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Prečo Deň otvorených dverí?
Tradičný Deň otvorených dverí na FMFI UK, organizujeme každoročne od vzniku fakulty (1980). Ostatných
20 rokov to býva v prvú júnovú stredu. Navštevujú nás hlavne žiaci stredných škôl. Výnimkou nie sú ani celé
triedy so svojimi učiteľmi (väčšinou našimi absolventmi). Program sa snažíme pripraviť tak, aby bol pre žiakov
príťažlivý, zábavný a aj (nenápadne) poučný. Sme radi, ak žiaci počas programu aktívne reagujú, kladú otázky,
ba „účinkujúcim“ aj spontánne zatlieskajú. DOD pokladáme za jednu z príležitostí ako poukázať na to, že
matematika a fyzika nie sú ľahké disciplíny, ale ani nie sú určené výhradne tzv. „kockáčom“. Zvládnuť štúdium
na „matfyze“ môže s veľkou pravdepodobnosťou každý, kto nemal väčšie problémy s matematikou a fyzikou
na strednej škole. Odmenou mu budú široké možnosti uplatnenia sa v praxi. Matematici a fyzici sú dnes vyhľadávanými a platnými členmi kolektívov, ktoré riešia problematiku v základnom výskume (všeobecne, nie len vo fyzikálnych, či matematických disciplínach), v aplikovanom výskume, v priemysle, ekonomike, finančníctve.
Človek často kráča cestou najmenšieho odporu. V mnohých prípadoch tak nedosiahne vytúžený cieľ. Tak
je to aj v prípade štúdia na vysokej škole. Na Slovensku máme v súčasnosti 33 vysokých škôl. Sú medzi nimi
aj také, kde možno polovica absolventov je nezamestnaná a mnohí sa zamestnajú na miestach, kde im stačí
stredoškolské vzdelanie. Absolventi „matfyzu“ taký problém nemajú a nemali ho ani v minulosti.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky patrí počtom študentov medzi stred na Univerzite Komenského.
Počet zapísaných do prvého ročníka mierne kolíše a mení sa tiež skladba študentov. Pred pár rokmi bolo najviac informatikov. Ich počet mierne klesol, keď sa zvýšil počet vysokých škôl s možnosťou štúdia informatiky.
Stúpol záujem o matematiku a fyziku, napriek tomu študentov informatiky máme najviac. Čo je alarmujúce
z hľadiska spoločnosti, je pokles záujmu o štúdium učiteľstva, najmä matematiky a fyziky. Z niekdajších počtov
okolo 100 máme dnes v prvom ročníku 10. Žiaľ tento stav odráža postoj spoločnosti k učiteľskému povolaniu
ako celku, na čo môžeme všetci v blízkej budúcnosti riadne doplatiť.
V roku 2011 sme sa rozhodli organizovať každý rok okrem tradičného DOD ešte jeden, nazvali sme ho
„zimný“ (február). Pozývame naň hlavne študentov maturitných ročníkov, ktorí sa v tom čase práve rozhodujú
o ďalšom štúdiu a svoju budúcnosť vidia v profesiách, ktoré vychádzajú zo znalostí matematiky, fyziky, či
informatiky. Na piatom ročníku (11. február 2015) nás potešila účasť okolo 280 maturantov.
Odpoveď na otázku v nadpise je obsiahnutá v predchádzajúcom texte. Stručne povedané, DOD je jedna
z viacerých aktivít, ktorými sa snažíme získať informovaných študentov. Študentov, ktorí vedia, že štúdium
na „matfyze“ nie je ľahké, ale pre nich zvládnuteľné a že im zabezpečuje dobrú perspektívu po absolvovaní.
Martin Belluš
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Účasť okolo 280 maturantov nás potešila. Každý návštevník dostal po
príchode na fakultu program DOD s časovým rozpisom (aby si mohol
vybrať z prednášok a prezentácií jednotlivých katedier to, čo ho najviac
zaujíma) a viacero materiálov o fakulte a štúdiu na nej. Fakultu ako dlhodobo najlepšiu na Slovensku predstavil dekan prof. Jozef Masarik. Poukázal
na viaceré vynikajúce výsledky pracovníkov fakulty vo vedeckom výskume
a zdôraznil, že sa na nich podieľajú aj niektorí študenti, nielen doktorandi, u
ktorých je to samozrejmé. Nezanedbateľná je aj možnosť študentov absolvovať časť štúdia na popredných zahraničných univerzitách. Absolventi fakulty
nemajú problémy s uplatnením sa v praxi. Vedúca Študijného oddelenia
Ing. Iveta Gašparová informovala o prijímacom konaní na AR 2015 – 2016
a o možnostiach prijatia bez prijímacej skúšky.
O charakteristikách študijných programov a uplatnení absolventov hovorili
doc. Igor Melicherčík (matematika), doc. Sebastián Ševčík (fyzika) a
RNDr. Zuzana Berger Haladová (informatika).
Nasledovalo šesť populárne náučných prednášok: doc. Richard Kollár –
„Načo je nám matematika?“, Mgr. Alois Sokol – „Downbursty – silné
zostupné pohyby vzduchu spojené s búrkovými oblakmi“, Mgr. Pavel
Petrovič – „Umelá inteligencia v robotike“, RNDr. Martina Bátorová –
„Ako si nenaraziť nos pri zrážke s geometriou“, doc. František
Kundracik – „Prečo nielen gitaru, ale aj luk treba naladiť“ a RNDr.
Michal Foríšek – „Práce našich študentov“ vzbudilo pozornosť
poslucháčov a nešetrili ani potleskom.
V ponuke boli aj návštevy niektorých laboratórií pre individuálne
dohodnuté exkurzie: Virtuálne Laboratórium (Katedra aplikovanej
informatiky)
–
RNDr. Stanislav Stanek, Laboratórium bionanotechnológií (Katedra
jadrovej fyziky a biofyziky) – Mgr. Zuzana Garaiová a Laboratórium
tandemového urýchľovača (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky) – RNDr.
Miroslav Ješkovský.
Deň otvorených dverí – letný
Tak ako každoročne, od vzniku fakulty (1980), pozývame Vás a Vašich
žiakov na DOD v tradičnom termíne (prvá júnová streda, tento rok je to
3. jún). Program začína o 9:00 príhovorom nášho dekana prof. Masarika.
Nasleduje stručná informácia o možnostiach štúdia na FMFI UK. Základné
informácie o štúdiu a prijímacom pokračovaní budú pre záujemcov k dispozícii aj v tlačenej podobe. Ďalej odznejú 3 populárno-náučné 45 minútové
prednášky z matematiky, fyziky a informatiky. Na záver spoločného programu
sa návštevníkom krátko prihovoria súčasní študenti fakulty. Cez prestávku
(cca 12:00 až 12:30) sa môžu jednotlivci i skupiny návštevníkov prihlásiť
na exkurzie na niektorých pracoviskách, ktoré ponúknu katedry. Podrobný
program vrátane exkurzii bude prístupný na fakultnej stránke 3 týždne
pred DOD.
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Spomienka na profesora Štefana Šára
Profesor Štefan Šáró bol jedným z prvých slovenských jadrových fyzikov. V odbornej verejnosti bol asi
najviac známy ako spoluobjaviteľ superťažkých prvkov v experimentoch v GSI Darmstadt, na ktorých pracovali
aj fyzici z JINR Dubna a našej fakulty. O tom sa písalo inde.
Tu chcem spomenúť jeden Štefanov objav, ktorý bol dôležitý pre život chalupárov v osade Bukovec pri obci
Motyčky, asi 8 km smerom od Donovál k Banskej Bystrici. V osade sme mali časté problémy s vodou a vzniklo
podozrenie, že na vodovodnej trubici je možno diera. Cieľom Štefanovho experimentu bolo nájsť dieru a – ak
sa nájde – tak ju opraviť. Situácia je znázornená na obr. 1.
Osada Bukovec je v úzkom údolí, ktoré postupne stúpa, na obrázku smerom doprava. Nad osadou je
rezervoár na vodu so slabým prítokom podpovrchovej vody. V lete, keď málo prší je voda vzácna. Z rezerváru
vychádza hadica, na obr. 1 je modrá (sivá). Z hadice vedú k jednotlivým domom prípojky, ktoré na obrázku
nie sú znázornené. Na výtoku vody z rezerváru je ventil, ktorý sa dá zavrieť tak, že voda z rezerváru nevyteká.
Štefanova idea spočívala v nasledujúcom. Počkať si na čas, keď je v osade málo chalupárov a ak nejakí sú
prítomní, požiadať ich, aby nepúšťali vodu. Podvečer otvoriť na rezervoári ventil tak, aby sa napustila celá
hadica s vodou a potom vodu zavrieť a počkať do rána. Ak je v hadici diera, voda nad dierou vytečie do zeme,
ale pod dierou voda ostane.
Polohu diery možno nájsť potom tak, že k najnižšiemu domu (to bol náš spoločný) pripojíme hadicu a
zistíme do akej výšky voda v hadici stúpne. Na obr. 2 je táto hadica znázornená ako modrá (sivá) časť stúpajúca
rovno hore, vľavo na obrázku. V skutočnosti si hadicu môžeme zahnúť ľubovoľne, hladina v nej bude vždy
na úrovni diery.
Na obr. 3 je záber skutočného merania. Výška vodováhy je taká ako je výška v hadici pri rebríku. Vodováha
ukázala na jedno mieste na ceste, kde by mala byť v hadici diera. Bolo ešte potrebné urobiť korekciu na to, že
hadica viedla asi meter pod cestou, aby v nej voda nezamŕzala. Potom bolo potrebné začať na podozrivom
mieste kopať. Ukázalo sa, že zem bola vo výkope vlhká a po ďalšom kopaní sa objavila aj hadica a naozaj
v nej bola diera. Po zaplnení diery bolo v osade viac vody a viac spokojnosti.
Situácia na obr. 3 vydržala len chvíľu, pretože potom na rebrík postupne vyliezli všetky deti aj dospelí a
odborne sa venovali pozorovaniu.
Ján Pišút

Fyzikálne listy

4

„Horúci ľad“
V tomto príspevku by sme radi ukázali prípravu látky s názvom ,horúci ľad‘. Aktivita je vhodná pre použitie
na hodinách fyziky na ZŠ. Pripravíme si tak materiál so zaujímavými vlastnosťami: teplota tuhnutia je 58 °C,
je možné ho podchladiť pri zachovanom kvapalnom stave až na teplotu okolo 0 °C. Keď v tejto podchladenej
kvapaline vznikne kryštalické jadro, celý roztok takmer okamžite stuhne, pričom sa zohreje na teplotu 54 °C
a do okolia uvoľní teplo. Toto tuhnutie možno pozorovať v reálnom čase. Pri tuhnutí horúceho ľadu pozorujeme paradox: celý čas z látky odoberáme teplo a znižujeme tak jej teplotu, až napokon zamrzne. Avšak keď
zamrzne, miesto toho aby teplota ďalej klesala, zrazu prudko stúpne.
Horúci ľad je roztok octanu sodného vo vode. Ten má široké použitie v chemickom a potravinárskom priemysle. Octan sodný je bezpečná látka. Môžeme ho použiť na jednoduchý demonštračný experiment, pri ktorom
pozorujeme uvoľňovanie tepla pri zamŕzaní kvapaliny.
V článku uvádzame príklad začlenenia práce s horúcim ľadom do vyučovacieho procesu fyziky pre 7. až 9.
ročník ZŠ a návod na výrobu horúceho ľadu v domácich podmienkach. Návod možno použiť aj v rámci medzipredmetového žiackeho projektu z fyziky a chémie.

Horúci ľad na hodine fyziky
Zamŕzanie horúceho môže byť pre žiakov zaujímavé, nakoľko na vlastné oči a v reálnom čase môžu vidieť,
že kvapalina od okamihu dotyku prstom postupne zamŕza. Môžeme pozorovať príčiny postupného zamŕzania,
postupné zamŕzanie a prostredníctvom sledovania nárastu teploty aj uvoľňovanie energie (Obr. 1).

Obr. 1 Postupné zamŕzanie horúceho ľadu

V rámci prípravy žiakov na prácu s horúcim ľadom prediskutujeme, aké druhy skupenstva látok žiaci
poznajú. Potom sa sústredíme na zamŕzanie látok. Ako špeciálny prípad si vyberieme zamŕzanie vody. Žiaci
vedia, že platí:
LT = m·lT
kde LT je skupenské teplo tuhnutia v kJ, m je hmotnosť látky v kg a lT je merné skupenské teplo tuhnutia v kJ/kg.
Čo tento vzťah pre žiakov znamená? Keď ľad zamŕza, spotrebúva alebo uvoľňuje teplo? Ako to zistíme?
Tak, že odmeriame teplotu ľadu tesne po zamrznutí. To sa však v bežných podmienkach s vodou realizovať
nedá, preto ju nahradíme inou kvapalinou, ktorá sa na vodu podobá.
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Pri skúmaní látky zvanej horúci ľad, ktorá je presýteným a podchladeným roztokom octanu sodného, môžeme
pozorovať takmer okamžité zamŕzanie. K zamrznutiu dôjde vtedy, keď do podchladenej kvapaliny pridáme
kryštalické jadro. To môže byť náš prst, malý kúsok kryštálu octanu sodného alebo malá nečistota. Ak by
v kvapaline nebolo žiadne kryštalické jadro, nezamrzla by. To sa dá demonštrovať tak, že prelejeme horúci
ľad z jednej nádoby do druhej. Pri tomto je však nevyhnutné, aby obe nádoby boli dokonale čisté. Tiež sa to
dá ukázať vložením a vybratím čistého a zaobleného objektu do/z horúceho ľadu, bez toho, aby došlo k zamrznutiu kvapaliny. Na kryštalickom jadre vznikne zárodok kryštálu, ktorý rastie do všetkých smerov. Rastie
kvôli tomu, že samotný povrch kryštálu je miestom pre vznik ďalších kryštálov (Obr. 2).

Obr. 2 Kryštály horúceho ľadu pripraveného z octu a sódy bikarbóny

Podobným spôsobom ako mrzne (kryštalizuje) voda, vznikajú pri kondenzácii vodnej pary kvapky dažďa.
Na to aby vznikla kvapka, potrebujeme mať vysokú vlhkosť vzduchu, avšak to by ešte kvapka nevznikla. Tak
ako? Voda sa naviaže na kondenzačné jadro, ktorými sú vo vzduchu malé prachové častice. K takto vzniknutej
kvapke sa pridávajú ďalšie molekuly vody, čím sa kvapka zväčšuje.
Pri zamŕzaní sledujeme nárast teploty horúceho ľadu. Napríklad z približne 10 °C na 54 °C. (Obr. 3) Je to
cítiť aj bez merania teplomerom, preto sa horúci ľad používa ako náplň do ohrievačov rúk. Teplota horúceho
ľadu sa dá odmerať pred aj po zamrznutí. Na odmeranie teploty je vhodné použiť čistý a oblý teplomer.
Použitie VinciLabu alebo MoLabu (digitálnych meracích zariadení z balíka Coach od výrobcu CMA) so senzormi teploty je vhodné, nakoľko môžeme zaznamenať a vyhodnotiť priebeh zmeny teploty aj spätne pomocou
grafu (Obr. 4). Z rozdielu teploty vieme určiť, či ľad pri zamrznutí teplo od okolia prijme, alebo mu ho odovzdá.
Keď má teleso vyššiu teplotu ako okolie, odovzdáva teplo svojmu okoliu. To pozorujeme pri horúcom ľade.
Podobne aj keď zamrzne voda, tak uvoľní teplo do svojho okolia.

Obr. 3 Meranie teploty práve zamrznutého horúceho ľadu

Obr. 4 Zmena teploty horúceho ľadu znázornená v grafe
(snímka z datalogeru MoLab)
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Touto aktivitou môžeme žiakom ukázať, že v prírode existuje teplo premeny skupenstva, a že je treba s ním
počítať pri tuhnutí, topení, kondenzácii, vyparovaní, sublimácii a desublimácii.
V prílohe prikladáme pracovný list pre žiaka, ktorý môžete použiť pri aktivite s horúcim ľadom na vašom
vyučovaní.
Príprava octanu sodného z octu a sódy bikarbóny
Na vytvorenie 100 ml roztoku octanu sodného potrebujeme 1 l vody a približne 7 vrecúšok sódy bikarbóny
(cca 100 g). Naším cieľom je vytvoriť presýtený a podchladený roztok sódy bikarbóny v octe, čím vytvoríme
presýtený a podchladený roztok octanu sodného vo vode.

Obr. 5 Suroviny na prípravu horúceho ľadu

Obr. 6 Ohrievač rúk obsahujúci horúci ľad (Wikipédia)

Takmer všetok ocot a aj sódu bikarbónu opatrne zmiešame. Trochu octu si však odložíme nabok, lebo ho
budeme potrebovať na predfinálnu úpravu roztoku. Pri pridávaní sódy do octu sa uvoľňuje CO2 (oxid uhličitý),
ktorý vytvára penu. Tá môže pri neopatrnej manipulácii z nádoby vykypieť.
Takto pripravený roztok dáme variť a necháme vrieť približne ½ hodinu. Odparovaním sa z neho vylúči
voda, čím vytvoríme presýtený roztok octanu sodného. Či je roztok dostatočne presýtený, poznáme podľa
toho, že na jeho povrchu sa začne tvoriť jemná škrupinka.
Tento roztok je už takmer pripravený. Stačí ho podchladiť (napríklad v chladničke) a môžeme ho použiť
na pokusy. Predtým však doňho ešte pridáme približne 3 polievkové lyžice octu, aby sme škrupinku, ktorá sa
na povrchu roztoku vytvorila, rozpustili.
Výsledná farba roztoku je hnedá až tmavo hnedá. To je spôsobené tým, že sme použili ocot, ktorý v sebe
obsahuje cukor. Tento cukor nám pri varení prihorel, čo vyústilo do tmavohnedého zafarbenia roztoku.
Spôsob prípravy je pomerne jednoduchý, avšak je pomerne časovo náročný. Vyvarený ocot spôsobuje silný
zápach, preto je pri tomto procese potrebné dobré vetranie priestorov, v ktorých sa roztok varí, prípadne si
horúci ľad môžeme pripraviť v školskom chemickom laboratóriu s digestorom.
Ako veľmi účinný spôsob urýchlenia procesu výroby horúceho ľadu sa ukázalo použitie rýchlovarnej
kanvice namiesto klasického variča. Kanvicu sme nechali otvorenú, aby sa nevypínala a zapli sme ju. Bolo
treba dávať pozor, aby nám nevykypela vriaca kvapalina von z rýchlovarnej kanvice, nakoľko var je takto
intenzívnejší oproti varu v hrnci na klasickom variči. Odporúčame rýchlovarnú kanvicu naplniť cca do jednej
tretiny. Kanvica sa pri správnej manipulácii nepoškodila. K odparovaniu vody vyváraním roztoku pridávame
ešte jednu technickú radu: neodporúčame pridávať studený roztok do vriaceho, nakoľko dochádza k následnému prudkému vykypeniu roztoku.
Sú aj ďalšie možnosti prípravy octanu sodného: pomerne lacno sa dá kúpiť octan sodný v prášku, z ktorého
pripravíme presýtený vodný roztok. Takýto roztok podchladíme a môžeme použiť. Kvalita takto pripraveného
roztoku je vyššia, farba je biela.
Už pripravený roztok možno nájsť aj v ohrievačoch rúk na zimu (Obr. 6). Sú to malé uzavreté vrecká, ktoré
obsahujú octan sodný a kúsok kovového pliešku. Keď pliešok stlačíme, vznikne na ňom kryštalické jadro,
obsah vrecka zamrzne a vrecúško sa zohreje. Je to sezónny tovar, ktorý sa v lete v obchodoch nevyskytuje.
Bod topenia horúceho ľadu je 58 °C. Možno ho opätovne použiť po ,roztopení‘ vo vodnom kúpeli. Tým
zaručíme, že teplota zmesi nepresiahne 122 °C, čo by malo za následok rozklad octanu sodného. Ak máme
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octan sodný vo vhodnej nádobe, možno ho ,roztopiť‘ aj v mikrovlnke. Tento postup však neodporúčame,
nakoľko môže dôjsť ku prehriatiu a znehodnoteniu octanu sodného. Zo skúsenosti však môžeme potvrdiť, že
pri opatrnej manipulácii je takýto postup možný.
Mgr. Jozef Trenčan, KTFDF, FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava
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Ku koncepcii prípravy špičkových doktorandov
(aj z teórie vyučovania fyziky)
Úvod
Každá vzdelávacia činnosťpotrebuje diskusiu, zvažovanie a hodnotenie používaných postupov a kritérií.
Výnimkou nie je ani príprava doktorandov. V Teórii vyučovania fyziky je to zvlášť zložité, pretože táto disciplína
obsahuje prvky fyziky ako vedy, ale aj pedagogiky, psychológie a sociológie. V tomto a v niekoľkých nasledujúcich článkoch sa pokúsim o niekoľko poznámok k tejto otázke. Začnem s tou jednoduchšou časťou –
so samotnými prírodnými vedami.
Z iniciatívy a v spolupráci s profesormi Miroslavom Urbanom a Vladimírom Kellöm sa Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) pokúsila pred niekoľkými rokmi identifikovať špičkových vedcov na Slovensku v niektorých oblastiach. Použili sme scientometrickú metodiku, ktorú prírodovedci a lekári používajú
častejšie ako ľudia pracujúci v humanitných a spoločenských vedách. Nebudem tu túto metodiku podrobnejšie
opisovať, záujemca ju nájde v [1]. Za alternatívu k scientometrii sa niekedy považuje názor expertov (peer
review). Po rozhovoroch s viacerými kolegami, prírodovedcami, som zistil, že výsledky, získané zo scientometrie, sú dosť blízke k ich názoru na vedeckú špičku v prírodných vedách, napríklad v matematike, fyzike,
chémii a biológii.
Neskôr sme zostavili dotazník pre našich špičkových vedcov, aby sme sa pokúsili zistiť, ktoré faktory
prispeli k ich vedeckému rastu a k úspešnosti ich kariéry. Dotazník sme rozoslali 82 vedeckým pracovníkom,
dostali sme 39 odpovedí (46 %). Na podrobnú štatistickú analýzu je to asi málo, ale na pozorovanie určitých
spoločných názorov a trendov je to snáď dostatočné.
Pri zaradení do špičky sa bralo do úvahy celoživotné dielo, čo trocha zvýhodnilo skôr narodených. Je užitočné
uvedomiť si, že vedec, či vedkyňa, ktorý má dnes okolo 70 rokov, pracoval do svojho 50 roku veku v podmienkach aké tu boli za socializmu, takže veľká – a pravdepodobne aj rozhodujúca – časť jeho či jej práce sa
uskutočnila v týchto podmienkach.
Dnes je situácia v mnohom podstatne iná. Možno by bolo dobré uskutočniť aj nový prieskum, ktorý by analyzoval faktory, ktoré sú dnes podstatné pre rast súčasných mladých vedeckých pracovníkov. Domnievam sa, že
v mnohom to bude podobné ako pre súčasných, starších, špičkových vedátorov.
Tri skupiny otázok v dotazníku
V dotazníku pre špičkových vedeckých pracovníkov na Slovensku boli nasledujúce skupiny otázok:
 Faktory, ktoré Vás motivovali k vedeckej dráhe na základnej a strednej škole.
 Motivujúce faktory počas Vášho vysokoškolského štúdia (v dnešnej terminológii bakalárske a magisterské
štúdium).
 Dôležité faktory počas doktoranského štúdia (ašpirantúry) a po ňom.
Každému faktoru mohol respondent prideliť 0 až 5 bodov, pričom vyššie body znamenali dôležitejší faktor.
Motivuj úce faktor y na základnej a strednej škole
Jednotlivé možnosti získali nasledujúce počty bodov:
‒ predmetové súťaže ako matematická, fyzikálna, chemická, atď. olympiáda – 3,7 bodu,
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vplyv učiteľa – 3,4 bodu,
vplyv rodiny – 3 body,
literatúra, televízia, – 2,5 bodu,
školské učebnice – 2,2 bodu.
Vysoké hodnotenie predmetových súťaží, poukazuje na ich užitočnosť pri motivácii mladých ľudí. Podrobnejšia analýza by asi ukázala, že účasť a najmä úspešná účasť môže ovplyvniť študenta viacerými spôsobmi.
Pri úspešných riešiteľoch je to možnosť ukázať svoje schopnosti a vyniknúť. Pri nich, ale aj pri ostatných je
to niekedy aj objav príťažlivosti a zaujímavosti danej vedeckej disciplíny. Je dobré si uvedomiť aj to, že súčasní
špičkoví vedci sa zúčastnili na takýchto súťažiach ešte v období hlbokého socializmu. Ak chcel mladý človek
vyniknúť a nechcel, aby k tomu potreboval aj „dobrý kádrový profil“, musel si ako oblasť záujmu vybrať
niečo, čo nebolo príliš spolitizované. To boli vtedy prírodné a technické vedy, šport a niekedy aj umenie.
Od roku 1989 sa situácia zmenila. Veľmi dobrí študenti sa môžu dostať na vysoké školy doma aj v zahraničí
bez ohľadu na ich kádrový profil. Našťastie mladí ľudia ani nevedia čo spojenie „kádrový profil“ znamenalo.
Aj hodnotové kritériá maturantov sa zmenili vďaka spoločenským zmenám. Mnohí mladí ľudia chcú študovať
ekonómiu, manažérstvo a humanitné disciplíny a len veľmi málo ich chce študovať oblasti, ktoré sú notoricky
známe ako slabo ohodnotené – finančne aj spoločenským uznaním. Jeden príklad za viaceré je dramatický
pokles záujmu o štúdium učiteľstva prírodovedných predmetov. Napríklad okolo roku 1985 študovalo učiteľskú
kombináciu matematika – fyzika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 80 – 90 študentov v jednom
ročníku, zatiaľ čo dnes je tento počet 5 – 10 študentov.
Nedostatok špičkových učiteľov môže mať vážne dôsledky. Ako vidno z odpovedí špičkových vedcov
na druhom mieste na základnej a strednej škole sa umiestnil vplyv učiteľa. Tento faktor by si zaslúžil podrobnejšiu analýzu. Učiteľ má pozitívny vplyv, ak je naozaj dobrý a vie svoj predmet príťažlivo vyučovať. Takých
učiteľov napríklad fyziky máme na Slovensku niekoľko desiatok.
Z kvalitných učiteľov viacerí povzbudzujú účasť svojich najlepších žiakov na predmetových súťažiach a
v tomto prípade sa dva najvýznamnejšie motivujúce faktory spájajú. Kto trocha sleduje predmetové súťaže,
vie, že na súťaže už dlhé roky privádzajú svojich žiakov niektorí vynikajúci učitelia z niekoľko málo škôl.
Príprava žiakov na súťaže pritom prebieha na rôznych školách rôznymi spôsobmi. Niekedy učiteľ sám vedie
krúžok v danom predmete, ktorý je aj prípravou na súťaže. Inokedy učiteľ požiada niekoho z blízkej vysokej
školy, aby takýto krúžok viedol, inokedy pozýva na semináre a prednášky ľudí z vysokých škôl i z praxe.
Smutné je, že títo učitelia, ktorí motivujú svojich žiakov a zabezpečujú ich prípravu na súťaže, za túto svoju
prácu získavajú len veľmi malé uznanie.
Okrem predmetových súťaží sú aj iné aktivity pre mladých ľudí na základných a stredných školách ako
„Mladí vedci“, „Debrujári“, prehliadky študentských vedeckých prác a pod. Na týchto akciách sa zrejme
zúčastňuje menej žiakov a študentov ako na predmetových súťažiach, ale ich význam to neznižuje.
V uplynulých asi 10 rokoch zohrala veľmi dôležitú úlohu možnosť získať projekt Agentúry na podporu výskumu
a vývoja (APVV) o oblasti popularizácie vedy. APVV podporila mnohé vynikajúce popularizačné projekty,
spomeniem aspoň dva typy z nich: populárne prednášky pre učiteľov a žiakov z astronómie a astrofyziky
a cesty učiteľov a študentov do CERN (Európske centrum pre časticovú fyziku v Ženeve), kde učiteľom a
študentom prednášali po slovensky špičkoví fyzici, ktorí v CERN dlhodobo pracujú.
Bohužiaľ od roku 2010 nebola vypísaná výzva APVV na popularizáciu vedy: Vo voľnom texte viacerí
respondenti zdôraznili význam svojej vlastnej motivácie.
Motivačné faktor y počas štúdia (bakalárskeho a magisterského) na vysokej škole
Hodnotenie jednotlivých motivačných faktorov viedlo k týmto výsledkom:
‒ niektoré prednášky:
4 body,
‒ osobný kontakt s učiteľom: 3,8 bodu,
‒ odborné semináre:
3 body,
‒ učebnice a literatúra:
2,8 bodu,
‒ laboratóriá a praktiká:
2,3 bodu,
‒ populárna literatúra:
2,2 bodu,
‒ kolegovia študenti:
1,8 bodu.
Vo voľnom texte viacerí respondenti zdôraznili význam svojej vlastnej motivácie, jej bodové ohodnotenie
nemáme, pretože sme túto možnosť v dotazníku neuviedli.
Najvyššie hodnotenie získali dva faktory, ktoré sú dané osobnosťou vyučujúceho, teda niektoré prednášky
a osobný kontakt s učiteľom. Podrobnejšie objasnenie toho, prečo práve tieto dva aspekty získali najvyššie
hodnotenie je vidno z voľných textov napísaných niektorými respondentmi. Niektoré z nich uvedieme v ďalšom, všetky sú dostupné v [1]. V stručnosti majú respondenti na mysli silnú osobnosť, ktorá je schopná
motivovať a oduševniť mladších spolupracovníkov a študentov a vytvoriť vedeckú skupinu či vedeckú školu.
Tento názor možno nájsť aj v zaujímavej publikácii [2].
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Motivačné faktor y počas PhD štúdia (ašpirantúry) a neskôr
Bodové zisky jednotlivých možností boli nasledujúce:
‒ vedúci PhD práce v zahraničí:
4,6 bodu,
‒ dlhodobá spolupráca so zahraničím:
4,55 bodu,
‒ dlhší zahraničný pobyt:
4,5 bodu,
‒ práca vo výskumnej skupine v zahraničí: 4,5 bodu,
‒ vedúci PhD práce doma:
4,0 bodu,
‒ kratšie zahraničné pobyty:
3,83 bodu,
‒ konferencie v zahraničí:
3,72 bodu,
‒ podpora životného partnera:
3,59 bodu (hodnotenie značne fluktuuje)
‒ pracovná skupina doma:
3,4 bodu,
‒ financovanie v zahraničí:
3,29 bodu,
‒ odborné semináre:
3,17 bodu (hodnotenie dosť fluktuuje),
‒ spolupráca s mladšími kolegami:
2,67 bodu,
‒ konferencie doma:
2,33 bodu,
‒ kolegovia PhD študenti:
2,08 bodu,
‒ financovanie doma:
1,44 bodu
Vo voľnom texte sa často spomínal význam vlastnej motivácie, jej bodové ohodnotenie nemáme, pretože
sme takúto otázku zabudli položiť.
Ako vidno z výsledkov, respondenti hodnotili najvyššie tie skutočnosti, ktoré súviseli s ich pobytom
v zahraničí a so zahraničnými stykmi. Zahraničné styky boli v období socializmu dosť politicky regulované.
Možnosti sa otvárali najmä v obdobiach odmäku v šesťdesiatych rokoch až do nástupu tuhej normalizácie a
neskôr v osemdesiatych rokoch. Existovali ale značné rozdiely medzi jednotlivými oblasťami vedy. V prírodných,
lekárskych, technických a poľnohospodárskych vedách boli zahraničné styky ľahšie uskutočniteľné ako v humanitných a spoločenských vedách.
Pomerne nízko boli hodnotené domáce konferencie. Podrobnejšie sme otázku neanalyzovali, ale pravdepodobne by neobstáli oveľa lepšie ani tie medzinárodné konferencie, ktoré sú usporadúvané len s niekoľkými
pozvanými prednášateľmi a priateľmi z Česka, Poľska a Maďarska.
Bodové hodnotenie odborných seminárov dosť fluktuovalo. Možno je to spôsobené tým, že pri niektorých
vedeckých tímoch, či pracovných skupinách (stredných a väčších) je pravidelný odborný seminár základnou
formou spolupráce, zatiaľ čo pri iných (menších) hrajú túto úlohu neformálne stretnutia a diskusie.
Podobne fluktuujú bodové hodnotenia podpory životného partnera. Aj to je pochopiteľné. Úspešná vedecká
práca je časovo i psychicky náročná a v niektorých prípadoch je podpora životného partnera podstatná, v iných
prípadoch pracovné zaťaženie a pobyty v zahraničí môžu vzťah ohroziť či zhoršiť.
Voľné texty respondentov
V dotazníku existovali aj otázky „Čo považujete za najdôležitejšie pre úspešnosť Vašej vedeckej kariéry?“
a „Čo považujete za podstatné, aby nám vyrástli špičky vo Vašej oblasti?“ ktoré umožňovali respondentom
odpovedať voľným textom. V mnohých prípadoch je to veľmi zaujímavé čítanie. Všetky odpovede sú dostupné
v [1], tu uvedieme len veľmi skrátený výber. Respondentom, ktorí uviedli v odpovedi aj voľný text, sme neskôr
položili otázku, či pri odpovedi môžeme uviesť ich meno, alebo či si želajú ostať v anonymite.
Tomáš Bleha
Čo považuj ete za naj dôležitej šie pre úspešnosť Vašej vedeckej kari éry?
Rozhodujúce bolo, že už ako študent som začal pracovať s Prof. L. Valkom, mojim neskorším vedúcim
diplomovej práce a školiteľom pri ašpirantúre. Jeho zanietenie pre vedu, pracovné nasadenie a šírka vedeckých
záujmov mi vždy boli inšpiráciou. Neskôr, v rôznych obdobiach mojej vedeckej kariéry som mal výnimočné
šťastie na vynikajúcich spolupracovníkov, spomeniem najmä I. Tvarošku, D. Bereka a P. Cifru.
Čo považuj ete za podstatné preto, aby nám dnes vyrástli vedecké špičky
vo Vašej oblasti, prípadne aj v iných oblastiach?
Na celom svete zhruba funguje pravidlo, že budúce špičky vyrastajú pri práci so „súčasnými“ špičkami.
Preto by bolo vhodné, aby obsadzovanie väčšiny PhD. miest prebiehalo (a bolo financované) cez výskumné
granty a potlačila by sa tak často prevládajúca „rovnomerná“ distribúcia PhD. študentov, resp. počtu pracovníkov v jednotlivých tímoch.
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Vladimír Farkaš
Čo považuj ete za naj dôležitej šie pre úspešnosť Vašej vedeckej kari éry?
… Aby mladý človek zatúžil byť vedcom, je potrebné aby sa v detstve vyskytli ľudia, ktorí v ňom prebudia
záujem o vedu. V mojom prípade som mal šťastie na takýchto ľudí. Už na základnej škole som mal učiteľa
fyziky, ktorý vedel veľmi pútavo rozprávať o rôznych fyzikálnych problémoch a objavoch. Okrem toho, veľa
som čítal populárno vedecké časopisy pre mládež, kde sa písalo o novinkách z rôznych oblastí vedy a techniky,
opisovali sa životopisy veľkých vedcov a zúčastňoval som sa súťaží vypisovaných v týchto časopisoch
na riešenie rôznych technických problémov. Moja túžba stať sa vedeckým pracovníkom sa ešte posilnila
na strednej a neskôr na vysokej škole (oboje som absolvoval v Prahe), kde som mal učiteľov, ktorí sami boli
úspešnými vedeckými pracovníkmi. Na strednej priemyselnej škole jadrovej techniky to bol učiteľ rádiochémie, profesor Matula, ktorý ako mladý asistent pracoval určitý čas v laboratóriu pani Márie Curie v Paríži.
Na vysokej škole som počúval prednášky a absolvoval semestrálne skúšky u významných českých vedcov,
z ktorých spomeniem len profesorov Brdičku (fyzikálna chémia), Staněka (organická chémia), Běhounka
(radiačná chémia). Viac ako suché odborné poznatky ma nadchýnali historky okolo vedy, histórie niektorých
objavov cudzích i vlastných, ktoré nám títo pedagógovia počas prednášok občas rozprávali. Ďalším faktorom,
ktorý prispel k mojej inklinácii k vede bola možnosť pracovať v laboratóriu a riešiť nej aký zaujímavý problém.
Veľký význam pre môj vedecký rast mal aj fakt, že som sa po skončení vysokej školy stal vedeckým ašpirantom u Dr. Bauera na Chemickom ústave SAV. Dr. Bauer, v tom čase riaditeľ ústavu a oduševnený zástanca
vedy, mal dobrý „nos“ na perspektívne smery výskumu a zo všetkých síl podporoval svojich študentov. Jeho
zásadou bolo, že po dosiahnutí titulu CSc. musí každý absolvent stráviť aspoň jeden rok na niektorom špičkovom
pracovisku v zahraničí. V tých totalitných časoch to bola ťažko realizovateľná zásada, ale vďaka svojmu vplyvu
sa mu vo väčšine prípadov podarilo ju splniť. Výsledkom jeho snaženia bolo, že som sa v r. 1970 dostal
na jednoročnú stáž do National Institutes of Health v Bethesde, USA, do laboratória Dr. Cabiba, ktorý bol predtým
blízkym spolupracovníkom Louisa Leloira, nositeľa Nobelovej ceny za chémiu v r. 1970. Na NIH v Bethesde
sa robila špičková veda a nebolo neobvyklé ak človek stretol na chodbe, alebo v seminárnej miestnosti niektorého z nositeľov Nobelovej ceny, alebo kandidáta na ňu. Samozrejme, pobyt v takomto prostredí nesmierne
stimuloval môj záujem o vedu a vedeckú kariéru. Tu v Bethesde som videl ako sa robí „veľká veda“, ako sa
rodia hypotézy a robia prevratné objavy. Neexistovalo tam niečo ako kontrola dochádzky, stanovená pracovná
doba, v oknách ústavu sa svietilo po celé noci, nebolo nevhodné pri obede diskutovať o vedeckých problémoch,
prieť sa s uznávanými vedeckými kapacitami. Materiálne problémy, či už v práci, alebo v súkromnom živote
prakticky neexistovali. To všetko sa zmenilo po mojom návrate do vlasti. Opäť som zapadol do stojatých, zapáchajúcich vôd vtedajšieho vedeckého života na Slovensku. Boli sme zatvorení v klietke RVHP, nedalo sa cestovať
na zahraničné konferencie, bolo riskantné kontaktovať sa s vedcami z kapitalistických krajín, neboli zahraničné
odborné časopisy, chemikálie, ani laboratórne prístroje. Spoločensko-politická angažovanosť pracovníkov sa
hodnotila viac ako ich vedecké výsledky. Experimentálna práca si vyžadovala od nadšencov veľkú dávku
trpezlivosti a vytrvalosti. Bola to však svojím spôsobom aj užitočná škola, v ktorej sa človek musel mnohému
prispôsobiť, mnohé veci si zhotoviť sám, musel vedieť improvizovať ak chcel v práci úspešne pokračovať.
Mnohé chemikálie i zariadenia sme si museli zhotovovať sami, ak sme chceli v práci pokračovať. Preto bolo
nevyhnutné rozumieť princípom, na akých fungujú.
Pavel Brunovský
Čo považuj ete za naj dôležitej š ie pre úspešnosť Vašej vedeckej kari éry?
‒ Napriek tomu, že na Slovensku sa matika ešte iba rozbiehala a jej výučba ako celok (najmä na výške) za veľa
nestála, natrafil som na výborných jednotlivcov: na gymnáziu ma pre matematiku získal učiteľ Anton Dubec,
ktorý ma v kombinácii s prvými dvoma ročníkmi Matematickej olympiády a Čechovými učebnicami pre matematiku získal a na ňu naštartoval. Na výške to boli Kolibiar, Mišíkove/Kluvánkove semináre z Halmosa a partia,
v ktorej sme sa „hecovali“ v riešení úloh z knihy: Franek, Gruska, Černý, Riečan, P. Kluvánek…,
‒ neoficiálny školiteľ Kurzweil z Prahy, brilantný matematik a veľký človek,
‒ veľkorysá a odvážna podpora šéfov na Ústave technickej kybernetiky SAV, osobitne Štefana Petráša
‒ polročný pobyt na Matematickom ústave AV ZSSR, kde som sa po prvý raz stretol s „veľkou“ matematikou,
‒ post doktorandský jednoročný pobyt na University of Minnesota, kde som to azda pochopil,
‒ Jožo Kačur a mladí – Poláčik, Fila, Quittner, Chlebík, Ševčovič, Tereščák. S nimi sme vytvorili v osemdesiatych rokoch tvorivý seminár, ktorý snáď v tom čase v svojej oblasti sotva mal v Európe pár, snáď s výnimkou Heidelbergu. Základom k nemu bol neuveriteľne bohatý Henryho text, ktorý som doniesol z Ameriky,
ešte pred jeho uverejnením.
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Čo považuj et e za podstatné preto, aby nám dnes vyrástli vedecké špičky
vo Vašej oblasti, prípadne aj v iných oblastiach?
V skupine ľubovoľnej úrovne existuje jej špička. Na Slovensku nik v súčasnosti nemôže dorásť na svetovú
špičku a ťažko sa v nej môže udržať. Ale to nemôže ani v okolitých štátoch. Takže v súčasnosti nie je vôbec
reálne sa o to snažiť. Sú však dobré podmienky na to, aby sme talentom zo Slovenska vytvorili štartovacie
podmienky na to, aby sa stali špičkovými vedcami. Ich odchod do svetových vedeckých centier neznačí
pre Slovensko stratu.
Podstatným predpokladom je, aby rezort školstva neslúžil ako parketa pre uspokojenie slabšieho koaličného
partnera, ktorý potom jeho skromné zdroje ešte prelieva svojim sponzorom a lieči si svoje ideologické mindráky. Až potom možno hovoriť o ďalších globálnych krokoch. Dovtedy bude starosť o rast talentov pre vedu
ležať na pleciach obetavých nadšencov.
Jordan Kolarov
Čo považuj ete za naj dôležitej šie pre úspešnosť Vašej vedeckej kari éry?
Vysokoškolské a postgraduálne (PhD.) štúdium vo vynikajúcom kolektíve Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 1966 – 1973 pod odborným vedením vynikajúceho vedca
a pedagóga profesora Ladislava Kováča.
Čo považuj ete za podstatné pre to, aby nám dnes vyrástli vedecké špičky
vo Vašej oblasti, prípadne aj v iných oblastiach?
Nekompromisne zaviesť požiadavku kvalitnej vedeckej práce na vysokých školách na všetkých úrovniach.
Nepripustiť aby sa do riadiacich funkcii univerzít a fakúlt dostávali nekompetentní a vedecky sterilní jedinci
(Zmeniť systém voľby akademických funkcionárov). Umožniť rýchlu habilitáciu a inauguráciu mladších
špičkových vedcov pracujúcich doteraz v zahraničí, alebo v SAV, v prípade, že sú ochotní sa uchádzať o akademickú kariéru na vysokých školách v rámci konkurzov. Dobrým príkladom sú niektoré postkomunistické
štáty, ktoré po medzinárodnom audite ústavov akadémie vied a univerzít, tieto dve inštitúcie zlúčili. Definovať,
podporovať a propagovať ozajstné špičkové pracoviská a vedecké tímy t. j. také ktoré majú dlhoročnú tradíciu
v kvalitnej vedeckej práci (aj podľa kritérií ARRA).
Ivan Štich
Čo považuj ete za naj dôležitej šie pre úspešnosť Vašej vedeckej kari éry?
Moju vedeckú kariéru asi najviac ovplyvnila skutočnosť, že ešte pre prevratom som sa dostal do SISSA
v Terste ako PhD. študent. Táto „šanca“ neprišla sama. Napísal som prof. Tosattimu, cez ktorého som zistil,
že je možné sa na SISSA uchádzať o PhD. štipendiá, čo som aj využil. PhD. štúdium v skupine prof. Cara a
Parrinella, ktorí boli najrenomovanejší odborníci na „ab-initio“ simulácie v pevnej fáze, ma nasmerovalo
„správnym smerom“ na celej mojej ďalšej profesionálnej kariére.
Čo považuj ete za podstatné preto, aby nám dnes vyrástli vedecké špičky vo Vašej
oblasti, prípadne aj v i ných oblastiach?
Stimulujúca atmosféra, až na malé výnimky presný opak toho, čo PhD. študenti a mladí vedeckí pracovníci
vidia na väčšine univerzít a ústavov SAV. Vedecký „leadership“ školiteľa, vedúceho skupiny. Praktická ukážka
toho, ako sa veci „dajú robiť“. Presvedčenie, že vedecká kariéra je zmysluplná, a to aj finančne a tu, na Slovensku.
Juraj Braciník
Čo považuj ete za naj dôležitej šie pre úspešnosť Vašej vedeckej kari éry?
V ranej fáze mojej kariéry ma veľmi ovplyvnila prajná a uvoľnená atmosféra na Matematicko-Fyzikálnej
Fakulte. Neskôr bolo asi najdôležitejšie to, že som zo Slovenska odišiel a prešiel som niekoľkými aktívnymi
zahraničnými pracoviskami. (Teraz som zamestnaný na anglickej univerzite.) Bohužiaľ, robiť kvalitnú vedu
v mojom odbore na Slovensku je veľmi ťažké, skoro nemožné.
Čo považuj ete za podstatné preto, aby nám dnes vyrástli vedecké špičky
vo Vašej oblasti, prípadne aj v iných oblastiach?
Problémov je podľa mňa viacero. Jedným z nich je, že v slovenskej vede prakticky chýba stredná veková
generácia. Väčšina ľudí medzi tridsiatkou a päťdesiatkou, ktorí sa niekedy vo svojom živote venovali vede
odišla, či už do rôznych firiem alebo sa naďalej venujú vede, ale v zahraničí. Tých, čo sa vracajú nazad je
pomerne málo. Nie sú pre nich vytvorené prijateľné podmienky, či už platové, alebo pracovné. A málokto
z domácich je nadšený z navrátilcov.
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Kde vidíte problémy v zvyšovaní kvality vedeckej práce na Slovensku vo vašej oblasti?
Slovenská veda a vysoké školstvo majú za sebou (bohužiaľ) dvadsať rokov podfinancovania, zanedbávania
a úmyselného deformovania. Po takej dlhej dobe sa už nahromadené problémy nedajú riešiť rýchlo, švihnutím
čarovného prútika.
Skúsim aspoň spomenúť niekoľko problémov, ktoré sa mi zdajú byť dôležité:
‒ Financií je málo a ich množstvo je dopredu nepredvídateľné. Ťažko plánovať výskum, keď peňazí nieto, a ani
nie je jasné koľko ich presne bude a kedy budú k dispozícii.
‒ Spôsob prideľovania finančných prostriedkov je netransparentný, zdá sa mi, že často dochádza ku konfliktu
záujmov.
‒ Systém udeľovania vedeckých hodností na Slovensku je strašne rigidný. Ľudí s vedeckými hodnosťami
treba na všetko, pričom tie sú udeľované doživotne, väčšinou skôr na základe splnenia (alebo našvindľovania) istých (zle definovaných) formálnych kritérií než dajakých „preukázaných“ vedeckých schopností.
‒ Ale asi hlavný problém (pre slovenskú vedu) je únik životaschopných ľudí z vedy do iných oblastí a do zahraničia.
Záverečné poznámky
Z výsledkov dotazníku aj z individuálnych voľných textov respondentov vidno, že špičkoví vedci v prírodných
a lekárskych vedách sa u nás objavujú v podstate z dvoch zdrojov. Jedným sú špičkové domáce vedecké školy
založené špičkovými osobnosťami. Pritom vo väčšine prípadov bola vedúca osobnosť vedeckej školy podstatne
ovplyvnená svojím štúdiom v zahraničí alebo intenzívnymi zahraničnými stykmi. Druhým sú zahraničné pracoviská, na ktorých bol neskorší špičkový pracovník na dlhšom študijnom a pracovnom pobyte. Tento podstatný vplyv
zahraničia v prvej alebo v druhej generácii nie je až tak prekvapujúci, ak si uvedomíme, že výskum v prírodných, lekárskych a technických vedách sa na Slovensku začal v podstate až v päťdesiatych rokoch.
Vedecké špičky na Slovensku potrebujeme, ak sa chceme dôstojne podieľať na európskych vedeckých
projektoch, o tom podrobnejšie v [3]. Niekedy sa hovorí, že potrebujeme najmä aplikovaný výskum, otázne je
potom, čo budeme využívať v aplikáciách, ak je náš základný výskum slabý.
Potrebujeme aj systematické a objektívne porovnávanie výsledkov našej vedy a výskumu so zahraničím,
niekoľko poznámok je o tom v [3].
Chýba nám informácia a styky so slovenskými špičkovými vedcami pôsobiacimi v zahraničí.
Máme vážny dlh voči učiteľom základných a stredných škôl, ktorí nielen, že dobre vzdelávajú svojich žiakov
a študentov, ale motivujú ich pre vedeckú kariéru a pripravujú ich na súťaže.
Poďakovanie: Kataríne Hudecovej Tichej som vďačný za spoluprácu na projekte [1].
Ján Pišút, KTFDF FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava
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