nosiť aj pri
plávaní či sprchovaní. Dáta synchronizuje
s mobilnou aplikáciou Garmin Connect
Mobile. Vďaka dotykovému displeju
zvládne niekoľko funkcií typických
pre inteligentné hodinky vráta-
ne notifikácií. Ak sa náramok
spáruje so sprievodnou apli-
káciou pre iOS alebo Android,
môže zobrazovať upozorne-
nia na prichádzajúce hovo-
ry, e-maily, textové správy
a umožní aj ovládanie pre-
hrávanej hudby.

MULTIHODINKY 
PRE ŠPORTOVCA 
I ELEGÁNA 
Buďme však úprimní – nie každý má zmy-
sel pre žartíky či netradičné darčeky. Ak je
váš blízky športovo založený alebo musí
často chodiť v gala, spoločnosť Samsung
myslela hodinkami Samsung Gear S2 prá-
ve naňho. Sú v elegantnej aj v športovej
verzii. Oba modely vynikajú výkonným pro-
cesorom i operačným systémom, batériou
s dlhou výdržou a možnosťou bezdrôto-
vého nabíjania a tiež displejom s vysokým
rozlíšením. Vďaka širokej ponuke apliká-

cií a príslušenstva sa dajú hodinky prispô-
sobiť osobným potrebám či vkusu.

Ich ciferník je hrubý len 11,4 mm. Apli-
kácie špeciálne upravené pre kruhové roz-
hrania sú na 1,2-palcovom AMOLED dis-
pleji s rozlíšením 360 × 360 (302 ppi)
zreteľne viditeľné, takže používateľ nepre-
mešká nijaké upozornenia. O plynulý vý-
kon sa stará operačný systém Tizen, opti-
malizovaný 1 GHz dvojjadrový procesor

a 512 MB pamäť RAM. Aby
sa hodinky nabili, stačí ich

položiť na bezdrôtovú doko-
vaciu stanicu, ktorá je súčas-

ťou balenia. Štandardná výdrž
batérie je dva až tri dni.

Hodinky sa ovládajú pomocou otočnej
lunety a tlačidiel Home a Back. Používa-
telia tak majú jednoduchý prístup k ozná-
meniam aj aplikáciám a sú neustále v spo-
jení so svojím kalendárom, kontaktmi,
e-mailom a správami. Dokonca môžu pria-

mo cez hodinky odosielať aj krátke texto-
vé správy. Ďalšou užitočnou funkciou je
NFC technológia umožňujúca prostred-
níctvom hodiniek platenie v obchode.
Hodinky sa dajú využívať aj ako inteli-
gentné kľúče od auta či domu alebo ako
diaľkové ovládače smart domácností.

Pavol Prikryl
Foto Pixabay, ebay, Hot-Rox, 

i-Kettle, garmin
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G
oogle prekladač používa hádam každý z nás. Často si
ani neuvedomujeme, že ak sme pripojení na internet,
vo svojom smartfóne si už jeden slovník nosíme. Pre-
kladá v 90 jazykoch sveta. Pre mobilné aplikácie však

prináša oveľa viac funkcií, než aké máme v PC. Sú bezplatné a da-
jú sa využiť v zariadeniach s oboma najrozšírenejšími operačnými
systémami Android a iOS.

SLOVNÍK – KLASIKA
Jednou zo základných funkcií aplikácie Prekladač je slovník. Ovlá-
da až 90 jazykov a funguje klasicky – zvolíte si dvojicu výcho-
dzieho a cieľového jazyka a potom už len zadáte slovo. Buď ho
vyťukáte na klávesnici, zadáte ústne, alebo ho jednoducho napí-
šete. A na svete je preklad. Jednou z vychytávok je, že si slovník,
ktorý budete chcieť za hranicami používať, môžete do svojho
smartfónu aj stiahnuť, a tak ho na mieste používať v off-line móde
(čiže bez zbytočného míňania dát). A už nič nebráni ceste oko-
lo sveta!

VIZUÁLNY PREKLAD 
Vizuálnemu prekladu slov v 27 jazykoch  pomocou aplikácie Pre-
kladač v mobile/tablete sme sa už venovali v októbrovom čísle
Quarku. Len na pripomenutie – stačí s otvorenou aplikáciou zamie-
riť smartfón na veľký nápis v cudzej reči a na displeji sa zobrazí

jeho slovenský preklad. Funkcia je zatiaľ obmedzená na veľké ná-
pisy (potraviny, núdzový východ, lekáreň a pod.). Zaujímavé sú
však aj ďalšie časti aplikácie prekladača.

KAMEROVÝ MÓD 
V zahraničí často krčíme plecami nad jedálnymi lístkami v cudzej
reči, nehovoriac o ázijských krajinách, ktoré nepoužívajú latin-
ku. V takejto situácii preto stačí zvoliť jazykovú kombináciu, ťuk-
núť na ikonu fotoaparátu, nasnímať text a ten sa po odoslaní

preloží do zvoleného jazyka. Takisto je možné preložiť len časť
takéhoto textu. Funkcia je dostupná v 37 jazykoch vrátane slo-
venčiny.

KONVERZAČNÝ MÓD  
Na získanie krátkych informácií pre turistov slúži tento mód. Ide
hlavne o prípady, keď sa potrebujete informovať na smer cesty,
pitnú vodu, cenu tovaru a podobne. Konverzovať môžete tak, že
si zvolíte výstupný jazyk, do mikrofónu zrozumiteľne a pomaly
nahovoríte svoj text a na displeji smartfónu sa zobrazí už prelo-
žený text. Podmienkou dohovorenia sa potom je, aby partner
v tejto konverzácii vedel čítať...  Aj táto funkcia je dostupná v 37
jazykoch vrátane slovenčiny.

MÓD PÍSANIA RUKOU 
Ak sa ocitnete v krajinách so znakovým písmom, oceníte pred-
nosť tohto módu. Pri jeho nastavení treba na obrazovku prstom
nakresliť znak, ktorému nerozumieme a zobrazí sa jeho preklad.
Použiť ho môžete až v 68 jazykoch, pričom konverzujete v slo-
venčine. 

Foto Google

Vianočné a koncoročné sviatky sa možno rozhodnete stráviť v zahraničí.
Mnoho turistov si v tomto čase vyberá tropické a subtropické teplé
krajiny s písmom pre nás nečitateľným a rečou, ktorú neovládame. Vtedy
určite oceníte aplikáciu prekladača.   

16 december 2015 I Quark

DIGITÁLNE ZAUJÍMAVOSTI

Ako sa nestratiť v preklade
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T
rojica vybraných smartfónov predstavuje zástupcov  netra-
dičných riešení. Všetky sú však v podobe prototypov a ča-
kajú, či o ne široká verejnosť prejaví záujem svojou pod-
porou na crowfoundigových portáloch (čiže na takých,

kde môže každý poslať perspektívnemu nápadu drobnú finančnú
podporu). 

TELEFONOVAŤ A SÚČASNE FAJČIŤ   
Smartfón Vaporcade Jupiter umožní svojmu majiteľovi nielen
využívať klasické služby, ale tiež zapáliť si. Na mobilný produkt star-
tupu Vaporcade sa preto pozeráme trochu rozpačito. Na jednej
strane nechce byť tento príspevok propagáciou fajčenia, na druhej
strane nás však udivuje netradičná inovácia. Výsledkom spoluprá-
ce spoločnosti Vaporcade s vynálezcom elektronických cigariet Her-
bertom A. Gilbertom má byť prvý smartfón s vaporizérom. (Vapo-
rizér je zariadenie, v ktorom sa účinné látky odparujú zvyšujúcou
sa teplotou, ale nezapália sa. Výsledkom je preto inhalácia, a nie
fajčenie. Pri vaporizácii, na rozdiel od spaľovania rastlín pri fajčení,
nevzniká veľké množstvo toxických a karcinogénnych látok.) Kon-

troverzná novinka bude zrejme dostupná v 3G a 4G LTE modeli,
s displejom vo veľkosti 5,3 palcov a operačným systémom An-
droid vo verzii 4.4 KitKat. Na vrchnej časti telefónu bude odpoji-
teľný vaporizér, cez ktorý sa bude dať fajčiť buď priamo, alebo cez
pripojiteľnú hadičku. My v redakcii by sme si vedeli predstaviť jeho
medicínske využitie napríklad v tom, že raz bude môcť rehabilitač-
ná sestra cez aplikáciu poslať pacientovi presnú dávku inhalačné-
ho prostriedku napríklad pri astme. 

VEĽKÝ AKO VRECKOVÝ NOŽÍK  
Na jednej strane veľká obrazovka, na strane druhej kompaktné roz-
mery. Aj takto by sa dal opísať nový koncept smartfónu Draspho-
ne. Vzhľadom na svoje rozmery patrí medzi fablety, čo je hybrid
smartfónu a tabletu. Reprezentuje nastupujúcu éru modulárnych
mobilných zariadení, ktoré sa dajú poskladať z niekoľkých ľahko
vymeniteľných častí. Vďaka svojej ohybnosti sa dá Drasphone zložiť
až na tretinovú veľkosť, popri tom si však zachováva moderný až
luxusný dizajn. Po zložení by nemal byť väčší než švajčiarsky sklada-
cí nožík. Naopak, po rozložení dosiahne flexibilná obrazovka veľkosť
5 až 6 palcov. Zaujímavosťou je, že sa dá poskladať rôznymi spô-
sobmi. Pri čiastočnom rozložení, nazývanom MiniDras, je k dispo-
zícii len polovičná veľkosť, pričom aj v tejto podobe ponúka plnú
funkčnosť  normálneho smartfónu. Okrem toho je však dostatočne
pevný vďaka kovovej konštrukcii a pevným spoľahlivým kĺbom. Napriek
svojej ohybnosti je Drasphone schopný snímať silu tlaku a podľa
toho reagovať na príkazy. Oproti iPhonu má dotykové senzory

až za displejom. Samozrejme, čo sa týka bežných funkcií smartfó-
nu, nemali byť chýbať. To, či sa na jeho výrobu reálne podujme nie-
ktorý z výrobcov, ukáže až budúcnosť. Nový nápad pochádza z labo-
ratórií britskej spoločnosti R&D CORE.

TELEFÓN – 3D SKENER 
Z celkom iného súdka je ďalší crowdfundingový projekt. Nie je to
síce smartfón, no úzko s ním súvisí.  Ide o 3D skener Pixelio na vytvo-
renie 360° kvalitných fotografií. Skener by mal byť cenovo dostup-
ný, ale zároveň by mal uspokojiť aj tých najnáročnejších používate-
ľov. Jeho prvotným poslaním je zhotovovať snímky, ktoré by slúžili
ako podklad pre 3D tlač. Môže sa však hodiť rovnako predajcom na
eBayi či iných aukčných portáloch, blogerom, vlogerom, grafikom,

architektom, realitným pracovníkom, ale tiež bežným používateľom.
Na vyhotovenie 3D snímky treba iba klasický smartfón, prípadne
kameru GoPro. Fotografie sa následne ukladajú do súboru mp4
alebo GIF. Jedinou nevýhodou Pixelia je skutočnosť, že nemá vlast-
nú optiku. Tú však nahradí fotoaparát na tele-
fóne, ktorý sa spolu s aplikáciou 123D Catch
postarajú o profesionálne 360° fotografie. Ske-
ner Pixelio sa totiž vyznačuje presným a stabil-
ným obrazom s vysokým rozlíšením a navyše
umožňuje prispôsobovať intervaly, rýchlosť
pohybu ramena či ostatné parametre prefe-
renciám každého používateľa.                       R

Výrobcovia  neustále prichádzajú 
s verziami prístrojov, ktoré rozhodne
nemožno považovať za bežné...  

Foto Vaporcade

Možno sa budete chcieť pochváliť priateľom vianočnými zákuskami.

Video:  

3× netradičný smartfón

Foto R&D CORE
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Aká bola vaša cesta k matematike
a k pochybnostiam, či si matematika
môže byť istá sama sebou?
To sú dve rôzne otázky. Pre štúdium mate-
matiky som sa rozhodol na gymnáziu, keď
som si uvedomil, že matematiku sa vlast-
ne nemusím učiť, presnejšie memorovať.
Stačilo si osvojiť príslušné pojmy a pocho-
piť základné súvislosti medzi nimi – ostatné
sa dalo vymyslieť. To mi vydržalo približ-
ne do druhého ročníka vysokoškolského
štúdia. Potom to už bez učenia nešlo. Ale
zistil som, že dosiahnuť niečo za cenu ná-
mahy prináša oveľa väčšie zadosťučinenie
než ľahké úspechy.

Čo sa týka druhej otázky, žiadne zásad-
né pochybnosti o istote matematického
poznania nemám. Knihu som nazval Ani
matematika si nemôže byť istá sama sebou
v snahe zvýšiť jej šance na trhu. Podtitul
Úvahy o množinách, nekonečne, parado-
xoch a Gödelových vetách vystihuje jej
obsah lepšie než samotný titul. Nuž, best-
seller sa z nej i tak nestal.

Vo svojej knihe hovoríte aj o krízach,
ku ktorým v matematike občas do-
chádza...
Krízy v základoch matematiky prichádza-
jú z času na čas v súvislosti s objavmi, kto-
ré sa nedarí spracovať v rámci dovtedy fun-
gujúcich predstáv. V takých prelomových
obdobiach sa mení i pohľad matematikov

na predmet ich štúdia. Dejiny matemati-
ky zaznamenali tri takéto krízy.

Prvá súvisí s objavom nesúmerateľnosti
strany a uhlopriečky štvorca a rovnako stra-
ny a uhlopriečky pravidelného päťuholní-
ka v antickom Grécku. Pomer dĺžok týchto
úsečiek sa totiž nedá vyjadriť ako pomer
žiadnych dvoch celých čísel. To odporova-
lo pytagorejskému presvedčeniu, že všet-
ko je číslo, teda, že všetky zákonitosti sveta
možno vyjadriť práve pomocou takýchto
pomerov. Tento problém bol definitívne
prekonaný až oveľa neskôr rozšírením obo-
ru racionálnych čísel o iracionálne čísla,
napríklad √2, √3, √5, 3√2, 3√4, π, e a pod.

Druhú krízu vyvolali neúspešné snahy
vybudovať neprotirečivé zdôvodnenie dife-
renciálneho a integrálneho počtu v 17. až
19. storočí pomocou nekonečne veľkých

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc., vedúci Kated-
ry algebry, geometrie a didaktiky matema-
tiky na Fakulte matematiky, fyziky a infor-
matiky Univerzity Komenského v Bratislave
sa venuje algebre, matematickej logike, ne-
štandardnej analýze a jej aplikáciám v iných
oblastiach matematiky. Okrem spomínanej
knihy je autorom rozsiahlej monografickej
učebnice Lineárna algebra a geometria a ďal-
ších vedeckých publikácií z rôznych mate-
matických disciplín, ako aj z farmakokinetiky.
Nedávno dokázal tri Gordonove hypotézy,
ktoré viac ako dvadsať rokov predstavovali
otvorený problém.

Kniha profesora Pavla Zlatoša Ani matematika
si nemôže byť istá sama sebou je jedným z mála
slovenských diel venovaných filozofickým
otázkam matematiky. O knihe, ale nielen o nej,
je náš rozhovor s týmto významným slovenským
matematikom.  

ROZHOVOR

ISTOTA
matematického
POZNANIA

Láska k horám, či všeobecnejšie
k čerstvému vzduchu, 

a potešenie z krajiny a pohybu 
v nej je pre profesora Zlatoša

prostriedkom uvoľnenia 
a duševnej hygieny.
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a najmä nekonečne malých číselných veličín. Počas
19. storočia tieto veličiny postupne nahradila techni-
ka limít, ktorá napokon celkom prevládla. Toto nahra-
denie však sa úplne dovŕšilo až vďaka vybudovaniu
oboru reálnych čísel prostriedkami teórie množín, kto-
rú rozpracoval približne v rokoch 1870 až 1900 Georg
Cantor. Teória množín tak dala intuitívne už dávno
pociťovanej vnútornej jednote matematiky takpove-
diac inštitucionalizovanú podobu.

Tretia kríza nastala, keď sa približne na prelome
19. a 20. storočia ukázalo, že názorné predstavy, na
ktorých teória množín spočíva, vedú k sporom. V tom
čase boli ešte v živej pamäti rôzne ťažkosti a spory,
ku ktorým dochádzalo v dôsledku používania neko-
nečne malých veličín. Obava, že nekonečné množiny
spôsobia v matematike podobné nepríjemnosti ako
predtým nekonečne malé a nekonečne veľké veličiny,
nebola celkom neopodstatnená. Nad úsilím mate-
matikov tak zostávala visieť obava, že v matematike
sa kedykoľvek môžu objaviť nové protirečenia. 

Dodajme, že k rehabilitácii nekonečne malých
a nekonečne veľkých veličín došlo až v 60. rokoch
20. storočia v rámci tzv. neštandardnej analýzy.

Ako ovplyvnili Gödelove vety o neúplnosti túto
tretiu krízu?
David Hilbert, zrejme najvplyvnejší matematik na pre-
lome 19. a 20. storočia a stúpenec teórie množín,
vtedy sformuloval program, ktorý mal viesť k dôkazu
neprotirečivosti základov matematiky. Mladý rakúsky
matematik Kurt Gödel, ktorý sa o to pokúsil, však v roku
1930 dokázal úplne opačný výsledok. Prvá Gödelova
veta o neúplnosti hovorí, že akýkoľvek neprotirečivý for-
málny axiomatický systém, v rámci ktorého možno vybu-
dovať aspoň teóriu sčítania a násobenia prirodzených

Pomer uhlopriečky a strany pravidelného
päťuholníka vyjadruje proporciu zlatého rezu, 
v ktorom podľa starých Grékov spočívalo tajomstvo
krásy. Tento pomer sa hojne vyskytuje v prírode 
a používa sa v umení aj v architektúre. Nedá sa však
vyjadriť ako pomer žiadnych dvoch celých čísel.

čísel, je nutne neúplný, teda existujú
pravdivé tvrdenia o prirodzených
číslach, ktoré nemožno v tomto sys-
téme dokázať. Podľa druhej Gödelo-
vej vety o neúplnosti možno síce
v rámci takého systému sformulovať
tvrdenie o jeho neprotirečivosti – čo
samo osebe nie je nijako samozrejmé
–, ale toto tvrdenie sa nedá v rámci
tohto systému dokázať. 

Zverejnenie Gödelových objavov
zapôsobilo v tých časoch ako blesk
z jasného neba. Tým
stratila matematika
svoje výsadné posta-
venie a bola odsúde-
ná na údel ostatných
vied smrteľníkov: zdie-
ľať s ľudským pozna-
ním jeho nezavŕšenosť,
nedokonalosť a ne-
možnosť stanoviť čo-
koľvek s konečnou plat-
nosťou. Naša dôvera
v matematiku nemá
nijaké vopred dané metafyzické záru-
ky a matematické poznatky sa svo-
jím charakterom až tak diametrálne
nelíšia od poznatkov iných prírod-
ných vied.

Aký je váš názor na povinnú ma-
turitu z matematiky?
Hoci už nie som žiaden mladík, stá-
le žasnem nad schopnosťou politi-
kov a médií upriamiť pozornosť ľudí
na ľahko zrozumiteľnú, no podruž-
nú otázku treťoradého významu
a odviesť ju od samotného problé-
mu, ktorý je zložitý a nemá jedno-
duché riešenie. Tým problémom je
kvalita vzdelávania na Slovensku
všeobecne, a nielen matematiky.
Udržať určitú úroveň vzdelávania,
či ju nebodaj zvyšovať, si vyžaduje
dlhodobé a premyslené úsilie a sta-
rostlivosť. Namiesto toho sme sved-
kami planých sľubov a častých refo-
riem šitých horúcou ihlou, ktoré len
narýchlo plátajú diery, ktorými nám
tečie do topánok. 

Budúcnosť krajiny do značnej mie-
ry závisí od morálnych kvalít a inte-
lektuálneho potenciálu učiteľského
stavu. Preto je potrebné vytvoriť pod-
mienky, aby učiteľské povolanie bolo
príťažlivé pre dostatok schopných
a ambicióznych mladých ľudí. Žiaľ,
dnes u nás sotva umožňuje ako-tak
dôstojnú existenciu. 

Istá úroveň matematickej gra-
motnosti je nevyhnutná pre všetkých.
Každý človek by mal byť schopný si
aspoň približne vypočítať a naplá-

novať potrebné výdavky na jedlo,
bývanie, energie a ďalšie potrebné
veci, a zosúladiť ich so svojím príj-
mom. Na to však nepotrebuje matu-
ritu z matematiky. 

Kto teda potrebuje maturitu z ma-
tematiky?
Maturitu z matematiky by mali od
uchádzačov o štúdium vyžadovať
vysoké školy prírodovedného a tech-
nického smeru, ktoré sa často opráv-

nene sťažujú na nízku úroveň ma-
tematickej prípravy absolventov
stredných škôl. Ani by nemusela byť
povinná, celkom by stačilo, keby sa
vyplácalo absolvovať takéto štúdium.
Pri súčasnom systéme financovania
vysokých škôl, keď sa značná časť
peňazí prideľuje podľa počtu poslu-
cháčov a nezávisle od spoločenskej
potreby príslušného odboru, si však
tieto školy nemôžu dovoliť klásť na
uchádzačov prísne požiadavky. Žiaľ,
systém je tak nastavený, že by nedo-
kázali konkurovať menej náročným
školám.

Ako sa to dá zmeniť k lepšiemu?
Na to nepoznám jednoduchý recept.
A som si istý, že nech spravíme
čokoľvek, okamžitý obrat aj tak ne-
nastane. Podstatné zvýšenie spolo-
čenského ocenenia, t. j. najmä platov
učiteľov, je nevyhnutným krokom,
ktorý sa mal urobiť už dávno. Tým
skôr ho nemožno ďalej odkladať. Ale
nerobme si ilúzie, že to je ten zázrač-
ný liek, ktorý vylieči všetky neduhy
slovenského školstva. Určite by veci
pomohlo, keby sa celý problém odpo-
litizoval a ubudlo mantinelizmu. Po-
tom by bola šanca, že sa pri strie-
daní vládnych garnitúr neodstránia
aj tie opatrenia predošlej vlády, kto-
ré sa osvedčili. Žiaľ, viac voličov na-
chytáte na demagógiu než na poli-
tickú kultúru. 

Zhováral sa Vladimír Ješko
Foto archív Pavla Zlatoša

Naša dôvera v matematiku nemá
nijaké vopred dané metafyzické
záruky a matematické poznatky 
sa svojím charakterom až tak
diametrálne nelíšia od poznatkov
iných prírodných vied.  



V
rámci verejného prehliadkové-
ho programu VVV (Vista Varia-
bles in the Via Lactea Survey),
ktorý využíva 4,1-metrový ďale-

kohľad VISTA na čílskom observatóriu ESO
na Cerro Paranal, získavajú astronómovia
opakovane snímky vybraných častí našej
Galaxie v oblasti infračerveného žiarenia.
Vďaka tomu sa podarilo objaviť viacero no-
vých objektov vrátane premenných hviezd
alebo hviezdokôp.

PREKVAPENIE V STREDE
MLIEČNEJ CESTY 
Pri mapovaní rozloženia premenných hviezd
– cefeíd – sa astronómom podarilo odhaliť
disk mladých hviezd skrytý za hustými oblak-
mi prachu v centrálnej vydutine Mliečnej
cesty. Istvan Dékány (Pontificia Universidad
Católica de Chile) a jeho tím využili údaje
z verejného prehliadkového programu získa-
né medzi rokmi 2010 až 2014 a urobili
nečakaný významný objav – doteraz nezná-
my útvar v centre našej Galaxie. Predpokla-
dá sa, že centrálna vydutina Galaxie je zlo-
žená z obrovského počtu starých hviezd.
V údajoch z prehliadky VISTA sme však obja-
vili niečo nové a z astronomického hľadis-
ka veľmi mladé, hovorí Istvan Dékány, hlav-
ný autor novej štúdie.  

ČO SÚ CEFEIDY? 
V údajoch z tejto prehliadky našli astro-
nómovia 655 premenných hviezd, ktoré

by mohli byť cefeidy. Tieto hviezdy pulzu-
jú s periódou od niekoľkých dní do nie-
koľko mesiacov a pri tom menia výrazne
svoju jasnosť. Perióda zmien jasnosti je
dlhšia pre jasnejšie cefeidy a kratšia pre
slabšie. Pozoruhodne presný vzťah perió-
dy a svietivosti v roku 1908 objavila ame-
rická astronómka Henrietta Swan Leavit-
tová a robí z pozorovaní cefeíd jeden
z najpresnejších nástrojov na meranie
vzdialeností vo vesmíre. Zároveň pomáha
aj mapovať Galaxiu a jej blízke okolie. Má
to však jeden háčik – cefeidy nie sú všet-
ky úplne rovnaké – existujú dve skupiny,
z ktorých jedna je výrazne mladšia než dru-
há. V súbore 655 novoobjavených pre-
menných hviezd identifikovali vedci 35
patriacich do podskupiny tzv. klasických
cefeíd – mladých jasných hviezd, ktoré sa
výrazne odlišujú od ostatných oveľa star-
ších hviezd vyskytujúcich sa v centrálnej
vydutine Galaxie. Členovia tímu zmerali
jasnosti a periódy pulzácií a na ich zákla-
de odvodili vzdialenosti týchto 35 mladých
premenných hviezd. Zistené periódy pul-
zácií, ktoré sú v priamom vzťahu k veku
hviezdy, odhalili ich prekvapivú mladosť.
Všetkých 35 objavených klasických cefeíd
je mladších než 100 miliónov rokov. Naj-
mladšia z nich by dokonca mohla mať len
25 miliónov rokov a nevylučujeme ani prí-
tomnosť ešte mladších a jasnejších hviezd,
vysvetľuje spoluautor štúdie Dante Minni-

ti (Universidad Andres Bello, Santiago, Chi-
le). Vek týchto klasických cefeíd poskytu-
je dôkazy, že za posledných 100 miliónov
rokov sa do centrálnych oblastí Galaxie
dopĺňali novovzniknuté hviezdy. To však
nie je jediný pozoruhodný výsledok ukry-
tý v dátach z tejto prehliadky.  

NOVÁ ŠTRUKTÚRA 
V NAŠEJ GALAXII 
Pri mapovaní polohy novoobjavených
cefeíd narazili vedci na stopu úplne novej
štruktúry Galaxie – tenkého disku mladých
hviezd tiahnuceho sa galaktickou vyduti-
nou. Táto štruktúra bola doteraz nezná-
ma, pretože pri predchádzajúcich pre-
hliadkach ju ukrývali husté oblaky prachu
v rovine Mliečnej cesty. Objav tohto útva-
ru preukazuje unikátne schopnosti a výkon
ďalekohľadu VISTA, navrhnutého práve
na štúdium štruktúry Galaxie pomocou
širokouhlého snímkovania s vysokým roz-
líšením v infračervenej časti elektromag-
netického spektra. Táto časť našej Gala-
xie bola úplne neznáma, pokým sa ju
nepodarilo objaviť v rámci prehliadky VVV,
dodáva Dante Minniti. Aby bolo možné
určiť, či cefeidy vznikli v blízkosti miesta,
kde sa nachádzajú v súčasnosti, alebo či
sa sem dostali odinakiaľ, bude potrebný
ďalší výskum. Pochopenie ich vlastností,
vývoja a spolupôsobenie s ďalšími hviez-
dami bude kľúčové pre porozumenie vývo-
ja nielen našej Galaxie, ale galaxií všeo-
becne.

RNDr. Zdeněk Komárek 
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NOVÝ ÚTVAR v našej Galaxii
Astronómovia objavili doteraz neznámu
štruktúru v našej Galaxii.  

Žltá hviezdička znázorňuje polohu
našej Slnečnej sústavy v našej

Galaxii ; červené hviezdičky
znázorňujú polohy 35

novoobjavených premenných
pulzujúcich hviezd.



OBLOHA POSIATA PLANÉTAMI 
Akurát na Mikuláša, teda 6. decembra,
budeme môcť pozorovať Mars len 0,4°
vzdialený od Mesiaca v súhvezdí Panny. Za
povšimnutie istotne stojí aj Jupiter týčiaci sa
nad nimi a Venuša dotvárajúca celé štvor-
členné predstavenie pod nimi. Na ďalší deň
sa Mesiac presunie nižšie smerom k Venu-
ši, čo zaiste naďalej poskytne krásny pohľad
na ranný juhovýchodný obzor. Posledný

decembrový deň uvidíme Mesiac v blízkos-
ti Jupitera. Pod nimi opäť Mars v Panne,
Venušu vo Váhach a nízko nad východným
obzorom zbadáme vychádzajúci Saturn. 

Koncom mesiaca, 29. decembra, dosiah-
ne Merkúr najväčšiu východnú elongáciu,
19,7° od Slnka. Pre pozorovateľov tejto
planéty to znamená ten najlepší čas na jej
pozorovanie, keďže sa od Slnka vzdiali naj-
viac. Nenechajte si ho preto ujsť hneď po
západe Slnka na západnom horizonte. 

METEORICKÉ ROJE, 
AJ VIDITEĽNÁ KOMÉTA 
Od 4. do 17. decembra môžeme pozoro-
vať meteorický roj Geminidy. Radiantom je
súhvezdie Blížencov, presnejšie pri hviezde
Castor, ktoré môžeme po západe Slnka
pozorovať nízko nad východným obzorom.
Môžeme ich však vidieť kdekoľvek na oblo-
he. Geminidy sa vyznačujú širokou farebnou
varietou, od odtieňov zelenej cez bielu až
po žltkastú farbu. Zo všetkých meteorických
rojov Geminidy prenikajú najhlbšie do zem-
skej atmosféry, a to rýchlosťou 35 kilomet-
rov za sekundu. Tento roj je zaujímavý aj
tým, že zatiaľ čo väčšina meteorických úlom-
kov pochádza z komét, materským telesom
Geminíd je asteroid 3200 Phaethon, obja-
vený v roku 1982. Toto teleso obehne oko-
lo Slnka raz za 1,4 roka. V súčasnosti je aste-
roid ešte vždy predmetom astronomického
výskumu. Diskutuje sa, že by mohlo ísť o vy-
hasnuté jadro kométy. Maximum tohto roja

sa predpokladá na večer 14. decembra
s predpokladanou frekvenciou až 120 me-
teorov za hodinu. Dobrou správou je, že
Mesiac v nove nebude rušiť pozorovanie. 

Ďalším decembrovým meteorickým rojom
sú Ursidy. Oproti Geminidom sú však oveľa
menej aktívnejšie, len 5 až 10 meteorov za
hodinu. Ursidy sú pozostatkom kométy Tut-
tle, objavenej už v roku 1790. Každoročne
môžeme tento roj pozorovať od 17. do
25. decembra s maximom z 21. na 22.
decembra. V tomto prípade nám tmavú
oblohu však naruší jas Mesiaca. Radiantom
tohto súhvezdia je Malá Medvedica, ľudo-
vo Malý voz, ale podobne ako v prípade všet-
kých meteorických rojov, aj Ursidy môžeme
pozorovať kdekoľvek na oblohe. 

V súhvezdí Draka môžeme počas decem-
brových nocí skúsiť vyhľadať kométu C/2014
S2 (PanSTARRS). Predpovede jej jasností sa
líšia v rozpätí od 9 do 14 magnitúd. V sú-
hvezdí Andromedy sa nachádza kométa
C/2013 X1 (PanSTARRS) s odhadovanou jas-
nosťou 10 až 13 magnitúd. Postupom de-
cembrových dní sa bude táto kométa dostá-
vať k súhvezdiu Pegasa. S magnitúdou 10
sa môžeme pokúsiť vyhľadať aj kométu
22P/Kopff v súhvezdí Strelca, 20. decembra
ju nájdeme v Kozorožcovi. Pri všetkých komé-
tach sa však nezaobídeme bez ďalekohľadu.
Iným prípadom a zároveň najlepším kome-
tárnym kandidátom tohto mesiaca je komé-
ta C/2013 US10 (Catalina). Niektoré odhady
jej prisudzujú sľubnú hodnotu 4,8 magnitú-
dy, čo je jasnosť viditeľná voľným okom. Túto
kométu nájdeme v súhvezdí Panny, 25. de-
cembra sa presunie do súhvezdia Pastiera. 

PRÍCHOD 
ASTRONOMICKEJ ZIMY 
Dňa 22. decembra nastane zimný slnovrat,
teda astronomická zima. Zimný slnovrat
predstavuje okamih, kedy Slnko na oblohe
dosahuje najnižšiu kulmináciu, to zname-
ná, na obzor počas svojej púti na našej oblo-
he vystúpi nad obzor počas dňa najnižšie.
Tento deň je zároveň najkratším dňom v ro-
ku. Všimnite si rozdiel medzi výškou Slnka
na oblohe na obrázku. 

Mgr. Viktória Zemančíková
Slovenský zväz astronómov
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ASTRONOMICKÉ
kalendárium december

Zimný slnovrat, Geminidy, kométy, planéty, 
to všetko ponúka decembrová obloha. Využime
preto krátke dni a dlhé noci na pozorovanie 
krás nočnej oblohy.  

Merkúr

Venuša

Mars

Jupiter

Saturn

Urán

Neptún

1. 12.  15. 12.  30. 12.  
-0,4 mag -0,5 mag -0,5 mag
Hadonos Strelec Strelec

8:07 8:55 8:58
16:01 16:34 17:23

-4,1 mag -4,0 mag -3,9 mag
Panna Váhy Váhy
3:17 3:51 4:29

14:06 13:48 13:35
1,5 mag 1,4 mag 1,3 mag
Panna Panna Panna
2:00 1:49 1:37

13:33 12:53 12:12
-1,8 mag -1,9 mag -2,0 mag

Lev Lev Lev
0:13 23:21 22:26

12:53 12:01 11:04
1,4 mag 1,4 mag 1,4 mag
Hadonos Hadonos Hadonos

7:06 6:19 5:29
15:50 15:00 14:07
5,8 mag 5,8 mag 5,8 mag

Ryby Ryby Ryby
2:35 1:39 0:40

13:39 12:43 11:44
7,9 mag 7,9 mag 7,9 mag
Vodnár Vodnár Vodnár
12:25 11:30 10:31
22:53 21:59 21:01

2015 

Časové údaje sú uvádzané v SEČ, v období
platnosti letného času v LSEČ. Počítané sú
pre približnú polohu stredu Slovenska 48°
40´ S a 19° 00´ V. Vzhľadom na povahu
predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je
uvedené inak, platia so zanedbateľnou
odchýlkou na celom území Slovenska.  

Mesiac 
Posledná štvrť 3. 12. 2015 08:40
Nov 11. 12. 2015 11:29
Prvá štvrť 18. 12. 2015 16:14
Spln 25. 12. 2015 12:12



A
k je všetko tak, ako má byť, prvé
medvede sa zo zimného spán-
ku začínajú prebúdzať koncom
februára. Hromadnejšie prebú-

dzanie však nastáva v marci, ale všetko závi-
sí od toho, aká je zima.

Medveď totiž patrí k nepravým zimným
spáčom, a tak jeho nečakané prebudenie
sa zo zimného spánku nemusí byť až také
výnimočné. V posledných rokoch teplejšie
zimy, keď sa zrazu teplota vyšplhá nad päť
stupňov, niektorých macov mýlia. Vyrušiť
zo spánku ich môže zatekanie do brloha,
ktoré je počas oteplenia bežné. Niekedy pre-
budí medveďa aj jeho tráviaca sústava. Naj-
častejšie to však býva hlad, ktorý ho prinú-
ti túlať sa po okolí. Stačí, ak pred spánkom
nenašiel dostatok potravy a neurobil si
postačujúce tukové zásoby na zimu, aby

mohol v brlohu prespať zimu. Prebudený
spáč sa zvyčajne len poprechádza, vypráz-
dni a vráti sa späť do brloha.

REČ PÓZ A HLASOVÝCH
PREJAVOV  
Na Slovensku žije asi tisíc medveďov. Žijú
najmä v horách na severnom a strednom
Slovensku. Väčšina ľudí má pred medveď-
mi prirodzený rešpekt, veď je to najväčšia
európska šelma. Dospelé jedince vážia asi
300 kilogramov. No sú to veľmi plaché šel-
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Čo hovorí MEDVEĎ
Už koncom októbra sa medveď hnedý začína
pripravovať na zimný spánok a v podstate jeho
jedinou aktivitou v tomto období je zháňanie
potravy. Väčšina medveďov zaľahne na zimný
spánok s prvým snehom a Vianoce zvyčajne
prespia vo svojom brlohu. Stávajú sa však aj
výnimky.  

Keď má medveď 
plný žalúdok, leží 

a pradie ako mačka.

Medveď dokáže bežať
rýchlosťou až 50 km/h.



Quark I december 2015 23

PRÍRODA

my, ktoré zaútočia, len keď sa cítia ohro-
zené, v každom prípade však treba byť
obozretný. Zoológovia zaoberajúci sa med-
veďmi tvrdia, že ich konanie sa dá omno-
ho väčšmi predvídať, ako si väčšina z nás
myslí. 

Hoci sa medveď väč-
šiu časť roka túla sám,
v tej istej oblasti sa oby-
čajne vyskytuje viacero
jedincov. Keď sa stretnú
dva medvede, použijú
vlastnú reč, spočívajúcu
najmä v pózach a v hla-
sových prejavoch. Sú
zakotvené z časti v re-
flexívnom, ale z veľkej časti aj v individu-
álnom správaní daného jedinca.

Vo väčšine prípadov nenesú stretnutia
medveďov prvky agresie. Aj medvede spo-
lu komunikujú, aby si navzájom oznámili
svoje zámery. Absenciu mimických svalov,
ktorou je medveď známy, kompenzuje pes-
trou paletou hlasových prejavov, stereo-
typnými pohybmi hlavy, hrbením chrbta,
zasekávaním pazúrov do pôdy počas strnu-
lej chôdze a podobne.

DIAPAZÓN ZVUKOV 
Medveď je spokojný, keď má plný žalúdok.
Vtedy leží a hlasno, hlbokým tónom, pra-
die ako mačka. Mladý medvedík sa takto
prejavuje častejšie, dokonca keď sa z nie-
čoho teší a raduje, začne hrkútať ako hrd-
lička záhradná, len oveľa hlbším hlasom.
Medvedica vie prejaviť radosť viacnásob-
ným zaskučaním, keď ju odrazu stratené
mláďa objavilo a spoznalo.

Pokojné a priateľské zaskučanie vydáva
medveď aj pri stretnutí s iným medveďom.
Najprv zaskučí slabší jedinec. Budí dojem,
že sa poddáva, a tak chce nadviazať pria-
teľstvo, podvoliť sa. Vzápätí zaskučí aj sil-
nejší medveď, ktorý naznačuje, že slabšieho
rešpektuje, dokonca ani neodmieta vytvo-
renie vzájomnej tolerancie pri koristi.

Podobne ako malé deti, aj medvedie
mláďatá prejavujú nespokojnosť, keď sú
hladné. Viac ráz za sebou zaskučia, no nik-
dy nie naraz, ale striedajú sa. Vždy zasku-
čí len jedno, aj keby boli štyri. Mláďa viac-

krát silno zaskučí, keď
ho dráždi situácia ale-
bo okolnosti, ktoré sú
preň neprijateľné. Sku-
čanie mláďaťa pre-
chádza do hlasitého
revu vtedy, keď je vy-
dráždené. Deje sa tak
aj počas ruje, lebo sa-
mica mláďa odstrkuje
a odháňa preč.

V nebezpečenstve dospelý medveď hla-
sito zabäká: Beaúúú-baú. Dáva tým naja-
vo svoje odhodlanie chrániť si korisť. Dru-
hý medveď zasa túto istú situáciu vo
veľkom hneve odkomunikuje hrdelným
zagrúlením: Ghr-ghr. Takmer ako jeleň
v ruji pri objavení svojho skrytého, zatiaľ
neviditeľného soka. Aj medveď v tomto

prípade vyzýva soka, aby sa vzdialil od
koristi, alebo opustil tento revír.

Ranený, nervózny, podráždený medveď
v tiesni vydáva hrdelný, dusivý zvuk či zvuk
vznikajúci pri prehĺtaní: Glug.

REČ PACHOV  
Medveď má slabý zrak. Zažil som prípad,
keď medveď na môjho sprievodcu, ktorý
spal podgurážený dvadsať metrov od ne-
ho, vôbec nereagoval, nebral ho na vedo-
mie. Pre môjho sprievodcu bol dobrý vie-
tor, medveď ho necítil, a tak si pokojne
žral a priadol.

Slabý zrak však príroda macovi vynahra-
dila na čuchu – ten má dokonale vyvinutý.
Rovnako ako iné cicavce dokáže i medvedí
samec podľa pachového signálu určiť po-
hlavnú dospelosť samice. No medvede si
pomocou pachových signálov (feromónov)
odovzdávajú aj iné informácie. Pach med-
veďa sa nesie vzduchom tak, že ho na čer-
stvej stope zacíti aj človek. Je to vzdušná
živá stopa, oznamujúca prítomnosť med-
veďa nielen príslušníkom jeho rodu, ale aj
diviakovi, jeleňovi... Ide o neprestajný prúd
molekúl rozprášených z kožucha medveďa.
Táto stopa sa však rýchlo stráca.

Hoci medveď väčšinou života žije samo-
társky, pachom informuje o pohybe, ako
aj o potrave iných medveďov. Výraznejšiu
pachovú stopu necháva na zemi, na koná-
rikoch, listoch a na tráve. Iný medveď, kto-
rý objaví tieto pachy, olizuje konáriky a trá-
vu, aby presnejšie identifikoval pôvodcu
pachových značiek. Takto si medvede
vyznačujú svoje teritóriá a vytyčujú aj tzv.
medvedie cestičky k objaveniu zdroju po-
travy a k páreniu.

Medvede sa pachom a čuchom doro-
zumievajú viacerými spôsobmi: značkami
na stromoch, močom, výkalmi, otieraním
brucha o mladé stromčeky, dvíhaním
a otieraním chrbta pod ovisnutými konár-

Keď sa stretnú dva
medvede, použijú
vlastnú reč, spočívajúcu
najmä v pózach 
a v hlasových prejavoch. 

Aj fackovanie patrí 
k hre mláďat.

Medveď jedináčik
predvádza hry 
so stromčekom.



mi nad zemou, zasekávaním pazúrov do
zeme a v neposlednom rade aj ťahaním
brucha a genitálií po zemi.

Samec sa niekoľko týždňov pred rujou
zadrapí a zahryzne do kmeňa stromu.
Výška zádrapu na strome značí silu (výšku)
samca. Potom sa o strom poriadne obtrie
chrbtom. Takto vytvára vizuálny bod na
označenie svojho rajónu. Samica reaguje
na zádrap, ale aj na pach živice prúdiacej
z poškodených miest, najmä zo smreka
a z borovice.

HRAVÝ AKO MACKO PÚ 
Hry medveďov sú v prírode veľmi časté, naj-
mä v nedospelom veku. V procese vývinu je-
dinca a jeho správania sú veľmi dôležité. Je
to špecifická forma aktivity zvierat. Prejavu-
je sa však len v podmienkach dokonalého
pohodlia. Najčastejšie sú tzv. slnečné hry.

Pri pozorovaní medveďov som spočiat-
ku, hlavne u pestúnov, nevedel, či ide o bit-

ku alebo len o hru. Napokon, posúďte
sami. Dva medvede sa stretnú pri potrave,
náhle sa postavia proti sebe a začnú sa hrýzť,
fackovať, sácať a pritom vydávajú rôznu šká-
lu zvukov. Často sú to len krátko znejúce
vyjadrenia, ako naprí-
klad zvuk podobný hlás-
ke u, čo asi znamená
bolesť. Potom sú to hlá-
sky i – í, čo vo väčšine
prípadov znamená ko-
niec hry či oznámenie
vysilenia. Pri mačacom
zvuku mňau si spoločník sám praje, aby jeho
druh naňho zaútočil, vlastne ho provokuje.

Významnou zložkou medvedích hier je
neverbálna komunikácia. Napríklad začia-
tok hry sa prejaví súhlasným pokývaním
hláv. Najprv pokyvkáva hlavou jeden med-
veď, potom súhlasne aj druhý a po chvíli

sa vrhnú na seba. No sú aj okamihy, keď
hru stačí začať obyčajným opakovaným
pohľadom. Jeden sa pozrie na druhého
a ten mu vyčíta v očiach, že je čas začať
šantiť. Niekedy majú medvedie hry zvláš-
tny začiatok. Jeden z medveďov zaujme
vyhliadnuté vyvýšené miesto a imponuje.
Zároveň tak aj prezentuje telesnú veľkosť,
čím chce zdôrazniť svoju prevahu nad
ostatnými.

Zaujímavé je pozorovať mladého med-
vedíka – jedináčka. Keďže nemá súroden-
cov, hrá sa s obyčajným stromčekom ale-
bo s nájdeným predmetom. Táto hra má
však rovnaký postup, zvukové a vizuálne
prejavy ako súrodenecké šantenie.

PLACHÝ, ALE...  
Medveď je plaché zviera, človeka sa bojí,
uteká preč ako každá iná divá zver. Nebez-
pečná pre človeka je medvedica vodiaca
mladé, medveď v úzkom priestore alebo
v priestore, kde je veľa ľudí, napríklad hro-
madná turistika, spoločné poľovačky, zber
lesných plodov a pod. Vystrašené zviera
hľadá únikovú cestu a bez toho, aby o tom
vedel, zrazu sa môže ocitnúť pred člove-
kom. Zareaguje pudovo – a na človeka sa

vrhne. Medveď však nikdy nebeží za člo-
vekom z väčšej vzdialenosti.

Zapamätajme si, že medvede sa medzi
sebou veľmi dobre dohovoria, no s člove-
kom ťažko.

Ivan Kňaze
Foto autor, Miroslav Saniga a Pixabey
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Neraz nevedno, 
či ide o bitku,

alebo len o hru.

Pokojné a priateľské
stretnutie 

Prebudenie sa medveďa zo zimného
spánku nie je nič výnimočné. 

Hoci medveď väčšinou života žije
samotársky, pachom informuje o pohybe,
ako aj o potrave iných medveďov. 



N
ávštevníci z množstva zaujíma-
vých a vzácnych rastlín najväč-
šmi obdivujú tie, ktoré vyvoláva-
jú exotické predstavy o ďalekých

a pre väčšinu neznámych územiach. Už svo-
jím názvom sa medzi takéto rastliny radí aj
kigélia africká (Kigelia africana (Lam.) Benth).
Medzi ľuďmi je známa pod názvom salá-
mový strom.

Drevina pochádza z tropických vlhkých
pralesov juhovýchodnej Afriky, je rozšíre-
ná od Tanzánie cez Mozambik a cez Južnú
Afriku po Botswanu až na Madagaskar.
Jej výskyt nie je hojný, vyskytuje sa roztrú-
sene až vzácne v alúviách riek a na pre-
svetlených lesných čistinách. Ako dekora-
tívna drevina sa sekundárne pestuje aj
v trópoch na iných kontinentoch. Minulý
mesiac sa ňou mohli návštevníci košickej
botanickej záhrady kochať.  

KIGELI-KEIA 
Za svoje pomenovanie vďačí plodom, visia-
cim na metrovej stopke. Sú dlhé približne
jeden meter a môžu mať hmotnosť až
10 kg. Farbou a tvarom pripomínajú zná-
my mäsový výrobok – salámu. Meno sau-
sage tree pochádza od britských kolonis-
tov (saláma, klobása, jaternica, špekáčik).
Je možné, že má aj africké korene, lebo
v jazyku afrikaans s holandskými a nemec-
kými koreňmi je táto rastlina známa ako

worsboom (worst a boom, Wurst a Baum).
Domorodci ho poznali už pred príchodom
kolonistov pod názvom kigeli-keia, ktoré
pochádza z jazyka bantuských kmeňov.   

Salámový strom je vysoký takmer 18 m
a má pologuľovitú až guľovitú korunu. Lis-
ty v trojpočetných praslenoch, dlhé asi
45 cm, v období sucha opadávajú. Nevšed-
ný tvar majú aj široko lievikovité, zvonče-
kovité kvety. Dlhé sú do 15 cm a v rozšíre-
nej časti bývajú v priemere dokonca 14 cm
široké. Zvončekovitá koruna je dvojpysko-
vá, s krátkou korunnou trúbkou. Horný
pysk je dvojlaločnatý, spodný trojlaločna-
tý, zvráskavený a má štyri tyčinky.

KRÁSNY KVET, NEJEDLÝ PLOD
Červenohnedé až tmavohnedé kvety toh-
to zaujímavého stromu sú po 6 až 12
usporiadané v previsnutých strapcovitých

súkvetiach, takmer meter dlhých. Vyras-
tajú priamo z kmeňa alebo z konára. Taká-
to forma tvorby kvetov – kaulifloria – je
rozšírená najmä pri tropických druhoch.
Salámový strom kvitne postupne od júla
do októbra. Kvety nepríjemne zapáchajú
a otvárajú sa iba na jednu noc, aby boli
k dispozícii opeľovačom, ktorými sú pre-
važne netopiere. Ďalšími cicavcami, obľu-
bujúcimi kvety salámového stromu, sú opi-
ce, pretože si pochutnávajú na ich nektári. 

Tvrdé salámové plody môžeme z hľa-
diska morfológie zaradiť medzi tobolky
a bobule. V dobe zrelosti sa neotvárajú.
Zrelé padajú na zem, pričom pri náraze
puknú a semená sa z nich uvoľnia. Tento
typ rozmnožovania značne obmedzuje
šírenie salámovníka do okolia. Jeho plody
sú nejedlé, ale domorodé obyvateľstvo ich
už oddávna považuje liečivé a magické.

V zbierkach košickej botanickej záhrady
nemôžu návštevníci vidieť typické podlho-
vasté plody tohto zaujímavého stromu, lebo
v tropických a subtropických skleníkoch
nemáme špecifických netopierích opeľova-
čov. Aj napriek tomu, že nádherné kvety
nepríjemne páchnu, oplatí sa prísť do bota-
nickej záhrady pozrieť sa na ne. 

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

Foto BZ UPJŠ, wikipédia 
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SALÁMOVÝ
strom

Botanická záhrada 
pri Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach eviduje 
v zbierkovom fonde viac než štyritisíc druhov 
a kultivarov vyšších rastlín. Medzi zaujímavé
rastliny patrí kigélia africká, ktorá kvitla
začiatkom októbra, aj to len jednu noc.

PRÍRODA

Domovom salámového
stromu je Afrika.

Kvety vyrastajú 
priamo z kmeňa 
alebo z konára.

Hoci plody pripomínajú známy mäsový
výrobok, nie sú jedlé.



V
edeli ste, že v slovenskej príro-
de voľne poletuje aj kanárik? Je
to kanárik poľný (Serinus seri-
nus) a medzi nováčikmi patrí

k tým starším. Spolu s hrdličkou záhradnou
sa u nás usadil v roku 1950. Domovom
kanárika poľného bola pôvodne severo-
západná Afrika a Malá Ázia, odkiaľ v 60.
a 70. rokoch minulého storočia expando-

val na sever a na východ, a tak sa dostal aj
k nám. V súčasnosti obýva takmer celé úze-
mie Slovenska, a to od nížin až po vysoko-
horské oblasti. Kanárik poľný je vtákom
otvorenej parkovej krajiny. Obľubuje remíz-
ky, poľné hájiky, lesy, parky, cintoríny a zá-
hrady. Je to sťahovavý vták, do našich kon-
čín prilieta v priebehu marca a hniezdiská
v Európe opúšťa počas októbra.

NIE DLHÉ HRKÚTANIE 
Ak sa povie, že si niekto s niekým hrkúta
ako tie hrdličky, a pritom má na mysli
hrdličku záhradnú (Streptopelia decaoc-
to), môže tak hovoriť iba od polovice mi-
nulého storočia. Dovtedy sa totiž táto
hrdlička vyskytovala smerom na východ
od Indie po Turecko. Na starý kontinent
sa prisťahovala až začiatkom 20. storočia.
Postupne začala kolonizovať celú Európu
a na území Slovenska sa usídlila v roku
1950. Od počiatku hniezdi tento vše-
obecne obľúbený vták v urbánnom, mest-
skom a vidieckom prostredí, zatiaľ čo vo
svojej prapôvodnej domovine obýva step-

26 december 2015 I Quark

PRÍRODA

Najmladší
operení

obyvatelia
Slovenska

Niektoré vtáky žijú na Slovensku od nepamäti,
niektoré sa tu usídlili pred storočiami. 
Na našom území však žijú aj nováčikovia.  

Trasochvost žltohlavý
(Motacilla citreola), foto
Frank Vassen/wikipédia

Kanárik poľný (Serinus serinus),
foto Luis García/wikipédia

Čajka sivá (Larus canus), foto Donna 
A. Dewhurstová/Fish and Wildlife Service
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PRÍRODA
né a púštne biotopy v nižších a stredných
polohách do 900 m n. m., horským oblas-
tiam sa vyhýba. Je to stály vták, ktorého
charakteristický hrkútavý hlas patrí už vyše
polstoročia k neodmysliteľnému zvukové-
mu koloritu našich dedín a miest.

ZA DESAŤ ROKOV DVA DRUHY 
Zo severu sa k nám v roku 1982 nasťaho-
vali dva páry čajky sivej (Larus canus). Naj-
skôr sa usadili na Vtáčom ostrove piešťan-
skej Sĺňavy, v roku 1998 sa ich ďalšou
hniezdnou lokalitou stala Oravská priehra-
da. V posledných rokoch ornitológovia za-
znamenávajú nárast nielen frekvencie vý-
skytov, ale tiež celkovej početnosti tohto
vtáčieho druhu. Čajka sivá sa u nás vysky-
tuje aj v zimnom období, pričom určitá
zimujúca časť jedincov pochádza z Ruska.

V roku 1992 si prvý raz na našom úze-
mí urobila hniezdo škovránka krátkoprstá
(Calandrella brachydactyla), a to na vý-
chodnom Slovensku. Pôvodným biotopom
tohto vtáčieho druhu sú otvorené, suché,
trávnaté lokality, slaniská, stepi a polo-
púšte, sekundárne obýva poľnohospo-
dársku krajinu. Je to sťahovavý vták, kto-
rý sa na svoje hniezdiská navracia v apríli
a opúšťa ich počas septembra.

NAJNOVŠIE PRÍRASTKY 
O dva roky po čerstvo usadenej škovrán-
ke rozšíril slovenskú vtáčiu rodinu kolib-
kárik zelený (Phylloscopus trochiloides). Je
to vtáčí druh, ktorý od začiatku 20. sto-
ročia postupne rozširuje svoj hniezdny
areál západným smerom do Európy. Veľ-
mi vzácne sa vyskytuje v lesnom prostre-
dí v pásme od 850 do 1 450 m n. m. Jeho
biotop predstavujú vekovo odlišné, pre-
važne ihličnaté lesy s prímesou listnatých
drevín a s riedkym krovinovým podrastom.
Počas hniezdenia žije v pároch, zvyšok roka

trávi samotárskym spôsobom života. Kolib-
kárik je sťahovavý vták, prilieta počas aprí-
la. Na zimoviská do juhozápadnej Európy
sa odoberá v septembri. 

K najmladším vtáčím prisťahovalcom
nášho územia patrí trasochvost žltohlavý
(Motacilla citreola). Je obyvateľom stred-
nej a severnej Ázie. Biotopom v jeho pô-
vodnom areáli sú lesostepi a podmáčané
lúky v tundre. Na území Slovenska patrí
trasochvost žltohlavý k vzácnym migran-
tom a ojedinelým hniezdičom. Populácia
na európskom kontinente, kde sa vysky-
tuje na podmáčaných a vlhkých lúkach, sa
postupne rozrastá. Trasochvost žltohlavý
je sťahovavý vták, ktorý k nám prilieta
v apríli a odlieta v septembri.

doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.
ÚEL SAV Staré Hory

Kolibkárik zelený
(Phylloscopus trochiloides),

foto Antony Grossy/wikipédia

Hrdlička záhradná
(Streptopelia decaocto),
foto Juan Emilio/wikipédia

Škovránka krátkoprstá (Calandrella brachydactyla), 
foto Vedant Kasambe/wikipédia
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Č
erství laureáti si tohtoročné No-
belove ceny v podobe unikátne-
ho diplomu (v celej doterajšej
histórii udeľovania cien neexis-

tujú dva rovnaké) prevezmú už tradične
10. decembra, v deň výročia úmrtia Alfre-
da Nobela, zakladateľa po ňom pomeno-
vaných cien (s výnimkou neskôr zavedenej
nepravej Nobelovej ceny za ekonómiu). 

Prv než stručne opíšeme ocenené objavy,
možno spomenúť istú zaujímavosť: nie je
nič výnimočné, že ocenené objavy v chémii
a v medicíne sa priamo týkajú ľudí, vo fyzi-
ke je to však skôr výnimkou. No práve o toh-
toročnej cene za fyziku možno povedať, že
v predmete oceneného objavu sme my ľudia
aspoň, takpovediac, pasívnymi hráčmi.

FYZIKA  
Vedcami, ktorých Švédska kráľovská aka-
démie vied ocenila Nobelovou cenou za
fyziku pre rok 2015, sú Japonec Takaaki
Kadžita (v zahraničnej literatúre sa uvá-
dza pod menom Kajita), riaditeľ Ústavu na
výskum kozmického žiarenia na University
of Tokyo, a Kanaďan Arthur B. McDonald,
emeritný profesor na Queen’s University
v Kingstone. Spomenutá dvojica dostala
Nobelovu cenu za objav neutrínových osci-
lácií, ktorý preukazuje, že neutrína majú
hmotnosť (v doslovnom anglickom znení
oznámenia o udelení ceny sa hovorí, že
neutrína have mass, teda, že majú hmotu,
resp. sú hmotnými objektmi). Experimenty
ocenených fyzikov priniesli jednoznačnú
odpoveď na otázku, či neutrína majú, ale-
bo nemajú nulovú hmotnosť. Možno spo-
menúť, že neutrínami je pretkaný celý ves-
mír, pričom každú sekundu prefrčí cez každý
štvorcový centimeter povrchu nášho tela

približne 60 miliárd neutrín. Nie sme však
len spomínanými pasívnymi hráčmi v hre
neutrín, sme dokonca aj aktívnymi hráčmi,
pretože pri rozpade jedného izotopu dras-
líka v našom tela vzniká za sekundu asi
5 000 neutrín. Doteraz sú známe tri typy
neutrín, označené prívlastkami elektróno-
vé, miónové a tau. Napriek tomu, že neutrí-
na sú po fotónoch druhou najrozšírenejšou
časticou vo vesmíre, dlho sa ich nedarilo
polapiť a presvedčivo preukázať, či majú
alebo nemajú nenulovú hmotnosť. Na za-
chytenie neutrín postavili T. Kadžita, a nezá-

visle od neho i A. McDonald, obrovské pod-
zemné detektory, obsahujúce tisíce ton
vody. Kadžitov detektor Super-Kamiokan-
de registroval miónové neutrína, vznikajú-
ce v atmosfére, pričom sa ukázalo, že cez
približne kilometrovú vrstvu horniny prišlo
do detektora oveľa viac neutrín než z opač-
ného smeru, teda cez približne 12 000 km
zemskej hmoty. T. Kadžita napokon tento
rozpor vysvetlil predpokladom, že počas
dlhšej cesty krížom cez celú zemeguľu zme-
nili miónové neutrína svoju identitu, a to

buď na elektrónové, alebo tau neutrína. Po-
dľa zákonov kvantovej mechaniky je však
takáto zmena možná len vtedy, keď rôzne
druhy neutrín majú odlišnú hmotnosť.

K takmer rovnakému záveru prišiel aj
A. McDonald, ktorý vo svojom ťažkou
vodou naplnenom detektore chytal Sln-
kom produkované elektrónové neutrína,
pričom ich nachytal o dve tretiny menej,
než to vyplývalo z teórie. Neutrína sa,
samozrejme, nestratili, len pri putovaní
k nám zmenili svoju identitu. 

Vďaka tohtoročným nositeľom Nobelovej
ceny za fyziku teda už vieme, že neutrína
majú hmotnosť – zatiaľ však nevieme akú.

CHÉMIA 
Nobelovu cenu za chémiu dostal Švéd
Tomas Lindahl, emeritný šéf tímu vo
Francis Crick Institute a zároveň emeritný
riaditeľ Cancer Research UK pri Clare Hall
Laboratory (oboje vo Veľkej Británii),
Američan Paul Modrich, výskumník v Ho-
ward Hughes Medical Institute a profesor
Lekárskej fakulty na Duke University (USA),
a turecký i americký občan Aziz Sancar,
profesor na Lekárskej fakulte University of
North Carolina (USA). A. Sancar je vôbec
prvým tureckým občanom, ktorý získal No-

Je tu posledný mesiac tohto roku a ako naši
pravidelní čitatelia už vedia, v decembrovom
čísle prinášame prehľadný článok o tých
mimoriadnych vedeckých objavoch či
výskumoch, ktoré si podľa rozhodnutí
príslušných inštitúcií zaslúžili Nobelovu cenu 
za fyziku, chémiu a medicínu alebo fyziológiu.  

OCENENIA
týkajúce sa ľudí

Vzájomná gratulácia Arthura McDonalda 
a Takaakiho Kadžitu  
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Opravný
mechanizmus
umožňuje bunke
odstrániť chybný
dielik DNA.
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belovu cenu vo vedeckej disciplíne. V kra-
tučkom a výstižnom zdôvodnení sa uvádza,
že cenu dostali za mechanistické štúdie opra-
vy DNA. Molekulu DNA tvoria dva špirálo-
vité reťazce a je nositeľkou genetickej infor-
mácie. Skladá sa z množstva atómov, pričom
ešte na začiatku 70. rokov minulého storo-
čia vedci predpokladali, že DNA je mimo-
riadne stabilnou molekulou. Biochemikovi
Lindahlovi – a nielen jemu – však už pred
niekoľkými desaťročiami vŕtala v hlave jed-
noduchá otázka: prečo je DNA mimoriad-
ne stabilná, hoci je hrubá len milióntiny mili-
metra a ešte k tomu stočená do klbka?

Na základe experimentov, spočívajúcich
v overovaní stability DNA, vyrátal T. Lin-
dahl, že dennodenne by na našej dedičnej
substancii, teda súbore DNA malo dochá-
dzať k tisícom poškodení pôsobením tepla,
ultrafialového žiarenia či účinkom rôznych
chemikálií. Rýchle znehodnocovanie, či do-
konca rozpad DNA by však v podstate zna-
menali, že život v takej forme, ako ho po-
známe, by sa ani nemohol rozvinúť. Podľa
T. Lindahla musí teda existovať proces, kto-
rý takpovediac opravuje chyby, vedúce
k postupnému kolapsu našej DNA. T. Lin-
dahl napokon zistil, že v bunkách je akási
dielnička, opravujúca chyby v našej dedič-
nej informácii. Už v roku 1974 opísal T. Lin-
dahl základnú funkciu procesu pod názvom
bázová excízna oprava (excízia znamená
odstránenie či vyrezanie). Tento opravný
mechanizmus umožňuje bunke odstrániť
chybný dielik DNA, teda nukleotid, a nahra-
diť ho tým správnym.

A. Sancar opísal podobný mechanizmus
(nukleotidová excízna oprava), ktorý bun-

ky využívajú na opravy DNA, poškodenej
ultrafialovým žiarením. Američan P. Mod-
rich prispel k objasneniu opravných mecha-
nizmov vysvetlením, ako bunky korigujú
chyby, vyskytujúce sa pri replikácii DNA
v procese delenia buniek.

Objavy tohtoročných nositeľov Nobelo-
vej ceny za chémiu, ktoré  vytvorili pred-
poklady na vývoj nových liekov, najmä na
liečbu rakoviny, výstižne zhrnula predsed-
níčka Nobelovej komisie Sara Snogerupo-
vá Linseová: Život, ako ho poznáme dnes,
úplne závisí od mechanizmov opravy DNA. 

MEDICÍNA  
Výsledky výskumov tohtoročných nosite-
ľov Nobelovej ceny za medicínu alebo
fyziológiu, ako znie jej úplný názov, sú veľ-

mi praktické, pretože sa priamo dotýkajú
miliónov ľudí, trpiacich na rôzne parazitic-
ké ochorenia – nimi je postihnutá približne
tretina ľudstva.

Túto cenu udelilo Nobelovské zhromaž-
denie švédskeho Karolinska Institutet, čo
je jedna z najlepších lekárskych univerzít
na svete, tak, že jednu polovicu dostali
spoločne William C. Campbell a Satoši
Ómura, druhú polovicu dostala Jou-jou
Tchu.

V Írsku narodený W. Campbell, v súčas-
nosti emeritný výskumný pracovník na
Drew University v Madisone (USA), a Japo-
nec S. Ómura, emeritný profesor na Kita-
sato University, dostali cenu za objavy,
týkajúce sa inovatívnej terapie infekcií, spô-
sobených parazitickými červami – hlístovca-
mi, 84-ročná Číňanka Jou-jou Tchu, ktorá je
hlavnou profesorkou na Čínskej akadémii
tradičnej čínskej medicíny, prispela objav-
mi, týkajúcimi sa novej terapie malárie.
Japonec Ómura izoloval zo vzoriek pôdy
nové kmene baktérií Streptomyces, ktoré
obsahujú zložky s antibakteriálnym účin-
kom. W. Campbell preukázal, že jedna
zložka z Ómurom zaslaných kultúr pôso-
bí zhubne na parazity a z tejto zložky sa
izoloval liek avermectin. Z neho sa modi-
fikáciou získala efektívnejšia látka iver-
mectin. Ivermectin je veľmi účinný proti
rôznym parazitom, spôsobujúcich naprí-
klad riečnu slepotu i elefantiázu (značné
zhrubnutie kože). Čínska vedkyňa sa zase
pri hľadaní účinného prostriedku na lieč-
bu malárie obrátila na tradičnú čínsku
bylinkovú medicínu. Po rozsiahlom skrí-
ningu mnohých druhov bylín sa jej z pali-
ny ročnej (Artemisia annua) podarilo extra-
hovať látku, neskôr nazvanú artemisinin.
Táto látka sa ukázala byť mimoriadne účin-
ná pri liečbe malárie.

Rado Mlýnek
Foto University of Tokyo, Pixabay, wikipédia
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Jou-jou Tchu v roku 1951 so svojím učiteľom Lou Zhicen. Vpravo palina ročná (Artemisia annua)

Oscilácia neutrín dokazuje
ich hmotnosť.
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Čo je SKVALÉN? OTÁZKA Juraja Čabu
z Ružomberka

P
oznatky o ochranných účinkoch
skvalénu majú dlhú históriu. Už
pred stáročiami užívali obyvatelia
rybárskych osád na pobreží sever-

ných japonských ostrovov olej z pečene žra-
lokov, ktorý pre pozitívne účinky na zdra-
votný stav a dlhovekosť nazývali samedawa
(liečivý olej). Pripisovali mu schopnosť pre-
dlžovať život, a preto starovekí bojovníci
z Japonska, Číny, ako aj Maori z Nového
Zélandu, pili olej zo žraločej pečene pred
odchodom do boja. 

ŽRALOČÍ OLEJ
Tajomstvo liečivého oleja samedawa od-
halil japonský chemik Mitsumaru Tsuji-
moto v roku 1906. Zistil, že oleje z peče-
ne žralokov obsahujú vysoké množstvo
dovtedy neznámeho uhľovodíka. Keďže
túto látku našiel v pečeni žralokov z čeľa-
de Squalidae, nazval ju skvalén. Neskôr
svoj výskum rozšíril na ďalších 36 druhov
žralokov a dokázal, že skvalén je zložkou
pečene väčšiny hlbokomorských žralokov.
Nezávisle od týchto experimentov izolo-
val v roku 1917 anglický chemik Alfred
Chaston Chapmann látku z pečene žra-
lokov Centrophorus granulosus a Scym-
norhinus lichia, ktorú nazval spinacén.
O niekoľko rokov neskôr sa ukázalo, že
spinacén a skvalén sú totožné molekuly.
Keďže M. Tsujimoto izoloval a charakte-

rizoval túto látku ako prvý, prednosť dostal
názov skvalén. 

ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI
SKVALÉNU
Skvalén je molekula s 30 atómami uhlíka,
ktorá svojou chemickou štruktúrou patrí
medzi polyizoprenoidy (tukovité látky

s dôležitými funkciami v bunkách rastlín,
húb aj živočíchov). Skvalén sa vyskytuje
v evolučne starej skupine archaebaktérií aj
vo všetkých mnohobunkových organiz-
moch. Jeho molekula obsahuje šesť dvo-
jitých väzieb, ktoré jej umožňujú zaujať
zložitejšie konfigurácie. Keďže skvalén je
výrazne hydrofóbny a neobsahuje žiadne
polárne skupiny, ochotne sa včleňuje do
bunkových membrán. V niektorých bun-
kách (napr. archaebaktérií) môže byť pria-
mo stavebnou zložkou membrán. V euka-
ryotických organizmoch vrátane človeka
je táto molekula dôležitým medziproduk-
tom pri syntéze sterolov ako základných
štruktúrnych a funkčných prvkov bunko-
vých membrán. 

V posledných dvoch desaťročiach rastie záujem
o látky prírodného pôvodu, ktoré sú vďaka
svojim vlastnostiam zaujímavé z hľadiska
zdravej výživy. Medzi takéto zlúčeniny patrí 
aj skvalén.  

Kvasinky 
pod mikroskopom klasická mikroskopia fluorescenčná mikroskopia 

Štandardné
podmienky, malá
akumulácia skvalénu

Optimalizované
podmienky, veľká
akumulácia skvalénu



nevhodných zložiek s podobnou
rozpustnosťou však predstavuje
technický problém pri izolácii skva-
lénu a zvyšuje cenu takto získané-
ho produktu. V posledných rokoch
sa ako veľmi perspek-
tívny rastlinný zdroj
skvalénu ukazujú se-
mená láskavca (Ama-
ranthus). Láskavec je
tzv. pseudocereália,
ktorá sa pre svoju vy-
sokú výživnú hodnotu
a nenáročnosť pri pes-
tovaní nazýva aj plodi-
na tretieho tisícročia.
Získavanie skvalénu
z amarantového oleja
je zatiaľ ekonomicky nevýhodné.
Semená láskavca (prípadne z nich
pripravená amarantová múka)
však môžu slúžiť ako tzv. funkčná
potravina a stať sa vhodným zdro-
jom dietetického skvalénu.

MOLEKULA
BUDÚCNOSTI 
A KVASINKY
Vhodným alternatívnym zdrojom
na produkciu skvalénu by v budúc-
nosti mohli byť aj mikroorganiz-
my vrátane kvasiniek. Kvasinky už
od nepamäti sprevádzajú človeka
a využívajú sa pri výrobe produk-
tov, bez ktorých si už život ani

nevieme predstaviť (napr. chlieb,
pivo alebo víno). Ich veľkou pred-
nosťou je jednoduchá kultivácia,
rýchly rast a vysoká produkcia bio-
masy. Tieto výhody však pri kva-

sinkách zatiaľ obmedzujú malé vý-
ťažky skvalénu. No keďže máme
o metabolizme a genetike kvasi-
niek detailné vedomosti, môžeme
pri nich využiť tzv. metabolické
inžinierstvo. Podstatou metabolic-
kého inžinierstva je cielené ovplyv-
ňovanie syntézy zaujímavých mole-
kúl. Vieme to dosiahnuť napríklad
pomocou mutácií v špecifických
génoch alebo pomocou prenosu
vhodných génov z iných organiz-
mov do produkčných kmeňov kva-
siniek. Niektoré postupy metabo-
lického inžinierstva pri produkcii
skvalénu tradičnými kvasinkami
Saccharomyces cerevisiae študu-
jeme aj v laboratóriu Ústavu bio-
chémie a genetiky živočíchov SAV.
Mutované kvasinky so zníženou
aktivitou enzýmu skvalén monoo-
xygenáza dokážu vo vhodných
podmienkach produkovať pomer-
ne vysoké množstvá skvalénu. Pod-
ľa našich výsledkov sú na produk-
ciu skvalénu vhodné aj druhy
kvasiniek, ktoré vedia využívať na
svoj rast srvátku, lacný odpad mlie-
karenského priemyslu. Biotechno-
logická produkcia skvalénu v kva-
sinkách by sa čoskoro mohla stať
ekonomicky výhodnejšou. Kvasin-
ky tak môžu v budúcnosti nepria-
mo prispieť k záchrane žralokov
ohrozených dnešným nadmerným
výlovom. 

Mgr. Martina Garaiov, PhD.
Mgr. Roman Holič, PhD.
RNDr. Ivan Hapala, CSc.

Ústav biochémie a genetiky
živočíchov SAV

Problematika produkcie skvalénu sa rieši v rám-
ci projektu podporovaného Agentúrou pre
podporu výskumu a vývoja na základe zmlu-
vy č. APVV-0785-11.
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VYUŽITIE
V súčasnosti sa skvalén v širokej miere využíva v rôznych
oblastiach súvisiacich s ochranou ľudského zdravia, ako
sú potravinárstvo, medicína, farmaceutický priemysel a koz-
metika.

Vďaka svojej chemickej štruktúre skvalén pôsobí ako
vychytávač voľných kyslíkových radikálov. Oxidatívny stres
a zvýšená hladina voľných kyslíkových radikálov sa podie-
ľajú na starnutí a vzniku rakoviny. Skvalén v potrave tak
môže pôsobiť ako ochranný faktor a jeho užívanie by

mohlo prispieť k prevencii najmä rakoviny tráviaceho trak-
tu. Keďže v ľudskom tele vzniká skvalén ako medzipro-
dukt v biosyntetickej dráhe cholesterolu, vedci sledovali
vplyv jeho zvýšeného príjmu v potrave na hladinu cho-
lesterolu. Štúdie ukázali, že ani pri jeho veľkom príjme
v potrave sa hladina cholesterolu v ľudskom tele nezvy-
šuje. 

Skvalén u ľudí vo zvýšenej miere produkujú mazové bun-
ky pokožky. Tvorí významnú súčasť kožného mazu a pôso-
bí pri ochrane pokožky pred oxidáciou a UV žiarením.
Vďaka tomu nachádza skvalén uplatnenie v kozmetickom
priemysle ako ochranný faktor a prírodný zmäkčovač
v krémoch a vlasových prípravkoch. Skvalén tiež stimulu-
je zatiaľ neznámym mechanizmom imunitný systém, pre-
to sa využíva vo farmakologickom priemysle pri výrobe
novej generácie vakcín (napr. proti HIV, malárii, herpesu,
hepatitíde typu A a B, chrípke a ľudskému papilomavíru-
su). Skvalén sa tiež úspešne využíva aj ako súčasť tuko-
vých emulzií vo farmakologických prípravkoch. Zvyšuje
rozpustnosť liečiv a zlepšuje ich vstup do cieľových buniek,
pričom zmenšuje vedľajšie účinky liečiv. Vďaka svojim fyzi-
kálnym vlastnostiam (nízky bod tuhnutia, tepelná a oxi-
dačná stabilita a vynikajúce lubrikačné vlastnosti) je skva-
lén výnimočný biodegradovateľný lubrikant. Obmedzené
prírodné zdroje skvalénu a s tým spojená vysoká cena však
bránia jeho širšiemu využitiu v tejto oblasti. 

OBMEDZENÉ ZDROJE 
Skvalén sa na komerčné účely v súčasnosti získava pre-
važne z pečene žralokov. Sprísňovanie podmienok rybo-
lovu zamerané na ochranu žralokov, ako aj zvyšujúca sa
environmentálna kontaminácia morských živočíchov však
komplikujú využívanie tohto tradičného zdroja. Intenzív-
ne sa preto hľadajú iné vhodné prirodzené zdroje tejto
cennej látky.

Jedným z rastlinných zdrojov skvalénu sú olivy, konkrét-
ne zvyšky v procese lisovania olivového oleja. Prítomnosť

Skvalén ako súčasť potravy
má pozitívne účinky na ľudské
zdravie a jeho užívanie by
mohlo prispievať  k prevencii
niektorých závažných
civilizačných ochorení.  

Láskavec je tiež zdrojom skvalénu, foto wikipédia/Kurt Stübler

Skvalén je žltkastý olej bez chuti 
a zápachu.
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D
izajnéri pristupovali k interiéru mode-
lu Vitara netradične a spracovali ho
ako mix konzervatívneho a novodo-
bého riešenia. Napríklad prístrojová

doska ide proti dobe a naďalej ponúka analó-
govú podobu, palubný počítač je iba mono-
chromatický, čo však na druhej strane zname-
ná výbornú čitateľnosť za akýchkoľvek svetelných
podmienok. Jeho ovládanie prostredníctvom
dvoch páčok trčiacich z prístrojového panela nie
je najšťastnejšie. Strkať ruku popod volant, ak
si chcete zmeniť sledované údaje, určite nepri-
spieva k bezpečnosti. Naopak, palec na tepe doby
drží Suzuki v konektivite a ovládaní celého auta.
Okrem klimatizácie si už nič nenastavíte inak
než cez sedempalcový dotykový displej. Ten
okrem štandardných funkcií disponuje aj prí-
platkovou kamerou, vyznačujúcou sa výbornou
ostrosťou a rovnakým zobrazením v zhoršených
svetelných podmienkach. Pocit bezpečnosti zvy-
šuje tiež adaptívny tempomat s výstrahou pred
kolíziou a automatickým brzdením.

ŠTVORVALCOVÁ KLASIKA
Pod kapotou nájdeme radový štvorvalec s viac-
bodovým vstrekovaním, čo je v súčasnosti,
počas silnejúcej éry downsizingu, čoraz výni-
močnejší jav. (Trend downsizing predstavuje
zmenšovanie motora  pri zachovaní alebo vylep-
šovaní jeho parametrov.) V porovnaní s kon-
kurenciou však Vitara nič nestráca aj vďaka sys-
tému variabilného časovania ventilov (VVTi),
prispôsobujúceho otváranie a zatváranie ven-

tilov podľa záťaže. Dokáže zabezpečiť potreb-
ný krútiaci moment nielen v nízkych, ale aj vo
vysokých otáčkach. Spolupracuje s precízne
sprevodovanou päťstupňovou prevodovkou
a ich vzájomná súhra dokáže vyčarovať rela-
tívne uspokojivú priemernú spotrebu okolo šies-
tich litrov na 100 km. Samozrejme, tento údaj
neplatí v prípade, že podľahnete športovým
chúťkam. Vtedy stačí ručičku otáčkomera poslať
do oblasti nad 4 000 ot/min, kde auto dosa-
huje maximálny krútiaci moment 156 Nm pri
4 400 ot/min a o čosi vyššie aj maximálny výkon
120 k pri 6 000 ot/min. V kombinácii s relatív-

Predstavením novej generácie modelu Vitara schádza
automobilka Suzuki z hôr do civilizácie. Jeho predchodcu
ste azda nestretli každý deň v meste, ale mnohým
chalupárom či lesníkom slúži v horskom teréne dodnes. 

AUTOMOBILY

Japonský prerod

ne malou pohotovostnou hmot-
nosťou asi 1,2 t potom dokáže
vyvolať úsmev na tvári. Páni
z oddelenia nastavenia podvoz-
ku tiež odviedli výbornú prácu,
keď našli vhodný kompromis
naladenia medzi pohodlnosťou
a elimináciou prílišného naklá-
ňania sa auta v zákrutách. A keď
sa presýtite jazdou serpentína-
mi, pokojne môžete pokračovať
v jazde na najbližšej poľnej či les-
nej ceste. Vitara si to takmer ne-
všimne.

CESTOU NECESTOU 
Samozrejme, auto už nezvládne
v teréne to, čo jeho starší sú-
rodenci. Oproti nim sa však cíti
istejšie na spevnených cestách.
Na druhej strane, jeho svetlá
výška 185 mm a najmä krátky
rázvor s dĺžkou 2 500 mm, umož-
ňujúci výborné nájazdové uhly,
predstavujú základné faktory
úspechu v teréne. Tretím, neme-
nej dôležitým faktorom, ktorý sa
prejaví predovšetkým pri strate
trakcie, je pohon oboch náprav.
Vo Vitare ho nazvali ALLGRIP
a okrem iného disponuje aj funk-
ciou predvídania prekĺzavania

predných kolies. V prípade jazdy
zložitejším terénom tiež oce-
níte najmä jazdný režim LOCK,
fungujúci ako medzinápravový
diferenciál. Teda v prípade pre-
šmykovania niektorého z kolies
sa toto koleso automaticky pri-
brzďuje a krútiaci moment sa
prenáša na ostatné kolesá. Môže-
me tak svedomite potvrdiť, že
japonec svoju dušu mestu ešte
úplne nezapredal.
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AUTOMOBILY

Omladený Espace

V
stupenku do triedy crossoverov
zabezpečili konštruktéri Espace
znížením strechy až o 63 mm,
zvýšením svetlej výšky na koneč-

ných 160 mm, aj obrovskými, až 20-pal-
covými príplatkovými diskami. Systém
4Control nepredstavuje však pohon oboch
náprav, ale ide o inovatívny systém natá-
čania zadných kolies, o ktorom sme v minu-
losti písali. 

PRISPÔSOBÍ SA 
Crossover má však v krvi gény predchod-
cu, čo potvrdzuje svojou dĺžkou takmer
4,9 m. Priestrannému interiéru v prednej
časti dominuje vertikálne osadený 8,7-pal-
cový displej multimediálneho systému
R-Link druhej generácie, dodávaný už
v základnej výbave. Predstavuje novú di-

menziu individualizácie vozidla, pri ktorej
okrem štandardných funkcií, ako je pre-
hrávanie médií, prístup k rôznym apliká-
ciám, spárovanie telefónu s vozidlom či
navigácia, umožňuje v kombinácii so sys-
témom Multi-Sense nastaviť takmer čokoľ-
vek vo vozidle. Možno začať pri personi-
fikácii farebných škál osvetlenia vo vozidle
či zmene zobrazenia plne digitálneho prí-
strojového panela, pokračovať nastavením
početných asistentov, štýlu a intenzity
masáže predných sedadiel až po tlmenie,
riadenie, prevodovky, motora alebo sys-
tému 4 Control. Systém Multisence pri-
náša štyri rôzne kombinácie konfigurácie
týchto systémov podľa jazdných režimov
Sport, Eco, Comfort a Neutral. Navyše, v pia-
tom režime je hlavným konfigurátorom
vodič.

DODRŽUJTE ODSTUP!  
Dominantnými technológiami sú okrem už
spomenutého systému natáčania zadných
kolies adaptívne tlmiče. Zatiaľ čo v režime
Sport stuhli, aby minimalizovali náklony
v zákrutách, v protipóle športového režimu
pripomínala jazda na mäkkých tlmičoch prí-
jemnú vláčnu plavbu po mierne zvlnenom
mori. Z talónu mnohých asistentov vyberá-
me dva. Prvý z nich okrem toho, že dokáže
zaparkovať pozdĺžne a kolmo, to spraví už
aj šikmo, čo je v automobilovom svete rela-
tívnou novinkou. Druhou je adaptívny tem-
pomat – konkrétne funkcia, ktorá vzdiale-
nosť pred nami idúceho vozidla meria
a zobrazuje v čase (bežné je zobrazovanie
v metroch). Často totiž udržiavame rovna-
kú vzdialenosť medzi naším autom a vo-
zidlom pred nami, či ideme rýchlosťou
100 km/h alebo 140 km/h, prípadne ju ani
odhadom nevieme určiť. Ak si uvedomíme,
že reakčná doba vodiča sa pohybuje niekde
od jednej sekundy vyššie, každý vodič so štip-
kou zdravého rozumu bude po zobrazení
tejto informácie na displeji dodržiavať bez-
pečnú vzdialenosť aspoň 1,5 až 2 sekundy.
Za technológiu prispievajúcu k bezpečnej
jazde považujeme určite aj head-up displej.
V minulosti sme takýto displej predstavova-
li, vtedy sa však jazdné údaje premietali pria-
mo na čelné sklo vodiča. Renault na zobra-
zenie využil malý displej, ktorý sa vysúval
pred čelným sklom, a údaje ako rýchlosť,
navigácia či zobrazovanie dopravných obme-
dzení sa projektovali naň.

Autor MM, foto Suzuki, Renault

Renault Espace – francúzska ikona s 30-ročnou
históriou, ktorá stála pri zrode rodinnej triedy
MPV, sa lúči so svojimi fanúšikmi. Podľa
Renaultu je totiž odteraz jeho miesto v relatívne
mladej, ale čoraz populárnejšej triede crossoverov. 

Vysúvací head-up displej 
s aktuálnymi údajmi je veľmi
zaujímavým riešením. 
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SPEKTRUM

Leukémia je veľmi nebezpečné systémové
nádorové ochorenie krvi (nazývané preto
aj rakovina krvi), pri ktorom sa v kostnej
dreni množia a hromadia biele krvinky,
najmä ich nezrelé formy. Príčiny tejto
zákernej choroby nie sú doteraz presne
známe a vedci nevedia s určitosťou ani to,
kedy sa toto ochorenie u našich predkov
po prvý raz vyskytlo. V súčasnosti je však
isté, že leukémia postihovala ľudí už pred
7 000 rokmi, teda v neolite, mladšej ka-
mennej dobe. Zistila to skupina vedcov
zo Senckenbergovho centra pre ľudskú
evolúciu a paleolitické prostredie (paleo-
environment) pri univerzite v nemeckom
Tübingene. Tí pomocou počítačovej tomo-
grafie s vysokou rozlišovacou schopnos-
ťou určili príznaky leukémie na kostre pri-
bližne 30- až 40-ročnej ženy, pochádza-
júcej z neolitického pohrebiska v Stutt-

garte-Mühlhausene. Prostriedkami počí-
tačovej tomografie sme preskúmali nie-
koľko kostí nájdenej kostry a objavili sme
nezvyklé zriedenie vnútorného tkaniva pra-
vej ramennej kosti i hrudnej kosti, pove-
dala vedúca tímu Dr. Heike Scherfová. U do-
spelých jedincov sa v koncoch ramennej
kosti, hrudnej kosti i v iných kostiach (napr.
v stavcoch, rebrách či lebke) vyskytujú tzv.
hematopoetické kmeňové bunky, z kto-
rých vznikajú rôzne krvné bunky. V týchto
miestach môže vznikať leukémia, teda
rakovina krvi. Príznaky, aké vedci našli
v kostre označenej G61, nenašli v ramen-
nej kosti ostatných jedenástich kostier zo
spomenutého pohrebiska. Tübingenskí
vedci vylúčili, že by nájdené symptómy na
kostre G61 poukazovali na iné ochorenie,
než je leukémia. Ide o doteraz najstarší
objavený výskyt leukémie, aj keď podľa
Dr. Scherfovej jej tím nedokázal určiť, či
žena, ktorej kostru skúmali, na rakovinu
krvi skutočne aj zomrela. 

Foto M. Francken, University of Tübingen

V titulku sme použili hovorové, ale bežne
používané a všeobecne známe slovo sklá-
pač na označenie vozidla, ktoré sa tech-
nicky správne označuje ako nákladný auto-
mobil so sklápacou korbou. Najväčšie
sklápače sa používajú v povrchových ba-
niach – tieto obry na kolesách nemusia
preto spĺňať technické podmienky pre pre-
vádzku na verejných komunikáciách (po-
dobne je to napríklad aj pri niektorých špe-
ciálnych hasičských autách pre letiská).
Verejné komunikácie napokon ani nerá-
tajú s tým, že by sa na nich pohybovali
vozidlá dlhé 20 metrov, široké temer desať
metrov a vysoké osem metrov. Práve také-
to rozmery má v súčasnosti najväčší, naj-
výkonnejší i najťažší sklápač na svete. Ide
o typ 75710, výrobok Bieloruského auto-
mobilového závodu (BelAZ). Pracuje v jed-
nej zo sibírskych povrchových baní v Kuz-
base. Tento kolos, jazdiaci na ôsmich

pneumatikách s priemerom približne šty-
ri metre, váži prázdny 360 ton a uvezie
450 ton materiálu. Na pohon vozidla slú-
žia štyri elektromotory s výkonom po
1 200 kW, vyvinuté firmou Siemens. Zdro-
jom elektrickej energie sú dva generátory,

poháňané dvoma 16-valcovými vznetový-
mi motormi s celkovým výkonom okolo
3 400 kW. Vďaka hydraulickému riadeniu
všetkých kolies sa dokáže sklápač otočiť
v priestore širokom len 20 metrov. Sklá-
pač vyvinie maximálnu rýchlosť 64 km/h,
čo je pre vozidlo tejto veľkosti pozoru-
hodná hodnota. 

Foto Siemens

Prázdny kolos na ôsmich
kolesách váži 360 ton a uvezie
450 ton materiálu.  

Najvýkonnejší sklápač na svete

Prehistorický prípad leukémie
Nádorovým ochorením krvi
trpeli ľudia už v mladšej
kamennej dobe.  
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Vnútroočný tlak, tlak kvapaliny vnútri oka,
ktorý by vám mal očný lekár pri každej
návšteve zmerať, je dôležitým ukazovate-
ľom správnej (ak je tlak v rámci normy) či
nesprávnej (pri výššom alebo nižšom tla-
ku) funkcie oka a môže signalizovať váž-
ne ochorenia. V najnepriaznivejšom prí-
pade vedie nesprávna hodnota vnútro-
očného tlaku ku glaukómu (zelený zákal)
či až k oslepnutiu. Vnútroočný tlak závisí
najmä od rovnováhy medzi odtokom
a tvorbou vnútroočnej tekutiny. Zatiaľ
neexistuje dlhodobo účinná terapia, kto-
rá by narušenie spomenutej rovnováhy
spoľahlivo korigovala. Riešenie problémov

s vnútroočným tlakom sľubuje nový im-
plantovateľný mikrofluidický (mikrokva-
palinový) systém, schopný trvalo stabilizo-
vať tlak v oku na optimálnej hodnote. Tento
systém vyvíjajú pracovníci nemeckého
Fraunhoferovho ústavu pre mikrosystémy
a tuholátkové technológie v rámci pro-
jektu MIKROAUG (voľne preložiteľné ako

mikrooko), dotovaného spolkovým minis-
terstvom pre vzdelávanie a výskum. Vývo-
jové práce koordinuje firma Geuder AG. 

Systém pozostáva z mikročerpadla, jeho
riadiacej jednotky, integrovaného aku-
mulátora na bezkontaktné napájanie ener-
giou a telemetrického modulu na prenos
údajov. Biokompatibilné mikromembrá-
nové čerpadlo má rozmery len 7 mm ×
7 mm × 1 mm a jeho čerpacia schopnosť
je 30 mikrolitrov za sekundu. Celý spo-
menutý systém sa implantuje priamo na
očnú guľu, pričom neovplyvňuje mihanie
viečok. Do začatia sériovej výroby tohto
mikrozariadenia, ktoré mnohým pacien-
tom so zhoršujúcim sa videním môže pod-
statne zlepšiť kvalitu života, však treba
vykonať ešte mnoho testov jeho spoľahli-
vosti a trvanlivosti. 

Foto Fraunhofer EMFT

SPEKTRUM

Implantát, ktorý je schopný
stabilizovať tlak v oku 
na optimálnej hodnote.  

Mikročerpadlo na vnútroočný tlak

Severoafrická krajina Maroko je – rovna-
ko ako mnoho iných afrických krajín – pri
výrobe elektrickej energie do značnej
miery závislá od fosílnych palív, pokrýva-
júcich vyše 97 % jej energetických potrieb,
ktoré však musí dovážať. Nespoľahlivým
zásobovaním elektrickou energiou trpia
najmä desaťtisíce Maročanov, žijúcich na
vidieku. Nepriaznivú situáciu chce krajina
zmeniť prostredníctvom ambiciózneho plá-
nu, ktorého podstatou je urýchlená výstav-
ba zdrojov čistej (obnoviteľnej) energie.
Tieto zdroje, najmä veterné a solárne elek-
trárne, by v roku 2020 mali pokrývať už
42 % dopytu po energii v krajine. Maro-
ko už v súčasnosti disponuje veternou far-
mou Turfaya so 131 turbínami, najväčšou
na celom africkom kontinente. Na pod-
poru masívnej výstavby ďalšieho druhu
elektrární, využívajúcich obnoviteľné zdro-
je, vznikla v roku 2010 marocká agentú-
ra pre solárnu energiu. Jej najväčším pro-
jektom v spolupráci so Svetovou bankou
je výstavba najväčšej solárnej elektrárne

typu CSP na svete. Skratka CSP znamená
concentrated solar power, čiže koncen-
trovaná slnečná energia. Na rozdiel kla-
sických slnečných elektrární, v ktorých sa
vo fotovoltických článkoch energia slneč-
ného žiarenia premieňa priamo na elek-
trickú energiu, elektrárne typu CSP využí-
vajú iný princíp. Tieto elektrárne sústreďujú
pomocou parabolických zrkadiel slnečnú
energiu na rúrky s kvapalinou (prenoso-
vým médiom). Kvapalina – médium sa
koncentrovaným slnečným žiarením ohrie-
va na pomerne vysokú teplotu (okolo
400 °C) a ohrieva vodu v iných nádržiach.

Vzniknutá para potom smeruje do par-
ných turbín, spojených s generátormi elek-
trickej energie. Horúce médium sa môže
v priebehu dňa uskladňovať, čo prináša
nespornú výhodu týchto elektrární, pre-
tože produkujú – po určitú dobu, v závis-
losti od kapacity systému – elektrickú ener-
giu i vtedy, keď nesvieti slnko (teda aj
v noci). Marocká solárna elektráreň typu
CSP sa buduje na ploche 30 štvorcových
kilometrov a jej prvú časť (Noor 1) by mali
uviesť do činnosti do konca tohto roku.
Po dokončení výstavby celej elektrárne
v roku 2018 by mala elektráreň zásobo-
vať elektrickou energiou 1,1 milióna Maro-
čanov.

RM
Foto Graeme Robertson

Chystá sa výstavba solárnej
elektrárne, ktorá bude
najväčšou elektrárňou 
typu CSP na svete.  

Maroko solárnou veľmocou
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V
ýznam slova dubaj, ktorý sa dá do slovenčiny preložiť
ako miesto zrazu, plne vystihuje situáciu aj v rovno-
mennom a zároveň v najväčšom meste Spojených arab-
ských emirátov. Posledné desaťročia sa tu totiž začali

stretávať nesmierne bohatstvo s bezhraničnou fantáziou. Výsled-
kom miesta zrazu sú kryté lyžiarske strediská, najvyššie mrakodra-
py sveta, architektonické skvosty, umelé ostrovy... Najnovšie sa
medzi ďalšie pozoruhodnosti zaradia vily na šírom mori. Tento
donedávna nepredstaviteľný projekt dostal aj príznačný názov –
The Floating Seahorse čiže Plávajúce morské koníky.

PRISKROMNÁ ROZLOHA 
PRE MILIONÁRA  
Hoci sme u boháčov zvyknutí na rôzne výstrelky, málokto by tušil,
že práve pre nich nejaký architekt navrhne niečo menšie, pod-
pivničené, s manzardkou. Stalo sa však a ukazuje sa, že projekt
developerskej spoločnosti Kleindienst Group sa stretol s úspe-
chom. 

Pre horných desaťtisíc sa rozloha obytnej plochy 158 štvorco-
vých metrov dá naozaj považovať len za niečo menšie. Napokon
obývačka, jedáleň, spálňa, kuchyňa a dve kúpeľne je bežný štan-
dard pre strednú vrstvu, a nie niečo, za čím by malo pišťať srdce
rozmarných milionárov. A predsa – za trojposchodovú modernú
vilu vrátane pivnice, kde namiesto vlhkých múrov je len šíre more
a v pozadí výhľad na Dubaj, sú ochotní zaplatiť mastnú cenu.

Takáto vila sa však dá skôr považovať za ukotvenú obytnú, hoci
plavby neschopnú loď, ponúkajúcu okrem nadštandardného luxu-
su aj možnosť nevšedných podmorských scenérií. Lákadlom totiž
nie je oná manzardka so sklenou strechou, to znamená rozľah-
lá terasa na treťom podlaží s výhľadom na oceán, s priestorom
na vonkajšie stolovanie, s neformálnym lôžkom na odpočinok
a s minibarom či sprchovací kút a hydromasážna vaňa. Unikát-
ne na morskej vile sú prízemie a pivnica.

CEZ DNO VANE KU KRÁSE 
Na druhej palube, ak chceme na prízemí, sa nachádza plne vyba-
vená kuchyňa s jedálňou a otvorený obývací priestor. Prirodzene
– plné najmodernejších vymožeností a luxusu. A aby, nedajbo-
že, niečo neprekážalo vo výhľade, tak sú všetky steny zo skla. Ak
majitelia zatúžia po čerstvom vzduchu či po opaľovaní sa, stačí
odtiahnuť sklenú stenu a sú na veľkej terase. Aj kúpeľňa má svo-
je čaro, vaňa so skleným dnom poskytuje dojem, že sa kúpajúci
cíti, ako by bol priamo v mori. 

TECHNICKÉ STAVBY

Chcete svojich blízkych prekvapiť netradičným vianočným darčekom?
Napríklad niečím menším, podpivničeným s manzardkou? Nie je problém!
Stačí vypísať šek na 1,3 milióna dolárov a vybrať sa do krajiny
neobmedzených (ne)možností – do Dubaja.  

Plávajúce morské koníky

Vila ponúka okrem nadštandardného luxusu aj nevšedné podmorské
scenérie.



SÚČASŤ PODMORSKÉHO SVETA 
Možno sa teraz spýtate, že koho by dlho bavilo pozerať sa cez
sklené dno na maličký výsek mora pod sebou. Omyl, veľký omyl!
Spoločnosť Kleindienst Group má totiž v pláne postaviť pod prí-
bytkami umelý koralový útes, v ktorom obyvatelia obytných člnov
nájdu krásny a jedinečný výhľad na podmorskú panorámu plnú
farieb. A tá sa im úplne otvorí nie cez dno vane, ale v podpivni-
čenej časti domu. Pivnica so sklenými stenami, klenot celého
objektu, poskytuje dokonalé podmienky na pozorovanie pod-
morského života. Architekti veľmi dobre vedeli, že práve tu tre-
ba situovať spálňu, doslova majstrovský kúsok vily. Zaspávať
a zobúdzať sa v suchu, ale pritom byť súčasťou pestrého mor-
ského života s plávajúcimi rôznofarebnými živočíchmi – no povedz-
te, kto by odolal...? O tom, že v spálni i v kúpeľni sú k dispozícii
aj LCD televízory, je asi zbytočné sa zmieňovať...

V prvej polovici tohto roku, keď v rámci projektu umelých ostro-
vov Heart of Europe (Srdce Európy) v Perzskom zálive predstavi-
la rakúska spoločnosť Kleindienst Group zámer vybudovať aj 42
víl na mori (sčasti aj pod jeho hladinou), okamžite sa predalo päť
domov. Hoci má byť táto luxusná kolónia Plávajúceho morské-
ho koníka hotová v druhej polovičke roku 2016, počet nepreda-
ných víl sa dá zrátať na prstoch dvoch rúk...

NEMÁ ZOSTAŤ LEN PRI DUBAJI  
Plávajúci morský koník je skutočne unikátny podvodný produkt,
ktorý je prvý svojho druhu na svete, nadšene vysvetľuje Josef Klein-
dienst, generálny riaditeľ spoločnosti. Celému nápadu predchá-
dzal rozsiahly výskum, projektovanie a využívanie najmodernej-
ších technológií. Fáza návrhu víl bola veľkou výzvou, priznal vedúci
projektu Udhay Lall. Podľa neho sa vily postavia na pevnine –
priamo v lodeniciach. Následne ich lode preplavia na určené mies-
ta v mori.

Hoci je o plávajúce obydlia nečakaný záujem, budú zatiaľ k dis-
pozícii len v Arabskom zálive, ale postupne by mali mať svoje
miesto aj v iných prímorských oblastiach. Morské koníky sa môžu

navrhovať a vyrábať v Dubaji pre iné kúpele a destinácie po celom
svete, naznačil plány Josef Kleindienst.

TENIS POD VODOU 
Ak použijeme humor a trochu preháňania, môžeme vízie Josefa
Kleindiensta jemne schladiť. Je totiž otázne, či si budú chcieť
milionári kupovať plávajúce domy mimo dubajského pobrežia.
V hlave architekta Krysztofa Kotalu z poľského 8 + 8 Concept
Studia sa zrodil ďalší ťahák pre horných desaťtisíc. Poľský archi-
tekt totiž chce práve v Dubaji zreálniť svoj sen – postaviť veľký
tenisový štadión s presklenou strechou pod hladinu mora. Bude
to niečo originálne, tvrdí poľský architekt. Zatiaľ síce nemá inves-
tora, ale je presvedčený, že je to len otázka času.

Excentrický tenisový komplex by mal pozostávať zo siedmich
kurtov – jeden uprostred a okolo neho v kruhu usporiadaných
a navzájom prepojených ďalších šesť. Hojnosť podmorského živo-
ta za priehľadnou strechou by mal zabezpečovať koralový útes,
ktorý by mal byť súčasťou projektu. Krysztof Kotala má už aj
vyhliadnuté miesto, kde by kurty mali byť: pri pláži Džumeríja,
neďaleko hotela Burdž al-Arab, ktorý sa týči na umelom ostrove
a pripomína plachetnicu.

Poľského vizionára však odborníci varujú, že technická realizácia
je veľmi komplikovaná, priam neuskutočniteľná. Podľa nich nehra-
jú až takú veľkú úlohu viac ako značné finančné náklady, ale splne-
nie prísnych bezpečnostných noriem. Jednou z najväčších výzev by
mal byť oblúkovitý plafón s veľkým rozpätím zakrývajúci kurt aj s hľa-
diskom, široký aspoň 33 metrov. Zakrivený tvar je optimálny, pre-
tože dokáže najlepšie odolávať tlaku, ktorý bude v hĺbke pod vlna-

mi obrovský. Sklený oblúk predstavuje nevšednú výzvu, pretože by
sklo muselo vážiť aj sto ton. To je dôvod, prečo by sa hala musela
stavať priamo na mieste, to znamená pod vodou. Prvá by sa posta-
vila vodotesná základňa, zhora by ju uzatvoril sklený oblúk a potom
by sa celá stavba poriadne utesnila. Nakoniec by z nej stavitelia vyčer-
pali vodu. Sarah Frayová, riaditeľka technických služieb v Institution
of Structural Engineers v Londýne, podotkla, že vďaka Archime-
dovmu zákonu nie je až taký problém manipulovať vo vode s ťaž-
kými vecami, skôr je problém zvládať vlnobitie pri sťahovaní mate-
riálu pod vodu a samotné konštruovanie haly. Kvôli vysokej lámavosti
svetla pod oblúkom, skresľujúcej predmety pod ňou, by mali prav-
depodobne tenisti problém pri hre. Okrem toho by ich pri hre vyru-
šovali svojím pohybom aj zvedavé okolo plávajúce ryby. Ďalší odbor-
níci sa zhodli na tom, že sklo by muselo byť na krajoch oveľa hrubšie
než v strede oblúka, čo by skresľovalo výhľad na oceán, javil by sa
ako kalný, tmavý. Je však možné, že investori sa ani týmito prekáž-
kami nenechajú odradiť. 

Pavol Prikryl
Foto Kleindienst Group, 8 + 8 Concept Studio
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TECHNICKÉ STAVBY

Stačí odtiahnuť sklenú stenu a ste na veľkej terase.

Pivnica so sklenými stenami, klenot celého objektu, poskytuje
dokonalé podmienky na pozorovanie podmorského života.

Technická realizácia
originálneho tenisového
štadióna je veľmi
komplikovaná, priam
neuskutočniteľná.
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VEDA V CENTRE

JOHN MARTINEAU: MALÁ KNIHA VELKÝCH
NÁHOD 

DOKOŘÁN, 2015

Britský geometer John Martineau ponúka
veľmi neortodoxného sprievodcu Slnečnou
sústavou. Ukazuje matematické, geome-
trické a harmonické vzťahy medzi planéta-
mi, časom, priestorom a životom, ktoré boli
známe v staroveku, no dnes sú už zabud-
nuté. Moderná veda im síce nevenuje

pozornosť, niektorými svojimi výsledkami ich však potvrdzuje.
Tým záhadnejšie pre nás je, prečo sa tieto zázračné pomery veľ-
kosti planét, ich obežných dôb a dráh v najbližšom vesmíre vlast-
ne prejavujú. 

PAVEL KOVÁŘ: EKOSYSTÉMOVÁ A KRAJINNÁ
EKOLOGIE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE –
NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM, 2014

Kniha uvádza čitateľa do problematiky vzá-
jomného vzťahu ekosystému a krajiny, kto-
rý podmieňuje spätnú väzbu medzi orga-
nizmami a štruktúrou ich prostredia – jednej
z ústredných tém ekológie samotnej. Pozor-
nosť venuje hlavne otázke, ako človek vní-

ma krajinu, popisu štruktúry, typológie a dynamiky krajiny
a v neposlednom rade vplyvu, ktorý človek na prírodu má –
znečistenie, ochrana a správa ekosystému, globálne ekolo-
gické zmeny. 

MATTHEW FREDERICK: 101 VĚCÍ, KTERÉ
JSEM SE NAUČIL NA ARCHITEKTUŘE

GRADA PUBLISHING, 2014

Autor ponúka architektonické perly
múdrosti, ktoré každý študent archi-
tektúry pochopí, bude o nich uva-
žovať a prijme ich za svoje, alebo ich

zavrhne, keď sa bude učiť obávané umenie navrhovať. V knihe
je teória i prax doplnené vtipnými ilustráciami. Stojeden vecí je
pestrý popis architektonických filozofií, kompozičnej stratégie
a taktiky, zvyklostí navrhovania, kreslenia, prezentačných tech-
ník, a dokonca aj tipov, ako konať v úlohe architekta.

LADISLAV VRTEĽ: HERALDICKÉ SYMBOLY 

VEDA, 2014

Táto ilustrovaná príručka pomáha rozpoz-
návať skryté významy erbových znamení. Učí
tiež o spôsoboch heraldického znázorňo-
vania rozličných cností v erboch. Erby vzni-
kali z praktických dôvodov, pretože rástla
potreba rýchleho vizuálneho rozlíšenia jed-
notlivých rytierov v boji. Erb však ostal roz-
lišovacím znamením rytiera aj v čase mieru

ako grafické vyjadrenie jeho mena. Knižka predstavuje ďalšiu
z heraldických príručiek vydávaných v edícii Libelli heraldici. 

PONUKA NOVINIEK VO FONDE CVTI SR

V úvodnej časti prednášky sa poslucháči
dozvedia, prečo je klimatická zmena jed-
ným z najdôležitejších environmentálnych
problémov ľudstva. Oboznámia sa s his-
tóriou jej skúmania, príčinami jej vzniku
a prejavmi v dnešnom klimatickom systé-
me a dôsledkami, ktoré spôsobuje vo sve-
te i u nás. Problematiku pomôžu priblížiť
konkrétne príklady z atmosféry, hydrosfé-
ry a kryosféry (časť zeme trvalo pokrytá
ľadom). Záver prednášky naznačí možné
scenáre klimatickej zmeny v budúcnosti
a spôsoby boja proti nim. 

V utorok 15. 12. 2015 o 9:00 h prí-
de do vedeckej cukrárne meteorológ
RNDr. Pavel Šťastný, CSc., zo Slo-
venského hydrometeorologického ústa-
vu, aby porozprával o príčinách a dô-
sledkoch klimatických zmien. Prednáška
sa uskutoční v konferenčnej sále budo-
vy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bra-
tislave. Tešíme sa na vašu návštevu,
vstup je voľný.

Roztopí sa Santovi severný pól?
V poslednom čase sa čoraz viac hovorí o výrazných
klimatických výkyvoch, ktoré ovplyvňujú životy nielen ľudí, 
ale aj organizmov žijúcich vo voľnej prírode. Čo spôsobuje tieto
zmeny a aký budú mať dopad na život v budúcnosti? 

RNDr. Pavel Šťastný,
CSc., pracuje od roku
1975 v Slovenskom hy-
drometeorologickom
ústave ako vedecko-vý-
skumný pracovník v od-
bore klimatologická služ-

ba. Venuje sa problematike klimatickej
zmeny, jej dopadmi najmä na cyklus
vody. Je národným expertom pri Minis-
terstve životného prostredia na klima-
tickú zmenu. Od roku 2001 je členom
Komisie pre klimatológiu pri Svetovej
meteorologickej spoločnosti. Publiko-
val veľké množstvo vedeckých a odbor-
ných prác, je autorom a spoluautorom
niekoľkých monografií. Výsledky svojej
práce často prezentuje na vedeckých
konferenciách doma i v zahraničí. Je
členom Slovenskej meteorologickej
spoločnosti a členom redakčnej rady
Meteorologického časopisu. 

KLIMATICKÉ ZMENY VO SVETE
ROZTOPÍ SA SANTOVI SEVERNÝ PÓL?

Požičajte si knihu u nás. Je to celkom jednoduché, všetko nájdete na portáli: www.cvtisr.sk – Vedecká
knižnica. V množstve zaujímavých titulov si môžete vybrať napríklad aj tieto:





A
ž koncom roka 2011 sa vo sve-
te objavil prvý prenatálny test
z krvi tehotnej ženy, ktorý spá-
jal nové poznatky biomedicín-

skeho výskumu a úplne novej technológie
čítania, t. j. sekvenovania DNA.

Výskumu tzv. fetálnej (poškodenej) DNA
sme sa začali venovať aj na Slovensku a po-
darilo sa nám vyvinúť test na najčastejšie
trizómie s určitými unikátnymi vlastnosťa-
mi. Vďaka spolupráci s najväčším posky-
tovateľom laboratórnej diagnostiky na Slo-
vensku je teraz tento test dostupný aj
v našej krajine, lebo doteraz si Slovenky dá-

vali skúmať krv v zahraničí. Keďže ho už
robia v miestnych laboratóriách, výsledky
testu sú dostupnejšie časovo aj finančne.
Navyše s nálepkou Made in Slovakia.

ČO JE TRIZÓMIA
Najčastejšou chromozómovou poruchou
plodu je Downov syndróm. Pri vyzrievaní
vajíčka a v prvých fázach po jeho oplod-
není môže nastať náhodná chyba delenia
buniek. Ak po chybe delenia ostane v nie-
ktorej bunke nadbytočná kópia niektoré-
ho z chromozómov a namiesto dvojice je
prítomná trojica toho istého chromozó-

mu, hovoríme o trizómii. Zväčša ide o pre-
bytočný chromozóm na 21. chromozómo-
vom páre. V prvom trimestri tehotenstva
sa vykonáva tzv. kombinovaný biochemický
skríning, ktorý môže naznačovať aj chro-
mozómové poruchy plodu. Veľký počet
tehotných však vykazuje tzv. falošne pozi-
tívne výsledky (keďže pri výsledku sa zva-
žuje aj vek rodičky), čím sa budúci rodičia
dostávajú do neistoty a obáv o zdravie
svojho nenarodeného dieťaťa. Na násled-
nú diagnostiku trizómií je potrebné vyko-
nať invazívny odber genetického materiá-
lu plodu – plodovej vody (amniocentéza)
alebo choriových klkov. Podstúpenie týchto
zákrokov však nesie so sebou aj riziká
a rozhodnutie sa pre tento typ vyšetrenia
je pre ženy náročné. Pritom, ako to vyplý-
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DNA UKRYTÁ
v krvi matky
Keď v roku 1997 objavili voľnú cirkulujúcu 
DNA plodu v plazme tehotnej ženy, len 
málokto tušil, aký veľký význam to bude mať
pre budúcnosť prenatálnej diagnostiky.
Postupne sa cieľom intenzívneho výskumu stalo
spoľahlivé stanovenie chromozómových porúch
plodu, predovšetkým Downovho syndrómu.  

Schéma postupu
stanovenia
chromozomálnych
porúch
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va z praxe laboratórií, približne len každá
35. amniocentéza skutočne potvrdí plod
s trizómiou.

OBJAV, KTORÝ 
PRINIESOL ZMENU
V roku 1997 publikoval profesor Dennis
Yuk-ming Lo prevratný objav cirkulujúcej
mimobunkovej DNA plodu, prítomnej
v plazme tehotných žien, a to v skorých
štádiách tehotenstva. Už v prvej publiká-
cii profesora Denisa Loa sa uvádza táto
DNA ako materiál, ktorý by sa dal jedné-
ho dňa využiť na prenatálne identifikova-
nie plodov s chromozómovými porucha-
mi. Odštartoval sa svetový výskum v oblasti
tzv. neinvazívnej prenatálnej diagnostiky.

Špeciálne na metódach určenia trizómie
plodu začalo pracovať viacero vedeckých
skupín. Vtedy však ani jedna z existujúcich
molekulárno-genetických metód nebola
schopná čeliť úskaliam stanovenia trizo-
mickej DNA plodu len z krvi matky. Prvým
problémom bolo, že voľnej cirkulujúcej
DNA plodu v plazme je veľmi málo. Pred-

stavuje len približne 10 % z celkovej DNA
získanej z plazmy a navyše je nasekaná na
kratučké kúsky. Pri vylučovaní Downovho
syndrómu treba zistiť, či v 10 percentách
získanej DNA plodu z krvi matky je nor-
málny jeden pár chromozómu 21, alebo
sú prítomné tri chromozómy 21. Nie kaž-
dý odber krvi však obsahuje 10 % DNA
plodu.

AKO SME SA 
DOSTALI K VÝSKUMU
V roku 2007 sa podarilo získať výskumný
grant, ktorým sme odštartovali výskum
voľnej cirkulujúcej DNA plodu v periférnej
krvi tehotných. V tom čase sme stanovo-
vali len také DNA, ktoré nemali vo vzorke
ženskej krvi čo hľadať. Konkrétne sme sta-
novovali prítomnosť DNA pochádzajúcej
z chromozómu Y, ktorý majú len muži.
Mali sme takto v rukách metódu, ktorou
bolo možné určiť pohlavie dieťaťa. Vtedy
nám dostupné metódy však neboli schop-
né stanoviť malé rozdiely v početnosti kľú-
čových chromozómov. Potrebovali sme

metódu na počítanie jednotlivých mole-
kúl.

REVOLÚCIA V ČÍTANÍ DNA
V roku 2005 nastal zlom v oblasti sekve-
novania DNA (zisťovaní poradia dusíka-
tých báz v molekulách DNA). Na scénu
nastúpilo sekvenovanie novej generácie
a namiesto jedného kúsku DNA s dĺžkou
približne tisíc nukleotidov, analyzovaného
v jednej analýze, bolo možné naraz ana-
lyzovať milióny až miliardy kúskov. Analy-
zované úseky sa nazývajú fragmenty. Tie
sa pritom čítajú ako náhodný výber v roz-
toku (povedzme DNA izolovanej z plazmy
tehotnej). Ak je roztok, ktorému hovorí-
me sekvenčná knižnica, zmesou rozkús-
kovanej DNA celého genómu, tak máme
k dispozícii reprezentatívnu vzorku genó-
mu. V súvislosti s citlivým určovaním plo-
dov s trizómiou je však veľmi dôležitá ďal-
šia charakteristika. Každá sekvencia je
vlastne analýzou jednej molekuly DNA
fragmentu. To umožňuje počítať DNA frag-
menty v roztoku. A práve počítanie úsekov
prislúchajúcich jednotlivým chromozó-
mom je potrebné na zistenie trizomické-
ho plodu.

Ešte v roku 2007 sa mi zdalo očividné,
že toto je tá správna cesta. Nebol som však
sám, už v roku 2008 skupina profesora
Quakea publikovala prácu dokazujúcu
koncept vhodnosti sekvenovania novej
generácie pre diagnostiku Downovho syn-
dómu bez toho, aby bolo treba zasaho-
vať do tela matky. Pre naše ďalšie smero-
vanie výskumu sme potrebovali prístroj na
sekvenovanie novej generácie. Ten sa po-
darilo získať až v roku 2013. Bol lacnejší
a menej výkonný. Náš výskum a overova-
nie na vzorkách však ukázali, že funguje.
A veľmi spoľahlivo.

SLOVENSKÁ PRENATÁLNA
DIAGNOSTIKA NA SVETOVEJ
ÚROVNI
Len donedávna vedeli takýto test reálne
vyšetriť v piatich až šiestich laboratóriách
sveta. Dnes sa test na trizómie vykonáva
aj na Slovensku. V praxi to znamená, že na-
še tehotné ženy už nemusia siahať po
zahraničných testoch a môžu využiť lac-
nejší a rýchlejší servis domáceho labora-
tória. Test funguje na prvý pohľad veľmi
jednoducho. Stačí len vzorka krvi a spra-
vidla do piatich dní od odberu môže bu-
dúca mamička získať istotu, že dieťa, kto-
ré čaká, nemá niektorú z vyšetrovaných
chromozómových porúch – trizómiu chro-
mozómov 21, 18 a 13, príčiny vzniku
Downovho, Edwardsovho a Patauovho
syndrómu. Test však v sebe ukrýva cenné
know-how uložené bezpečne v laborató-
riu, najmä v systéme analýzy a vyhodno-
covania výsledkov.

BEZ MATEMATIKY TO NEJDE
Sekvenátory generujú len náhodný neus-
poriadaný zoznam prečítaných častí DNA.
V takejto podobe nie je zrejmé, aký je stav
plodu. V ďalšom kroku nasleduje sofisti-
kovaná bioinformatická analýza. Potreb-
né je vykonať tzv. mapovanie získaných
sekvencií k známej sekvencii ľudského
genómu. V prvom rade má ľudský genóm
približne tri miliardy častí. Navyše, polovi-
cu genómu tvoria takzvané repetitívne sek-
vencie. Inak povedané, v genóme sa polo-
vica sekvencií vyskytuje v dvoch alebo
viacerých kópiách, niekedy aj na rôznych
chromozómoch. Takže osekvenované frag-
menty často pasujú na rôzne pozície na
chromozóme. Pri skladaní tohto puzzle
si musia sofistikované algoritmy poradiť
a v rámci možností čo najjednoznačnejšie
určiť pôvod sekvenovaných kúskov DNA.
Po procese mapovania sa spočíta, koľko
fragmentov pochádza z jednotlivých chro-
mozómov a pomery početností chromo-
zómov sa porovnávajú s pomermi počet-
ností pozorovanými u normálnych plodov
(netrizomických). Keď je zistený zvýšený
počet fragmentov pochádzajúcich naprí-
klad z chromozómu 21 nad úroveň nor-
málnej variability, predpokladá sa prí-
tomnosť plodu s Downovým syndrómom. 

Podľa doterajšieho overovania pracuje
slovenský algoritmus rovnako spoľahlivo
ako tie, ktoré sú súčasťou zahraničných
testov. S citlivosťou viac ako 99 % doká-
žeme z krvi matky vylúčiť tri najčastejšie
poruchy početnosti chromozómov, a to
vo veľmi skorom štádiu tehotenstva, už
v 12. týždni. 

VÝSKUM TÍMU 
MLADÝCH VEDCOV
Tento výskum bol prácou takmer výlučne
mladých vedcov. Návrh a riadenie experi-
mentov, ako aj riadenie vývoja bioinfor-
matického spracovania, mali na starosti
Dr. Tomáš Szemes a Dr. Gabriel Minárik.
Všetky laboratórne experimenty na kľúčo-
vú platformu využívanú pri tomto teste
urobila Dr. Michaela Hýblová. Vývoj bioin-
formatických algoritmov na spracovanie
dát, ako aj algoritmu na interpretáciu prí-
tomnej trizómie je prácou bioinformati-
kov Mgr. Františka Ďuriša a Mgr. Jarosla-
va Budiša. Výskum a testovanie by však
nebolo možné bez pomoci a podpory pro-
fesora Jána Turňu z Prírodovedeckej fakul-
ty Univerzity Komenského. A test by nik-
dy nenašiel uplatnenie v praxi, keby sa jeho
implementácie nebol chopil doktor Rado-
slav Bardún, generálny manažér labora-
tórií Medirex.

RNDr. Tomáš Szemes, PhD.
Katedra molekulárnej biológie UK Bratislava

Foto archív autora, Pixabay

Autor článku s kolegom Gabrielom Minárikom



42 december 2015 I Quark

MLADÍ A VEDA

J
edným z cieľov občianskeho združe-
nia Vedecká hračka je hravým a ne-
násilným spôsobom priblížiť najmä
žiakom základných škôl prírodné

zákony. Hračky sú vzdelávacie médium,
ktoré sa nevyužíva, tvrdí Ing. Beata Puobi-
šová, predsedníčka združenia. Podľa nej exis-
tujú hračky, na ktorých sa dá vysvetliť veľa
fyzikálnych zákonov, takže netreba vytvá-
rať drahé jednoúčelové zariadenia. To isté
sa dá zhmotniť do mnohých hračiek. Na-
príklad princíp Maxwellovho kolesa doká-
že rovnako vysvetliť aj známa hračka jo-jo,
vysvetľuje B. Puobišová.

ĽAHKO A ZAPAMÄTATEĽNE
Občianske združenie Vedecká hračka ten-
to rok oslávilo 20 rokov svojej existencie.
Chceli sme vedecké hračky ukázať verej-
nosti a dať deťom i dospelým možnosť
pohrať sa s nimi, a tak otestovať možnosť
realizácie prvotnej myšlienky o interaktív-
nej výstave, ktorá by bola akýmsi zmen-
šeným centrom vedy, spomína na začiatky
B. Puobišová. Interaktívne výstavy a ško-

lenia sa stali poslaním združenia. Výstavy
ponúkajú možnosť najmä vyučujúcim fy-
ziku na ZŠ pútavou formou a názorne
vysvetliť to, čo sucho hovorí definícia. Žia-
ci nemusia od svojho učiteľa prijímať infor-
mácie len pasívne, ale prostredníctvom hry
vnikajú aktívne do fyzikálnych zákonitos-
tí, navyše s vysokou nádejou zapamätania
si. Všetko, čo vidia, čo môžu skúsiť, s čím
sa môžu pohrať, vyvoláva otázky: Prečo je
to tak, čo to spôsobuje, kde sa berie tá
sila, zotrvačnosť, zmeny? Prirodzene, že
odpovede nenásilne rozširujú ich obzor.
Vďaka hračke nie je pre deti učenie o fyzi-

kálnych zákonoch nudné. Je zaujímavé
pozorovať mladých, ale aj tých starších,
sklonených nad jednotlivými exponátmi,
ako nadšene robia pokusy a pozorne po-
čúvajú vysvetlenie, opisuje atmosféru inte-
raktívnych výstav B. Puobišová.

NESPORNÝ PRÍNOS, ALE...
Občianske združenie Vedecká hračka v prie-
behu rokov postupne zhromaždilo, vytvo-
rilo či priviedlo iných k vytváraniu takých
hračiek, ktoré podnecujú k aktívnemu hra-
niu sa najmä detí, no i dospelých. Nesmie-
me však zabúdať na to, že okrem pozná-
vacích i telesných schopností a zručností sa
rozvíjajú tiež sociálne spôsobilosti či pozi-
tívne postoje a hodnoty. Dobrá hračka
najprv motivuje k činnosti, učí pozorovať
a lepšie vnímať, postupne chápať prírodné
zákonitosti, príčinné súvislosti a rozumieť
ich dôsledkom. Vedie k objavovaniu nových
problémov, čo je podľa mnohých pedagó-
gov a psychológov dôležitejšie, než ich sa-
motné riešenie. Prínos vedeckej hračky v po-
pularizácii vedy aj vo vyučovacom procese
je nesporný. Ale... K hraniu sa hlásia peda-
gógovia, najmä alternatívni, no ich skutoč-
né poznatky a aplikácia vo vzdelávacej pra-
xi sú zanedbateľné, konštatuje B. Puobišová.
Napokon – stačí zájsť do ktorejkoľvek ško-
ly na hodinu fyziky. Pred tabuľou stojí žiak,
hľadiac do stropu loví z pamäti: Voľný pád
je, keď... Je to škoda.

Pavol Prikryl
Foto autor

Fyzika hrou
Voľný pád je, keď... Naklonená
rovina je, keď... Definícia 
za definíciou a žiak či študent
stráca záujem o prírodné
vedy. A pritom stačí tak málo
– podať učivo názorne, a tým
aj zaujímavo. 

B. Puobišová so svojou najobľúbenejšou
hračkou – kaleidoskopom. V domácej zbierke
ich má viac ako 370 druhov.

Je zaujímavé pozorovať mladých, ale aj tých starších, ako nadšene robia pokusy.

Dobrá hračka učí lepšie chápať prírodné
zákonitosti a rozumieť ich dôsledkom.



Na ceste za pozemským rajom v južnom
Pacifiku sa pripojíte k Jawimu, mladému
chlapcovi, ktorý vám ukáže magické mies-

to, kde môžete stretnúť veľrybie žraloky,
morské korytnačky a ďalšie ikonické mor-
ské tvory. Južné Tichomorie je domovom

viac než 2 000 druhov morských živočí-
chov. Toto exotické miesto ponúka najroz-
manitejší morský ekosystém na našej pla-
néte. Môžete sa s ním oboznámiť z vášho
sedadla v kinosále IMAX v dokumentár-
nom filme USA z roku 2013, so sprievod-
nou hudbou Steva Wooda. Film režíroval
Mac Gillivray a unikátne zábery ticho-
morského raja sú z najväčšej časti dielom
kameramana Howarda Halla. 

Sály IMAX sú navrhnuté tak, aby bolo
publikum nielen bližšie pri plátne, ale aj
v lepšej polohe k nemu. Plátno v sále sia-
ha od podlahy k stropu a od steny k ste-
ne. Nie je iba širšie, ale aj vyššie a ohnuté,
čo vytvára pohlcujúci zážitok bez ohľadu
na to, kde sedíte. Keďže sa diváci nachá-
dzajú bližšie k plátnu, napriek tomu, že je
obraz väčší, musí byť aj ostrejší. Špeciálny
projekčný systém, vyvinutý spoločnosťou
IMAX, prináša krištáľovo ostré obrázky,
ktoré majú väčší kontrast a väčší jas ako
akákoľvek iná kinoprojekcia. Mimoriadne
dobre si všetky tieto efekty môžete vychut-
nať pri Ceste do južného Pacifiku.

R
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Do grantu Rozvíjať technik(o)u 2014
sa s projektom Inovatívne technické
vzdelávanie Robotiky praktickou for-
mou, so zapojením študentov na pro-
jekte autonómny mobilný robotický
systém, zapojili aj študenti z Ústavu auto-
matizácie, merania a aplikovanej infor-
matiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave
a vyhrali. Podobné projekty študentom
dávajú veľa. Hlavne v objavovaní ich vlas-
tných schopností a zručností riešiť prak-
tické problémy. Lebo keď nastúpite do ško-
ly, neviete, čo všetko dokážete. Až keď
začnete pracovať na takomto projekte, zis-
títe, aké veci ste schopný riešiť, hovorí člen
víťazného tímu Filip Toth.

Študenti pracovali na vývoji systému
mobilného robota. Ide o technologický
demonštrátor, ktorý obsahuje všetky do-
stupné senzorické subsystémy pre potre-
by ukážok a výučby robotiky. Robotický
systém vznikal dlhodobo (vývoj asi 4 roky)
pod záštitou prof. Ing. Borisa Rohala-Ilki-
va, CSc. Robot sa vie autonómne pohy-
bovať v priestore a lokalizovať objekty. Pod
vedením doc. Ing. Jána Vachálka, PhD., sa

integroval tento systém spolu s robotic-
kými stavebnicami za pomoci grantu
Nadácie VW do procesu výučby. Jeho vy-
užívaním na cvičeniach a tiež pri bakalár-
skych, diplomových a dizertačných prá-
cach sa na projekte pracuje aj naďalej.
Momentálne sa spracúva problematika
lokalizácie a navigácie daného robota spo-

lu s pokročilými formami počítačového
videnia.

Grantový program Rozvíjať technik(o)u je
určený na podporu ambicióznych a moti-
vovaných vysokoškolských pedagógov a štu-
dentov v rámci technického vzdelávania.
Doteraz sme podporili 30 projektov celko-
vou sumou viac ako 219 000 eur. Okrem

podpory projektov, prezentácie výsledkov
svojej práce a talentu je tu aj šanca získať
zamestnanie vo firme Volkswagen Slovakia,
hovorí Alexandra Pappová z Nadácie Volks-
wagen Slovakia. Peniaze na projekty dosta-
li školy v roku 2014, vyhodnotenie ich prá-
ce – vyhlásenie najúspešnejších riešiteľov, sa
uskutočnilo v októbri 2015.

Rozvíjať technikou a techniku

Víťazný tím z STU 
pri predvádzaní svojho robota

Cieľom projektu Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom
Rozvíjať technik(o)u 2014 bola podpora technického vzdelávania
a aj prepojenie dvoch svetov – univerzitného sveta a sveta praxe. 

Dokumentárny 3D film spoločnosti IMAX predstavuje tropické
ostrovy tichomorského raja, kde sa darí všetkým formám
života. 

Cesta do južného Pacifiku



K
aždý deň po nej chodíme a ani si neuvedomujeme, čo
všetko skrýva. Pôda nie je iba zdroj živín pre vegetáciu,
ale aj veľký mikrosvet, v ktorom prebiehajú početné
deje. Mikroorganizmy v nej žijúce ju spájajú s okolitým

svetom a umožňujú život na zemskom povrchu rastlinám, živočí-
chom a človeku. Ich činnosťou a vplyvom neustále sa meniacich
vonkajších podmienok dochádza v pôde k dôležitým premenám.
Najmä koncom jari a začiatkom jesene, keď má pôda dostatočnú
teplotu a vlhkosť, vytvárajú pôdne mikroorganizmy množstvo uži-

točných biologicky aktívnych látok. Mnohé z týchto látok využíva-
jú na svoju ochranu, aj na komunikáciu s inými organizmami, rastli-
nami či živočíchmi, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti. 

VĎAKA ČOMU VONIA MOKRÁ ZEM?
Pôdne baktérie streptomycéty z kmeňa aktinomycét sú v pôde
zastúpené vo veľkej miere. Rozkladajú organickú hmotu na základ-
né prvky, čím zabezpečujú kolobeh prvkov v prírode. Okrem toho
uvoľňujú do prostredia látku geosmín, ktorú poznáme ako ty-

pickú vôňu zeme po letnej búrke alebo daždi. Streptomycéty sú
najväčšími producentmi antimikrobiálnych látok, napríklad anti-
biotík (viac ako 70 %), ktoré denne využívame v humánnej a vete-
rinárnej medicíne. Už v roku 1940 S. A. Waksman a jeho spolu-
pracovníci izolovali z pôdy veľké množstvo rôznych druhov

streptomycét, ktoré laboratórne testovali. Ich práca viedla k ob-
javu streptomycínu, prvého antibiotika využívaného v medi-

cíne na liečbu tuberkulózy.

FAREBNÉ BAKTÉRIE 
Vedcov, čo skúmajú neviditeľný a užitočný mikro-

svet, potešia baktérie pri práci neraz aj svojím vzhľa-
dom a širokou škálou farebných pigmentov. V prí-
rode existuje veľa farebných látok, ktoré majú pre
dané organizmy rôznu, okrem iného aj ochran-
nú funkciu. Ľudia ich využívajú v potravinárstve,
medicíne, textilnom priemysle či umení. Snáď
najznámejšim zástupcom je indolové farbivo
indigo, známe už starovekým Rimanom a Egyp-
ťanom. Pôvodne sa získavalo z rastlín, naprí-
klad z listov rastliny Isatis tinctoria (Európa)
alebo Indigofera tinctoria (Afrika, Ázia, India
a Južná Amerika). Podobné modré pigmenty
však produkujú aj mnohé baktérie, napríklad in-

digoidín druh Arthrobacter atrocyaneus a A. poly-
chromogenes, Streptomyces aureofaciens a S. laven-

dulae a aktinorhodín druh Streptomyces coelicolor.
Tvorba pigmentov je v každom mikroorganizme iná

a ovplyvňujú ju rozličné podmienky (výživové pod-
mienky, pH, prevzdušňovanie, teplota). Možno práve

rôzne druhy streptomycét sú nevyužitým zdrojom užitoč-
ných biopigmentov. 

MIKROBIOLÓGIA

Hoci sa molekulárni biológovia
zaoberajú celkom serióznou vedou,
občas v rámci svojho odboru
ponúknu aj netradičné výsledky. 
Tak vznikli aj vianočné a zimné
obrázky.  

KRESLENIE 
pôdnymi baktériami 

Pôdne baktérie uvoľňujú do prostredia
látku geosmín, ktorú poznáme ako
typickú vôňu zeme po letnej búrke
alebo daždi.

44 december 2015 I Quark
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MIKROBIOLÓGIA

MAĽOVANIE V PETRIHO MISKE 
Maľovanie týmito živými pôdnymi bakté-
riami alebo výťažkami z ich pigmentov
z bakteriálnych kultúr môžu vizuálne vytvo-
riť, vďaka ich myceliárnemu rastu, kom-
paktný obrázok v Petriho miske. Ako na
to? Laboratórnym inokulačným očkom ale-
bo špáradlom nakreslíme po povrchu živ-
ného média obrázok. Petriho misku potom
vložíme do inkubátora s 30 °C a po 2 až
3 dňoch už môžeme vidieť prvé obrysy.
Pigmentácia sa zvýrazní po 5 až 7 dňoch.
Hotový obrázok azda svojím vzhľadom
poteší malých aj veľkých. 

Schopnosti mikroogranizmov v pôde sú
veľké, nie však nevyčerpateľné. Dôsledkom
znečistenia pôdy sa menia jej základné
vlastnosti a hynú mnohé druhy mikroor-
ganizmov. Práve preto je dôležitá harmó-
nia medzi prírodou a spoločnosťou.

Mgr. Renáta Nováková, CSc.
Ústav molekulárnej biológie SAV

Bratislava

Obrázky kreslila autorka, použila druhy pôdnych
baktérií: Streptomyces aureofaciens a Streptomy-
ces coelicolor
Foto Mgr. Jana MakroczyováKombinácia Streptomyces aureofaciens a Streptomyces coelicolor

Streptomyces coelicolor Streptomyces aureofaciens Streptomyces coelicolor

Streptomyces aureofaciens Kombinácia Streptomyces aureofaciens a
Streptomyces coelicolor pohľad zdola

Kombinácia Streptomyces aureofaciens
a Streptomyces coelicolor pohľad zhora



N
a júnovej európskej nanokonfe-
rencii v Rige sme sa stretli aj so
zástupcom portugalskej spo-
ločnosti CeNTI, ktorý prezento-

val zaujímavú oblasť textilného priemyslu.
O čo ide? 

FUNKČNÉ OBLEČENIE 
Obľuba funkčného oblečenia
narastá, a preto textilné spoloč-
nosti hľadajú v tejto oblasti nové
cesty, ako priniesť niečo nové,
zaujímavé, užitočné. Ako priniesť
nové textílie s novými funkčný-
mi vlastnosťami, napríklad tak,
že sa textilné vlákna obohatia
o rôznorodé  kozmetické príprav-
ky. Základným parametrom pri
nosení funkčných odevov je tes-
ný kontakt s pokožkou, pretože
len vtedy sa môžu dokonale pre-
javiť všetky dobré vlastnosti toh-
to druhu oblečenia: pohodlie pri
pohybe, priedušnosť, bránenie
nadbytočnému poteniu, ale dob-
ré odvádzanie potu z pokožky,
elasticita... Vzhľadom na to, že
sa funkčné oblečenie až priam

intímne dotýka pokožky, možno ním do-
dať transdermálne (vstrebávaním kožou)
rôzne živiny s odlišnými vlastnosťami (hy-
dratačnými, proti celulitíde, anti-aging,
vitamíny) priamo z textilného materiálu. 

NAPUSTENÉ OBLEČENIE 
Sektor biomedicínskeho textilu, ktorý
zahŕňa kozmetotextílie, zaznamenal naj-
vyšší rast v technickom textilnom priemysle.
Už v roku 2001 predstavila spoločnosť
Cognis materiál Skintex® a v ro-
ku 2003 zase CelessenceTM uvie-
dol na trh materiál Lycra® Body
Care. Oba produkty obsahujú na
vybraných miestach mikrokap-
suly s účinnými látkami prírod-
ného pôvodu, ktoré sa uvoľňujú
do kože pôsobením trenia a zmien
tlaku alebo teploty. 

Slabým miestom kozmetotex-
tílií založených na mikrokapsu-
lách je ich malá stálosť pri praní.
Je to jednoducho preto, že koz-
metické prípravky sa z oblečenia
uvoľňujú a prenikajú do pokožky vtedy,
keď sa mikrokapsuly pri kontakte s kožou
zničia. Preto by mikrokapsuly nemali byť
pevne spojené s látkou, lebo by to zna-
menalo, že majú síce vysokú životnosť, ale
pri kontakte s pokožkou príliš ťažko uvoľ-
ňujú svoj obsah. Musia sa jednoduchšie

uvoľňovať. To však predstavuje ďalší pro-
blém: účinok uvoľňujúcich systémov sa
výrazne znižuje po obmedzenom počte
pracích cyklov. Tento problém by sa mohol
dať prekonať používaním čistiacich pro-
striedkov a zmäkčovadiel, obsahujúcich
dané mikrokapsuly, čo môže predĺžiť život-
nosť kozmetického efektu. Nevýhodou by
však bola vyššia konečná cena textílie. 

NABÍJANIE V PRÁČKE 
V roku 2011 spoločnosť Schoeller Textil
AG vyvinula textíliu iLoad®, ktorá umož-
ňuje dobitie látok v tzv. uvoľňujúcej vrstve,
ukotvenej na jej povrchu. Po uvoľnení lát-
ky do kože, vyvolanom telesnou teplotu

a vlhkosťou, sa kozmetické zlúčeniny zno-
vu nabijú v práčke.

Najväčšou výhodou použitia kozmeto-
textílií v porovnaní s bežnou kozmetikou
vo forme krémov a telových mliek je jed-
noduchosť aplikácie a doba pretrvania
dostupných živín na pokožke. Okrem toho,

že odpadne krok nanášania koz-
metického produktu (lebo s ob-
lečením napusteného odevu sa
začína aj pôsobenie produktu
na pokožku), pôsobí kozmetic-
ký prípravok na pokožku dlhý
čas. To môže zvýšiť jeho účin-
nosť, keďže preukázaný účinok
niektorých kozmetických prí-
pravkov trvá iba krátko po apli-
kácii. Obrovský pokrok v oblas-
ti supramolekulárnej chémie,
nanotechnológií a polymérov
umožnil vývoj veľkého množstva
sľubných technológií v súvislos-
ti s uvoľňovaním kozmetiky a lie-
kov, zahŕňajúcich lipozómy, cy-
klodextríny a nanočastice ako
alternatívu k mikrokapsulám.

Zaujímavou skupinou systé-
mov postupného uvoľňovania
účinných látok sa pre svoje jedi-
nečné vlastnosti javia cyklodex-
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Textil napustený kozmetickými prípravkami 
je súčasným hitom.  

TEXTÍLIE

Vzhľadom na to, že sa funkčné
oblečenie až priam intímne dotýka
pokožky, možno ním dodať rôzne
živiny s odlišnými vlastnosťami
(hydratačnými, proti celulitíde, 
anti-aging, vitamíny) priamo 
z textilného materiálu. 

Napísané exkluzívne 
pre Quark  Oblečenie s kozmetikou

Povrch tkaniny potiahnutý mikrokapsulami quiospheres®

Kompresné
pančuchové
nohavice napustené
prostriedkom na
liečbu kŕčových žíl.



TEXTÍLIE

tríny (CD). Sú to poloprírodné produkty,
oligosacharidy, vznikajúce spojením šies-
tich až ôsmich glukózových zvyškov do
prstenca. Široké využitie našli najmä v koz-

metickom priemysle, pretože efektívne
kombinujú hydrofóbny (vodoodpudzujú-
ci) charakter svojho vnútra s hydrofilnou
(viažucou vlhkosť) povahou vonkajšej čas-
ti. Vytvárajú tak komplexy s veľkým množ-
stvom hydrofóbnych bioaktívnych mole-
kúl a podporujú ich rozpustnosť. Použí-
vanie CD u ľudí schválila FDA (Food and
Drug Administration – úrad pre kontrolu
a registráciu potravín a liečiv v USA –
pozn. prekl.) a už sa používajú v potravi-
nárskom, farmaceutickom či a kozmetic-
kom odvetví. CD majú niekoľko poten-
ciálnych aplikácií v textilnom priemysle
ako pomocné látky na farbenie zlepšujú-
ce zjednocovanie farieb alebo látky zmen-
šujúce množstvo nevyužitého farbiva

v odpadových vodách.
Okrem toho sa môžu
tiež použiť na uvoľňo-
vanie či pohlcovanie
vôní i pachov. Niekoľko ko-
merčných textílií obsahujúcich
cyklodextríny je už k dispozícii na
trhu.

TRVANLIVOSŤ EŠTE NIE JE
VYRIEŠENÁ  
Hlavnou nevýhodou pre všeobecné použi-
tie CD v konečnej úprave textílií je ich
obmedzená trvanlivosť od prvého fyzic-
kého kontaktu s textilnými vláknami. S ve-
domím, že jedna z najdôležitejších požia-
daviek pri kozmetotextíliách je trvanlivosť
ich účinnosti, v CeNTI vykonali intenzívny
výskum zameraný na trvalé prepojenie

CD a textilných vláken a vypracovali
udržateľný proces, ktorý zabezpeču-

je ich trvanlivosť na viac ako 100
pracích cyklov. Patentovaný pro-

ces zahŕňa chemické a fyzikál-
ne úpravy povrchu textilného

substrátu. Vytvorením toh-
to patentovaného postupu
umožnilo CeNTI nový prí-

stup k rozvoju efektívnych koz-

metotextílií. Kovalentná väzba (chemická
väzba medzi dvoma atómami) cyklodex-
trínov nezabezpečuje iba stálosť účinnej
látky v textile pri praní, ale tiež veľkú stá-
losť pri potení a otieraní. Kovalentne spo-
jené CD potom možno nabíjať denne aktív-
nymi prísadami, čo zabezpečí dodávky
aktívnych látok do pokožky konštantnou
rýchlosťou a v požadovanej dávke. Vďaka
tomu vznikajú nové produkty nielen pre
trh s kozmetotextíliami, ale aj pre lekár-
ske textilné odvetvie. Kompresné panču-
chy BB-VEIN sú príkladom funkčného pro-

duktu, ktorý môže pomôcť pri liečbe
kŕčových žíl pomocou tejto inovatívnej
technológie.
Viac na www.centi.pt

Diana Sousaová, výskumníčka pre funkčné
materiály a riešenia, CeNTI;

Ana Cardosová, vedúca tímu pre funkčné
materiály a riešenia, CeNTI;

Carla Silvaová, manažérka výskumu a vývoja
pre funkčné materiály a riešenia, CeNTI

Preložila LN
Foto CeNTI, Aries

SÚŤAŽ

CD (cyklodextrín) účinná zlúčenina inkluzívny komplex,
jedna látka v druhej

Ako vzniká komplex dvoch látok: 

Príklad   
kompresného  
návleku  
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Vyberte správnu odpoveď na otázku:
Aké výťažky obsahujú mikrokapsuly
Skintex® Slimming, aplikované v panču-
chách FORMWELL?
a) mentol, cyprus, urea, mäta
b) červená morská riasa, kofeín, retinol
c) slnečnicový olej, gaštan, gáfor

a pošlite nám ju do konca roku 2015. Zara-
díme vás do žrebovania o päť samodržiacich
pančúch FORMWELL SUPPORT od spoloč-
nosti ARIES SLOVAKIA. Nápoveď hľadajte na
www.aries.eu/sk. Nezabudnite uviesť svo-
ju výšku. Vaše odpovede čakáme na adrese: 
odpovednik@quark.sk alebo QUARK,
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Modré vlákno
elastanu ovíja
ochranné
nedráždivé vlákno



P
sychológovia odporúčajú občas sa
pokúsiť vydolovať z pamäti čo naj-
staršie spomienky – trénuje sa tak
dlhodobá pamäť. Ostal som pre-

kvapený, keď som zistil, že moja pravde-
podobne najstaršia spo-
mienka súvisela s istým
prejavom detskej tvorivos-
ti počas prvých Vianoc, na
ktoré si pamätám. 

MOJA PRVÁ
TVORIVÁ AKTIVITA  
Keď sme mali s bratran-
com necelé štyri roky, bola
tuhá zima. Všade veľa sne-
hu a v dome mimoriadne rušno. Naše ma-
my upratovali, varili, piekli... Aby sme ma-
mám neprekážali pri robote, poriadne nás
naobliekali a poslali na dvor hrať sa so sne-
hom. Postavili sme si malého snehuliaka,
vyskúšali, ako chutí sneh (čím sme risko-
vali, že nám Ježiško nič neprinesie, lebo
olizovať sneh sme mali zakázané) a potom
sme sa zatúlali aj za dom. A tam sme našli
ležať pohodený strom. Už z predošlých

Vianoc sme si trocha pamätali, ako má
vyzerať vianočný stromček, a tak sme
dostali nápad – urobíme si malý vianočný
stromček sami. Riadne sme sa natrápili,
kým sme zo stromu odlomili vrcholček.

Zapichli sme ho do sne-
hu a vyzdobili sneho-
vými guľami. Aj darče-
ky sme si urobili zo sne-
hu. Keď vyšiel na dvor
dedo, zavolali sme ho,
aby sa prišiel pozrieť,
ako sa pekne hráme.
Potom, čo zbadal naše
dielo, spustil strašný
krik na naše mamy (po-

užil pritom aj pár slov, ktorým som ešte
dlhé roky nerozumel – boli to asi nadáv-
ky v maďarčine). A mamy spustili krik na
nás, že čo sme to porobili. Darmo sme
vysvetľovali, že my sme sa iba pekne hra-
li na Vianoce. Až o veľa rokov neskôr som
sa dozvedel, že ten pohodený stromček
bola skrytá jedlička, z ktorej  sa mal o nie-
koľko hodín stať vianočný stromček. Nás
poslali von hrať sa preto, lebo nám balili

darčeky a my sme sa zatiaľ nič netušiac iba
tvorivo realizovali... Možno už tu niekde
sa zrodila moja túžba zhmotňovať svoje
nové myšlienky. 

Ďalšia spomienka tiež súvisí s Vianoca-
mi a je o viac ako dve desaťročia novšia
než tá predošlá. 

VIANOČNÝ DARČEK 
Z KONTAJNERA 
Vtedy opäť vrcholili prípravy na Štedrý
večer. Manželka sa vrátila z obchodu s ra-
dostným úsmevom. Podarilo sa jej, okrem
iného, pozháňať mandarínky a banány, čo
bola v tých časoch asi taká vzácnosť ako
teraz nájsť voľné miesto na parkovanie.
Len tak mimochodom mi povedala, že pri
návrate z obchodu videla v plnom kon-
tajneri, ktorý sa už nedal zavrieť, nejaký
starý písací stroj. Asi ho tam upratala po-
riadkumilovná manželka, ktorá svojmu
milovanému manželovi kúpila nový. Mož-
no ho od hnevu vyhodil manžel, ktorému
manželka vyčítala, že tá stará haraburda
už roky zbytočne zaberá miesto... A mož-
no to bolo celkom inak.

POHNI ROZUMOM

KLUB TVORIVOSTI (24)
Vianočné nápady
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Pri rozmýšľaní o tom, čo by bolo vhodné do vianočného vydania nášho
Klubu tvorivosti, som si nevdojak spomenul aj na dve zaujímavé príhody
súvisiace s Vianocami. Neostaneme iba pri spomienkach – pozrieme sa 
aj do registrov úradov priemyselného vlastníctva. 

Stratený je deň nášho
života, keď sme sa
nezasmiali. 

S. Chamfort  



Priložil som k očiam ďalekohľad a zaostril
ho na kontajner. Stroj tam bol! Aj keď už
dosť zahádzaný rôznymi odpadkami, na-
ozaj tam bol. A nebola to žiadna harabur-
da, ale CONTINENTAL, aký som dovtedy
videl len v knihách a v múzeu. Chcel som
ihneď vybehnúť a priniesť si ho domov. Po
krátkom uvažovaní som si uvedomil, že by
ma mohli vidieť susedia, zväčša moji spo-
lupracovníci z vývoja rodiacej sa automo-
bilky. Asi by som im ťažko vysvetľoval, že
v takýto deň vyberám smetiaky. Tŕpol som
preto až do večera, aby neprišli smetiari
alebo niekto, kto má viac odvahy než ja.
V čase, keď si už iní sadali k štedrovečer-
nému stolu, zobral som najväčšiu tašku,
akú sme mali, vyhrnul si golier starého
kabáta, nasadil klobúk a vybral som sa po
svoj darček. Celkom ma potešilo, že na-
miesto očakávaného sneženia práve zača-
lo pršať, a tak mi k maskovaniu výrazne
pomohol dáždnik. Aj tak mi búšilo srdce
a nemohol som sa zbaviť pocitu, že ľudia
zo všetkých okien sledujú, ako sa na Šted-

rý večer inžinier prehrabuje v odpadkoch.
Tašku som musel na zemi položiť do hro-
mady odpadkov, ktoré sa už nezmestili do
kontajnera. Keď som s údivom zistil, že
stroj je oveľa ťažší, než sú tie súčasné, aj
dáždnik som musel položiť
vedľa tašky. Vietor mi ho
vzápätí o pár metrov odfú-
kol. Prekvapilo ma, že sa mi
môj úlovok ledva zmestí do
pripravenej tašky, a tak som
bojoval ešte aj s taškou.
Nakoniec sa mi ho podarilo
nielen dostať do tašky, ale
aj dobehnúť vzďaľujúci sa
dáždnik a mohol som ra-
dostne vykročiť k štedrove-
černému stolu. Po pár kro-
koch mi krv stuhla v žilách...
nejaká, mne neznáma sila,
začala ťahať moju tašku
presne opačne, ako som ju
niesol ja. Najprv som chcel
všetko pustiť a utekať do
bezpečia domova. Prišiel by
som však o písací stroj, kto-
rý som už pokladal za svoj. Nabral som teda
odvahu a otočil hlavu. Nikde nikoho. Vydý-
chol som si a znova vykročil. Taška však
zasa chcela ísť k smetiakom. 

Tak už dosť! – pomyslel som si a bojov-
ne sa otočil pripravený pobiť sa o môj
poklad.

A zasa – nikde nikoho. V narastajúcej
tme som zaostril zrak a odhalil záhadu.
Z tašky sa ťahala páska z písacieho stroja
a jej druhý koniec stále trčal v kontajneri.
Najjednoduchšie bolo roztrhnúť ju a víťaz-
ne vyraziť domov. Neurobil som to. Položil
som tašku na zem a z kontajnera vydoloval
cievku s páskou – patrili k sebe. O pár chvíľ
som si už vykúpaný sadal s ostatnými k troš-
ku oneskorenej  štedrovečernej večeri a tešil
sa na jeden z najkrajších darčekov. 

DÁ SA EŠTE NIEČO
VYMYSLIEŤ?
Čo sa týka Vianoc a vianočných potrieb,
aj toto obdobie je pre výmyselníkov plné
inšpirácií. Svedčia o tom aj registre úradov

priemyselného vlastníctva.
V registri průmyslových vzo-
rů ÚPV ČR (Úřad průmy-
slového vlastnictví ČR) ma
prekvapilo viacero tvaro-
vých riešení vianočných prs-
kaviek. Všetci už od malič-
ka poznáme tvar prskavky.
Odlišnosti v nich boli zväč-
ša iba v dĺžke, hrúbke, dobe
prskania, v cene; a najmä
v tom, že jedny prskali a pri
tých druhých sme prskali
my, že neprskajú.  

Ak vás vianočná atmos-
féra inšpirovala k zaují-
mavým nápadom, nene-
chávajte si ich pre seba,
neváhajte a napíšte nám:
tvorivost@quark.sk ale-

bo na adresu redakcie.
Ing. Štefan Holakovský

Patentová a známková kancelária GENiUM®
Foto patentové úrady SR a ČR, Pixabay
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POHNI ROZUMOM

Uzdu fantázii popustil aj Ing. J. Dvořáček 
v roku 2001. V jednej prihláške priemyselného
vzoru s názvom Liatinové podstavce najmä
pre vianočné stromčeky prihlásil sedem
tvarových variantov. Niektoré z nich sú 
na obrázkoch. 
Aby sme neobišli náš úrad (Úrad priemyselného
vlastníctva SR – ÚPV SR), pozrime sa do jeho
registra ochranných známok a do vyhľadávacích
kritérií zadajme heslo Vianoce. Najnovšie
prihlásené sú:

Ďalšou ukážkou tvorivého
myslenia je PVZ CZ č. 29898
Vianočná ozdoba, ktorú
vytvoril a v roku 2000 prihlásil
J. Procházka (priemyselný vzor
už tiež zanikol).

Prihláška ochrannej známky (POZ) 
č. 2332-2015, ktorú  dňa 17. 11. 2015
podala spoločnosť Koncerty, s. r. o. 

POZ č. 2333-2015 podala v ten istý deň
spoločnosť KAPOS, s. r. o.

Ukážkou toho, že sa na veci okolo nás
nemáme pozerať ako na ich definitívnu 
a nemennú podobu, sú Vianočné prskavky,
ktoré ešte v roku 1986 vytvoril a prihlásil
Jaromír Čechura. Všetky úspešne prešli
konaním na ÚPV ČR a boli zapísané ako
priemyselné vzory (PVZ).  
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V súvislosti s nadchádzajúcimi vianočný-
mi sviatkami som sa zamyslel nad tým, aké
podstavce pod vianočný stromček som
počas svojho života zažil. Tie najstaršie boli
jednoduché drevené v tvare kríža s dierou
v strede na upevnenie stromčeka. Veľmi
ma prekvapilo, keď som v ranom detstve
u susedov videl stromček bez podstavca.
Vrchol mal pripevnený na drevený trám
konštrukcie plafóna veľmi starého dom-
čeka.

Pred pár rokmi som sa na internetovej
aukcii dal do virtuálneho súboja o zaují-
mavý podstavec pod vianočný stromček.
Súboj som vyhral. Takže teraz máme doma
stojan, ktorý môže stromčekom otáčať
a pritom aj zahrať vianočnú melódiu, a to
bez batérií alebo pripojenia na elektrickú

sieť. Stačí kľúčikom natiahnuť pruži-
nu, ktorá zabezpečí niekoľkominútové pre-
kvapenie. Podľa pôvodného majiteľa sto- jan pochádza z čias, keď elektrina bola iba

v plienkach. Trocha som porozmýšľal a te-
raz náš stromček už dokáže pri otáčaní sa
aj svietiť a blikať (bez toho, aby som zasia-
hol do historického podstavca).

Rozmery podstavca sú: priemer 36 cm,
výška 10,5 cm (bez výšky stredového kuže-
ľa). K podstavcu je aj mosadzný medzikus,
do ktorého sa vloží a upevní spodok strom-
čeka a medzikus so stromčekom sa uloží
na kužeľ vystupujúci zo stredu stojana.

Prajem všetkým šťastné a veselé 
Vianoce.

Štefan Holakovský
Foto autor

V súčasnosti sa pomerne veľký záujem
venuje nanotechnológiám. V tejto súvis-
losti sa stretáme s názvami nanorúrka,
nanotrubica, nanotrubička, nanotuba
a nanotrubka (niekedy písanými aj v po-
dobe dvoch slov, t. j. nano rúrka, nano
trubica, nano trubička, nano tuba, nano
trubka, alebo so spojovníkom v podobe
nano-rúrka atď.), a to často v spojeniach
s prívlastkom uhlíková, teda uhlíková
nanorúrka, uhlíková nanotrubica, uhlí-
ková nanotrubička, uhlíková nanotuba
a uhlíková nanotrubka (alebo aj s prí-
vlastkom karbónová). Týmito názvami sa
podľa istých prameňov označuje tenuč-
ký a zároveň dlhý valček zložený z uhlí-
kových atómov. Vo výrazoch nanorúrka,
nanotrubica, nanotrubička, nanotuba
a nanotrubka prvá časť nano- je grécke-
ho pôvodu s významom malosť, trpas-
líctvo, resp. uplatňuje sa aj ako predpo-
na označujúca miliardtinu (10-9) základ-
nej fyzikálnej jednotky, napr. nanome-
ter, nanofarad, nanosekunda, nanovolt.
So zreteľom na to, že nano- je prvá časť

zložených slov, resp. predpona, z pra-
vopisného hľadiska je náležité výrazy, kto-
ré nás zaujímajú, písať spolu ako jedno
slovo, teda nanorúrka atď.), nie ako dve
slová (nano rúrka atď.) a ani so spojovní-
kom (nano-rúrka atď.). Možno uviesť
aj ďalšie zložené slová s prvou časťou
nano-, napr. nanometeorit, nanoplan-
któn, nanocysta, už spomínaná nano-
technológia.

Pozrime sa ešte na zložené slová
s prvou časťou nano- citované na začiat-
ku, t. j. na slová nanorúrka, nanotrubi-
ca, nanotrubička, nanotuba a nano-
trubka. Z nich z jazykovej stránky nevy-
hovuje výraz nanotrubka, v ktorého dru-
hej časti je nespisovné slovo trubka na
označenie dutého útvaru valcovitého tva-
ru, v tomto význame sú spisovné ekvi-
valenty slová rúrka, trubica, trubička.
Keďže slovo trubica zvyčajne označuje
dutý útvar valcovitého tvaru väčších roz-
merov, nepokladáme za vhodné použiť
ho v zloženine označujúcej útvar veľmi
malých rozmerov. Do úvahy by mohla

prísť od neho utvorená zdrobnenina tru-
bička. V termíne však pokladáme za
vhodnejšie použiť zdrobneninu od slova
rúra, teda slovo rúrka, a tak ako vhodný
termín odporúčame používať názov
nanorúrka, a teda aj uhlíková nano-
rúrka. Zostáva ešte zaujať stanovisko
k výrazu nanotuba. V tomto prípade ide
o čiastočne upravený anglický výraz
nanotube, aby sa mohol začleniť do slo-
venského skloňovacieho systému, pričom
druhá časť v anglickom zloženom slove
nanotube, teda slovo tube, má význam
„rúrka“ a tak sa aj prekladá. Nie je však
dôvod, aby sa v slovenčine ako termín
používal čiastočne upravený anglický
výraz. Napokon termín nanorúrka sa po-
užíva nielen v odbornej literatúre, ale
zachytávajú ho aj slovenské slovníky
cudzích slov. 

Na záver možno ešte pripomenúť, že
genitív množného čísla od názvu nano-
rúrka má podobu nanorúrok s vkladnou
samohláskou o, nie s dvojhláskou ie (na-
norúriek, ako sa s touto podobou nie-
kedy v jazykovej praxi stretáme), lebo
predchádzajúca slabika je dlhá, je v nej
dlhá samohláska ú, a tak sa tu uplatňu-
je pravidlo o rytmickom krátení.  

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

OPÝTALI SME SA JAZYKOVEDCOV...
... na vhodnosť názvov nanorúrka, nanotrubica, nanotrubička,
nanotuba, nanotrubka

OKIENKO DO HISTÓRIE TECHNIKY

A predsa sa točí
Obchodníci už niekoľko týždňov núkajú všetko
možné (ale často aj nemožné), čo by nám malo
spríjemniť atmosféru Vianoc. Skúste medzi
ponukami nájsť podstavec pod vianočný stromček,
ktorý by stromček otáčal, a pritom aj zahral 
vianočnú melódiu.  



A
ko najlepšie priblížiť svet prí-
rodných vied a techniky deťom
a ktoré metódy sú najefektív-
nejšie pri výučbe fyziky, chémie,

biológie či rôznych technických disciplín?
Na túto otázku neexistuje jednoduchá a jed-
noznačná odpoveď. Existujú však princípy,
pravidlá, ako by sa to malo robiť. Aj dnes
platia mnohé zo zásad J. A. Komenské-
ho zo 17. storočia – spomeňme aspoň dve
z nich, a to opakovanie je matkou múdros-
ti a škola hrou. No a jedna známa múdrosť
hovorí, že je lepšie raz vidieť, než dva razy
počuť. V praxi to znamená, že výučba už
spomenutých prírodovedných disciplín by
mala byť podľa možnosti praktická, a teda
založená na pozorovaniach či priamych
experimentoch, ktoré vykonávajú žiaci. 

PRIESTOR NA EXPERIMENTY
Pri finančných prostriedkoch, ktoré škol-
stvo dostáva, je nemysliteľné, aby všetky
školy mali moderné laboratóriá na výuč-
bu fyziky, chémie či biológie. To si zrejme
nemôžu dovoliť ani oveľa bohatšie krajiny
než  Slovensko, a preto sa v týchto krajinách
budujú vedecko-výchovné centrá s veľmi
moderne vybavenými laboratóriami. V nich
môžu detskí, ale aj dospelí návštevníci
vykonávať desiatky rôznych experimentov.
A tie sú len jednoduchšou verziou experi-
mentov z veľkej vedy. Príkladom môže byť
vedecké centrum Technorama s viac než
päťsto experimentálnymi stanovišťami, roz-

miestnenými na ploche 6 500 štvorcových
metrov – jeho úplný názov je Swiss Scien-
ce Center Technorama – vo švajčiarskom
Winterthure.

NAJVÄČŠIA MIMOŠKOLSKÁ
UČEBŇA
Technorama je najväčšia mimoškolská
učebňa vo Švajčiarsku. V organizovaných
skupinách (obvykle ide o celé triedy) ju
navštívi ročne približne 60 000 žiakov. Cel-
kový počet návštevníkov presahuje 250 000
za rok. História centra siaha do roku 1969,
keď vznikla nadácia Technorama der Schweiz,
dodnes spravujúca Technoramu. Techno-
ramu otvorili v roku 1982 a vtedy išlo ešte
o klasické technické múzeum s takpovediac
statickými exponátmi. V roku 1990 sa zača-
lo múzeum prebudovávať v duchu novej
koncepcie s cieľom vytvoriť z nej experi-
mentálne prostredie, v ktorom návštevníci
vlastnými pozorovaniami získavajú či si ove-
rujú svoje prírodovedné poznatky. Túto kon-
cepčne prebudovanú Technoramu otvorili
v roku 2000 a teraz je jediným vedeckým
interaktívnym centrom vo Švajčiarsku. Náv-
števníci sa exponátov dotýkajú, teda aktív-
ne či interaktívne s nimi pracujú. Je nemož-
né vymenovať všetky experimenty, ktoré
môžu návštevníci Technoramy vlastnoruč-
ne (a aj takpovediac vlastnoumne) vykoná-

vať, a preto spomenieme len hlavné kate-
górie. 

FYZIKA, ZMYSLY, GEOVEDY 
A INÉ VEDY  
Len odbor fyzika ponúka 308 experimen-
tov, zahŕňajúce mechaniku, optiku (vráta-
ne stavby oka i princípov zobrazovania),
magnetizmus (s efektným ježkom, vytvore-
ným z magnetickej kvapaliny), náuku o zvu-

ku, demonštrácie niektorých matematických
závislostí až po základné experimenty, objas-
ňujúce mikrosvet elementárnych častíc –
tzv. atómové zoo. Až 119 experimentov sa
týka našich zmyslov – niektoré z nich názor-
ne predvádzajú, ako nás naše zmyslové vne-
my niekedy klamú. Experimenty z oblasti
geovied ukazujú okrem iného vznik bleskov,
magmatické procesy vnútri sopiek či pies-
kové búrky. Niektoré nákladnejšie experi-
menty (napr. výroba skutočnej čokolády) sa
konajú formou príplatkových tvorivých diel-
ní. Technorama vo Winterthure skutočne
stojí za návštevu.

Rado Mlýnek
Foto Technorama
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ZAUJÍMAVÉ MÚZEUM

S viac než päťsto experimentálnymi stanovišťami,
rozmiestnenými na ploche 6 500 štvorcových
metrov, je Technorama vo švajčiarskom
Winterthure jedným z najväčších a z didaktického
hľadiska najrenomovanejších vedeckých centier
na svete.  

Názorný svet vedy a techniky
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AEROBIK PRE MOZGOVÉ BUNKY

4. ÚLOHA
Zelená škatuľa leží na stole 
a vyčnieva o niečo viac než 
o polovicu šírky cez okraj. 
V danej polohe môže zostať 
vďaka hmotnosti obsahu 
škatule. Keď do nej však strčíme
vo vertikálnom smere, spadne.
Čo škatuľa obsahuje? Jej obsah
sa dá zvyčajne nájsť vo väčšine
domácností. 

Vianočné sviatky poskytujú  viac času a pohody na lúštenie rôznych
hlavolamov. Veríme, že medzi ne zahrniete aj tieto úlohy a dobre sa nimi
zabavíte. Správne riešenia nájdete, ako obvykle, na strane 54.  

1. ÚLOHA
Súčet troch sa sebou idúcich čísel je 276. Ktoré to sú čísla? 

5. ÚLOHA
Vyberte správnu možnosť, ktorú treba
doplniť za otáznik. 

AB

6. ÚLOHA
Vyobrazená pyramída je zostrojená 
z pospájaných tyčí, ktoré tvoria deväť 
rovnako veľkých trojuholníkov. Odstráňte
päť tyčí tak, aby vám zostalo len päť týchto
trojuholníkov. 

2. ÚLOHA
Dokážete vyskladať most 
zo siedmich zápaliek, štyroch
50-centoviek a jednej 
10-centovky tak, aby spĺňali
nasledujúce požiadavky? 
a) päť zápaliek  podopiera
50-centovka, b) dve zápalky
podopiera 10-centovka, 
c) žiadne dve zápalky 
nemôžu byť podopreté 
dvoma rovnakými mincami.  

3. ÚLOHA
Dokážete zavrieť 
15 duchov do 15 
oddelených buniek
poposúvaním už 
nakreslených čiar? 

7. ÚLOHA
Ktorý obrázok sem nepatrí?   

KM

AB



OTESTUJTE SA
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1. V grónčine sa Grónsko nazýva Kala-
allit Nunaat, čo v preklade znamená 
a) Biely ostrov
b) Zelená krajina
c) Krajina ľadu
d) Zem ľudí 

2. Súčasní obyvatelia Grónska sú Grón-
čania, ale ako potomkovia pôvodných
obyvateľov sa nazývajú Inuiti. V Gróns-
ku je pojem Eskimák chápaný ako
urážka. Prečo?
a) V inom jazyku v preklade znamená
urážku.
b) Pojem Eskimák pochádza od koloni-
zujúcich vyhostených zločincov.
c) Pojem Eskimák je chápaný ako Ten,
čo je surové mäso.
d) Inuit je pojem z Európy a pôvodní
ľudia sa chcú podobať Európanom.

3. Krajinu začal kolonizovať Erik Čer-
vený so svojou rodinou, ktorého vy-
hostili z Islandu pre údajné vraždy.
Vyhostenie platilo na tri roky a Erik
sa rozhodol navždy usadiť v Gróns-
ku, ktoré pomenoval Zelená krajina,
aby tým údajne zaujal ďalších usad-
líkov z Islandu. Erik Červený sa naro-
dil
a) na Islande
b) v Nórsku
c) v Dánsku
d) na Aljaške

4. Mestá v Grónsku majú od 3- do
17-tisíc obyvateľov, čo predstavuje
väčšiu slovenskú dedinu, resp. men-
šie mesto. Aj v osade s 10 domami
však vo väčšine prípadov majú elek-
trinu, mobilný signál a vo väčších osa-
dách obchod s možnosťou platby kar-
tou. Ktoré je hlavné mesto Grónska?

a) Qaqortoq
b) Ilulissat
c) Nuul 
d) Sisimiut

5. Väčšinu krajiny pokrýva ľadovec.
Keby sa celý rozpustil, voda v moriach
a oceánoch by vraj stúpla o viac ako
sedem metrov. Ľad je miestami star-
ší viac než 110-tisíc rokov a pre vedu
je jedinečným zdrojom na výskum kli-
matických zmien v minulých obdo-
biach. Koľko medziľadových dôb pre-
žil grónsky ľadovec?
a) jednu
b) tri
c) päť
d) nijakú

6. Priemerná hrúbka grónskeho ľa-
dovca je 2 km. Aká je jeho v súčas-
nosti najznámejšia najväčšia hrúbka?
a) 3 410 m
b) 3 125 m
c) 2 918 m
d) 2 899 m

7. Skupina vedcov na čele s dánskym
paleogenetikom Eskom Willerslevom
objavila pod ľadovým príkrovom v juž-
nom Grónsku zvyšky genetického kó-
du, ktorý dokazuje, že tu boli kedysi
bohaté lesy. Extrahovaná DNA sa po-
važuje za doteraz najstaršiu na sve-
te. Na koľko sa odhaduje jej vek?
a) 60- až 80-tisíc rokov
b) 100- až 150-tisíc rokov
c) 200- až 350-tisíc rokov
d) 400- až 800-tisíc rokov

8. Grónsky ľad skrýva aj ďalšie pre-
kvapenia. Pred dvoma rokmi tu ved-
ci vďaka radarovým vlnám objavili
gigantické údolie, vtlačené do skál.
Geológovia ho označili za megaka-
ňon, pretože na rozdiel od iných grón-
skych údolí ho vymodelovala tečúca
voda, a nie ľadovec drviaci skaly. Ľa-

dovcami vytvarované údolia, aké mô-
žeme dodnes pozorovať v Alpách, ale-
bo hoci aj vo Vysokých Tatrách, majú
totiž príznačný tvar písmena U. Kory-
to riečnych údolí charakterizujú ste-
ny v tvare písmena V a ploché kory-
to. Objavený megakaňon je najdlhší
zo všetkých kaňonov  na zemi. Aká je
jeho dĺžka?
a) viac ako 750 km
b) viac ako 900 km
c) viac ako 1 100 km
d) viac ako 1 500 km

9. Zatiaľ čo sa svet začína obáva glo-
bálneho otepľovania, grónski ekonó-
movia sa usmievajú. Roztápajúci sa
ľadovec totiž začína vydávať dôkazy
o netušenom nerastnom bohatstve.
Ukazuje sa, že v Grónsku sú obrov-
ské náleziská
a) zlata
b) ropy
c) diamantov
d) bauxitu

Vladimír Fecko, foto autor

Zelená krajina plná ľadu
Názov najväčšieho ostrova na Zemi v angličtine znamená 
Zelená krajina (Greenland) a napriek tomu, že krajinu na
väčšine plochy pokrýva ľad, po jeho okraji sa rozprestiera
množstvo nádherných fjordov a zelene. Ostrov má rozlohu viac
ako 2 milióny štvorcových kilometrov, pričom len 15 % z tohto
územia nepokrýva ľad. Pevnina tektonicky patrí k Severnej
Amerike, no politicky je krajina suverénnou oblasťou Dánska.
Oficiálnym jazykom je grónčina, ale používa sa aj dánčina 
a angličtina. Celkový počet obyvateľov je približne 55-tisíc.
Otestujte sa, ako poznáte tento zaujímavý ostrov. Správne
odpovede si môžete overiť na strane 54. 

`

`
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Riešenia úloh Aerobiku zo strany 52:

1. 

2.

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

Vyhodnotenie testu zo strany 53: 

Karol Strelec: Oblátnice
Neodmysliteľnou súčasťou slávnostne prestretého štedrovečerné-
ho stola sú vianočné oblátky – prvý chod štedrej večere so symbo-
lickým posvätným významom. Úkony spojené s prípravou a peče-
ním oblátok pochádzajú z tradície oblátkových hostií – liturgického
omšového chleba. Dejiny tohto fenoménu sa zaujímavo zrkadlia
v dejinách oblátnic – kovových nástrojov na výrobu oblátkového
pečiva. Nevšedné knižné dielo rekonštruuje v celoeurópskom kon-

texte vývoj oblátnic, ich premeny, techniky zhotovenia, ikonografiu výzdoby oblá-
tok. Súčasťou knihy je množstvo unikátnych informácií a ilustrácií.
(128 strán, 11,31 €)

Karol Strelec: Premeny sklenenej fľaše
V bohatej histórii sklárskej výroby na Slovensku tvorí osobitnú kate-
góriu produkcia fľaškového skla. Táto publikácia – výsledok mno-
horočného výskumu uznávaného odborníka – prezentuje svojráz-
nu kolekciu sklenených fliaš zošľachťovaných rozličnými výzdobnými
technikami; niektoré z nich možno považovať za špecifikum slo-
venského sklárstva. Tieto artefakty boli určené potrebám rozlič-
ných vrstiev súdobej spoločnosti a predstavujú vývojovo uzavretý

súbor dutého úžitkového skla z obdobia od 18. až do prvej polovice 20. storočia.
(112 strán, 11,31 €)

Peter Urban: Ďumbier najvyšší z Nízkych...
Pútavá kronika jedného z národných vrchov Slovákov sumarizuje
pramene a informácie o dejinách Ďumbiera, jeho názve, pozoru-
hodnostiach živej a neživej prírody, osídlení a tradičnej kultúre,
o návštevníkoch vrchu a dobyvateľoch jeho bohatstiev, histórii ďum-
bierskej turistiky a chát, ľudovej slovesnosti (povesti, piesne a pod.)
i umeleckých dielach, ktoré inšpiroval ďumbiersky genius loci.
(156 strán, 12,26 €)

Knihy si môžete objednať na adrese: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o.,
Škultétyho 1, 036 01 Martin, info@vydavatel.sk, tel. číslo: 043/490 68 72

Catherine Ingram: Seznamte se: Warhol
Kniha preniká pod povrch a objavuje Warholove umenie od začiat-
kov, keď pracoval ako reklamný umelec, až po vrchol jeho kariéry,
keď bol známym portrétistom. Živé ilustrácie odhaľujú jeho svet
v detstve v Pittsburghu, jeho chaotické veľkolepé sídlo na Manhat-
tane i Striebornú továreň, ateliér, kde sa v New Yorku bavil aj tvo-
ril. Knihu zaradili v denníku The Guardian do desiatky najlepších
graphic novels roku 2014.

(80 strán, 10,46 €)

Katrin Hecker, Frank Hecker: Atlas ptáků
230 európskych druhov, viac než 400 fotografií a ilustrácií
V tomto atlase nájdete 230 druhov európskych vtákov zobrazených
na 400 fotografiách a ilustráciách. Vtáky sa rozdeľujú podľa oblastí
výskytu – v lese, na lúke a poli, pri vode, na pobreží, v horách a v blíz-
kosti ľudských sídel. Jednotlivé oblasti sú v knihe farebne odlíšené, tak-
že vaše hľadanie a určovanie bude jednoduchšie. Zistite, čo lieta oko-
lo vás! Knihu odporúča Česká spoločnosť ornitologická.
(192 strán, 11,72 €)

Knihy si môžete objednať na adrese: Grada Slovakia, s. r. o., Moskovská 29,
811 08 Bratislava, grada@grada.sk, tel. číslo: 02/55 64 59 89. Ak pri objed-
návaní kníh uvediete heslo QUARK, získate zľavu 10 % z ceny.

3.

4. Zelená škatuľa obsahuje neuvarenú
ryžu, ktorá je nahromadená v pravo
dole (ako na obrázku). Miesto ryže tam
môže byť šošovica, kryštálový cukor či
ložiskové guľôčky.

7. C, je to zrkadlový obraz jednej 
z polôh základného obrazca.

6.
5. 

NOVÉ KNIHY



1. 12. Svetový deň AIDS si pripomíname od roku 1988. 
1. 12. 1930 sa narodil MUDr. Branislav Lichardus, slovenský lekár

endokrinológ, pracovník Ústavu experimentálnej endokrino-
lógie SAV v Bratislave, 1992 – 1994 predseda SAV, člen medzi-
národných lekárskych spoločností, prvý veľvyslanec SR v USA.

3. 12. Medzinárodný deň zdravotne postihnutých si pripomína-
me od roku 1992.

3. 12. 1915 sa narodil František Jozef Turček, slovenský ekológ,
zakladateľ aplikovanej lesníckej vertebratológie na Slovensku,
pracoval vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva, spra-
coval populácie vtákov a drobných cicavcov, študoval ich popu-
lačnú dynamiku a zaviedol do nej matematicko-štatistické
vyhodnocovanie; venoval sa tiež ochrane lesov proti škodcom.
Zomrel v roku 1977.

4. 12. 1755 sa narodil Adam Tomcsányi, uhorský fyzik, profesor
na Kráľovskej akadémii vo Veľkom Varaždíne, na Kráľovskej
akadémii v Bratislave, rektor univerzity v Pešti a jeden z prvých
profesorov fyziky z územia Slovenska; autor mnohých učeb-
níc. Zomrel v roku 1831.

5. 12. 1915 sa narodil MUDr. Ivan Stanek, slovenský lekár bio-
lóg, prednosta Ústavu histológie a embryológie; pôsobil na LF
UK v Bratislave, zakladateľ histologickej školy. Zameraný na
výskum makrofágov centrálneho nervstva a kultiváciu nervo-
vého tkaniva, autor priekopníckej práce Embryológia a viace-
rých vysokoškolských učebných textov. Zomrel v roku 1972.

7. 12. Medzinárodný deň civilného letectva 
11. 12. 1975 odovzdali do prevádzky novú budovu Slovenskej

televízie v Mlynskej doline; objekt je vysoký 107,5 m a má 28
poschodí. Budovu projektoval  J. Struhář. Momentálne sa už
nevyužíva.

13. 12. 1955 na Kmeťovom námestí v Bratislave postavili prvý
panelový dom.

20. 12. 1925 sa v Haniske pri Košiciach uskutočnili prvé pokusy
s rozhlasovým vysielaním na Slovensku.

23. 12. 1905 sa narodil MUDr. Zoltán Klimo, slovenský lekár, psy-
chiater, prednosta Štátnej nemocnice v Martine; v rokoch 1948
– 1972 psychiater kliniky a vedúci Katedry psychiatrie na LF
UPJŠ v Košiciach, profesor, zameraný na diagnostiku a terapiu
schizofrénie, epilepsie a protialkoholickú liečbu. Zomrel v roku
1974.

HISTORICKÝ KALENDÁR
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V našej októbrovej súťaži (najmä) pre stredné školy sme
sa vás pýtali, na čo slúžia železničné zabezpečovacie sys-
témy. Správne odpovedali tí, ktorí napísali, že na riade-
nie a koordináciu pohybu vlakov. Zo správnych odpove-
dí sme vyžrebovali žiakov prvého ročníka gymnázia
Spojenej školy Kráľovnej pokoja – Gymnázium Kráľovnej
pokoja v Žiline. Vyhrávajú exkurziu na vybrané pracovis-
ká Žilinskej univerzity v Žiline. 

Žrebovali sme výhercov
októbrovej súťaže

V stredu 11. novembra 2015 otvoril Fyzikálny ústav SAV svoje dvere
verejnosti. Medzi tými, ktorí využili možnosť oboznámiť sa s naj-
novšími poznatkami fyzikálnej vedy, boli aj naši výhercovia zo sep-
tembrového čísla Veronika Rosinská z III. B triedy Gymnázia v Šura-
noch a Mikuláš Polák z Gymnázia Matky Alexie z Bratislavy. Obidvaja
zobrali zo sebou aj spolužiakov, ktorí sa chystajú maturovať z fyzi-
ky. Obom skupinám sa páčili najmä prednášky o antihmote a tiež
prednášky: Doba kvantová a História námornej navigácie. Študen-
ti ocenili aj to, že po prednáškach mali možnosť diskusie s predná-
šajúcimi. Navštívili tiež rôzne laboratóriá, kde sa dozvedeli, na akých
projektoch vedci ústavu pracujú, a diskutovali o využiteľnosti ich
výskumu v reálnom živote. 

VJ
Foto autor

Fyzikálny ústav sa predstavil
Študenti prejavili najväčší záujem
o prednášku o antihmote.
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O
restes, syn mykénskeho kráľa
Agamemnóna a jeho manželky
Klytaimnestry, sa tiež stal mykén-
skym kráľom.

Keď sa Agamemnón vrátil z trójskej voj-
ny, kde bol hlavným veliteľom víťazných
achájskych vojsk, zahynul hneď na uvíta-
cej hostine rukami najatých vrahov.

Zavraždiť ho dal jeho bratanec Aigistos,
ktorý zviedol k tomuto zločinu aj Klytaim-
nestru, aby sa s ňou potom oženil a stal
sa mykénskym kráľom. Pokúšal sa pripra-
viť o život aj Oresta, zákonného dediča
Agamemnónovho trónu, ale Orestova ses-
tra Elektra mu to prekazila. S pomocou
starej pestúnky umožnila Orestovi utiecť
k fockému kráľovi Strofiovi, manželovi Aga-
memnónovej sestry Anaxibie; ten sa ho
ujal a vychoval ho ako vlastného. Po sied-
mich rokoch, keď vyrástol a ovládol ume-
nie narábať s mečom, odobral sa Orestes
so Strofiovým synom Pyladom, s ktorým
sa spriatelil, potrestať vrahov svojho otca.
S podporou Elektry sa dostal nepoznaný
na mykénsky hrad a dal sa ohlásiť u Kly-
taimnestry: prináša vraj správu o smrti jej
syna. Matka ho vypočula s netajeným uspo-
kojením a poslala po Aigista. Keď sa Aigis-
tos objavil vo dverách, Orestes mu vrazil
do srdca meč; tou istou skrvavenou zbra-
ňou zabil potom aj Klytaimnestru.

Orestes si bol vedomý, že konal správne,
keď potrestal vrahov svojho otca, a mykén-
sky ľud s jeho činom súhlasil. Napriek tomu
neunikol výčitkám svedomia, že prelial krv
vlastnej matky. Objavili sa pred ním bohy-
ne pomsty Erínye a začali ho neúprosne pre-
nasledovať. Bol by možno z ich pichľavých
očí a syčiacich hadov zošalel, ale prišiel mu
na pomoc boh Apolón, ktorý ho už pred-
tým podnecoval k pomste. Ústami Pýtie
v delfskej veštiarni mu poradil, ako sa zba-
ví Erínyí. Má vraj odísť do ďalekej Tauridy
a očistiť sa tam od viny pred posvätnou
sochou bohyne Artemidy, ktorá bola ako
ochrankyňa žien jeho činom najväčšmi ura-
zená. Cesta do Tauridy (na dnešný Krym)
bola veľmi nebezpečná, lebo Taurovia chy-
tali všetkých cudzincov, čo sa priblížili k po-
svätnej soche, a odovzdávali ich Artemidi-

ným kňažkám, ktoré ich potom obetovali
bohyni. Orestes sa tam napriek tomu vypra-
vil aj s Pyladom: nijaké nebezpečenstvo mu
neprichodilo také strašné ako výčitky sve-
domia stelesnené Erínyami.

Plavbu cez Nehostinné (dnešné Čierne)
more prekonali obidvaja priatelia šťastlivo.
Na Tauride padli však hneď prvej noci do
zajatia. Vojaci ich priviedli ku kráľovi Toan-
tovi, ktorý ich potom rozkázal odviesť ku
kňažke Ifigenei, aby ich obetovala Artemi-

de. Ifigeneia sa však nad mladíkmi zľutova-
la a rozhodla sa aspoň jedného z nich
zachrániť. Vyhlásila teda, že bohyňa Arte-
mis si žiada len jednu ľudskú obeť. Pylades
dobrovoľne ponúkol svoj život, aby zachrá-
nil Oresta; Orestes však túto obeť neprijal.
Z ich reči Ifigeneia spoznala, že prichádza-
jú z Mykén, a spýtala sa ich, čo vedia o osu-
doch kráľa Agamemnóna. Bola totiž jeho
vlastnou dcérou: Agamemnón ju mal obe-
tovať pred odchodom do trójskej vojny bohy-
ni Artemide, aby zabezpečil vojsku šťastnú
plavbu, ale Artemis ju z oltára uniesla do
Tauridy, kde ju ustanovila za svoju kňažku.
Len čo vyšlo najavo, že Ifigeneia a Orestes
sú súrodenci, bolo o záchrane obidvoch mla-
díkov rozhodnuté. Ifigeneia preľstila kráľa
Toanta a ušla s nimi i s posvätnou Artemi-
dinou sochou z Tauridy. Po mnohých útra-
pách sa napokon dostali šťastlivo do vlasti.
Ifigeneia sa stala kňažkou v novozaloženom
Artemidinom chráme v atickom Brauróne
a Orestes, zbavený pohľadu na strašné Erí-
nye, sa aj s Pyladom vrátil do Mykén.

Na mykénskom hrade však obidvaja pria-
telia čoskoro zistili, že sú tam nežiaduci hos-

tia. Za Orestovej neprítomnosti sa zmocnil
vlády v Mykénach Aigistov syn Aletes a chys-
tal im záhubu: Orestovi preto, aby pomstil
smrť svojho otca a odstránil zákonného dedi-
ča z trónu, a Pyladovi preto, aby sa zbavil
nápadníka Agamemnónovej dcéry Elektry,
lebo sa s ňou chcel oženiť sám. Mykénsky
hrad sa stal opäť svedkom krviprelievania,
ale iného, aké chystal Aletes. Orestes v obra-
ne svojho života a trónu Aleta predišiel
a zabil. Na trón zlatom bohatých Mykén
zasadol znovu legálny vládca z kráľovského
rodu Atreovcov.

Toľko vieme o Orestovi od Homéra. Od
ostatných básnikov a dramatikov, čo spra-
covali jeho osudy, sa dozvedáme, že zane-
chal vraj dvoch synov: Pentila, ktorého mal
s Aigistovou dcérou Erigonou, a Tisamena,
ktorého mu porodila Hermiona, dcéra spart-
ského kráľa Menelaa a bývalá manželka
Achillovho syna Neoptolema. Hermiona bola
vraj pôvodne Orestovou snúbenicou; Mene-
laos ju však vydal za Neoptolema a Orestes
potom Neoptolema zabil. Ináč sú však sta-
rí autori zajedno v tom, že Orestovo víťaz-
stvo nad Aletom bolo záverečným článkom
v reťazi krvavých bojov o mykénsky trón, kto-
ré sa začali medzi Pelopovými synmi Atreom
a Tyestom a pokračovali potom medzi ich
synmi Agamemnónom a Aigistom. Bojov
vedených s urputnosťou a ukrutnosťou,
s akou sa stretávame v mýtoch len zriedka,
zato ale o to častejšie v histórii takmer všet-
kých trónov na svete. 

Vyšlo v roku 2015 vo vydavateľstve
Perfekt, www.perfekt.sk.

ČÍTANIE NA VIANOČNÉ VOĽNO

Hoci prvýkrát vyšla kniha Bohovia a hrdinovia antických
báji v roku 1969, nestratila nič na aktuálnosti. Obnovené
vydanie s farebnými fotografiami je spomienkou na
geniálneho slovenského autora Vojtecha Zamarovského,
ktorý nás pred deviatimi rokmi opustil.  

ORESTES

Ak nám do konca roka 2015 napíšete
správnu odpoveď na otázku:

Ako sa v antike nazýval Krym? 

zaradíme vás do žrebovanie o tri knihy
od V. Zamarovského. Vaše odpovede ča-
káme na adrese: 
Quark, Staré grunty 52, 842 44 Brati-
slava alebo odpovednik@quark.sk.

SÚŤAŽ








