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inštitúciami, ktoré spolupracujú na organizácii tradičného Týždňa
vedy a techniky na Slovensku, robíme všetko pre to, aby aj 17. ročník podujatia dokázal vedu
priblížiť ľuďom tak ako doteraz. Tento rok to bude najmä v online priestore, ktorý nám otvára
nové možnosti. Znamená to, že tento rok sa síce nebudete môcť priamo dotknúť vedy na výstavách či prednáškach, ale určite sa veda dotkne vás a vašej mysle prostredníctvom desiatok online
formátov popularizačných aktivít.
Je pre mňa nesmierne pozitívne zistenie, že vedci dostávajú v médiách čoraz väčší priestor
a získavajú si zaslúženú pozornosť verejnosti. V CVTI SR je jednou z našich priorít posilňovať pozitívne vnímanie vedy a jej predstaviteľov. Je tak trochu smutné, že musela prísť pandémia svetových rozmerov, aby sme našich vedcov a výsledky ich práce začali vnímať naplno
a uvedomili si, že veda je jednou z významných súčastí nášho života. Toto konštatovanie nemá
byť nárekom. Je apelom, aby sme v často uponáhľanom svete dokázali spomaliť a vyjsť z vlastnej
ulity. Vtedy zistíme, že okolo nás je toho ešte veľa na spoznávanie a objavovanie.
Preto sa nevzdávame a pokračujeme v aktivitách smerujúcich k propagácii a popularizácii
vedy. Chceme presvedčiť mládež i širokú verejnosť, že Slovensko a slovenskí vedci majú svetu
čo ponúknuť aj mimo úloh súvisiacich s riešeniami pandemickej situácie. Inak povedané, že sú
to ľudia na správnom mieste, ľudia s výsledkami a nápadmi často svetového významu. Dôkazom, že naša práca má zmysel a má aj efekt sú stovky zorganizovaných podujatí, zverejnených
zaujímavých videí, tisícky publikovaných článkov.
Významné miesto v oblasti popularizácie vedy a techniky, v boji proti hoaxom a rozvoji kritického myslenia má náš magazín Quark. Tento pôvodný slovenský časopis oslavuje už 25. výročie
založenia a nepretržite pravidelne a poctivo informuje slovenskú verejnosť o zaujímavostiach
zo sveta vedy a techniky. Práve čítate mimoriadne vydanie, ktoré vzniklo pri príležitosti Týždňa
vedy a techniky na Slovensku a zároveň pri príležitosti osláv jeho okrúhleho výročia.
Pevne verím, že čítanie každého vydania časopisu Quark vám prináša a naďalej bude prinášať
mnoho nových a užitočných informácií a poznatkov. Rovnako verím, že si z programu Týždňa
vedy a techniky, ktorý sme pre vás pripravili, vyberiete to svoje a necháte sa nerušene vtiahnuť
do nesmierne zaujímavého a rôznorodého sveta vedy a techniky.
Majme stále na pamäti, že poznanie nás posúva vpred.
				

Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR
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Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa väčšina podujatí uskutoční v online
priestore.
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V múzeu s myšou

Virtuálne prehliadky múzeí a galérií, napríklad aj počas Týždňa vedy a techniky,
môžu byť v súčasnej pandemickej situácii riešením, ako aspoň na diaľku spoznať históriu,
ale aj súčasnosť rôznych slovenských aj svetových pamiatok.
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a výtvarník a ilustrátor Ján Kurinec sa rozhodli,
že v prvom rade deťom vo veku 11 – 15 rokov,
ale aj ich rodičom, učiteľom a ostatným
dospelým zrozumiteľnou formou vysvetlia,
čím sa vedci zaoberajú a prečo je to, čo robia,
také dôležité.
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Jediný pôvodný slovenský časopis o vede
a technike Quark oslavuje v tomto roku
25. výročie svojej existencie. O jeho minulosti
a budúcnosti sme sa zhovárali s jeho súčasnou šéfredaktorkou Renatou Józsovou.
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V teste si môžete vyskúšať, ako
pozorne ste čítali články na stránkach nášho
časopisu v minulosti, do akej miery si pamätáte učivo zo strednej školy, aký máte všeobecný prehľad, prípadne vám odhalí, ktoré
oblasti vedy sú vám najbližšie.
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Pri príležitosti osláv 25. výročia založenia časopisu Quark sme
pre vás na stranách tohto špeciálneho čísla ukryli štyri otázky,
týkajúce sa histórie aj súčasnosti časopisu. Ak sa vám podarí
nájsť ich, správne odpovedať aspoň na tri a do 30. novembra 2020 nám ich pošlete na adresu odpovednik@quark.sk,
pričom do predmetu mailu napíšete 25 rokov časopisu Quark,
budete zaradení do žrebovania o kompletný DVD archív
časopisu z rokov 1995 – 2019.

SPACE::LAB je priestor v Košiciach, kde je
možné venovať sa vesmírnemu výskumu
a kozmickému inžinierstvu. Jedna z možností, ako sa môžete do SPACE::LAB-u
dostať, sú pravidelné stretnutia SPACE::TALK. Pozostávajú z originálnych
a interaktívnych prednášok, ktoré prinášajú lepšie porozumenie vesmíru v konkrétnej oblasti. Prednášajúcimi sú najlepší
odborníci zo Slovenska. V rámci stretnutí
je vytvorený priestor aj na spoločné zverejňovanie aktuálnych noviniek a networking. Stretnutia SPACE::TALK sú plánované
pravidelne na prvý štvrtok v mesiaci, od
18.00 do 21.00 h. Videozáznamy z predchádzajúcich SPACE::TALK-ov nájdete na www.
youtube.com/channel/UCEwFN_Oja3aLrm-XGw3wvEQ. Informácie o najbližších
stretnutiach nájdete cez platformu Meetup:
www.meetup.com/SPACE-TALK.

Naším cieľom je porozumenie vesmíru.
Skúmame fyzikálne procesy v kozme pomocou vlastných prístrojov alebo participáciou na
medzinárodných misiách. Do tohto výskumu
chceme zapojiť aj ďalších mladých šikovných
ľudí. Preto vznikla iniciatíva SPACE::LAB, ktorá
je podporovaná Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Na našom pracovisku – Oddelení
kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky
SAV – sa vesmírnemu výskumu a inžinierstvu
venujeme už viac ako 50 rokov. Za ten čas sa
nám podarilo publikovať vyše 400 vedeckých
prác, pripraviť viac než 20 prístrojov pre vesmírne misie a zabezpečiť nepretržitú prevádzku
pozemných detektorov na Observatóriu
Lomnický štít, uvádza koordinátor projektu
RNDr. Šimon Mackovjak, PhD.

Očami farmácie
Za podcastom Očami farmácie stojí doktor
Marek Kajan, ktorý aktuálne pracuje vo Švajčiarsku. Poslucháč sa v ňom dozvie príbehy
známych aj menej známych liekov, detaily
o ich objavení, vďaka čomu sú vôbec schopné liečiť či akým spôsobom ovplyvnili našu
spoločnosť.
Môj podcast nie je len oslavou úspechov
farmácie, ale ponúka aj farmaceutický pohľad
na trest smrti. Poukazuje tiež na zlyhania či

rasizmus v klinických štúdiách. Na druhej strane ma budete počuť rozprávať aj o šťastných
náhodách a vtipných momentoch, ktoré viedli
k objavu mnohých život zachraňujúcich liekov,
vysvetľuje M. Kajan.
Podľa jeho slov ho k tvorbe podcastov
priviedla práve pandémia COVID-19. Mnohé stránky šírili úplné nezmysly, a preto som
sa rozhodol spraviť sériu instastoriek, kde
som svojim známym zhrnul aktuálne liečivá
v klinickom skúšaní. Vysvetlil som, aký majú
mechanizmus účinku a prečo by mali byť
proti COVID-19 účinné. A malo to naozaj pozitívnu odozvu. Vidím veľký záujem
o kvalitné informácie, a preto som sa rozhodol pravidelne vydávať aj ďalšie vysvetľujúce instastorky o témach zo sveta farmácie.
A keďže sám počúvam veľa podcastov, rozhodol som sa tie najzaujímavejšie témy spracovať
aj touto formou.
Za svoju najpopulárnejšiu epizódu považuje diel o vitamíne C. Osobne však odporúča
siedmy diel, v ktorom sa venuje lieku Zolgensma. Ten je aktuálne najdrahším liekom na
svete.
Podcast nájdete na stránke mkmarekkajan.
podbean.com, vypočuť si ho môžete prostredníctvom aplikácií Apple Podcasts a Spotify.

YouTube kanál Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave je najsledovanejším
univerzitným kanálom na Slovensku
a v Česku. Vznikol v roku 2013
a v súčasnosti ponúka už takmer 500
videí v priemere 200-tisíc divákom
mesačne. Ide najmä o vedecko-populárne prednášky na témy súvisiace
s výskumom a štúdiom na fakulte.
Medzi videozáznamami nechýbajú ani krátke vedecké videá na náučné
témy, reportáže o výskume na fakulte
alebo prednášky z predmetov slúžiace ako online študijný materiál. Veľkou
výhodou videí je, že premietané prezentácie prednášajúcich sú priamo zasadené do videa, vďaka čomu má divák zo
sledovania plnohodnotný zážitok.

Na kanáli nájdete aj záznamy prednášok českého astronóma Jiřího Grygara, známe pod menom Astronomická
žatva či ďalšie vzácne vystúpenia zahraničných hostí na fakulte – jedným z nich
je aj sir Roger Penrose, významný britský
teoretický fyzik a matematik z Oxfordskej
univerzity, ktorý na Slovensko zavítal pri
príležitosti konferencie Quantum spacetime ‘19 (Kvantový časopriestor ’19).
Aktuálnej situácii súvisiacej s koronavírusom sa kanál prispôsobil živými vysielaniami cez internet v podobe prednášok
a diskusií. Diváci sa môžu zapojiť komentárom a dostať tak odpoveď v priamom
čase, pričom záznamy z vysielaní zostávajú na kanáli uložené. Naživo tu prebieha aj obľúbené podujatie Vedatour.
Všetky videá nájdete na stránke
www.youtube.com/matfyzjein.
Quark I Špeciálne vydanie
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Baštrng

Pravidelná dávka

Veda na dosah
Baštrng je autorský projekt známeho
slovenského herca Michala Kubovčíka,
ktorý v spolupráci s režisérom Karolom
Vosátkom a hudobným skladateľom Jurajom Haškom ponúkajú svojský pohľad
na vybrané témy učiva. Hravou formou,
či už prostredníctvom stand-up formátu,
komiksu, animácie, bábkovej či činohernej scénky, približujú predovšetkým diela
povinného čítania, ale taktiež dejepisu,
anatómie, matematiky, fyziky, chémie.
Na kanáli nájdete aj seriál o prvej pomoci
SEPRP. Projekt Baštrng vo februári tohto
roku oslávil svoje štvrté narodeniny. Počas
tohto obdobia si získal mnoho fanúšikov
medzi študentmi, ale aj pedagógmi.
Videá sú voľne prístupné prostredníctvom www.youtube.com/channel/UCibm2mYiQwPhiN8Gy12TpQg.

Podcasty SAV
V septembri prišla s podcastovou novinkou
aj Slovenská akadémia vied (SAV). Na jej
tvorbe sa podieľajú členovia Referátu pre
komunikáciu a médiá Úradu SAV v spolupráci s moderátorkou Luciou Molnár Satinskou,
ktorá pracuje v Jazykovednom ústave SAV.
O dramaturgiu podcastu sa starajú Monika
Tináková a Katarína Gáliková. Technicky ho
zabezpečuje Martin Bystriansky.
Podcasty považujeme za moderný a na
Slovensku veľmi populárny spôsob šírenia
informácií. SAV tvoria úžasní špičkoví vedci,
ktorí pracujú na zaujímavých a užitočných
výskumoch, avšak verejnosť o tom mnohokrát nevie. Naším cieľom je preto vyplniť
dieru v ponuke vedeckých podcastov a poslucháčom pravidelne predstavovať osobnosti

zo SAV. Chceme ich predstaviť nielen ako
uznávaných odborníkov vo svojom odbore,
ukrytých za knihami alebo prístrojmi, ale aj
ako ľudí, ktorí majú svoje záľuby, hodnoty
a názory, s ktorými sa môžu naši poslucháči
stotožniť a môžu byť nesmierne obohacujúce,
vysvetľuje Monika Tináková, hovorkyňa SAV.
Podcast vychádza pravidelne každý druhý
utorok. Aktuálne sú dostupné epizódy
s predsedom akadémie vied Pavlom Šajgalíkom, literárnou vedkyňou Ivanou Taranenkovou a molekulárnym biológom Jurajom
Majtánom.
Podcast nájdete na stránke akademiavied.podbean.com, vypočuť si ho môžete
prostredníctvom aplikácií Apple Podcasts
a Spotify.

Veda na doma
Výuka na diaľku prinútila učiteľov hľadať
alternatívne spôsoby, ako žiakov zaujať.
Technologická spoločnosť 3M, ktorá vedu
aplikuje v každodennom živote, prišla preto
učiteľom na pomoc a zapojila do popularizácie vedy svoj tím špičkových vývojových
inžinierov. Výsledkom je séria videí Science
at Home alebo Veda na doma, z ktorej pokusy zvládne každý školák aj doma v kuchyni
alebo vo svojej detskej izbe. Hravou formou
si tak osvojí poznatky z chémie či fyziky alebo sa naučí niečo nové.
Technologická spoločnosť 3M dlhodobo
poukazuje na to, že veda je všade okolo nás.
Vo svojom programe preto využíva arzenál
kuchynských, domácich, ale aj športových
nástrojov, surovín a materiálov.
Moje prvé pokusy prebiehali tiež doma,
v kuchyni, keď sme spolu s mojím bratom
experimentovali s rôznymi prísadami. Obaja sme sa neskôr stali inžiniermi, hovorí
Jayshree Set, ktorá už 27 rokov pracuje ako
chemička v 3M a zároveň sa snaží o popularizáciu vedy medzi mladými. Pre deti, ktorým sa celá škola zmenšila do obrazovky
počítača, si Jayshree pripravila jednoduchý
experiment, v ktorom pomocou jedlej sódy
4
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a octu nafúkne balónik. Ilustruje tak chemickú reakciu zásaditej a kyslej látky, respektíve to, že keď sa zmieša kyselina octová
s hydrogenuhličitanom sodným, ich reakciou
vznikne oxid uhličitý. Pohyb častíc v kvapalinách je zase vysvetlený na jednoduchom
pokuse s pohárom teplej a studenej vody
a potravinárskeho farbiva. Týmto videom
o difúzii sprevádza Miss America 2020
Camille Schrier, ktorá vyštudovala biochémiu
a systémovú biológiu.

Vo videách vystupujú vedci, inžinieri alebo špeciálni hostia, ktorí vykonávajú pokusy zodpovedajúce Next Generation Science
Standards (NGSS). Tieto štandardy využívajú mnohé štáty v USA na hodnotenie výučby
prírodovedných predmetov. Všetky pokusy
v rámci programu Science at Home vznikli
v spolupráci s múzeom Bakken a časopisom Scientific American.
Praktická výučba rozvíja kreativitu, posilňuje kritické myslenie, a to je priaznivé pre
vývoj dieťaťa, hovorí pedagóg a autor
odborných publikácií Michael Bonner,
a dodáva: COVID-19 nás prinútil byť kreatívnymi v tom, ako si poradiť s problémami
spôsobenými globálnou pandémiou. Videá
z programu Science at Home predstavujú
nielen dostupné možnosti učenia pre študentov, ale slúžia aj ako ďalšie vzdelávacie
pomôcky pre učiteľov a rodičov.
Domovská stránka projektu je Science
at Home a videá so slovenskými titulkami
sú dostupné pre všetkých záujemcov na
Youtube kanáli spoločnosti 3M na nasledujúcom linku: www.youtube.com/playlist?list=PL_qkQp0q9o7eE_k3xiLO_NOL5GWWpVRA.

Vedecko-popularizačný podcast má aj Centrum vedecko-technických informácií SR.
Podcast Veda na dosah vychádza pravidelne každá druhú stredu a jeho moderátorkou je Lenka Dudlák Sidorová. Vyštudovala
masmediálnu komunikáciu a niekoľko rokov
pracovala ako redaktorka.
Veda je úžasná a poskytuje racionálne
odpovede, pričom vedci sú zároveň schopní upustiť od myšlienok, ktoré sa ukážu
ako nesprávne, a hľadať nové riešenia. To
je to, čo mnohým fanatikom rôzneho spektra chýba. Veda je to jediné, čo nás môže
posunúť dopredu, veda je cesta k pravde
a verím, že aj k blahu pre všetkých. Som
vďačná, že mám možnosť sa na tomto procese podieľať vedeckým podcastom. Cieľom

je inšpirovať najmä mladých ľudí, aby sa
dali na vedu alebo aby sa aspoň zaujímali
o fakty a stali sa uvedomelou časťou spoločnosti, vysvetlila moderátorka L. Dudlák
Sidorová.
Najviac vypočutí má zatiaľ podcast Ako
vznikla slnečná sústava a koľko stojí meteorit. Je to naozaj zaujímavý rozhovor s astronómom Jurajom Tóthom. V skratke, meteority
v sebe ukrývajú kľúč k poznaniu o vzniku nášho sveta, ale zároveň sú pre našu existenciu
hrozbou. Neobyčajné je aj zloženie takého
meteoritu, nie je to obyčajný kameň.
Podcast nájdete na stránke anchor.fm/
veda-na-dosah, vypočuť si ho môžete
prostredníctvom aplikácií Apple Podcasts
a Spotify.

Pravidelnú dávku pripravujú Jakub Betinský, Andrej Zeman a Miroslav Gašpárek.
Všetci sú doktorandi na univerzitách vo
Veľkej Británii. Jakub sa venuje filozofii
v Durhame, Miroslav syntetickej biológii
na Oxforde a Andrej skúma vzťah vedy
a náboženstva v Edinburghu. Rovnako
rôznorodý je aj ich podcast, v ktorom sa
venujú filozofii, vede, náboženstvu, kultúre a dejinám.
Náš podcast je v prvom rade vzdelávací, ale nebránime sa ani pomenovaniu

Kvantum ideí
Kvantum ideí je diskusný podcast o veľkých
otázkach života a sveta, nad ktorými sa
zamýšľa vedec Jaroslav Varchola z Univerzity
Komenského a filozof Jakub Betinský, končiaci doktorand na University of Durham. Od
októbra 2019 vychádzajú v spolupráci s denníkom SME každý druhý štvrtok v mesiaci.
Podcastová revolúcia je na Slovensku
v plnom prúde. Náš podcast vznikol z jednoduchého dôvodu: radi spolu diskutujeme
o veľkých otázkach. Naše názorové strety
nezvyknú mať rýchly koniec a nie vždy sa
končia súhlasne. Náš podcast je presunutím
týchto rozhovorov do virtuálneho priestoru,
hovorí J. Betinský. Pre tvorcov podcastu bol
inšpiráciou už neexistujúci zahraničný podcast Axons and Axioms, kde sa vedec rozprá-

va s filozofom o otázkach, ktorým sa nedá
uniknúť. Buď sa nad nimi zamýšľaš priamo
ty alebo dôveruješ niekomu inému a prijímaš
jeho či jej pohľad na danú vec.
Doteraz autori pripravili už takmer 30 epizód. Diskutovali o povahe reality, existencii
slobodnej vôle a času, ľudskom vedomí,
umelej inteligencii či transhumanizme,
o morálnosti jedenia mäsa, či je matka
príroda bohyňou alebo prečo sa vedecký
pokrok posúva cez paradigmy. S neurovedcom Petrom Jedličkom z Human Brain Project si posvietili aj na mozog. A aby sme to
počas prvej vlny korony a lockdownu trochu
odľahčili, spomína J. Betinský, rozdiskutovali
sme vtedy aj filozofiu a vedu za filmami ako
Matrix, Avatar, Joker, Inception či Avengers.
Dodáva, že Kvantum ideí
sa venuje abstraktným,
ale aj osobným témam,
nad ktorými sa zamýšľať
nie je len užitočné, ale, ako
by povedala filozofia, dobré samo o sebe.
Podcast nájdete na
stránke kvantumidei.
podbean.com a vypočuť
si ho môžete prostredníctvom aplikácií Apple
Podcasts, Google Podcast
alebo Spotify.

vedecký, ak je veda chápaná v širšom slova
zmysle ako prehlbovanie nášho poznania
o svete a nás samých. Hlavnou motiváciou
bolo priniesť slovenskému publiku otázky,
o ktorých sa u nás málo, ak vôbec, diskutuje. Hlavným cieľom je tak začatie a následné prehĺbenie týchto diskusií na verejnosti či
v súkromí, hovorí J. Betinský, ktorý podcast
Pravidelná dávka vytvoril.
Práve naštartovať nový projekt považuje za najťažšiu časť pri jeho výrobe, ako aj
to, že v každom diele sa snažia vysvetliť
pomerne ťažké témy tak, aby im porozumel aj stredoškolák.
Medzi najpopulárnejšie epizódy patria diely, v ktorých sa Jakub rozpráva
s Mirom o koronavíruse SARS-CoV-2,
rozhovor s bývalým veľvyslancom Rastislavom Káčerom o nacionalizme alebo
s Jakubom Godom a Pavlom Hardošom
o cancel culture.
Podcast nájdete na stránke pravidelnadavka.podbean.com či tech.sme.sk/t/8255/
pravidelna-davka-vzdelavaci-podcast
a vypočuť si ho môžete prostredníctvom
aplikácií Apple Podcasts a Spotify.
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Zvedkyne
Tvorkyňami podcastu Zvedkyne sú Anna
Grenčíková a Veronika Cyprichová. Zatiaľ
čo Anna je doktorandkou na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, Veronika pracuje v súkromnom
sektore a venuje sa rozvoju technológií
v oblasti biopalív. Vo svojom podcaste sa
venujú rozličným témam najmä z oblasti
chémie, biológie a environmentalistiky.
Nápad vznikol veľmi spontánne na Veronikin popud ako možnosť rozvinúť naše
osobné rozhovory pri káve, ktoré sa vždy

Vedátor

Vedátor je v súčasnosti najpočúvanejším
vedeckým podcastom na slovenskej scéne. Jeho tvorcami sú vyštudovaný právnik
Jozef Kleberc a teoretický fyzik Samuel
Kováčik.
Obaja sme veľkí fanúšikovia podcastu
Stuff You Should Know, tak sme si povedali, prečo niečo podobné neskúsiť spraviť aj
u nás. Cieľom bolo teda robiť podcast,
v ktorom v pohodovej forme uvedieme
ľudí do nejakej pútavej či dôležitej vedeckej oblasti. Snažíme sa podcast robiť tak,
aby znel ako neviazaný rozhovor pri pive
či kofole. Zároveň si k nemu pripravujeme
podrobný scenár, aby sme dokázali preniknúť dostatočne do hĺbky a aby mal poslucháč po každej epizóde pocit, že sa dozvedel
a pochopil niečo nové, vysvetlil S. Kováčik.
Najpočúvanejšia epizóda podcastu
Vedátor má názov Fyzika piva. Autori sa
v nej rozprávajú o histórii piva, jeho farbe či stabilite peny. Samuelove najobľúbenejšie časti sú však Teória hier, Zvuky
vesmíru alebo Je Vesmír hologram? Pre
Jozefa sú to diely Medzinárodná vesmírna stanica, Atómové bomby a FAQ dobré
otázky.
Podcast nájdete na stránke vedatorskypodcast.podbean.com či tech.sme.
sk/t/8421/vedatorsky-podcast a vypočuť
si ho môžete prostredníctvom aplikácií
Apple Podcasts a Spotify.
6

Špeciálne vydanie I Quark

nejakým spôsobom dotýkali vedy a technických inovácií. Podcasty berieme ako
možnosť rozšíriť si i vlastné znalosti v spomínaných témach, niečo nové sa naučiť
a posunúť informáciu ďalej, vysvetľuje
A. Grenčíková.
Časť podcastov je preto vedená ako
spontánny rozhovor medzi autorkami,
počas ktorého si navzájom vymieňajú zaujímavosti alebo pohľady na rôznorodé
témy. V iných dieloch majú aj hostí, ktorými
sú slovenské vedkyne pôsobiace doma aj
v zahraničí. Pri tvorbe obsahu každej časti
sa inšpirujeme aj otázkami ľudí, s ktorými
spolupracujeme. Na otázky sa následne snažíme nájsť relevantné odpovede. Napríklad

pri príprave prvého podcastu nás inšpirovala otázka, či aj ryby pijú vodu. Pri kontakte
s hostkami sa zasa učíme, ako sa správne
pýtať a ako sa nebáť klásť otázky. V neposlednom rade chceme cez podcast podporiť
a spoznať kolegyne vedkyne, hovoria Zvedkyne.
Za svoju najpopulárnejšiu epizódu považujú diel s názvom Misia: Emisia s doktorkou
Alenou Popovičovou. V ňom sa zaoberajú
kvalitou ovzdušia a faktormi, ktoré na ňu
vplývajú.
Podcast nájdete na stránke podtail.com/
en/podcast/zvedkyne, vypočuť si ho môžete prostredníctvom aplikácií Apple Podcasts
a Spotify.

Veda pri víne
Veda pri víne vychádza raz za mesiac ako
súčasť podcastu Do ucha, ktorý vysiela Trnavské rádio. Za jej tvorbou stojí astrofyzik Andrej
Dobrotka, ktorý pracuje v Ústave výskumu
progresívnych technológií MTF STU. Spolu
so svojimi hosťami približuje poslucháčom
svet prírodných vied, iónových technológií,
materiálov či astronómie.
Na rozdiel od niektorých autorov ho viac
než technika trápila tréma a vlastný prejav.
Dôležité je byť pokojný, rozprávať zrozumiteľne a hlavne nie nezmysly. Prvé relácie
sme nahrávali priamo v štúdiu Trnavského
rádia, a aj keď mi Dušan Vančo hovoril, že sa
máme rozprávať ako pri ohni, červené svetlo
evokovalo všeličo, len nie pohodu pri ohni.
Mal som trému. Bolo pre mňa ťažké sústrediť
sa na to, aby som mal plynulý a zrozumiteľný prejav, a zároveň na to, aby mi nevypadol
nejaký vedecký fakt. Uvedomil som si, že keď
sa snažím odstrániť rôzne ehmmmm a eeeeee, vyrušuje ma to v úvahe. Dokonca som
mal aj jeden dosť seriózny výpadok, ktorý
keby počuli moji učitelia z Matematicko-fyzikálnej fakulty, zrevidovali by môj diplom,
hovorí astrofyzik.

Z odvysielaných epizód odporúča reláciu, v ktorej sa rozpráva s Martinom Venhartom z Fyzikálneho ústavu SAV o elementárnych časticiach.
Reláciu Veda pri víne nájdete pod podcastami Trnavského rádia na webstránke
trnavskeradio.podbean.com, vypočuť si ho
môžete prostredníctvom aplikácií Apple
Podcasts a Spotify.
Pôvodný text Denisa Koleničová, Veda na dosah
Úprava a doplnenie textov redakcia Quark
Foto autori podcastov a youtubových kanálov

Týždeň vedy
a techniky

Tohtoročná Vedecká jeseň už tradične vyvrcholí
Týždňom vedy a techniky (TVT) na Slovensku 2020,
ktorého sedemnásty ročník sa uskutoční
v dňoch 9. až 15. novembra.
Quark I Špeciálne vydanie
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TVT 2020
v radoch mládeže, podnietiť a cieľavedome a programovo podporovať ich záujem
o prírodovedné a technické odbory už od
najmladšieho veku. Práve tomuto cieľu
a rozširujúcej sa vekovej kategórii sa prispôsobovali a rozširovali aktivity Týždňa
vedy a techniky. Pribúdajú aj podujatia,
ktoré majú nielen informatívny a vzdelávací
charakter, ale aj tvorivý, súťažný a interaktívny rozmer.

SVIATOK VEDY

Vzhľadom na rozsah vzrastajúcich aktivít
a rozširujúci sa okruh zainteresovaných
organizácií sa popri MŠVVaŠ SR stalo od
roku 2007 spoluorganizátorom aj Centrum
vedecko-technických informácií SR (CVTI
SR), presnejšie Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR, pretože jeho poslaním je práve popularizácia
vedy a techniky v spoločnosti. Aj tento rok
sa napriek pandémii nového koronavírusu

Foto Martina Ivičič

V

ybrať si môžete z desiatok prednášok, podcastov, súťaží, festivalov či dní otvorených dverí, ktoré pre vás organizátori, vedci,
odborníci a popularizátori vedy pripravili
po celom Slovensku. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa väčšina podujatí
uskutoční v online priestore.

CELOSLOVENSKÉ PODUJATIE

Vtedajší Európsky týždeň vedy na Slovensku
splnil svoj primárny cieľ a podnietil dovtedy
veľmi vlažný záujem len istej časti verejnos8
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HLAVNÉ PODUJATIA

Počas TVT 2020 sú pre všetkých záujemcov
pripravené desiatky najmä online podujatí
po celom území Slovenska. CVTI SR bude
väčšinu svojich aktivít v rámci TVT 2020 realizovať online. Ponúkame výber z podujatí,
ktoré organizuje alebo spoluorganizuje CVTI
SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR.

Pondelok s neurológiou (9. 11.)

V rámci podujatia sa uskutočnia dve prednášky:
9.00 h: Od neurónu k mozgu – prednáška
bude venovaná vývoju mozgu v ranom štádiu života a tomu, čo jeho vývoj ovplyvňuje
– prednášať bude Ján Bakoš, PhD. Záznam
z prednášky bude zverejnený online na YouTube CVTI SR o 9.00 h.
17.00 h: Poruchy spánku a ich vplyv na dlhodobý zdravotný stav – MUDr. Martin Kucharík sa bude venovať problematike spánku
a nespavosti. Prednášku budete môcť sledovať online prostredníctvom živého vysielania o 17.00 h.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov
grafickej a výtvarnej súťaže (10. 11.)

Téma grafickej aj výtvarnej súťaže bola tento rok jednotná – Vedci – superhrdinovia
dnešných dní. Cieľom výtvarnej a grafickej
súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu
a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu
vedy a techniky na Slovensku.

U NÁS AJ VO SVETE

História TVT na Slovensku sa začala písať
v roku 2004, keď sa Slovenská republika
už ako nová členská krajina Európskej únie
pripojila po prvýkrát k Európskemu týždňu
vedy. Každoročne ho vyhlasovala Európska
komisia a úspešne sa organizoval v európskych krajinách už niekoľko rokov. Jeho
poslaním bolo priblížiť Európanom vedu formou ukážok a vlastným objavovaním. V roku
2005 sa oficiálne uskutočnil Európsky týždeň
vedy na Slovensku na národnej úrovni. Veľkej cti slávnostne otvárať vtedajší Európsky
týždeň vedy na Slovensku sa dostalo Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave.
Od samého začiatku sa prirodzene iniciatívne zhostilo funkcie hlavného organizátora tohto celoslovenského podujatia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(MŠVVaŠ SR). Zároveň sa od samého začiatku do tohto podujatia zapojili a postupne
zapájajú najrôznejšie vedecko-výskumné
inštitúcie, najmä však ústavy Slovenskej
akadémie vied. Niektoré z nich už predtým
pootvorili dvere svojich výskumných laboratórií s cieľom ukázať záujemcom z radov
laickej verejnosti vedeckú prácu a vedecký
výskum zblízka.

bohatý program a veľmi sa tešíme zo záujmu
partnerských organizácií, dodáva.

Festival vedeckých filmov (11. 11.)

ti o vedu a techniku. Jeho novým poslaním okrem vzbudenia ozajstného záujmu
verejnosti o vedecký výskum, bolo vytvoriť
aj trvalý priestor na dialóg medzi vedcami
a odborníkmi na jednej strane a laickou
verejnosťou na strane druhej.
Rýchlo sa stal úspešným celonárodným
podujatím, ktoré sa v súčasnosti teší veľkej
obľube po celom Slovensku. Každým rokom
sa do neho zapájajú ďalšie a ďalšie inštitúcie,
školy, univerzity, múzeá, knižnice, observatóriá, ako aj iné organizácie vedy, výskumu
a vývoja s rastúcou podporou najrôznejších
profesijných a odborných zväzov a združení. Toto podujatie prilákalo aj nadšencov zo
súkromného sektora v podobe finančnej či
vecnej podpory.
Popri popularizácii vedy v spoločnosti,
ktorá je hlavným motívom podujatí, logicky vyvstal pred organizátormi, odborníkmi
a vedcami ešte jeden, oveľa dôležitejší cieľ.
Vzdelávať a vychovávať svojich nasledovníkov, podchytiť záujem o vedu a techniku

môžu všetci tešiť na bohatý kokteil zo života
vedy a techniky.
Všetci dnes vnímame dôležitosť vedy
viac ako kedykoľvek predtým. Pandémia
nového koronavírusu nám dala pocítiť našu
zraniteľnosť a vedci spolu so zdravotníkmi
už takmer rok plnia titulné stránky periodík.
My si však myslíme, že by to tak malo byť
stále, nielen v časoch krízy. Aj preto už 17. rok
organizujeme Týždeň vedy a techniky, priblížil dôvody podpory podujatia minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.
Týždeň vedy a techniky interne prezývame vedeckými Vianocami z dvoch dôvodov, hovorí Andrea Putalová, riaditeľka
Národného centra pre popularizáciu vedy
a techniky v spoločnosti. Po prvé pre prípravu, ktorá sa dá prirovnať k tej vianočnej
a po druhé pre význam, ktorý toto podujatie
má. Je stelesnením nášho poslania, ktorým je
popularizácia vedy. Sme nesmierne hrdí, že sa
nám aj napriek pandémii podarilo vyskladať

Súčasťou TVT 2020 bude tento rok výnimočne aj Festival vedeckých filmov (FVF). Témou
tohtoročného FVF je Svetelné znečistenie –
čo nám hrozí? Prostredníctvom živého vysielania sa budú online premietať dva filmy, po
ktorých sa uskutoční moderovaná diskusia
s odborníkmi na danú tému:
16.00 h: film Temná strana svetla + diskusia
18.00 h: film Vo svetle noci (premiéra autorského filmu Mateja Poka z produkcie CVTI
SR) + diskusia

Festival vedy a techniky AMAVET
(9. – 11. 11.)

Festival vedy a techniky (FVaT) AMAVET je
už tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tento rok sa uskutočňuje už jeho 23. ročník. V rámci FVaT AMAVET mohli žiaci stredných škôl, ale aj žiaci
druhého stupňa základných škôl, prihlasovať svoje bádateľské projekty. Krajské kolá
sa realizovali v online podobe a ak nedôjde
k náhlemu zlepšeniu pandemickej situácie,
celoslovenské finále sa uskutoční takisto
v online verzii počas TVT 2020 od 9. do 11.
novembra. Odkaz na živé vysielanie nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk alebo
www.amavet.sk.

Zážitkové centrum vedy Aurelium

Keď to súčasná situácia umožní, každý
návštevník Zážitkového centra vedy (ZCV)
Aurelium v období 9. – 15. 11. dostane malý
darček pri príležitosti TVT 2020. V prípade,
že bude Aurelium v tomto termíne zatvorené, darčeky počkajú na návštevníkov, ktorí
prídu do ZCV v prvý týždeň po otvorení. Viac
informácií nájdete na www.aurelium.sk.

Veda na dosah

Na stránke www.vedanadosah.sk budú
v priebehu celého TVT publikované špeciálne články, videá a podcasty, ako aj výstupy
z realizovaných podujatí.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Vybrali sme pre vás niekoľko podujatí, ktoré
sa počas TVT, ale aj počas celého novembra
budú konať v rôznych mestách po celom
Slovensku. Zoznam všetkých podujatí je
dostupný na www.tyzdenvedy.sk v rubrike Podujatia TVT.
Vzhľadom na to, že niektoré podujatia
sú naplánované prezenčne, ich organizácia podlieha pravidlám, ktoré budú platné
v čase ich konania. Môže sa preto stať, že
pôvodne plánované termíny sa zmenia. Je
preto dôležité sledovať aktuálne informácie
na stránkach organizátorov.
Výskum a technický rozvoj ruka v ruke
so vzdelávaním budú ľuďom 21. storočia
poskytovať najväčšie nádeje do budúcnosti. Verím a očakávam, že Týždeň
vedy vytvorí priestor na dialóg vedcov
s verejnosťou a ukáže, ako človek dokáže
obohacovať svet novými zázrakmi
v prospech celého ľudstva.
Martin Fronc
minister školstva SR (2002 – 2006)

ONLINE PODUJATIA
Týždeň otvorených dverí
na Fyzikálnom ústave SAV

Týždeň otvorených dverí na Fyzikálnom
ústave SAV v Bratislave bude tento rok prebiehať formou online prehliadok laboratórií
a online prednášok, kde sa môžete dozvedieť, ako prebieha výskum na ústave.

Virtuálna výstava diel z karantény

Počas karantény v jarných mesiacoch na
Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho
v Komárne bolo treba riešiť nielen online
vyučovanie teoretických predmetov, ale aj
praktickú výučbu v oblasti vizuálno-umeleckej výchovy. Virtuálna výstava ilustruje, ako
sa to podarilo.

E – výstava cestopisných fotografií:
Anton Fogaš – Metropoly Európy

E – výstava cestopisných fotografií je venovaná vybraným metropolám Európy, ktoré navštívil počas svojich ciest Mgr. Anton
Fogaš, PhD. V rámci e – výstavy v univerzitnej
knižnici Prešovskej univerzity sa prezentujú
mestá Moskva, Minsk, Kyjev, Vilnius, Riga,
Tallinn, Helsinki, Kodaň, Oslo, Berlín, Sarajevo
a Tirana. V súčasnej komplikovanej situácii
spôsobenej pandémiou koronavírusu je táto
podoba prezentácie možnosťou podeliť sa
o svoje zážitky formou pohľadu okom objektívu fotoaparátu.

Demencia – súčasné možnosti komplexnej a celoživotnej prevencie

Interaktívny online workshop Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach (Alzheimer Café)
poskytne prehľad najnovších zistení pre
prevenciu demencie v celoživotnej perspektíve. Odborníci z oblasti neurológie, psychológie a sociálnej práce predstavia vybrané
potenciálne modifikovateľné rizikové faktory
Quark I Špeciálne vydanie
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demencie. Praktické ukážky budú zamerané
na podporu zdravej výživy a pohybu.

Pre vedu a techniku na Slovensku je
v ostatných rokoch charakteristický
nedostatok ľudských zdrojov, najmä
z radov mladej generácie, preto si myslím, že je dôležité, aby sme sa snažili
zatraktívniť štúdium jednotlivých vedných disciplín mladej generácii, od ktorej
očakávame, že bude veľkým prínosom
v tejto oblasti.
Dušan Čaplovič
minister školstva SR (2012 – 2014)

Moderné formy vzdelávania
v čase pandémie COVID-19

Prezentácia skúseností, príležitostí a hrozieb
moderných metód výučby v dištančnej forme
výučby na vysokých školách. Online podujatie organizuje UPJŠ v Košiciach, Katedra
ekonomiky a riadenia verejnej správy.

WORKSHOPY
Neuropsychológia v praxi

Zmenou mozgu dokážeme zmeniť svoj
život. Klinická a kognitívna neuroveda má na
to jasné dôkazy! Pozývame vás na praktický
workshop Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
o tom, ako sú rôzne psychologické fenomény ovplyvnené činnosťou nášho mozgu.
Okrem interaktívnych cvičení a teoretického
ukotvenia v neuropsychologickej problematike si každý účastník so sebou odnesie
praktické tipy pre zlepšenie každodenného
fungovania.

RoboCoop – ukážka robotov

V rámci nadnárodného projektu RoboCoop realizujeme workshopy pre žiakov
a študentov Bratislavského kraja, v rámci ktorých učíme deti programovať robotov hravou
formou. Spolu s partnermi z Rakúska prezentujeme ukážky robotov micobit: MOVE
a LEGO© Mindstorms spolu s úlohami, ktoré
deti riešia v súťaži Botball. Podujatie organizuje CVTI SR, miesto konania v prípade

Ako sa skúmajú kosti

Foto AMAVET

zlepšenia situácie bude FabLab v Mlynskej
doline v Bratislave.

Matematické prechádzky

V rámci workshopu budú realizované
matematické prechádzky v okolí gymnázia
v Nitre. Študenti budú pracovať s mobilnou
MathCityMap a riešiť matematické úlohy
s kontextom v reálnom prostredí. Bližšie
informácie poskytne Katedra matematiky
FPV UKF v Nitre.

SÚŤAŽE
Olympiáda o Európskej únii – pre
študentov stredných škôl

Vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia
aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá
zároveň vytvára priestor pre aktívnu komu-

a sociálno-etickú reflexiu hodnoty zdravia v kontexte aktuálneho spoločenského diania (situácia COVID-19). Nastoľuje
aj širšie etické otázky a problémy, napr.
komercializáciu a ekonomizáciu zdravotnej starostlivosti a zdravia, preferencie kultu
tela – jednostranný dôraz na telesnú krásu,
devalváciu hodnoty zdravia, nihilizmu doby
a podobne.

Celoslovenské kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Už 8. ročník celoslovenského kola Logickej
olympiády intelektovo nadaných žiakov je
súťažou pre víťazov školských kôl Logickej
olympiády intelektovo nadaných žiakov na
základných školách a 8-ročných gymnáziách
(pre žiakov do 15 rokov). Podujatie zastrešuje
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity.

PREHLIADKY, PREDNÁŠKY, SEMINÁRE
Hľadajme spolu riešenia na záchranu
biodiverzity Slovenska

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre pozýva
na podujatie, ktorého cieľom je prezentácia
technológií a metód využívaných na výskum
kostí. Účastníci sa dozvedia, ako sa môžeme
pozrieť do vnútra kosti pomocou počítačo-

vej tomografie, ako sa na kostiach prejavujú
rôzne ochorenia, ako sa z kostí izoluje a analyzuje DNA či ako z kostí získať informácie
o živote ľudí v minulosti. Na podujatie sa
vyžaduje registrácia.

Čarovné pokusy

Tutoriály pripravené študentmi Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, určené pre
vychovávateľov v ŠKD, rodičov, učiteľov na
1. stupni ZŠ, poskytujúce návod na jednoduché a zábavné experimentovanie s deťmi
mladšieho školského veku s cieľom podnietiť
ich záujem o vedu a techniku tým najprirodzenejším spôsobom.
Všetky podujatia TVT 2020 sa konajú
v súlade s pandemickými opatreniami plat-

nými na území SR. Organizátori TVT 2020
srdečne pozývajú každého, komu veda učarila a tiež každého, kto sa chce nechať vedou
inšpirovať.
Hlavnými organizátormi podujatia sú
MŠVVaŠ SR a CVTI SR. Partnermi podujatia
sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú vedanadosah.sk, časopis
Quark, Nextech a Zážitkové centrum vedy
Aurelium.
R
Foto NCP VaT
Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na
Slovensku býva tradične odovzdávanie Ceny za
vedu a techniku 2020. Podujatie sa však z dôvodu
aktuálnych protipandemických opatrení uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom budeme včas
informovať.

V prípade priaznivej situácie bude podujatie pozostávať z odborných prednášok na
aktuálne témy, týkajúce sa ochrany prírody, budovania ekologických sietí a tvorby
územných systémov ekologickej stability,
z praktických ukážok, vyriešených projektov, prezentácií najnovších publikácií Ústavu
krajinnej ekológie SAV, z odbornej diskusie
a z návštevy knižnice.

Bombardovanie materiálov
urýchlenými iónmi

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je príležitosťou pre výskumníkov, predstaviteľov hospodárskej
a spoločenskej praxe, ako aj širokej
verejnosti vystúpiť z každodenného
kolobehu, vypočuť si navzájom svoje názor y a v konečnom dôsledku
pripomenúť občanom zmysel a význam
vedy a techniky v každodennom živote.
Ján Mikolaj
minister školstva SR (2006 – 2010)
10
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nikáciu mládeže a budovanie pozitívnych
vzorov a návykov. Záujem a pochopenie
základných princípov fungovania a hodnôt
Európskej únie zo strany mladých ľudí pokladáme za zásadnú potrebu, ktorá môže
do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR
v EÚ. Organizátorom je Fakulta sociálnych
vied UCM v Trnave.

Akú hodnotu má zdravie?

Šiesty ročník esejistickej súťaže organizuje
Inštitút etiky a bioetiky Prešovskej univerzity a je tematicky zacielený na bioetickú

Chcete sa dozvedieť viac o technológiách
iónových zväzkov alebo o príprave materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu,
v optike, elektrotechnike, fotovoltike, prípadne špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných
a komunikačných technológiách či senzorike? Tak príďte 12. 11. 2020 o 10.00 h na
Materiálovotechnologickú fakultu STU so
sídlom v Trnave. Srdečne vás pozývame na
neobvyklú prehliadku – bude to bezpečné bombardovanie. V prípade nariadenej
karantény sa podujatie v prezenčnej forme
neuskutoční.
Quark I Špeciálne vydanie
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DIGITÁLNA BEZPEČNOSŤ

Nebezpeční
RYBÁRI

Foto Pixabay

Dostali ste už e-mail, ktorý na prvý pohľad vyzeral ako
z banky, a v ňom bola žiadosť o potvrdenie prístupových
údajov k vášmu účtu alebo čísla kreditnej karty? Ak áno,
tak už pravdepodobne máte približnú predstavu o tom, ako
asi vyzerá bežný phishingový útok.

V

autoškole nás učia, ako sa autom
bezpečne prepraviť z jedného
miesta na druhé. Počas cesty
musíme dodržiavať množstvo
pravidiel, napríklad zastaviť na STOP-ke, rozbehnúť sa na zelenú či dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. Podobne to funguje
aj v online prostredí. Keď chceme bezpečne
surfovať po webe, musíme dodržiavať základné pravidlá, nekonať neuvážene a informácie radšej dostatočne overovať. To nám môže
pomôcť aj v prípade phishingového útoku.

NESKOČIŤ NA NÁVNADU

Pomenovanie phishing (čítaj fišing) vzniklo z anglického slova fishing, čo v preklade znamená
rybolov, a teda chytanie na návnadu. Aj keď
útočníci pri phishingu nechytajú v pravom
slova zmysle ryby, technika phishingového
útoku je založená na podobnom princípe.
Návnadou v tomto prípade môže byť e-mail,
klasický telefonát (vishing), SMS (smishing)
alebo príspevok či súkromná správa na sociálnej sieti. Rybou, ktorá sa má na ňu chytiť,
12
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ste vy a vaše cenné osobné údaje, ktoré môžu
útočníci následne predať alebo zneužiť na
nečestné účely ako vydieranie, krádež peňazí alebo krádež identity.
Počiatky phishingových útokov boli v znamení snahy kybernetických zločincov o preniknutie do bankových účtov, teda tam, kde
sa oprávnene očakávala možnosť dostať sa
k peniazom. Pred niekoľkými rokmi sme
zaznamenávali množstvo e-mailov informujúcich o problémoch s účtom v bankových
inštitúciách, o ktorých drvivá väčšina príjemcov nikdy nepočula, nieto aby v nich mala
niektorá z obetí účet. Na prvý pohľad tak
bolo jasné, že niečo nie je v poriadku a že ide
s najväčšou pravdepodobnosťou o podvodné
aktivity. V tejto ére phishingu majú opodstatnenie odporúčania hľadať chyby v textoch
e-mailov aj na webových stránkach vrátane
zlého pravopisu či nesprávneho slovosledu.

POZOR NA HESLÁ

V súčasnosti sa naďalej stretávame s phishingovými útokmi, ktoré majú za cieľ získať

prístup k nášmu internetovému bankovníctvu. Navyše nám prichádzajú ďalšie falošné
e-maily, ktorých odosielatelia sa zameriavajú
na získanie hesiel aj od ďalších nami používaných služieb. Pre počítačových zločincov sú
obzvlášť zaujímavé účty elektronickej pošty,
a to z jednoduchého dôvodu – e-mail je
prostriedok na obnovu zabudnutého hesla
v mnohých ďalších službách. Zločinci, ktorí
majú prístup k vašej elektronickej pošte, môžu
vo vašom on-line účte zneužiť položku Obnoviť heslo a následne kliknúť na možnosť Zvoliť
nové heslo, pričom odpoveď sa dostaví práve
vo forme e-mailu. Heslo jednoducho zmenia
a vy ani nezistíte, že niekto o zmenu požiadal.
Veľmi cenené sú aj prístupové údaje
k sociálnym sieťam, pretože interné informácie na týchto sieťach zvyčajne poskytnú
oveľa viac informácií, než by mohli počítačoví zločinci zistiť bežným vyhľadávaním
na internete. Útočníci však idú oveľa ďalej –
s využitím napadnutého účtu môžu oklamať
aj príbuzných a priateľov vlastníka účtu, prípadne ukradnúť celý účet. Útoky zamerané na
získanie prístupu k e-mailovým účtom či k sociálnym sieťam sú v súčasnosti častejšie než
tradičné pokusy o preniknutie do online bankovníctva, navyše sú čoraz vierohodnejšie.
Podobné je to aj v prípade pokusu zameraného na službu Instagram, ktorý pred časom

zachytila globálna sieť na skúmanie hrozieb
Sophos Labs.

OHROZENÝ INSTAGRAM

Podľa bezpečnostných expertov SophosLabs
si zločinci útočiaci na službu Instagram svoj
zámer dobre premysleli – okrem niekoľkých
chýb v interpunkcii a chýbajúcej medzery pred
slovom please ide o úplne čistú a zreteľnú
správu, ktorá nevyzerá podozrivo. Príjemca
správy sa môže domnievať, že ide o kód na
verifikáciu v dvoch krokoch, ktorá má potvrdiť, že on nebol tým, kto sa pokúsil o prístup
k účtu, a že pritom nebude nutné zadať heslo. Mechanizmus dvojfázového overovania je
pritom veľmi spoľahlivou metódou. V prípade
útoku na Instagram však odkaz na prihlásenie
vedie na podozrivú doménu s koncovkou .CF,
ktorá patrí Stredoafrickej republike.
Samotný názov domény je nepresným
odhláskovaním slova login, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sa útočníkom
nepodarilo zadarmo získať doménu s uveriteľnejším menom. Stredoafrická republika je
jednou z mnohých rozvíjajúcich sa ekonomík
a niektoré domény rozdáva zadarmo, pretože
chce nalákať nových používateľov. Zaujímavé
doménové názvy sa tu však predávajú aj za
500 a viac amerických dolárov.
Samotná falošná prihlasovacia stránka je
veľmi vierohodná kópia originálu, dokonca
využíva aj platný SSL certifikát pre HTTPS
komunikáciu. Web bez certifikátu by pre vás
nemal byť dôveryhodný a absencia ikony
zámku by vás mala varovať rovnako ako preklepy či gramatické chyby. Zároveň však platí,
že nemožno automaticky dôverovať webovej stránke len preto, lebo certifikát existuje
a odkaz na ňu pochádza z jazykovo bezchybného e-mailu. Inými slovami, falošná prihlasovacia stránka na Instagram je veľmi podobná

Ilustrácia Pixabay

tej pravej, a tak sa nemožno spoľahnúť, že
vizuálne chyby upozornia používateľa.

AKO ODHALIŤ ÚTOK

Phishingová stránka vyzerá zväčša v poriadku a nechýba jej ikonka informujúca o použití šifrovania. Ako teda zistiť, že niečo nie je
v poriadku?
Treba venovať zvýšenú pozornosť všetkým
e-mailom, ktoré vyzerajú ako bezpečnostné
varovanie, pretože ide o bežne používaný trik.
Nie je nijaký dôvod používať odkaz pre prihlásenie. K Instagramu aj k iným stránkam môžete pristupovať zadaním jednoduchej adresy
alebo pomocou mobilnej aplikácie či odkazu
zo záložky vo webovom prehliadači, ktorú ste
si sami nastavili. Vždy si treba skontrolovať,
kam sa po kliknutí na daný odkaz dostanete
– keď je adresný riadok na zobrazenie celej

adresy príliš krátky, jednoducho si adresu skopírujte a pozrite sa na ňu napríklad v textovom
editore. Keď adresa vyzerá akokoľvek podozrivo, predpokladajte, že ide o problém, a takýto odkaz ignorujte alebo si pravosť adresy
skúste overiť u niekoho, komu dôverujete.
Keď sa obávate, že sa k vášmu účtu prihlásil
niekto iný, použite na overenie oficiálny spôsob podporovaný prevádzkovateľom služby.
Nevyužívajte webové odkazy – tie môžu v skutočnosti pochádzať od kohokoľvek. Je síce
nepríjemné, že každá sociálna sieť používa
trochu odlišný postup, ale hneď ako si osvojíte základné pravidlá, už nikdy vás útočníci
pomocou falošného e-mailu neoklamú. Aj tu
platí, že je to trochu práce navyše, no nejde
o zložité opatrenia.
R, spracované podľa informácií spoločností
ESET a PRAM Consulting

PHISHING V PRAXI
Všeobecné alebo neformálne oslovenia
V prípade e-mailu chýba v správe osobnejší prístup, obsahuje všeobecné oslovenie,
napríklad Vážený zákazník, nie vaše konkrétne meno. Keď ide o banku, môžete sa spojiť
s človekom, s ktorým ste v banke uzatvárali zmluvu, či ide o pravdivý e-mail, alebo sa
spojte s oddelením podpory a zistite, či v poslednom období prišlo k zmenám, ktoré
vyžadujú aktualizáciu vašich kontaktných údajov.
Žiadosť o osobné informácie
Vyžiadanie osobných údajov prostredníctvom e-mailu je bežné pri phishingu, banky sa
takýmto žiadostiam zámerne vyhýbajú.
Slabá jazyková úroveň už dávno neplatí
Pravopisné chyby, preklepy a nezvyčajné vetné formulácie často naznačujú, že ide o falošnú správu. Absencia takýchto chýb však nie je zárukou toho, že ide o pravdivú správu.
Naliehavosť
Častým znakom je vytvorenie pocitu naliehavosti. Napríklad vás vyzve, že musíte
aktualizovať alebo zaslať na konkrétny e-mail svoje údaje do 48 hodín. Rovnako sa často
objavuje aj správa, obsahujúca ponuku, ktorá sa neodmieta: Vážený zákazník. Gratulujeme! Vyhrali ste milión. Zašlite nám Vaše kontaktné údaje.
Podozrivá doména
Phishingové správy či falošné webové stránky vyzerajú čoraz legitímnejšie. Je dôležité
všímať si doménu v adrese odosielateľa, pretože vaša banka zrejme nebude posielať
e-mail napríklad z čínskej domény. V prípade presmerovania na externú webovú adresu
sledujte, či stránka obsahuje https:// protokol a ikonu bezpečnostného zámku (nájdete
ho v okienku s URL adresou, po nabehnutí myšou svieti na zeleno).

Quark I Špeciálne vydanie
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AEROBIK PRE MOZGOVÉ BUNKY/ Pripravujeme v spolupráci s

Hľadá sa CESTA VON
V tomto špeciálnom čísle časopisu vám prinášame viacnásobnú dávku možností na
precvičenie vašich mozgových buniek. Podobne ako v športe je základom učenia
a rozvoja našich poznávacích procesov, ako sú myslenie (aj to logické a technické),
vnímanie, predstavivosť či pamäť, neustále trénovanie. A tak na nasledujúcich stranách
nájdete niekoľko netradičných úloh, ktoré pre nás pripravili naši spolupracovníci.

AEROBIK PRE MOZGOVÉ BUNKY

Popasujte sa aj s týmto
bludiskom. Cez ventil každej farby
môžete neobmedzene prechádzať,
až keď vlastníte kľúč danej farby.

Nájdite cestu z tohto bludiska.
Z každého políčka môžete preskočiť
iba smermi určenými trojuholníkmi
o rovnaký počet políčok.

Prejdite bludiskom až do cieľa.
Môžete ísť iba po jednej farbe. Zmeniť
farbu na inú môžete iba na políčkach
s polovicou vašej farby a s polovicou
novej farby.
Vyriešte bludisko a nájdite cestu von.
Môžete prejsť aj popod mostík, ale nesmiete prejsť cestou, na ktorej je
umiestnená červená gulička.

Bludiská pripravil Stanislav Griguš
14
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Do vyučovacieho procesu chceme zaviesť
také formy a metódy vyučovania, ktoré budú
podnecovať žiakov k objavnosti, k zvedavosti, experimentovaniu, riešeniu hypotéz
cez praktické skúsenosti na hodinách prírodných vied. Na Slovensku máme veľké
množstvo učiteľov, ktorí vhodne kombinujú
experiment s výkladom, bádateľskú činnosť
s vyvodzovaním záverov, a tým motivujú žiakov, aby poznatky neprijímali prvoplánovo
bez overenia si zdrojov.
Zároveň si uvedomujeme, že k zlepšeniu vyučovania prispieva aj vybavenie
odborných učební pomôckami hodnými
21. storočia. Školy treba zmodernizovať vo
všetkých smeroch, a to sa týka zmodernizovania a skvalitnenia školského prostredia
ako takého.
V čom budú spočívať reformy v oblasti
vedy, výskumu a vzdelávania?
V oblasti vedy a výskumu ministerstvo rozpracovalo programové vyhlásenie vlády

VEDA je zážitok dňa
Pri príležitosti 17. ročníka Týždňa vedy a techniky, ako
aj 25. výročia vzniku časopisu Quark, poskytol nášmu
časopisu rozhovor minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR Branislav Gröhling.
Čo pre vás znamená pojem veda?
Už dieťa, hoci nevie, čo veda znamená, stále niečo skúma. V podstate od malička sme
vedcami, pretože nasávame informácie. Tu
je počiatok vzťahu k veľkej, skutočnej vede.
A čo pre mňa znamená veda? Už spôsob,
akým vzniká tento rozhovor, je dôsledok
vedy – kontaktovanie sa cez mail, nahrávanie rozhovoru, fotografovanie... V širokom
ponímaní teda veda znamená skúmanie vecí
a realizáciu poznatkov, čo spolu v konečnom
dôsledku posúva ľudstvo vpred. Ako nevedec by som povedal, že veda je to, čo zažívame každý deň.
Aký máte vzťah k vede? Ktorý vedný
odbor je váš obľúbený a kto je váš obľúbený vedec?
Bez akýchkoľvek postranných úmyslov či
promovania môjho štátneho tajomníka
Ľudovíta Paulisa môj obľúbený sloven16
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ský vedec je práve on. Vyštudoval fyziku
a všeobecné lekárstvo. Okrem viacerých
domácich a zahraničných ocenení získal aj
ako jeden z najmladších vedcov prestížny
grant Európskej komisie Marie Curie-IEF. Je
dôkazom toho, že aj mladí slovenskí vedci
dosahujú vysoké kvality a môžu byť úspešní.
Aj vďaka nim žijeme komfortnejší život.
Máte aj svojho obľúbeného svetového
vedca?
Jednoznačne je to Stephen Hawking. Po
prvom počutí jeho myšlienok si človek myslí:
Kam uletel tento človek? No na druhý deň
o tom začnete reálnejšie uvažovať a jeho
myšlienky vás začnú posúvať dopredu.
Naznačili ste, že vzťah k vede sa začína
už v detstve, v školách sa môže prehĺbiť.
Kvalitné vzdelanie by malo podporovať
kritické myslenie, zvyšovať dôveru vo

vedcov a ich výsledky, čím by sa znižovala pravdepodobnosť, že ľudia budú veriť
dezinformáciám a konšpiračným teóriám.
Pripravujeme zmeny v štátnych vzdelávacích
programoch. V nich zvýrazníme potrebu
vzdelávať žiakov k schopnosti samostatne
myslieť a konať na základe vedomostí a údajov. Súbežne s tým pripravíme vzdelávacie
programy pre učiteľov, v ktorých im pomôžeme nadobudnúť zručnosti na zvládnutie
týchto nových úloh. Nechceme to robiť
skratkovito – nechceme, aby učitelia predpisovali žiakom, komu majú veriť a komu
nie. Nestačí im predpísať sadu vedomostí,
ktoré majú nekriticky prijať od svojich učiteľov. Žiaci musia byť sami schopní zistiť, ktoré
informácie a zdroje informácií sú spoľahlivé
a ktoré nie. Učitelia im nemajú odovzdať
sumu výsledkov vedeckého poznania, ale
majú ich naučiť rozpoznať vedecké myslenie od nevedeckého. Už teraz máme dobré
príklady, ako sa to dá robiť, a budeme sa
usilovať, aby sa tieto príklady dobrej praxe
šírili ďalej.
Akým spôsobom chce ministerstvo školstva pomáhať vzdelávacím inštitúciám
v tomto smere?

Mgr. Branislav Gröhling v roku 1992 absolvoval štúdium na Strednej priemyselnej škole obuvníckej v Partizánskom, v roku 2009
ukončil štúdium práva na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.
Ako podnikateľ sa začal venovať strednému odbornému školstvu
s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov a ich pripravenosť pre potreby trhu
práce. Založil občianske združenie Podporme remeslá, ktoré začalo
v roku 2006 realizovať projekt vzdelávania Education, ako aj ďalšie
projekty na rozvoj stredoškolského vzdelávania. V roku 2016 sa stal
poslancom Národnej rady SR. Okrem iného bol členom Výboru NR
SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Od roku 2017 pôsobil ako
poradca predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pre oblasť
školstva, kde zaviedol viaceré zmeny zamerané na modernizáciu
vzdelávania a motivačné odmeňovanie učiteľov stredných škôl. Do funkcie ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR bol menovaný 21. marca 2020.
do detailnejšieho reformného plánu, ktorý
predstavil štátny tajomník Ľ. Paulis v septembri. Medzi hlavné súčasti reformy patrí napríklad reforma posudzovania projektov tak,
aby bolo objektívnejšie a transparentnejšie.
Chceme zaviesť viackolové hodnotenie
projektov, osloviť aj zahraničných hodnoti-

teľov či využiť systém panelového hodnotenia. Vedci sa určite potešia aj plánovaným
novým nástrojom financovania. Chystáme
odštartovanie automatického financovania
podľa výstupov, financovanie udržateľnosti
vedeckovýskumnej infraštruktúry a dofinancovanie európskych projektov.
Baštou slovenskej vedy je Slovenská akadémia vied. Aj tu sa chystajú nejaké zmeny?
Áno, mala by sa transformovať na verejné
výskumné inštitúcie, ktoré budú môcť nakladať so svojím duševným vlastníctvom, a tak
sa zlepšia ich možnosti vstupovať do partnerstiev s vysokými školami a súkromnými
podnikmi.
A pozrieme sa aj na samotné hodnotenie
tvorivej činnosti. Nastavujeme podmienky na pravidelné hodnotenia kvality podľa
medzinárodných štandardov.
O kvalite nášho vzdelávacieho procesu sa
vedú dlhodobo rôzne polemiky. Mnohí
uznávajú, že je určite čo zlepšovať. Ale je
naozaj kvalita taká nízka?
Záleží od toho, s kým sa porovnávame a čo
je meradlom kvality. Vzhľadom na objem
prostriedkov investovaných do vzdelávania
nestojíme v medzinárodnom porovnaní až
tak zle. Sú krajiny, ktoré dosahujú porovnateľné výsledky s oveľa väčším rozpočtom.
Z hľadiska dosiahnutých výsledkov samotných je to však naozaj horšie – napríklad
v meraniach PISA máme čoraz menej žiakov
so špičkovými výsledkami a čoraz viac žiakov
s veľmi slabými výsledkami. Preto požiadavka na vyššiu efektivitu vzdelávacieho procesu je určite namieste. Spomínané zmeny
v školskom kurikule a s tým súvisiaca podpora
profesijného rastu učiteľov majú za cieľ zlepšenie vzdelávacích výsledkov našich žiakov.
Ale napriek kritickým pripomienkam ku kvalite výsledkov vzdelávania je nutné povedať,
že okrem skupiny žiakov, ktorí dosahujú
veľmi slabé výsledky, máme na Slovensku
množstvo veľmi úspešných žiakov, ktorí pod
vedením svojich učiteľov dosahujú výborné
Quark I Špeciálne vydanie

17

ROZHOVOR
výsledky nielen v štúdiu, ale aj na rôznych
súťažiach medzinárodného formátu.
Odchod absolventov do zahraničia a ich
často úspešné uplatnenie naznačujú, že
mnohí absolventi sú aj na Slovensku pripravení vynikajúco...
Ukazuje to na rôznorodosť nášho systému
a na to, že nie je dobré zovšeobecňovať.
Určite je čo zlepšovať – materiálno-technické vybavenie škôl, podporné služby pre
žiakov a študentov, aby sa znížila závislosť
ich úspechu v škole od sociálnej situácie ich
rodičov. Rovnako na vysokých školách máme
pracoviská, ktoré sú aktívne zapojené do
medzinárodného výskumu a ich absolventi
sa uplatnia na najlepších akademických pracoviskách vo svete, ale máme aj pracoviská,
kde je možné pridať. Pre nás je dôležité, aby
sa vysoké školy stali atraktívnym prostredím
nielen pre našich občanov, ale aj pre zahraničie, a následne aby absolventi našich vysokých škôl našli atraktívne uplatnenie na Slovensku v nových, inovatívnych
a kreatívnych povolaniach.

ASTRONÓMIA
Lekári, a celkovo zdravotnícki zamestnanci, sú špecifická kategória, ich príprava je
nákladná a vo viacerých štátoch ich je nedostatok. Takže pokiaľ nenájdu vyhovujúce
podmienky na zamestnanie doma, tak za
istých podmienok môžu dať prednosť práci
v zahraničí. Preto je dôležité, aby sme zlepšovali podmienky a atraktivitu zamestnania
na Slovensku. Ale to sa týka aj ostatných
odborov. Ak absolvent techniky bude mať
zaujímavú, dobre platenú prácu na Slovensku, dôvody, aby sa zamestnal v zahraničí, sú
malé, na čom v konečnom dôsledku všetci
získame.
V predbežnom programe reforiem je aj
bod, v ktorom sa navrhuje vypracovať
stratégiu popularizácie vedy a techniky na
Slovensku na roky 2021 – 2027. Rok 2021
sa však rýchlo blíži. Čo si predstaviť pod
systematickým prístupom a ktoré sú podľa
vás významné popularizačné podujatia,
ktoré by ministerstvo chcelo podporovať?

dzované udeľovanie finančných príspevkov
na realizáciu popularizačných aktivít na
celom Slovensku. Takáto schéma doteraz
na Slovensku chýbala a môže byť významným impulzom k rozvoju popularizačných
aktivít. Naším cieľom je naďalej podporovať
a robiť viac popularizačných podujatí. Veľmi
dobrým príkladom je Týždeň vedy a techniky
a jeho sprievodné podujatia.
Teraz v novembri bude už 17. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, tento rok
sa bude kvôli súčasnej epidemiologickej
situácii realizovať online. Cieľom tohto
týždňa je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, vzbudiť
záujem mladých o štúdium vedeckých
a technických disciplín, informovať
verejnosť o poznatkoch vedy a techniky
a o nutnosti ich podpory. Aký je váš názor
na tento spôsob popularizácie vedy?
Práve Týždeň vedy a techniky, ale aj ďalšie
podujatia tohto druhu, sú jedným z kľúčových spôsobov ako priblížiť
vedu ľuďom. Stretnúť vedca, pozrieť sa do laboratórií,
dotknúť sa exponátu či vypočuť si zaujímavú prednášku je
pre mnohých ľudí výnimočný
zážitok. Touto cestou sa veda
priblíži ľuďom, stáva sa pre nich
reálnejšou. Samozrejme, veľmi
dôležité je aj overovanie si údajov a informácií. V súčasných
internetových časoch a časoch
sociálnych sietí máme informácie okamžite, ale, žiaľ, nie všetky
sú spoľahlivé. Preto je dôležité
poznávanie prostredníctvom
čítania overených vedeckých
či popularizačných článkov,
pozeranie náučných filmov
a podobne. Priamy kontakt je
však osobnejší a možno práve
preto údernejší. Tento rok je
však taký, aký je, a dotklo sa to
aj tohto podujatia. Verím, že
všetci nadšenci si budú môcť
tohtoročný výpadok plnohodnotne vynahradiť o rok.
A možno aj so známymi, ktorí
na takéto podujatia doteraz
nechodili.

V súčasnosti panuje názor, že
spoločenskovedné odbory
sú v spoločnosti nedoceňované. Aj v týchto odboroch
však naši vedci dosahujú výborné, so zahraničím
porovnateľné výsledky. Ako
sa dá zvýšiť kredit týchto
vedných odborov?
Na Slovensku je dlhodobá
tradícia rozvoja humanitných a spoločenskovedných
disciplín. Áno, kvalita výstupov
a výsledkov vedcov z týchto
odborov skutočne dosahuje porovnateľné výsledky so
zahraničím. Aj tieto oblasti
však môžu zaznamenať výrazný kvalitatívny posun, dokonca
ešte jednoduchšie ako v prípade technických vied, pretože
sú menej nákladné na priestorovú a technickú infraštruktúru
aj prevádzkové náklady. Pritom práve tieto oblasti môžu
poskytnúť výstupy priamo
uplatniteľné v praxi. Napríklad
ekonomické analýzy a modely,
monitorovanie rôznych trendov v spoločnosti a celospoločenských problémov a návrhy Minister školstva na otvorení akademického roka na Fakulte elektrotechniky
a informatiky STU v Bratislave.
ich riešení.
Ozývajú sa výzvy, aby mladí ľudia išli
študovať technické vedné odbory. Sú
to však práve absolventi týchto vedných
odborov, ktorí spolu s mladými lekármi
odchádzajú do zahraničia. Myslíte si,
že za týmito odchodmi je len finančná
stránka?
18
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Stratégia popularizácie vedy a techniky na
Slovensku na roky 2021 – 2027 systematicky rieši ako zlepšiť popularizáciu vedy a jej
vnímanie spoločnosťou vrátane príslušných
nástrojov, akými sú poskytovanie takzvaných
popularizačných minigrantov. To je zjednodušené, ale transparentné a dôsledne posu-

ASTRONOMICKÉ
kalendárium NOVEMBER
To, že prichádza zima, môžeme vidieť aj na novembrovej
nočnej oblohe. Zimné súhvezdia Orión a Býk vychádzajú
na východnom obzore a na západe zapadá Vodnár
s Kozorožcom.

O

tvorená hviezdokopa Plejády
v súhvezdí Býka je krásna voľným
okom aj v ďalekohľade. Mliečna
cesta prechádza nad našimi hlavami od východu na západ.

POZOROVATEĽNOSŤ PLANÉT

Merkúr je počas tohto mesiaca pozorovateľný pred východom Slnka nízko nad juhozápadným obzorom. Nájdeme ho v súhvezdí
Panny, odkiaľ sa presunie do Váh. Venuša sa
dá rovnako pozorovať pred východom Slnka.
Podobne ako Merkúr, aj ona putuje z Panny
do súhvezdia Váh. Mars môžeme pozorovať
v skorých ranných hodinách až do východu
Slnka. Nájdeme ho v súhvezdí Rýb. Jupiter
je naďalej viditeľný po západe Slnka, ale čas
na jeho pozorovanie je čoraz kratší. Nájdeme ho v súhvezdí Strelca. Saturn môžeme
pozorovať počas celého novembra krátko po
západe Slnka. Vychádza v predpoludňajších

2020
Merkúr

Venuša

Mars

Jupiter

Časopis Quark oslavuje tento rok už 25 rokov od svojho
vzniku. Čo by ste mu zapriali
do ďalších rokov existencie?
Určite by som Quarku zaželal
takých čitateľov, ako som ja...

Saturn

To znamená...?
Keď sa k nemu dostanete, tak mu zostanete
verní.

Neptún

Za rozhovor ďakuje redakcia Quarku
Foto MŠVVaŠ SR

Urán

1. 11.
1,4 mag
Panna
5:55
15:56
-3,9 mag
Panna
3:22
15:18
-2,1 mag
Ryby
15:39
4:24
-2,0 mag
Strelec
12:21
20:38
0,6 mag
Strelec
12:37
21:05
5,7 mag
Baran
16:18
6:30
7,8 mag
Vodnár
14:43
1:43

15. 11.
-0,6 mag
Panna
5:10
15:26
-3,9 mag
Panna
4:00
14:57
-1,7 mag
Ryby
14:37
3:26
-1,9 mag
Strelec
11:33
19:54
0,6 mag
Strelec
11:45
20:15
5,7 mag
Baran
15:22
5:32
7,9 mag
Vodnár
13:48
0:57

30. 11.
-0,7 mag
Váhy
6:18
15:15
-3,9 mag
Váhy
4:43
14:37
-1,2 mag
Ryby
13:37
2:37
-1,9 mag
Strelec
10:43
19:09
0,6 mag
Strelec
10:49
19:22
5,7 mag
Baran
14:22
4:30
7,9 mag
Vodnár
12:49
23:54

hodinách a zapadá po ôsmej hodine večer, na
konci mesiaca o dve hodiny skôr. Jeho sídlom
je aj naďalej súhvezdie Strelec. Urán môžeme
vidieť počas celej noci do skorých ranných
hodín v súhvezdí Barana. Podobne Neptún
môžeme pomocou ďalekohľadu pozorovať
počas prvej polovice noci v súhvezdí Vodnára.
Neptún zapadá o čosi skôr ako Urán. Počas
prvých novembrových nocí o pol druhej v noci,
na konci mesiaca už o pol dvanástej v noci.

NOVEMBROVÉ ROJE METEOROV

Leonidy sú meteorickým rojom tohto mesiaca. Aktívne začínajú byť 6. novembra, vrcholia
17. a končia sa 30. novembra. Za dobrých
pozorovacích podmienok bude možné vidieť
za hodinu asi 15 meteorov. Tento roj má husté
stredné vlákno – preto sa 50 % meteorov objaví v priebehu 24 hodín okolo maxima. Jeho
pomenovanie je podľa súhvezdia Leva, kde
sa nachádza radiant – miesto, odkiaľ meteory zdanlivo vylietavajú. Výnimočnosťou však
je, že Leonidy vedia produkovať veľmi jasné
bolidy, čo je spôsobené aj veľkou vstupnou
rýchlosťou do atmosféry (okolo 71 km/s).
Materskou kométou roja je kométa 55P/
Tempel-Tuttle, objavená v roku 1865. Táto
kométa sa k Slnku vracia každých 33 rokov. Jej
ďalší návrat sa očakáva v roku 2031. Prúd meteoroidov, ktorý spôsobuje tento meteorický roj,
je teda rozprestretý pozdĺž dráhy kométy, ale
nemá všade rovnakú hustotu – keď Zem prechádza takýmto zhustením, pozorujeme dážď
meteorov. A práve nimi je tento roj známy.
Veľmi výdatný dážď Leoníd bol pozorovaný
v novembri roku 1833, keď bolo zazname-

Na novembrovej oblohe je ešte dobre viditeľný jasný oranžový objekt. Ide o planétu Mars, ktorú
pozorujeme takmer po celú noc. Okrem toho máme šancu aj na pozorovanie zodiakálneho svetla. Obe
tieto zaujímavosti vidíme na fotografii, a to v netradičnej projekcii s názvom malá planéta. Najjasnejším
objektom je práve planéta Mars. Zodiakálne svetlo a Mliečna cesta vytvárajú dva oblúky pripomínajúce
ležiacu osmičku. Na vrchole vidíme VNT – Vihorlatský národný teleskop umiestnený na Astronomickom
observatóriu na Kolonickom sedle v Parku tmavej oblohy Poloniny, foto Tomáš Slovinský.

Slnko
Východ
Západ
Mesiac
Posledná štvrť
Nov
Prvá štvrť
Spln

1. 11. 2020 15. 11. 2020 30. 11. 2020
6:02
6:21
6:43
19:26
18:56
18:25

8. 11. 2020
15. 11. 2020
22. 11. 2020
30. 11. 2020

14:46
6:07
5:45
10:30

naných viac ako 46 000 meteorov za hodinu.
V roku 1966 bolo počas 20 minút pozorovaných až 100-tisíc meteorov. Vtedy sa tiež
pomocou radarových pozorovaní zistilo, že
priemer prúdu Leoníd je približne 35-tisíc kilometrov. Meteorický dážď však doposiaľ nie je
predpovedaný pri nasledujúcich dvoch návratoch kométy do perihélia, a tak vysoká aktivita
bude najskôr až koncom tohto tisícročia.
Mgr. Viktória Zemančíková, PhD.
Slovenský zväz astronómov
Quark I Špeciálne vydanie
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PRÍRODA

PRÍRODA
Pri kŕmidle môžeme pozorovať viacero vtáčích
druhov v družnej debate.

Aktéri
ZIMNÝCH DIVADIEL
V

S príchodom chladnejších dní je príroda čoraz pustejšia
a mnohé spevavce už dávno odleteli do teplejších krajín.
Keď prídu neskorá jeseň a zima, ožívajú naše záhrady
novými návštevníkmi – vtákmi, ktoré do blízkosti
ľudských sídel prichádzajú za potravou.

Vrabce poľné sa ku kŕmidlám zlietavajú vo veľkých počtoch.
20
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zimnom období máme možnosť
pozorovať viacero druhov vtákov,
ktoré počas roka v záhrade neuvidíme. Najčastejším dôvodom
býva dostupnejšia potrava plodov a semien
alebo vyvesené kŕmidlo, kde vtáky pravidelne
nachádzajú potravu.

PREHLIADKA VTÁČÍCH DRUHOV

Medzi najčastejších zimných návštevníkov
našich záhrad patria najmä sýkorky. Pomerne hojne sa pri kŕmidlách objavujú najmä
sýkorky veľké a belasé, zriedkavejšie sýkorky hôrne, chochlaté alebo sýkorky uhliarky.
Početné zastúpenie majú aj niektoré naše
stehlíky. Kŕmidlá navštevujú hlavne stehlík
zelený a pestrý, vzácnejšie sa môže objaviť
stehlík čečetavý alebo drobný čížik lesný.
Medzi najatraktívnejšie druhy patrí najmä
glezg hrubozobý, ktorý nás upúta zavalitým
telom a mohutným kužeľovitým zobákom,
alebo hýľ lesný s krásnym karmínovočerveným zafarbením.
Ak ponecháme na jabloniach zopár jabĺk,
určite si na nich pochutia najmä drozdy. Najčastejšie drozd čierny alebo drozd čvíkotavý,
ktorý je u nás najmä v zimných mesiacoch
častým návštevníkom ľudských obydlí. Vzác-

nejšie môžeme pozorovať aj drozda trskotavého a výnimočne a len v niektorých rokoch
sa môžeme dočkať aj neočakávanej návštevy
– chochláča severského. Ten s obľubou vyhľadáva ovocné sady a záhrady, kde sa hostí najmä na jablkách.
Pri kŕmidlách v záhrade môžeme pozorovať
aj ďalšie druhy vtákov. Najmä vrabec domový
a poľný, hrdlička záhradná či pinka lesná nie
sú žiadnymi náhodnými okolo letiacimi. Zriedkavejšie môžu priletieť aj rôzne druhy ďatľov,
brhlíky, mlynárky, červienky, pinky severské
alebo sojky.
Aby sme mohli pozorovať čo najpestrejšie druhové zloženie vtákov
v záhrade, musíme
sa pravidelne starať o ich prikrmovanie.

Stehlík pestrý (vľavo dole) obľubuje semená
lopúchov alebo iných burín, pochutí si však
aj na slnečnici.
Špeciálne kŕmne zmesi v tvare guľôčok
treba zavesiť na prístupné miesto
(vpravo dole).

Quark I Špeciálne vydanie
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PRÍRODA

PRÍRODA
KAM UMIESTNIŤ KŔMIDLO

Ďatle majú najradšej
hovädzí loj.

Rovnako ako správna potrava je veľmi dôležité aj umiestnenie kŕmidla. Umiestňujeme ho
minimálne vo výške 1,5 m na voľné priestranstvo, s dostatočným, aspoň dvojmetrovým
odstupom od najbližších stromov. V jeho
blízkosti musia byť stromy alebo kríky, lebo
niektoré druhy vtákov, ako napríklad sýkorky
či brhlíky, nekonzumujú potravu v kŕmidle, ale
odletia s ňou k blízkemu stromu.
Blízkosť stromov a hustých kríkov je dôležitá
aj preto, aby sa vtáky cítili pri kŕmení bezpečne a v prípade nebezpečenstva sa mohli čo

najskôr ukryť vo vhodnom prostredí. V okolí
kŕmidla sa totiž často nachádzajú aj prirodzené predátory vtákov, ako sú mačky, kuny a veľmi často aj jastraby. Najmä jastrab krahulec
sa v zime veľmi rád zdržiava v okolí takýchto
krmovísk. Loví často zo zálohy a vtákov sa
snaží prekvapiť.
Ak sa rozhodnete pomôcť vtákom v ich
ťažkom období nedostatku potravy, určite to
neoľutujete. Odmenou za námahu vám bude
nielen dobrý pocit, že ste pomohli vtákom
prežiť zimu, ale aj nevšedné divadlo, ktoré
vám pri kŕmidle pripravia.
Text a foto Ing. Ľubor Čačko

KŔMIDLO NIE JE KÔŠ
Vzácny návštevník zo severu – chochláč severský
sa na našom území objavuje len sporadicky. Keď
priletí, vyhľadáva neobraté jablká v záhradách
a ovocných sadoch.

vrátia. Naopak, ak kŕmime pravidelne, počet
vtákov pri kŕmidle postupne pribúda a zväčšuje sa aj počet rôznych druhov, často aj takých,
ktoré by sme ani nečakali. Preto je potrebné,
aby sme vtáky kŕmili čo najpravidelnejšie
a rôznorodou potravou.

PESTRÝ JEDÁLNY LÍSTOK

Stehlík zelený dáva prednosť najmä semenám slnečnice.

AKO PRIKRMOVAŤ VTÁKY

S kŕmením vtákov je najlepšie začať už
v novembri, aby si vtáky na kŕmidlo zvykli. Na
kŕmenie je najvhodnejšie drevené kŕmidlo so
strieškou, ktoré môžeme zhotoviť z odrezkov
dreva. Ak nemáme vhodný materiál alebo

Najčastejšími zimnými
návštevníkmi našich záhrad sú
sýkorky a pinky. Často medzi nimi
dochádza k bojom o potravu.

stolársku zručnosť, často postačí aj dvojlitrová plastová fľaša, do ktorej vyrežeme otvor
a zavesíme ju na konár stromu.
Veľmi dôležité je pravidelné dopĺňanie
krmiva. Na miestach, kde chodíme len z času
na čas, sú preto vhodné samozásobovacie
kŕmidlá, ktoré vďaka špeciálnym zásobníkom poskytnú vtákom potravu dlhší čas. Keď
kŕmime vtáky nepravidelne a len občas, odrazí
sa to aj v ich návštevnosti. Ak vtáky v kŕmidle
nenájdu potravu niekoľko dní, prestanú ho
navštevovať a trvá dosť dlho, kým sa opäť

Asi najvhodnejšou zimnou vtáčou potravou
sú semená slnečnice, ktoré obľubuje mnoho
druhov. Vhodné sú aj semená prosa, repky,
pšenice, ale aj orechy, lieskovce, bukvice, prípadne jablká, nastrúhaná mrkva, loj, stuhnutý
tuk alebo tvaroh. Na kŕmenie niektorých druhov vtákov sú vhodné aj plody jarabiny, šípok,
bazy alebo vtáčieho zobu.
Vtáky by sme nemali prikrmovať výrobkami
z pečiva ani solenými a korenenými jedlami,
alebo varenými potravinami či ich zvyškami.
Veľmi dôležité je udržiavať čistotu v okolí
kŕmidla, pretože tým zabránime šíreniu baktérií a parazitov.
V posledných rokoch sa v niektorých
obchodných reťazcoch objavili špeciálne
kŕmne zmesi v tvare guľôčok, určené na prikrmovanie vtákov. Ich výhoda spočíva najmä
v tom, že na ich použitie nie je potrebné nijaké kŕmidlo. Guľôčka kŕmnej zmesi je zabalená
v sieťke, ktorú upevníme a jednoducho zavesíme na vhodné miesto.
Takéto kŕmne zmesi si môžeme urobiť
aj doma. Stačí zmiešať rôzne druhy semien
s rozpusteným lojom, naliať do vhodnej nádoby a nechať stuhnúť.

Vonkajšie teploty bývajú
už aj v jeseni nízke. Ľudia
sa môžu obliecť, no vtáctvo potrebuje dostatok
energetických zásob.
Čím dlhšie mrazivé dni
trvajú a čím väčšia časť
krajiny je pokrytá snehom, tým dôležitejšie je
pomáhať operencom
doplnkovou potravou.
Začínať s prikrmovaním vtákov treba vtedy, keď je málo
prirodzených zdrojov
potravy (rôznych semien
a bobúľ), v čase, keď krajinu zakrýva sneh, resp. keď trvajú silné mrazy. Obzvlášť dôležité
je prikrmovanie vo februári a v marci, keď sú zdroje živín v prírode na minime. Pre podporu druhov so silnou väzbou (vernosťou) ku konkrétnej lokalite – napríklad brhlíky či
ďatle – je dôležitá aj pravidelnosť prikrmovania.
Kŕmidlo musí byť konštruované tak, aby poskytovalo vtáctvu dostatočný prehľad
o tom, čo sa deje okolo a čas na únik pred nebezpečenstvom. Dôležitá je údržba, čistenie
i jednoduché dosypávanie krmiva, ktoré musí byť chránené pred navlhnutím napríklad
strieškou a zvýšenými okrajmi pred vysypaním či vyfúknutím vetrom. Aby sme predišli
útokom túlavých mačiek, treba kŕmidlo umiestniť na viditeľné miesto, najmä bez hustých
porastov ihličnatých stromov v jeho blízkosti, vo výške minimálne 1,5 metra nad zemou.
Nie je vhodné umiestniť kŕmidlo blízko frekventovaných ciest a presklených plôch, do
ktorých by mohli vtáky pri preletoch narážať.
Kŕmidlo nie je kôš na zvyšky z kuchyne. V žiadnom prípade sa vtákom neponúkajú
korenené a solené jedlá, ani pečivo. Vtáky najviac obľubujú slnečnicu. Okrem nej je
vhodná repka, proso, mak, ovos, pšenica, ideálne v kombinácii so slnečnicou. Orechy
môžeme ponúknuť v škrupine (rozpolené) alebo vylúpané, vhodné sú vlašské či lieskové
orechy, tiež arašidy, ak nie sú pražené a solené. Kúpiť sa dajú už zarobené zmesi pre voľne
žijúce vtáctvo. Takto prestretý stôl priláka najmä pinkovité vtáky (glezgy, stehlíky, zelienky,
čížiky) a tiež sýkorky (najčastejšie veľkú a belasú) či vrabce. Sýkorky a ďatle obľubujú
orechy a loj, obzvlášť hovädzí. Väčší stravníci ako straky či sojky nepohrdnú kukuricou,
tú je však vhodné pre menšie druhy pomlieť či podrviť. Nebuďme prekvapení, ak sa
vysoká koncentrácia vtákov stane terčom útoku dravcov, najčastejšie jastraba krahulca.
Do tohto prirodzeného deja by sme v žiadnom prípade nemali zasahovať.
Aby sme predišli šíreniu chorôb, kŕmidlo pravidelne čistíme vhodnými dezinfekčnými
prípravkami. Počas chladných dní vtákom neponúkame vodu, mohli by sa v nej okúpať
a zamrznúť. Jej zdrojom sú napríklad pokrájané kúsky jabĺk.
S prikrmovaním treba prestať, hneď ako sa začne obnovovať ponuka zdrojov potravy
v prírode, najčastejšie v marci.
Drozd čierny, foto Lucia Deutschová

Viac informácií nájdete na www.dravce.sk.

Roman Slobodník, Lucia Deutschová
Ochrana dravcov na Slovensku
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AEROBIK PRE MOZGOVÉ BUNKY

Súťažte s nami

AEROBIK PRE MOZGOVÉ BUNKY

5.

6.

7.

8.

Pre tých z vás, ktorí radi súťažia, ale motivuje ich okrem precvičenia mozgových buniek
najmä možnosť výhry, sme v spolupráci s MatFyzJeIn pripravili do tohto špeciálneho
čísla 10 logických úloh, ktorých správne riešenia sa na stránkach tohto vydania časopisu
nedozviete. Ak nám však do 30. novembra 2020 pošlete na adresu odpovednik@quark.sk
správne riešenia aspoň ôsmich z nasledujúcich desiatich úloh, zaradíme vás do žrebovania
o sadu kníh z vydavateľstva IKAR. Odpovede posielajte očíslované tak, ako sú očíslované
úlohy na tejto dvojstrane a do predmetu mailu uveďte heslo: Týždeň vedy a techniky 2020.
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MÚZEÁ

MÚZEÁ
Spišský hrad, zdroj SNM

12. do 18. storočia. K prehľadnosti virtuálnej prehliadky prispieva jednoduché menu
v rohu obrazovky, ktorým možno zvoliť priamo niektorú z konkrétnych lokalít (napríklad
vchod do hradu, Južná obranná veža, amfiteáter a pod.) bez nutnosti prepracovávať sa
k nej metódou pokusu a omylu blúdením po
hlavnom obrázku.

Múzeum vo Svätom Antone,
zdroj MSA

BOJNICKÝ ZÁMOK

V MÚZEU s MYŠOU
Už si pomaly zvykáme na to, ako pandémia striedavo otvára
a zatvára divadlá, kiná, múzeá. Tam, kde nie sú pre verejnosť
priamo neprístupné, majú aspoň okresané návštevné hodiny
alebo prijímajú obmedzené počty návštevníkov. Celú
situáciu však sťažuje aj obmedzená doprava medzi mestami
či štátmi. Riešením môžu byť virtuálne prehliadky, napríklad
aj počas Týždňa vedy a techniky.

Ž

ijeme v časoch, keď sme schopní
vnímať svet cez monitory svojich
počítačov. Často na našu vlastnú škodu, v prípade pandémie
a múzeí sa to však stáva výhodou. Virtuálna
prehliadka aspoň časti muzeálnych expozícií
sa z high-tech špeciality stáva pre verejnosť
nevyhnutnou pripomienkou, že múzeá a ich
zbierky sú stále tu, i keď možno dočasne
fyzicky nedostupné. V prípade tých, ktoré
napriek obmedzeniam dostupné sú, potom
môže virtuálna prehliadka povzbudiť našu
chuť navštíviť ich osobne a prezrieť si exponáty a expozície na vlastné oči a zblízka.

SPIŠSKÝ HRAD

Ak by sme chceli rozdeliť virtuálne prehliadky na Slovensku na exteriérové a interiérové,
kde inde začať tie prvé, ako v areáli zrúcaniny
26
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Bojnický zámok, zdroj SNM

Spišského hradu – jedného z najväčších hradných komplexov u nás i v regióne strednej
Európy. Slovenské národné múzeum (SNM)
ponúka na webovej adrese sp-hrad.3-d.sk
virtuálnu prehliadku monumentálnej zrúcaniny na travertínovom kopci s rozlohou
prevyšujúcou 4 hektáre (41 426 m2), ktorá je
od roku 1993 zapísaná na Zozname Svetového dedičstva UNESCO. Súčasťou prehliadky
je na tej istej adrese umiestený 3D model
ruín hradu, ktorý na dôležitej ceste medzi
regiónmi Spiš a Šariš vznikal postupne od

Na rozdiel od Spišského hradu, Bojnický
zámok nie je ruina, dokonca vďaka romantizujúcim stavebným úpravám posledného
šľachtického majiteľa grófa Jána Františka
Pálfiho z konca 19. storočia pripomína zámky, aké poznajú deti z filmových rozprávok.
Pri úpravách, ktoré Pálfi osobne nielen riadil,
ale aktívne navrhoval a kreslil, získal zámok
svoju súčasnú neogotickú podobu podľa
vzoru francúzskych hradov z údolia Loiry či
tirolských gotických hradov. Mimochodom,
bol to ten istý gróf Pálfi, kto vo svojom testamente z roku 1907 vyslovil želanie, aby bol
zámok po jeho smrti otvorený pre verejnosť
vrátane zbierok umeleckých diel, ktoré mali
preto zostať na svojich pôvodných miestach.
Vykonanie Pálfiho vôle už nebolo také jednoduché (aj kvôli počiatočnému odporu
jeho dedičov), v súčasnosti je však v platnosti. K umeleckým zbierkam z interiérov
zámku sa síce virtuálni návštevníci múzea
myšou nepreklikajú, na adrese www.bojnicecastle.sk/panoramy si však môžu dôkladne
prezrieť aspoň členité nádvoria a exteriéry
tejto pamiatky.

MAUZÓLEUM ANDRÁSSYOVCOV,
KRÁSNA HÔRKA

Záujemcovia o virtuálne muzeálne prehliadky pravdaže nie sú odkázaní len na návštevy exteriérov. Hoci expozície hradu Krásna
Hôrka, ktorý vznikol na hornom Gemeri ako
strážny hrad na obchodnej ceste zo Sedmohradska cez Košice na Spiš a do Poľska,
sú momentálne zatvorené, virtuálni návštevníci si môžu na adrese reklamnestudio.sk/
Mauzoleum_web.html prezrieť vnútro mauMauzóleum Andrássyovcov,
zdroj SNM

Múzeum mincí a medailí
v Kremnici, zdroj NBS

zólea grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov. Andrássyovci po prvý raz nastúpili na
Krásnu Hôrku v roku 1578 v osobe hradného kapitána Petra Andrássyho – postupne
sa vypracovali medzi popredné šľachtické
rody a hospodársky vplyv si udržali aj počas
Československej republiky do roku 1945.
Architektonicky ojedinelá secesná stavba
mauzólea z roku 1904 je miestom posledného odpočinku grófa Dionýza Andrássyho
a jeho manželky grófky Františky, rodenej

Hablawetzovej. Mauzóleum dal postaviť
gróf Dionýz pre manželku, ktorá zomrela
v roku 1902, jeho pozostatky boli uložené
vedľa telesných pozostatkov Františky v roku
1913 po tom, ako zomrel v Palerme na Sicílii.
Zábery virtuálnej prehliadky, ktorú ponúka
SNM, vznikli v spolupráci s reklamným štúdiom Kanala.

KAŠTIEĽ SVÄTÝ ANTON

Virtuálnu prehliadku ponúka na webovej
adrese www.msa.sk/virtualna-prehliadka aj
múzeum v kaštieli vo Svätom Antone. Lovecký
kaštieľ neďaleko Banskej Štiavnice bol dostavaný v 18. storočí a jeho existencia je spätá so
šľachtickými rodmi Kohári a Coburg. Od roku
1985 je národnou kultúrnou pamiatkou. Jeho
pôvodný architektonický vzhľad vyjadroval
symboliku kalendára: budova kaštieľa mala
pôvodne 4 vchody (ročné obdobia), 7 arkád
(7 dní v týždni), 12 komínov (počet mesiacov
v roku), 52 izieb (počet týždňov v roku) a 365
okien podľa počtu dní v roku (údajne ich
bolo pôvodne 366, no jedno sa stratilo). Prehliadka interiérov zahŕňa salóny z veľkej časti
s pôvodným nábytkom (posledným majiteľom bol bulharský cár Ferdinand Coburg, ktorý zomrel v roku 1948 v Nemecku). Súčasťou
prehliadky kaštieľa je aj poľovnícka expozícia
s trofejami a diorámami zvierat.
Quark I Špeciálne vydanie
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MÚZEÁ

Sixtínska kaplnka,
zdroj Musei Vaticani

Machu Picchu v Peru, zdroj Google Arts & Culture

HUTNÍCKE MÚZEUM

Svoje vlastné Múzeum hutníctva majú
priamo v areáli firmy Železiarne Podbrezová. Múzeum vo svojej externej expozícii
ponúka pohľad na zakonzervované časti
hutníckych strojov z histórie železiarní: liatinové poklopy, hobľovačky, Mannesmannove valce, stripovacie zariadenie, ktoré
umožňovalo vyťahovať ingoty z kokíl na
ďalšie tvárnenie v kováčovni alebo valcovni a podobne. V internej expozícii ponúka
múzeum informačné panely, fotografie,
ale aj rôzne exponáty – hutnícke výrobky
či drobnejšie súčasti vybavenia železiarní.
Už vzhľadom na to, že prehliadka expozícií
je možná len po predbežnom telefonickom
dohovore, je výhodné, že múzeum ponúka
na adrese www.zelpo.sk/hmuzeum aj virtuálnu prehliadku v dvoch verziách: HTML
a Flash. Obsah oboch je v zásade identický,
len verzia HTML je svojou formou prispôsobená pre užívateľov s pomalším pripojením k internetu, kým verzia Flash je modernejšou simuláciou fyzickej návštevy múzea,
ktorá umožňuje virtuálnu prechádzku po
priestoroch s prezeraním jednotlivých vitrín
a exponátov.

MÚZEUM MINCÍ
A MEDAILÍ V KREMNICI

Na internetovej adrese www.muzeumkremnica.sk/sk/uvod/virtualna-prehliadka-muzea sa možno dostať k virtuálnej
prehliadke numizmaticko-historickej expozície Líce a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska a expozície
Mestského hradu v Kremnici, ktoré patria
Múzeu mincí a medailí v Kremnici. Virtuálna prehliadka návštevníkom umožní
nielen prezrieť si priestory expozícií, ale
prostredníctvom informačných bodov
spoznať vybrané exponáty alebo témy.
Expozícia Líce a rub peňazí približuje dejiny
peňazí na území Slovenska, ale aj históriu
mesta Kremnice, jeho baníctva a slávnej
mincovne.
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rovnako ako expozície Britského múzea,
možno dôkladne virtuálne navštíviť aj cez
stránku Google Arts & Culture. Múzeum
ponúka aj prehliadky svojich tematických
výstav na stránke www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs.
Rovnako virtuálne možno navštíviť aj
priestory Vatikánskeho múzea na adrese
www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html. Okrem bežného pohľadu tieto
prehliadky ponúkajú aj stereoskopickú 3D
verziu.
K unikátnym maliarskym dielam v madridskom Prade sa pravdepodobne nedostanete tak blízko, ako vám to dovolí virtuálna
prehliadka na stránke www.museodelprado.
es/mi-prado.
Virtuálne prehliadky múzeí či galérií sotva
môžu celkom nahradiť osobný zážitok
z fyzickej blízkosti vystavených artefaktov či
historických dokladov. Ani deň strávený za
počítačom asi v našich spomienkach neprebije skutočnú túru po pamiatkach a pamätihodnostiach. Nie všade sa však možno
dostať. Či už pre mimoriadne okolnosti,
akou je súčasná vírusová pandémia, ale aj
z bežných dôvodov: napríklad nie každý má
čas, energiu a peniaze na cesty po významných svetových, ale i domácich pamiatkach
a múzeách. Už aj preto virtuálne prehliadky,
ktoré tu boli už pred koronavírusom, nepochybne zostanú aj po ňom.

NA PREHLIADKU S GOOGLOM

Každý, kto zatúži pokochať sa exteriérmi
svetových pamiatok a interiérmi vybraných
svetových múzeí či galérií, môže nájsť stovky takýchto lokalít pod jednou internetovou strechou – na adrese artsandculture.
google.com/search/streetview?hl=en ponúka Arts & Culture, odnož softvérového
giganta Google, výber, na ktorý stačí kliknúť a prehliadať ich spôsobom známym
z módu Street view aplikácie Google maps.
V ponuke sú lokality od turisticky najzná-

mejších typu zrúcaniny inkskej horskej
pevnosti Machu Picchu v Peru či paláca Taj
Mahal v Indii až po našincovi možno menej
známe paláce a pamiatky z celého sveta.
K dispozícii sú múzeá a budovy, do vnútra ktorých je možné virtuálne preniknúť
aj pomocou jednoduchého vyhľadávania
podľa názvu: od viedenského Burgtheatra
po newyorské Múzeum a Nadáciu Solomona R. Guggenheima. Stránka artsandculture.google.com podľa svojich vlastných slov
ponúka okrem spomínaných virtuálnych

Autoportrét Albrechta Dürera,
zdroj Museo del Prado

R

prehliadok múzeí celého sveta aj 100 000
vyobrazení významných maliarskych diel
všetkých štýlov a období.

LONDÝN, LOUVRE,
VATIKÁN, PRADO

Rosettská doska, zdroj British
Museum/Google Street View

Pyramide du Louvre, zdroj Louvre Museum

Svetové múzeá sa poväčšine nespoliehajú len na sprostredkovateľský medzičlánok v podobe Google. Britské múzeum
v Londýne napríklad na svojej stránke
blog.britishmuseum.org/how-to-explorethe-british-museum-from-home ponúka
virtuálnu prehliadku muzeálnych expozícií
(opäť v spolupráci s Google Street View),
ale aj prehliadku virtuálnych galérií výtvarných diel, napríklad zbierku rytín a obrazov
od starých majstrov ako Dürera a Michelangela až po súčasné umenie. Na stránke je možné prejsť aj na rozsiahlu zbierku výtvarných artefaktov Oceánie, ktorá
obsahuje diela z Austrálie, Novej Guiney
a rôznych ostrovov oblasti Južného Tichomoria. Múzeum na uvedenej stránke ponúka virtuálnu prehliadku s podcastom ako
sprievodným slovom alebo súbor jednoduchých výukových programov určených
pre deti od 3 do 16 rokov (s témami: Ako
boli pripravované egyptské múmie, Čo jedli
a pili starí Rimania a podobne).
Virtuálnu prehliadku parížskeho Louvru
možno absolvovať na adrese www.youvisit.com/tour/louvremuseum. Louvre však,
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MLADÍ A VEDA

MLADÍ A VEDA
v Rakúsku a na Slovensku. Najmä zastúpenie žien v oblasti STEAM je nedostatočné. To spôsobuje nedostatok na trhu práce,
hoci dopyt po zamestnancoch v IT sektore
v celom regióne rastie.
Dlhoročné skúsenosti s vedením workshopov má Jozef Vaško z FabLabu. Približuje prístup, ktorý uplatňujú aj pri vzdelávaní
mládeže. Ide o učenie a prístup švajčiarskeho pedagóga Johana H. Pestalozziho, ktorý
už v rokoch 1815 – 1825 propagoval holistické vzdelávanie, ktoré v harmónii rozvíja sily

ROBOTIKA do škôl

Projekt RoboCoop je zameraný na využitie
multidisciplinárneho potenciálu robotiky a na vytváranie
takých vzdelávacích aktivít, ktoré podporia všestranné
záujmy študentov.

V

rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko je Centrum
vedecko–technických informácií SR zapojené do projektu
RoboCoop. Projekt sa zameriava na využitie multidisciplinárneho potenciálu robotiky
a vytváranie cezhraničných vzdelávacích
aktivít, ktoré podporia záujem študentov
o päť dôležitých oblastí zahrnutých pod
skratkou STEAM (Science + Technology +
Engineering + Arts + Mathematics). K aktivitám, ktoré sa v rámci projektu uskutočňujú, patria okrem workshopov pre deti
a školení pre učiteľov aj robotické súťaže
a exkurzie.

HARMÓNIA MYSLE, SRDCA
A RÚK

Aktivitami sa snažíme vzbudiť záujem
o prírodovedné predmety a zlepšiť u detí
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zručnosti dôležité pre budúcnosť, hovorí
lektor workshopov Martin Šupek. V súčasnosti zaznamenávame nedostatok záujmu
študentov o vedu, technológiu, inžinierstvo
a matematiku (STEM) a nedostatok dobre
vyškolených učiteľov v týchto oblastiach

a následne vytlačiť na 3D tlačiarni. Základom je doska Arduino UNO. Robot dokáže kráčať, tancovať, obchádzať prekážky.
Obsahuje MP3 prehrávač a môže tiež reagovať na zvuky. Dá sa ľahko programovať,
ale aj ovládať cez aplikáciu pomocou bluetooth.
Medzi najrozšírenejšie alternatívy pre
využívanie robotiky vo vzdelávacom procese patrí LEGO © Mindstorms. Hlavnou
výhodou je modulárnosť a jednoduchosť.

SÚŤAŽE PRE MLADÝCH

Znalosti, ktoré deti získajú na workshopoch,
môžu zužitkovať na rôznych súťažiach, ktoré sa organizujú v mnohých mestách po
celom Slovensku, ale aj v zahraničí. V rámci projektu je každoročne začiatkom kalendárneho roka vyhlásená korešpondenčná
súťaž Robotická liga a tiež medzinárodná
súťaž ECER – Európska študentská konferencia. V tomto roku sa mala súťaž ECER
konať v Bratislave za účasti okolo 150 detí
z celého sveta. Kvôli protipandemickým
opatreniam však bola najskôr preložená na
september a neskôr sa jej formát zmenil na
lokálnu konferenciu v rakúskom Sankt Poltene, určenú len rakúskym žiakom.
Medzi ďalšie súťaže, do ktorých sa môžu
záujemcovia o robotiku zapojiť, patria FLL
– FIRST LEGO League, ďalej RoboRAVE, ktorú organizuje Žilinská univerzita, Istrobot,
organizovaný FEI STU v Bratislave a RoboCup, ktorú organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR.
Jedným z výstupov projektu RoboCoop
bude aj materiál s odporúčaniami pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na vytvorenie metodických materiálov pre výučbu robotiky na školách.
Bližšie informácie o všetkých aktivitách,
ktoré sa v rámci unikátneho projektu
RoboCoop realizujú, nájdete na stránke
www.robocoop.eu.
Peter Wachter, CVTI SR
Foto RoboCoop

a schopnosti mysle (intelektuálne sily), srdca
(morálne vlastnosti, sebahodnotu, prácu
v kolektíve) a rúk (praktické zručnosti). To
je cieľom aj pri workshopoch, ktoré sa realizujú v rámci projektu RoboCoop – robiť
vzdelávanie v kooperatívnom duchu,
umožňujúce ľuďom pomáhať si. Podobným mottom napríklad v Montessori pedagogike je Pomôž mi, aby som to urobil sám.

ROBOTY V PROJEKTE
ROBOCOOP

Jednoduchý a lacný koncept programovateľného robota pre deti s množstvom
doplnkov je MICRO:BIT. Pre jednoduché
programovanie je k dispozícii rozšírenie
do prostredia MakeCode. Pre zvládnutie
programu potom postačí znalosť základnej
práce s počítačom a trochu logického myslenia. K programovaniu micro:bit môžete
okrem online grafického prostredia využiť
tiež populárny jazyk Python.
Arduino je v podstate bežný mikropočítač s nízkou cenou a množstvom rôznych
doplnkov, senzorov či motorov. Programovanie sa realizuje v riadkovom kóde, preto
je vhodnejšie pre stredoškolákov.
Interaktívny robot postavený na opensource platforme je známy pod menom
OTTO. Jeho diely sa dajú rôzne upraviť

ÚLOHA č. 2
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Aj keď sme sa celý
rok tešili na stretnutie
s výskumníčkami
a výskumníkmi, ktorí
každoročne prinášajú na
Európsku noc výskumníkov
zaujímavé ukážky, pokusy
a prezentujú svoju úžasnú
prácu, stretneme sa aspoň
online a môžete sa tešiť
na niekoľko formátov
pre malých aj veľkých.

M

ottom roka 2020 bude Veda bez hraníc, ktorým chceme
poukázať na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen
geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného
poznania. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc
a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme v súčasnosti všetci
využívať výsledky vedy v každodennom živote.
Cieľom výnimočného programu Európskej noci výskumníkov
je ukázať, že na Slovensku máme špičkových vedcov v rôznych oblastiach a priniesť ich prácu prostredníctvom virtuálneho sveta do škôl
a k vám domov.
Program tohtoročnej Európskej noci výskumníkov sa bude skladať
z viacerých častí a formátov:

ONLINE ŠTÚDIO

Napriek tomu, že sa nebudeme môcť stretnúť osobne a zažiť vedu
naživo, chceme vám priniesť čo najpútavejší a najinteraktívnejší zážitok.
Preto sa tradičný hlavný formát presunie zo Starej tržnice do interaktívneho online štúdia. Celodenný live program zo štúdia bude určený
pre všetky vekové kategórie – dopoludnia bude pripravený program
pre školy, do ktorého sa budú môcť zapojiť učiteľky a učitelia so svojimi
žiakmi, popoludní pripravujeme odborné diskusie a podvečerný program sa sústredí na široké publikum. Počas celého dňa sa môžete tešiť
na prezentácie, ukážky, diskusie, vedeckú a svetelnú šou.

NAVŠTÍV SVOJU ŠKOLU – SPOZNAJ SVOJHO VEDCA

Tento formát sme pôvodne chceli realizovať ako návštevy vedcov
a vedkýň na školách po celom Slovensku, ale vzhľadom na aktuálnu
situáciu sa uskutoční iba v online podobe. Po prvýkrát na Slovensku tento jedinečný koncept prepojí vedcov priamo so školami. Zapojené školy
v rámci formátu Spoznaj svojho vedca aspoň vo virtuálnej forme stretnú
úspešného vedca – absolventa svojej školy, ktorý im predstaví, čomu sa
venuje a žiaci sa dozvedia viac o možnostiach, ktoré veda ponúka. Zapojení vedci v rámci programu Navštív svoju školu budú mať možnosť aspoň
v online forme navštíviť školu, ktorú absolvovali. Pripomenú si tak svoje
študentské časy a žiakom alebo študentom priblížia svoju vedeckú kariéru.

VEDA BEZ HRANÍC

Hlavné motto tohto ročníka zastreší celodenné menšie live prezentácie pre užšie publikum, ktoré budú realizované prostredníctvom
online platformy. Počas celého dňa budete môcť sledovať live streamy
s vedcami, s ktorými sa tiež budete môcť priamo spojiť a pýtať sa na
to, čo vás zaujíma. Na zapojenie sa do tohto programu bude otvorená
registrácia.
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VEDA BEZ HRANÍC

Aká bude tohtoročná Noc výskumníkov?

27. 11. 2020

VEDA BEZ HRANÍC

EURÓPSKA

VÝSKUMNÍKOV
ONLINE
www.nocvyskumnikov.sk
Online štúdio
Európskej noci výskumníkov

VEDECKÝ KURIÉR

Prostredníctvom tohto nového konceptu chceme priniesť pokusy
a zážitkovú vedu priamo do škôl a k žiakom a nahradiť tým pokusy
a experimenty, ktoré tento rok nebudete môcť zažiť na festivalových
miestach. Úplná novinka a pilotný projekt v rámci Európskej noci výskumníkov pripraví vedecké sety pre žiakov a študentov s experimentmi
a ukážkami vedeckej práce, ktoré si budú môcť sami vyskúšať.

SÚŤAŽE

Ani tento rok nevynecháme tradičné súťaže. Pripravená bude výtvarná
súťaž Nakresli svojho vedca pre žiakov ZŠ v dvoch kategóriách: 1. a 2.
stupeň, v ktorej môžu vyhrať Lego®.
Druhá fotosúťaž bude určená žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom SŠ,
kde budeme chcieť vidieť, ako sa učia vedu. Úlohou bude zverejniť fotku
pod hashtagom #ucimsavedu alebo nám ju poslať do správy. Súťažiť sa
bude o zaujímavé hodnotné ceny.
Tretia súťaž bude úplnou novinkou a zapojiť sa do nej môžu učiteľky
a učitelia ZŠ a SŠ, keď zverejnia alebo pošlú fotku s hashtagom #ucimvedu.
Učiteľ/ka bude môcť vyhrať pre svoju školu mikroskop a súčasťou výhry bude aj návšteva Slovenskej akadémie vied a britského veľvyslanectva na Slovensku.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Aj tento rok pripravujeme sprievodné podujatia na rôznych miestach.
Pred festivalom vedy sa uskutočňujú online vedecké kaviarne a Vedecké
cukrárne, ktoré prinášajú prezentácie slovenských vedcov na aktuálne
témy.
Okrem toho pripravujeme projekt Príbehmi proti predsudkom, ktorý
bude realizovaný v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie
SAV a Nadáciou Milana Šimečku. Cez túto aktivitu môžu žiaci a žiačky
2. stupňa ZŠ zažiť simuláciu výskumu na vlastnej koži a dozvedia sa viac
o tom, čo sú to predsudky a stereotypy, ako sa tvorí dotazník, aké podoby môže mať experiment a ako sa dajú vedecké poznatky z takéhoto
výskumu preniesť do praxe.
Aj tento rok budeme radi, ak bude možná realizácia sprievodného
programu v Tekovskej hvezdárni v Leviciach, vo Hvezdárni Medzev
a v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči – o príprave tohto programu
vás budeme bližšie informovať.
Detaily a možnosti zapojenia pre školy aj vedcov a vedkyne budeme
postupne zverejňovať na webstránke www.nocvyskumnikov.sk a sociálnych sieťach.

Celodenný live program zo štúdia pre
všetky vekové kategórie plný prezentácií,
ukážok, vedeckej a svetelnej šou.

Navštív svoju školu – Spoznaj
svojho vedca – virtuálne
Jedinečné prepojenie vedcov a škôl
na Slovensku – online prezentácie prihlásených
vedcov pre prihlásené školy na Slovensku.

Veda bez hraníc
Celodenné prezentácie vedcov pre široké
publikum prostredníctvom online platformy.

Vedecký kuriér
Vedecké sety pre žiakov a študentov
s experimentami a ukážkou vedeckej práce.

Súťaže
Kresliaca súťaž pre žiakov, fotosúťaž pre
žiakov a študentov a fotosúťaž pre učiteľov.

Sprievodné podujatia

Text a foto Martina Šinková, SOVVA
Quark I Špeciálne vydanie
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ROZHOVOR

ROZHOVOR
Jediný pôvodný slovenský
časopis o vede a technike
Quark oslavuje v tomto
roku 25. výročie svojej
existencie. O jeho
minulosti a budúcnosti
sme sa zhovárali s jeho
súčasnou šéfredaktorkou
Renatou Józsovou.

Foto Niko Kraner

Bojujeme proti
dezinformáciám

Ako a prečo Quark vznikol?
Ešte pred revolúciou, v roku 1972, začal
vychádzať časopis Elektrón. Vznikol ako
objednávka na zvýšenie povedomia o svete vtedajšej vedy a techniky. Bol to časopis
určený všetkým zvedavým, ktorých zaujímal
svet vedy a techniky. Jeho zakladateľom,
šéfredaktorom a dušou bol pán Eduard
Drobný, vzácny človek, ktorý popularizácii
vedy a techniky zasvätil takmer celý svoj
život. Po revolúcii v roku 1989 Elektrón zanikol. Pán Drobný sa rozhodol vyplniť medzeru, ktorá vznikla po stiahnutí tohto časopisu
z trhu. Po dôkladných prípravách a náročnom hľadaní finančných zdrojov uzrelo
1. septembra 1995 svetlo sveta prvé číslo
časopisu Quark, pomenovaného (rovnako
ako jeho predchodca) po častici hmoty.
Pomocnú ruku podalo časopisu v neľahkom období v roku 2012 Ministerstvo školstva SR. Časopis tak patrí od roku 2013 do
jeho portfólia a dá sa povedať, že je vlajkovou loďou Centra vedecko-technických
informácií SR (priamo riadenej organizácie
MŠVVaŠ SR) a Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Pán Drobný na začiatku isto ani nedúfal,
že jeho dieťa prežije toľko turbulentných
období a dožije sa v zdraví 25 rokov.
Časopis vznikal v čase, kedy popularizácia
vedy ešte nebola otázkou dňa. Je rozdiel
medzi starým a súčasným Quarkom z hľadiska zrozumiteľnosti?
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Popularizácia vedy bola istým spôsobom
vždy dôležitá. Snaha o všeobecne zrozumiteľné podávanie vedeckých či iných poznatkov verejnosti tu existovala odjakživa. Pre
každého vedca, výskumníka, lekára, umelca,
filozofa, športovca, ba aj politika je dôležité,
aby sa o jeho práci a výsledkoch dozvedeli
ostatní. Aby sme pochopili, čo všetko sa za
ich úsilím skrýva, prečo sa venujú práve tej
konkrétnej oblasti, prípadne v čom všetkom
môžeme nájsť výsledky ich práce a podobne. Preto v časopise radi dávame priestor
skúseným a uznávaným vedcom, ale aj
mladým výskumníkom, ktorí sú na začiatku
svojej kariéry. Práve títo externisti sú skutočnými odborníkmi vo svojich oblastiach a sú
nenahraditeľní pre náš časopis.
Z hľadiska zrozumiteľnosti časopisu nie je
veľký rozdiel medzi minulosťou a súčasnosťou. Quark vznikol ako vedecko-technický
popularizačný časopis a takým je naďalej.
Bol jedným z prvých médií u nás, ktoré
sprostredkúvali články z popredných svetových vedeckých časopisov a stránok. Mnohé témy, ktorým sme sa v časopise venovali
v minulosti, sú aktuálne doteraz.
Ako sa menia v čase témy a záujmy ľudí?
Ak sa vedecké či technické témy podajú vo
vhodnom čase a správnym spôsobom, môžu
zaujať aj širokú verejnosť. Napríklad počas
pandémie sú informácie z oblasti zdravotníctva a výskumu nového koronavírusu
medzi najvyhľadávanejšími. Keď sa objavia

horúce novinky z oblasti umelej inteligencie,
sú toho plné médiá a ľudí to zaujíma. Keď
štartuje do vesmíru ľudská posádka, je to
téma dňa. Témy záujmu sa teda, samozrejme, menia v čase. Platí však, že ľudí najviac
zaujíma to, čo sa ich nejakým spôsobom
dotýka. Preto sa usilujeme témy spracúvať
tak, aby bolo jasné, ako môže určitý objav
alebo výskum ovplyvniť život nás, obyčajných ľudí. Vtedy sa nám darí získať pozornosť aj tých čitateľov, ktorí by sa inak o danú
oblasť nezaujímali.
V súčasnosti rezonujú nové témy – pokroky v medicíne či farmakológii, v oblasti
umelej inteligencie, bioinformatiky, nanomateriálov a mnoho ďalších. Svet sa posúva
dopredu obrovskými skokmi a my musíme
na tieto zmeny ovplyvňujúce všetky oblasti
nášho života reagovať. Uvidíme, ako budú
naši nasledovníci spomínať o ďalších dvadsaťpäť rokov na súčasnosť.
Viete, kto sú vaši čitatelia?
Naši čitatelia sú, ako to už pri vzniku časopisu povedal pán Drobný, všetci zvedaví
ľudia bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie či bydlisko. Quark si môže prečítať žiak
základnej školy (i keď možno nebude rozumieť úplne všetkému), ale aj stredoškolák či
vysokoškolák. Učitelia ho môžu využiť ako
doplnkové čítanie pre žiakov alebo ako zdroj
informácií pri vyučovaní. Zaujať však môže
aj obchodníka, ktorý si ho prečíta v čakárni
u lekára, alebo právnika, keď sa potrebuje
odreagovať a chce sa dozvedieť niečo zaujímavé z úplne iného sveta, než v akom sa
denne pohybuje. Vieme, že medzi čitateľmi máme aj ľudí v staršom veku, ktorí majú
doma všetky vydania Quarku a ktorým aj
záujem o dianie vo svete nedovoľuje zostarnúť.
Akú dostávate spätnú väzbu?
Spätnú väzbu dostávame predovšetkým
v počte našich predplatiteľov, ale aj pri komunikácii mailom či na Facebooku. Príjemným
spestrením sú listy a pohľadnice, ktoré nám
pravidelne chodia do redakcie od niektorých
čitateľov, a tiež fotografie v rámci aktivity na
Facebooku s názvom Quark na cestách. Sme

vďační za každú jednu poznámku, pochvalu,
kritiku, ale aj za upozornenie na chybičku, ak
sa v texte vyskytne. Aj pozitívne, aj negatívne
ohlasy nás motivujú, aby sme sa ešte viac
usilovali a zlepšovali našu prácu.
Ako je to so záujmom o tlačenú či elektronickú verziu časopisu?
S nástupom smartfónov a neobmedzeného
prístupu na internet, samozrejme, stúpol aj
záujem o elektronickú verziu časopisu. Naši
čitatelia si môžu čítať aktuality na webstránke www.quark.sk, listovať v archívnych
číslach, kúpiť si DVD archív časopisu (1995
– 2019) a vyhľadávať si rôzne zaujímavosti. Komunikujeme s nimi aj prostredníctvom Facebooku.
Naďalej však máme predplatiteľov, ktorí nedajú dopustiť na klasické papierové
vydanie a každý mesiac netrpezlivo očakávajú nové číslo v poštovej schránke. To
nás teší, pretože tlačené čísla sa dostávajú
po prečítaní k ďalším a ďalším ľuďom, a tak
si ich prečíta viac čitateľov. Sme radi, že
medzi našimi predplatiteľmi sú napríklad
aj základné, stredné a vysoké školy. Tie si
Zo série Quark na cestách – Vyhliadková
veža Tokaj v Malej Tŕni, foto Renata Józsová

Mgr. Renata Józsová pracuje v časopise
Quark od roku 2016. Po skončení štúdia
psychológie na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave sa venovala najmä oblasti vzdelávania zamestnancov, ale aj
PR, marketingu a médiám. V roku 2017
sa stala iba treťou šéfredaktorkou
v histórii časopisu, keď vystriedala na
tejto pozícii prvých dvoch šéfredaktorov
– zakladateľa Eduarda Drobného (1995
– 2006) a jeho dcéru Janu Matejíčkovú
(2006 – 2016).

časopis predplácajú najmä pre učiteľov,
ktorým poslúži ako doplnkový materiál na
niektorých predmetoch, ale dostáva sa aj do
školských knižníc a čitární, kde si ho môžu
prečítať študenti.
Čo poháňa redaktorov časopisu pri práci?
Celý svet vedy a techniky je úžasný a neobsiahnuteľný. Nestačil by nám čas ani priestor,
aby sme sa dozvedeli a napísali úplne všetko.
Preto je pre nás v redakcii motivujúce stretá-

vať sa s vedcami, písať o nich, prinášať informácie o ich práci, dozvedať sa o tom, na čom
práve pracujú a aké výsledky dosiahli.
Ak to môžem zhrnúť aj za kolegov, našou
motiváciou je zvedavosť, ktorá nám prináša
porozumenie a poznanie sveta vedy. A nejde len o prehĺbenie toho nášho vlastného
poznania, ale najmä jeho sprostredkovanie
iným, našim čitateľom.
Aká je vízia Quarku do budúcnosti?
Za najdôležitejšie poslanie Quarku v súčasnosti považujem vyrovnávanie misky váh
v súvislosti s bujnejúcou konšpiračnou
scénou. Je dokázané, že sociálne siete
a neobmedzený prístup na internet okrem
uľahčenia komunikácie a dostupnosti rôznych zdrojov spôsobili aj to, že ľudia majú
problém odlíšiť fakty od výmyslov, nevedia
si overovať zdroje (mnohých to nikto neučil) a často uveria niečomu, čo má od reality
naozaj ďaleko. Chcela by som preto, aby
Quark pokračoval vo svojej misii a ponúkal
naďalej overené informácie od dôveryhodných vedcov a autorov. Aby bol zároveň
akýmsi učiteľom kritického myslenia a nútil
čitateľov zamýšľať sa nad tým, čo sa vo svete
vedy a techniky deje. Aby sa viac dostával do
škôl a podporoval čítanie ako také, predovšetkým však čítanie s porozumením, ktoré
je podľa výskumov tiež jedným z aktuálnych
problémov.
Pre toto všetko sme v redakcii presvedčení,
že Quark má svoje opodstatnenie, význam
a je potrebný. Dúfame, že náš časopis je
natoľko zaujímavý, atraktívny a moderný,
aby zaujal ďalšie tisícky čitateľov. Za to, že
sa dožil takého pekného veku, patrí vďaka najmä našim verným čitateľom. Ďakujeme aj všetkým našim autorom, vedcom
a výskumníkom, pretože bez nich by sme
nemali každý mesiac čo ponúknuť. A ďakujeme aj nášmu vydavateľovi Centru vedecko-technických informácií SR za podmienky, ktoré nám vytvára. Veríme, že Quark je
dôstojným popularizátorom vedy a techniky
na Slovensku. To už však musia posúdiť naši
čitatelia.
Rozhovor pripravila Tamara Leontievová
Veda na dosah
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Čo by mal
vedieť maturant
Test v tomto špeciálnom vydaní Quarku pri príležitosti Týždňa vedy
a techniky 2020 vám ukáže, ako pozorne ste vnímali články na
stránkach nášho časopisu v minulosti, do akej miery si pamätáte učivo
zo strednej školy, aký máte všeobecný prehľad, prípadne vám odhalí,
ktoré oblasti vedy sú vám najbližšie. Správne odpovede si môžete
overiť na strane 38.

1. Celé sa to začalo známym Veľkým
treskom. Astrofyzici pokladajú za počiatočný bod dejín vesmíru prvé miliardtiny
sekundy po prvotnom výbuchu. Došlo
k nemu približne pred
a) 8 miliardami rokov
b) 11 miliardami rokov
c) 14 miliardami rokov
d) 17 miliardami rokov
2. V starovekom Grécku vznikla predstava,
že všetko sa pohybuje vzhľadom na jeden
nemenný priestor a súčasťou tohto priestoru je naša planéta, vtedy chápaná ako rovná
doska. Autorom tohto tzv. absolutistického
pohľadu bol
a) Aristoteles
b) Archimedes
c) Euklides
d) Pytagoras
3. Za jedného zo zakladateľov bakteriológie sa považuje nemecký lekár Robert Koch
(1843 – 1910). Stal sa slávnym vďaka objavom pôvodcov cholery, moru a slezinovej
sneti (antraxu), no najmä objavu pôvodcu
obávanej choroby, ktorá v tom čase kosila
milióny ľudí. Svoj objav oznámil 24. marca 1882 a v roku 1905 zaň dostal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu. Išlo
o objav baktérie
a) tuberkulózy
b) čierneho kašľa
c) šarlachu
d) ovčích kiahní
4. Ozvenu spôsobuje odraz zvuku od pevnej
prekážky. Naše ucho je schopné rozoznať
dva po sebe nasledujúce zvukové signály, ak je medzi nimi časový odstup aspoň
viac ako 0,1 sekundy. Keďže rýchlosť zvuku
vo vzduchu je 340 m/s, ak chceme počuť
ozvenu, prekážka musí byť od zdroja zvuku
vzdialená aspoň polovicu
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a) z 34 metrov, t. j. 17 metrov
b) zo 40 metrov, t. j. 20 metrov
c) zo 46 metrov, t. j. 23 metrov
d) z 52 metrov, t. j. 26 metrov
5. Vek Zeme je kompromisom medzi odhadovaným vekom Slnečnej sústavy a vekom
najstaršieho minerálu nájdeného na Zemi.
Tým minerálom je
a) diamant
b) síra
c) kremeň
d) zirkón
6. O to, že z camery obscury vznikol skutočný fotografický prístroj sa zostrojením
achromatického dvojitého objektívu pričinil
a) Louis Daguerre
b) Jozef Maximilián Petzval
c) William Henry Fox Talbot
d) George Eastman
7. Jednotlivé vlohy sú zapísané v génoch.
Súbor všetkých génov organizmu sa nazýva
a) chromozóm
b) genotyp
c) RNA (ribonukleová kyselina)
d) rodokmeň
8. Keď sa blíži vozidlo so zapnutou sirénou,
jej tón stúpa, keď sa vzďaľuje, tón klesá.
Táto zmena výšky zvuku sa nazýva
a) Huygensov princíp
b) Heisenbergov princíp neurčitosti
c) Comptonov jav
d) Dopplerov jav
9. Dejiny chémie, ako pri iných vedných
odboroch, sa nevedomky začali na úsvite
dejín človeka – môžeme hovoriť o materiálovej chémii. Termín chémeia, čo je pravdepodobne základ pre súčasný pojem chémia,
sa objavuje v starovekých egyptských hieroglyfoch v súvislosti
a) s výrobou kovov
b) s výrobou keramiky

c) s poľnohospodárstvom
d) s balzamovaním mŕtvych
10. Napriek veku vesmíru i počtu galaxií
naďalej absentuje dôkaz o prítomnosti
mimozemských civilizácií. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Enrico Fermi poukázal
na tento paradox otázkou: Kde sú všetci?
Zjavný rozpor medzi vysokou pravdepodobnosťou existencie mimozemských
civilizácií a tým, že zatiaľ nie je akýkoľvek
dôkaz o kontakte s nimi, sa nazýva
a) paradox života
b) Fermiho paradox
c) vesmírny paradox
d) Hubblov paradox
11. Najviac skamenelín nájdeme v horninách
a) vyvretých
b) premenených
c) usadených
d) meteorických
12. Genetická informácia je živočíchovi
daná hneď na začiatku jeho vývoja a do
jeho smrti
a) sa nemení
b) sa znásobuje
c) sa zoslabuje
d) závisí od prostredia
13. Dinosaury žili
a) v starohorách
b) v prvohorách
c) v druhohorách
d) v treťohorách
14. Svoj vlastný hlas počujeme v hlave pri
bežnom rozprávaní úplne inak, ako keď je
nahratý na nejakom zvukovom zázname.
Môžu za to
a) kosti v našej lebke
b) technické nedostatky nahrávacieho
zariadenia
c) iné uhly prijímania zvuku
d) zdroj zvuku a jeho vzdialenosť

15. Za základ teoretickej fyziky sa považuje
najstaršia fyzikálna teória, ktorá si doteraz
zachovala pôvodný tvar. Označuje sa ako
a) klasická prírodoveda
b) astronómia
c) klasická mechanika
d) kvantová fyzika
16. Každý hmotný bod zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe,
kým nie je nútený vonkajšími silami tento
svoj stav zmeniť – tak znie
a) zákon akcie a reakcie
b) gravitačný zákon
c) zákon sily
d) zákon zotrvačnosti
17. V roku 2012 Rakúšan Felix Baumgartner
svojím slávnym skokom z okraja vesmíru
prekonal tri rekordy: dosiahnutú výšku, do
akej vystúpil riadený meteorologický balón
(39 044 m), výšku, z akej zoskočil zo špeciálnej ovládacej kapsuly balóna, a rýchlosť,
akou sa rútil na Zem (1 173 km/h). Štvrtý
rekord meraný dĺžkou voľného pádu však
neprekonal, drží ho Američan Joe Kittinger. Ten v roku 1960 letel strmhlav voľným
pádom 4 minúty a 36 sekúnd, čo je v porovnaní s Baumgartnerom viac
a) o 7 sekúnd
b) o 10 sekúnd
c) o 15 sekúnd
d) o 17 sekúnd
18. Nobelovu cenu za fyziku za vysvetlenie
fotoelektrického javu a rozpracovanie fotónovej kvantovej teórie svetla získal
a) Max Planck
b) Niels Bohr
c) Filip Lenard
d) Albert Einstein

c) čiernu a bielu farbu
d) ružovú a fialovú farbu

c) protónové číslo
d) hustota prvku

21. Atóm je najmenšia, chemicky nedeliteľná častica chemického prvku, ktorá je nositeľom jeho vlastností. Tento pojem zaviedol
a) Pytagoras
b) Platón
c) Démokritos
d) Euklides

24. Pri správnych podmienkach a osvetlení dokáže zdravé ľudské oko vidieť svetlo
sviečky na vzdialenosť až
a) 12,5 km
b) 22,5 km
c) 32,5 km
d) 42,5 km

22. Za otca modernej chémie sa označuje francúzsky chemik Antoine-Laurent
de Lavoisier (1743 – 1794), ktorý svojimi
výskumami okrem iného spôsobil úplný
pád flogistónovej teórie. Vytvoril chemickú terminológiu, je zakladateľ kalorimetrie
a termochémie. Patrí medzi 72 významných
vedcov, ktorých meno je zapísané na
a) Eiffelovej veži
b) priečelí budovy Inštitútu Francúzska
c) priečelí Sorbonny
d) priečelí Spoločného výskumného
centra (JRC)

25. V 14. storočí vypukli veľké morové epidémie v Dubrovníku a v Benátkach. Vtedy
vzniklo aj slovo karanténa, ktoré pochádza
z talianskeho quaranto, štyridsať. Štyridsať
znamenalo
a) 40-dňovú izoláciu
b) 40-míľové ochranné pásmo od mesta
c) 40-ročný zákaz stavieb v meste
d) 40 úmrtí denne

23. Dmitrij Ivanovič Mendelejev (1834
– 1907), objaviteľ periodického zákona
vlastností prvkov, sa už od začiatku svojej
vedeckej činnosti venoval systematike chemických prvkov. Bol presvedčený, že existuje zákonitá súvislosť, ktorá spája prvky do
jedinej sústavy. Došiel k záveru, že týmto
spojovateľom je atómová hmotnosť, ktorú vyjadruje
a) štruktúra elektrónových obalov
b) oxidačné číslo

26. Zakladateľ genetiky Gregor Johann
Mendel sa v roku 1850 prihlásil na učiteľské skúšky na univerzite vo Viedni. Celkovo
však neuspel, pretože nezložil skúšky
a) z chémie
b) z matematiky
c) z prírodopisu
d) z paleontológie
27. Slovo akustika pochádza z gréckeho slova akustikos, čo v preklade znamená
a) hrmot sveta
b) ten, čo spieva
c) pripravený počuť
d) narušené ticho
R

19. Francúzsky chemik a biológ, objaviteľ
princípov očkovania, mikrobiálnej fermentácie a pasterizácie Louis Pasteur (1822
– 1895) dokázal, že choroby skutočne spôsobujú mikroskopické organizmy. Jeden
z najvýznamnejších Pasteurových úspechov
bola jeho metóda očkovania proti besnote,
ktorú spôsobujú
a) baktérie
b) vírusy
c) bacily
a) sinice
20. Farbosleposť (daltonizmus) je porucha
farebného videnia ľudského oka. Dedičnosť
sa viaže na chromozóm X, to znamená, že
ak je nositeľka žena, je 50 % šanca, že bude
mať farboslepých synov. V prípade, že muž
je daltonik, synovia budú mať 50 % šancu,
že budú farboslepí, dcéry budú zdravé. Najčastejším prípadom daltonizmu je neschopnosť rozlíšiť
a) červenú a zelenú farbu
b) žltú a zelenú farbu
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NOVÉ KNIHY
Milan Sikirica:
Pokusy pre mladých výskumníkov

Randall Munroe:
Ako na to

Prečo je obloha modrá? Ako sa vyrába domáca zmrzlina? Na akom princípe funguje hasiaci
prístroj? Čo spôsobuje kyslé dažde? Ako vzniká
dúha? Prečo sa smrad šíri tak rýchlo?
Pomocou 70 jednoduchých pokusov si
vysvetlíme chemické a fyzikálne javy okolo nás.
Vyrobíme si sopku, lízanku, atrament, lepidlo,
ozdoby, kameru aj domácu batériu. Preskúmame zloženie červenej
kapusty, mydla aj slimačej ulity. Zázračnými experimentmi zmeníme
farbu kvetu, pretiahneme vajce cez hrdlo fľaše a zhasneme sviečku
bez sfúknutia.
(176 strán, 12,40 €)

Každá úloha sa dá vykonať správnym aj nesprávnym spôsobom. No vždy existuje aj tretí spôsob,
pri ktorom sa človeku rozum zastaví. A práve na
ten sa zameriava kniha Ako na to, plná nepraktických návodov na kadečo, od pristávania
s lietadlom až po kopanie jám.
Autor bestsellerov a karikaturista Randall
Munroe v nej napríklad vysvetľuje, ako predpovedať počasie na základe rozboru pixelov
fotografií zverejnených na Facebooku. Naučí vás, ako zo zvyškovej
rádioaktivity zubov určíte, či patríte do generácie ľudí narodených
v období 1944 až 1964 alebo 1980 až 1994. Poradí, ako si teleskopom
vyhotoviť selfie alebo prejsť cez rieku tak, že z nej vyvaríte vodu.
A keď už budete mať tejto knihy plné zuby, predostrie vám možnosti
jej likvidácie, nevynímajúc jej rozpustenie v oceáne, premenu na paru,
využitie tektonických platní na jej podsunutie do zemského plášťa
alebo jej vypustenie k Slnku.
Munroe skúma komplikované riešenia jednoduchých úloh, čím sťažuje život sebe aj čitateľom, ale zároveň ich nabáda na preskúmanie
najabsurdnejších hraníc možného – rovnako ako sa mu to podarilo
v knihe Čo keby.
Kniha Ako na to, naplnená ostrovtipnou faktografiou a zábavnými
ilustráciami, ukazuje netradičnú cestu k lepšiemu pochopeniu vedeckých a technických stránok všedných vecí. Pritom poteší dušu a rozšíri
myšlienkové obzory.
(320 strán, 11,92 €)

Aitziber Lopez:
Vynálezkyne a ich vynálezy
Vieme dosť veľa o všeličom, čo vynašli muži. Teraz
je čas spoznať aj niektoré vynálezkyne!
Zamysleli ste sa niekedy nad predmetmi, strojmi či
kusmi nábytku, ktoré sú všade okolo vás? Každú
vec musel ktosi vymyslieť. A mnohé z nich navrhli
ženy – dievčatá, ktoré chceli zlepšiť svet. Nedá sa
hovoriť o všetkých vynálezoch a vynálezkyniach, ale
v tejto knihe nájdete pekný a zábavný výber. Tak
poďte bližšie a nechajte sa inšpirovať svetom pokroku!
(40 strán, 7,28 €)
Knihy z vydavateľstva PERFEKT si môžete objednať na
www.perfekt.sk so zľavou 20 %.

Kolektív:
Ako sa vyznať vo vede, technike a technológiách
Vďaka postupným vysvetleniam a žartovnej grafike
porozumiete vede, technike a technológiám rovnako ľahko, ako ste sa naučili abecedu. Postupujte
podľa očíslovaných krokov a dozviete sa všetko od
atómov a DNA až po prúdové motory a vakcíny.
Kniha pomáha rozvíjať zručnosti z oblasti vedy,
techniky, technológií a matematiky.
(320 strán, 24,90 €)

Knihy z vydavateľstva IKAR si môžete kúpiť na www.bux.sk
so zľavou 14 %.
Vyhodnotenie testu zo strany 36-37:
Správne odpovede:
1c, 2a, 3a, 4a, 5d, 6b, 7b, 8d, 9d, 10b, 11c, 12a, 13c, 14a, 15c, 16d,
17d, 18d, 19b, 20a, 21c, 22a, 23c, 24b, 25a, 26c, 27c

Axel Gutjahr:
Vtáky v záhrade – Pozorovať, spoznávať, ochraňovať
Drozdy, pinky či škorce – veľa vtáčích druhov nás
dokáže uchvátiť svojím pestro sfarbeným perím
a krásnym spevom. Ktoré druhy môžete celoročne
pozorovať vo svojej záhrade a aktívne ich podporovať pomocou vtáčích búdok, hniezdnych pomôcok
a prikrmovaním?
To všetko vám ukáže tento praktický sprievodca.
Vďaka viac ako 70 obrázkom najčastejšie sa vyskytujúcich tuzemských záhradných druhov získate množstvo informácií na ich
identifikovanie a pozorovanie. V odborných textoch sa dozviete
všetko potrebné o ich živote a o tom, ako vychovávajú svoje mláďatá. Okrem toho tu nájdete ľahko zrozumiteľné návody na stavbu
hniezdnych pomôcok a množstvo rád a odporúčaní, ako zo záhrady
spraviť neodolateľné miesto pre vtáky.
(160 strán, 11,90 €)
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ÚLOHA č. 4

HISTORICKÝ KALENDÁR
počas Týždňa vedy a techniky
9. 11. 1695 sa v Kežmarku narodil
Daniel Fischer, slovenský prírodovedec a lekár. Zaoberal sa okrem
iného prípravou liečiv, pripravil tzv.
karpatský olej z limby a kosodreviny. Napísal aj rozsiahlu správu
o epidémii kiahní na Slovensku
v rokoch 1740 až 1742. Zomrel
v roku 1746.
10. 11. 1909 zomrel Fridrich Dohnány,
prírodovedec, profesor bratislavského lýcea, priekopník steno- Valentin Haüy (1745 –
grafie. Zriadil prvé školské rönt- 1822), foto wikipédia
genologické laboratórium v Uhorsku. Narodil sa v roku 1843
v Sobotišti.
10. 11. 1915 zomrel Benjamín Winkler, geológ, v rokoch 1877 – 1899
profesor Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici,
účastník geologického mapovania monarchie, ako prvý opísal
minerál devillín, usporiadal prírodovedné zbierky Banskoštiavnickej akadémie podľa chemického systému a rozšíril ich na
svetovú úroveň, zaoberal sa teóriou vzniku rudných žíl. Narodil
sa v roku 1835 v Uhorských Raslaviciach.
11. 11. 1875 sa narodil Vesto Slipher, americký astronóm, ktorý
ako prvý vykonal meranie radiálnych rýchlostí galaxií, kľúčové
pre neskorší objav expanzie vesmíru. V roku 1912 pozoroval
posun spektrálnych čiar galaxií a objavil galaktický červený
posun. Korelácia červeného posunu a vzďaľovania sa objektov, v súčasnosti nazývaná Hubblov-Lemaîtrov zákon, sa stala
základom modernej kozmológie. Zomrel v roku 1969.
11. 11. 1899 sa v Tvrdošíne narodil Ján Martin Novacký, slovenský
prírodovedec, botanik a ochranár, univerzitný profesor a prvý
rektor Vysokej školy lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva v Košiciach, v rokoch 1950 – 1956 riaditeľ Botanickej
záhrady UK v Bratislave, prispel ku kodifikácii slovenskej botanickej terminológie. Zomrel v roku 1956.
11. 11. 1973 zomrel Artturi Illmari Virtanen, fínsky biochemik, venoval
sa výskumu v agrochémii, hľadal metódy skladovania krmív
a objavil metódu ich konzervovania (metóda AIV), ktorá sa rozšírila v Európe a prispela k zvýšeniu produkcie mlieka, nositeľ
Nobelovej ceny za chémiu. Narodil sa v roku 1895.
12. 11. 1926 sa v Chtelnici narodil Karol Kapeller, slovenský lekár,
pedagóg, profesor na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, priekopník elektrónovej mikroskopie na Slovensku, zameraný na
štúdium autonómneho nervového systému.
12. 11. 1916 zomrel americký astronóm Percival Lowell. Venoval sa
štúdiu Marsu a predpovedal existenciu Pluta, ktoré objavili 14
rokov po jeho smrti. Narodil sa v roku 1855.
12. 11. 2000 zomrel holandský matematik a strojný inžinier Jacob
Willem Cohen, známy množstvom článkov a niekoľkými knihami z oblasti teórie hromadnej obsluhy. Narodil sa v roku 1923.
13. 11. 1745 sa narodil Valentin Haüy, ktorý založil v Paríži prvú školu
pre nevidiacich, bol zakladateľom systematickej výchovy nevidiacich. Jeho študentom bol aj Louis Braille. Zomrel v roku 1822.
13. 11. 1912 sa v Komárne narodil akademik Viliam Thurzo, slovenský
lekár, onkológ, profesor na Lekárskej fakulte UK v Bratislave,
zakladateľ onkologických výskumov a onkovirológie na Slovensku. Zomrel v roku 1984.
14. 11. 1716 zomrel Gottfried Wilhelm Leibnitz, nemecký polyhistor,
predchodca počítačovej éry. Zverejnil objav diferenciálneho

a integrálneho počtu, ktorý urobil nezávisle od Isaaca Newtona.
Zaviedol viacero matematických pojmov a symbolov, zostavil
počítací stroj. Narodil sa v roku 1646.
14. 11. 1748 sa v Smolníku narodil Leopold Anton Ruprecht, hutný
odborník, chemik, mineralóg, prednášal na Banskej akadémii
v Banskej Štiavnici. Zomrel v roku 1814.
14. 11. 1863 sa narodil Leo Hendrik Baekeland, belgicko-americký
chemik, vynálezca bakelitu. Zomrel v roku 1944.
14. 11. 1891 sa narodil Frederik Grant Banting, kanadský fyziológ,
držiteľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu, ktorú získal
spoločne s profesorom J. Macleodom za objav inzulínu. Zomrel
v roku 1941.
15. 11. 1630 zomrel Johannes Kepler, nemecký astronóm a matematik, ktorý objavil základné zákony pohybu planét, spracoval
astronomické tabuľky a prispel aj k teórii optiky (Keplerov ďalekohľad). Narodil sa v roku 1571.
15. 11. 1738 sa narodil William Herschel, anglický astronóm nemeckého pôvodu. Objavil planétu Urán a vypracoval teóriu hmlovín
a vývoja hviezd. Dokázal, že naša slnečná sústava sa pohybuje
vesmírom, objavil infračervené žiarenie a zostrojil viac ako 400
ďalekohľadov. Zomrel v roku 1822.
15. 11. 1901 sa v Chtelnici narodil František Kozmál, slovenský
chemik, profesor na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT
v Bratislave; zameriaval sa na základný výskum dreva a jeho
technologické spracovanie. Zomrel v roku 1970.
15. 11. 1959 zomrel Charles Thomson Rees Wilson, škótsky fyzik
a meteorológ známy svojím vynálezom hmlovej komory,
prístroja na zviditeľnenie elektricky nabitých častíc, nositeľ
Nobelovej ceny za fyziku spolu s A. H. Comptonom. Narodil sa
v roku 1869.
R
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ČÍTANIE Z NOVEJ KNIHY

Najznámejšie experimenty
vo fyzike
To nemyslíte vážne! A na takéto hlúposti sa dávajú peniaze?
Toto robia vedci? To mi vysvetli, prečo radšej nerobia niečo
užitočné. Hm? Kto a kedy bude potrebovať takéto niečo?

T

akže... Viete čo (okrem iného)
skúmal Albert Einstein? Skúmal,
prečo sa Merkúr točí okolo Slnka
tak, ako sa točí. A viete, čo skúmal
Erwin Schrödinger? Akým spôsobom sa
častice pohybujú v priestore. No a poznáte
Michaela Faradaya? Že nepoznáte? To bol
vedec, ktorý bol zvedavý na to, čo sa deje
v prázdnom priestore medzi magnetom
a drôtom.
Načo nám je dobré vedieť,
že Merkúr sa točí okolo Slnka
nejako divne a inak, než sme si
mysleli? Načo je dobré vedieť,
ako sa šíria častice v priestore? Veď väčšina ľudí ani nevie,
čo sú častice, ani že sa šíria
v priestore. Skrátka – prečo sa
veda zapodieva takýmito vecami a nie iba niečím praktickým?
Prečo niektorí vedci skúmajú
veci akoby odtrhnuté od každodenného života?

ČO Z TOHO
BUDEME MAŤ?

Hrdinami knižky, ktorú vydávame aj s vašou pomocou,
sú štyria spolužiaci. Doobeda
majú školu, poobede trochu
tiež. Potom idú domov a niektorí z nich si píšu domáce úlohy.
Iní zase píšu spolužiakom, že čo
na domácu úlohu vlastne majú
robiť, lebo nedávali pozor. No
a ak nejdú niekam von, sú až do
večera online. Ale dnes idú všet40
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ci štyria domov okľukou cez mesto. Jeden
z nich musí v meste počkať na mamu –
musia ísť k zubárovi pre nejakú kartu (alebo
čosi také) a potom kúpiť mladšej sestre do
školy papuče (alebo čosi také).
Cukráreň je plná ľudí, šálky s čajom štrngocú, vzadu v rohu niekto telefonuje. V rádiu
hrajú niečo fakt dosť dobré, ale prerušia to
správy, že na Marse pristálo nejaké vozidlo
a...
– Čože?
– Že na Marse pristálo nejaké vozidlo.
– A čo tam bude robiť?
– Nejaké kamienky tam bude zbierať, či čo.
– A to už je na čo dobré? Čo z toho budeme
mať?
Čo teda vlastne robia vedci v práci? A ako
sa to týka štyroch spolužiakov v meste? Alebo ich kamošov? Alebo nejakého pána, ktorý
ide okolo so psom? A týka sa ich to vôbec?
Je celkom možné, že väčšina z nás sa už vo
svojom okolí stretla s otázkou No a načo už
je toto dobré? Možno sme si tú otázku neraz
položili aj my sami, keď sme sa v novinách
alebo na internete dočítali o nejakom vedeckom objave. A čudovali sme sa, keď bol

tento objav opísaný ako niečo mimoriadne
alebo prevratné. Ba čo viac: všetci vedci sa
zhodli, že ten objav je niečo dlho očakávané.
No a my sami sme si ani nevedeli predstaviť, načo je taký objav dôležitý. Vlastne sme
tomu celému ani trochu nerozumeli.

O AUTOROCH A KNIHE

Autormi knihy sú Samuel Kováčik a Ján Kurinec. S. Kováčik je teoretický fyzik, zakladateľ
projektu Vedátor. Študoval teoretickú fyziku
na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. V roku 2017 založil
platformu pre vedcov na popularizáciu vedy
Vedátor, ktorá prináša blogy, popularizačné
vedecké prednášky aj podcasty. J. Kurinec,
výtvarník a ilustrátor, zbožňuje vedu rovnako ako výtvarné umenie a je spoluautorom
knihy Klikal som a čítal som, ktorú sa podarilo
vydať vďaka kampani na StartLabe.
Obaja autori sľubujú, že nikto z čitateľov
túto knižku nebude musieť vrátiť na policu
len preto, že jej nerozumie. A každé cudzie
slovo, ktoré sa v nej objaví, vysvetlia správne
a hlavne jednoducho.
Kniha má spolu 70 strán. Cieľovou skupinou sú deti stredného školského veku medzi
11/12 – 14/15 rokov a hoci je v prvom rade
určená deťom, isto v nej nájdu zaujímavé
informácie aj ich rodičia, učitelia a široké
okolie. Do tlače sa kniha dostane v novembri
a v januári by sa mala ocitnúť v rukách svojich čitateľov. Ak máte záujem, ešte stále si ju
môžete objednať na stránke www.startlab.sk
a podporiť tým jej vydanie.
Kniha vyjde v januári 2021 v edícii
Veda pre deti.

Súťažná otázka
Ak nám do 31. decembra 2020 pošlete
správnu odpoveď na otázku:
Napíšte aspoň tri známe vedecké
experimenty, mená ich autorov
a čomu sa venovali.
zaradíme vás do žrebovania o knihu Samuela Kováčika a Jána Kurinca: Najznámejšie
experimenty vo fyzike z edície Veda pre deti.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark,
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.
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