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Milé čitateľky a čitatelia, milí kolegovia, učitelia fyziky, 

práve sme pochovali prvého zavraždeného novinára novodobej histórie Slovenska, novinára, ktorý zomrel len 

preto, že si robil svoju prácu najlepšie, ako vedel. Včera sme pochovali jeho snúbenicu. Prosím, zamyslime sa 

nad tým, čo to má spoločné s týmto našim časopisom, s povolaním učiteľ fyziky. Každý z vrahov, strelec, aj 

objednávatelia, aj ten, ktorému v hlave skrsla myšlienka na vraždu, iste mali svojich učiteľov fyziky, iste 

chodili do školy. Môžu byť učitelia fyziky a školy, kde títo spomínaní absolvovali základnú či strednú školu, 

hrdí na týchto absolventov? Mohli ich učitelia fyziky spraviť niečo inak, niečo, čo by viedlo týchto spomí-

naných na inú cestu, nie ku vražde novinára? Neviem. Dvadsať rokov som bol učiteľom fyziky na gymnáziu, 

ktoré je hrdé na svojich absolventov. A to som tam začal pôsobiť ešte v minulom režime a v triede som mal 

spolu deti tých, čo stáli v 89-tom na tribúnach námestí, aj deti tých, ktorí boli čelnými predstaviteľmi vládnucej 

strany. Je to dobrá škola a bola rovnako dobrá aj pred ’89, vždy tam boli dobrí učitelia (nielen) fyziky, sme hrdí 

na našich absolventov. Áno, starší kolegovia spomínali aj jedného na Slovensku neslávne známeho. Za dvadsať 

rokov pôsobenia na tomto gymnáziu som nepostrehol, že by aspoň jeden zo starších kolegov bol na tohto 

absolventa hrdý a viacerí pamätníci rozmýšľajú, čo mohli spraviť inak. Prosím, zmyslime sa nad cieľmi 

vyučovania fyziky na základných a stredných školách. Čo môžeme spraviť pre to, aby bolo Slovensko lepším 

miestom pre život? Je táto téma určená iba pre učiteľov etickej či náboženskej výchovy, mediálnej výchovy, 

brannej výchovy? Alebo dokážeme poriadnou fyzikálnou výchovou, poriadnym vyučovaním fyziky zaštepiť 

v deťoch smerovanie, ktoré im nedovolí zavraždiť novinára? 

Peter Demkanin 
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Krátke správy 

Deň otvorených dverí – zimný 

Na ôsmom ročníku (7. 2. 2018) sa zúčastnilo napriek problémom v doprave 

spôsobeným snehovou kalamitou v meste okolo 240 stredoškolákov. Veľká väčšina 

z nich boli študenti maturitných ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu na FMFI UK. 

Návštevníkov privítala prodekanka RNDr. Kristína Rostás, PhD. Vo svojom príhovore 

predstavila fakultu ako súčasť UK a upozornila na jej výnimočné postavenie v rámci 

školstva nielen na Slovensku. Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 

2018/2019, o možnostiach prijatia bez prijímacích pohovorov a ďalších okolnos-

tiach súvisiacich so štúdiom hovorila vedúca študijného oddelenia Ing. Iveta Gašparová. 

Bc. Stanislav Griguš upozornil návštevníkov na možnosti získať mnoho ďalších 

informácií na web stránke fakulty. Prítomných zaujal a pobavil aj krátkym video  

s úryvkami z prednášok, v ktorom prednášajúci prejavili svoj vtip a nadhľad aj 

nad vážnou témou. Stručné charakteristiky študijných programov M, F, I a uplatnenie 

absolventov priblížili prítomným doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD., doc. Mgr. 

Bronislava Brejová, PhD. a prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. Podrobnejšie informácie 

mohli jednotliví záujemcovia dostať pri informačných stoloch katedier, kde boli  

k dispozícii aj písomné materiály. 

V rámci programu prebehla tiež diskusia s absolventmi FMFI UK. Martin Gažák 

(absolvent programu informatika, MicroStep-MIS), Tomáš Vinař (informatika, 

FMFI UK), Andrea Straková (manažérska matematika, Partners Group Slovakia) 

a Monika Pécsyová (ekonomická a finančná matematika, Inštitút finančnej politiky) 

sa stručne vrátili k svojmu štúdiu a poukázali na to, čo im škola dala a aký podiel 

má na ich úspešnej praxi. 

Návštevy laboratórií 

Ponúkame návštevu jedného a viac laboratórií (zoznam je na str. 11) aj jednotlivcom 

a skupinám (do 20 účastníkov) počas celého roku. Termín a konkrétne laboratórium 

treba dopredu dohodnúť na adrese: 

Sona.Gazakova@fmph.uniba.sk,   resp.   Martin.Bellus@fmph.uniba.sk. 

Pokračovanie na str. 11 

  
obe fotografie Vladimír Kuric   
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Z histórie vzdelávania 9. Niektoré semináre a školy 

Ku kvalite výskumu a vzdelávania zrejme od dávna prispievala aj výmena názorov a diskusie medzi ľuďmi, 

ktorí sa na získavaní nových poznatkov podieľali. Naznačujú to už označenia niektorých filozofov ako žiakov 

svojich učiteľov (napríklad Demokritos ako žiak Leukippa), skupiny ako Pytagorejci, ktorých niektorí starí 

autori opisujú takmer ako sektu, Platónove spisy o debatách na sympóziách (večerných posedeniach pri gréc-

kom červenom) a témy spracúvané Aristotelovými žiakmi - asi zadané majstrom.  

Neviem, ako bolo organizované vzdelávania v Muzeióne v Alexandrii, ale zrejme k tomu patrili aj diskusie, 

či už pri prechádzkach alebo posediačky. Mnohé veci, ktoré dnes považujeme za podstatné vo vyššom vzdelá-

vaní, ako napríklad pobyty na zahraničných pracoviskách, majú nejaké obdoby v starších inštitúciách. V stredo-

veku tovariši chodili na vandrovky a obhajovali pred majstrami svoje „záverečné práce“ (majsterštyky), 

najvyššie vzdelanie dosahovali študenti na zahraničných univerzitách (ako Mikuláš Kopernik v Taliansku) a iní 

napríklad na Sorbonne v Paríži či Štúrovci na nemeckých univerzitách.  

Dobré zahraničné skúsenosti potom prenášali domov. Napríklad história semináru z teoretickej fyziky  

na FMFI UK sa dá ľahko vystopovať. Skoro po druhej svetovej vojne mladý Václav Votruba strávil rok  

na univerzite v Zürichu, kde navštevoval Wentzelov seminár, po návrate do Prahy založil svoj seminár. Jeho 

PhD študentom (vtedy sa to volalo ašpirantom) bol aj Milan Petráš, ktorý založil spolu s Ľ. Hrivnákom seminár 

v Bratislave. Seminár podnes pracuje, niekedy viac, inokedy menej intenzívne. Okolo seminárov niekedy vznikali 

aj „školy“ spájané s menami vedúcich osobností seminárov. Mladí ľudia so záujmom o kariéru vo vede sa vzde-

lávali aj spoluprácou s majstrami, teda ako asistenti profesorov. Niekoľko príkladov ešte spomeniem neskôr. 

Semináre dnes pracujú takmer na každej fakulte, ktorá má aspoň nejaké ambície. Všetky sa spomenúť 

nedajú, vyberiem si aspoň tri z nich, dobre známe v teoretickej fyzike: Bohrovu školu v Kodani, Sommerfeldov 

seminár v Mníchove a Landauovu školu v Charkove a v Moskve.  

Bohrova škola v Kodani 

Niels Hendrik David Bohr (1885 – 1962) sa narodil otcovi Christianovi, profesorovi fyziológie na univerzite 

v Kodani, a matke Ellen, rod. Adlerovej z dánskej židovskej rodiny známej v bankových kruhoch. Počas 

univerzitného štúdia fyziky a čiastočne aj astronómie a filozofie získal prvé miesto v univerzitou vypísanej 

téme povrchového napätia kvapaliny. Experimentálne meral periódu kmitov povrchu prúdu vody, vytekajúcej 

z eliptického otvoru. Záverečnú prácu obhájil z teórie vlastností kovov v rámci Drudeho a Lorentzovej 

elektrónovej teórie. 

V roku 1911 získal štipendium Nadácie Carlsberg na cestu do Anglicka, kde chcel pracovať v Cavendishovom 

laboratóriu na Univerzite v Cambridge, ktoré viedol objaviteľ elektrónu J. J. Thompson. Napokon strávil 

väčšiu časť pobytu u Ernesta Rutherforda na Univerzite v Manchestri. Tam aj začal pracovať na svojom modeli 

atómu vodíka. 

Po návrate do Kodane vystúpil z dánskej cirkvi a civilne sa zosobášil. Na univerzite učil fyziku budúcich 

lekárov, čo ho veľmi netešilo. Priateľ H. M. Hansen mu raz pripomenul Balmerovu formulku pre frekvencie 

v spektre atómu vodíka a ako neskôr spomínal sám Bohr, vtedy sa mu „rozsvietilo“. Skoro napísal tri práce 

(nazývané neskôr Trilógiou) o probléme spektier atómu vodíka (a iných atómov a molekúl), ktoré obsahovali 

klasický Bohrov model. S odporúčaním Rutherforda boli publikované roku 1913 v časopise The Philosophical 

Magazine. 

Veľa času a námahy Bohr venoval založeniu Inštitútu teoretickej fyziky v Kodani. Prispela univerzita, 

Nadácia (pivovaru) Carlsberg aj súkromné dary. Inštitút bol otvorený roku 1921 a skoro sa stal cieľom návštev 

najmä mladých fyzikov z celého sveta. Bohr spolupracoval s mnohými mladými fyzikmi, ktorí neskôr napísali 

významné práce a často založili svoje školy. Patrili k nim napríklad: Hans Kramers, Oskar Klein, George  

de Hevesy, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Wojciech Rubinowicz, Sven Roseland, John C. Slater, 

George Gamow, Lev Landau a ďalší. Bohrov inštitút navštívili aj Paul Dirac, Erwin Schrödinger, John Wheeler 

a mnohí iní. 

Od roku 1929 sa každoročne usporadúvali v inštitúte konferencie venované najnovším problémom fyziky. 

Mladí účastníci na nich často pripravili divadelnú hru, najskôr paródiu, ktorú potom narýchlo nacvičili  

a predviedli. Najznámejšou vraj bola paródia na Fausta z roku 1932 pri 100. výročí úmrtia Goetheho. Spomínam 

si, že raz som bol v CERN, keď tamojšie oddelenie TH (teórie) predviedlo svoju hru. Ak si dobre spomínam, 

napísal ju John Ellis. 

Situácia v Európe v 30. rokoch sa rapídne zhoršovala a mnohí fyzici v Nemecku prišli o miesta. V roku 1933 

Rockefellerova Nadácia vytvorila fond na pomoc utečencom – vedcom z Európy, ktorí boli prenasledovaní 

buď pre židovský pôvod, alebo pre protinacistický postoj. Bohr im často ponúkol miesto v Kodani a neskôr im 

pomohol nájsť si miesto v bezpečí, najskôr na univerzitách v USA alebo v Británii. Patrili k nim Quido Beck, 
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Felix Bloch, James Franck, George de Hevesy, Otto Frisch, Hilde Levi, Lise Meitner, George Placzek, Eugene 

Rabinowicz, Stefan Rosenthal, Erich Ernst Schneider, Edward Teller, Arthur von Hippel a Victor Weisskopf 

(riaditeľ CERN v 60. rokoch, ktorý podporoval ústretovú politiku voči fyzikom z východnej Európy). 

Pohnuté udalosti 2. Svetovej vojny Nielsa Bohra neobišli a vtiahli ho do deja. V septembri roku 1941 

navštívil Heisenberg spolu s Carlom Fridrichom von Weizsäckerom Bohra v Kodani. O tom, prečo Heisenberg 

do Kodane prišiel a ako prebehli diskusie sa podnes špekuluje. Heisenberg spomínal, že chcel len Bohra upo-

zorniť na to, že jadrové zbrane sa dajú, síce s veľkou námahou, ale dajú vyrobiť a ak bude vojna dosť dlhá, 

môžu byť rozhodujúce alebo aspoň dôležité. Bohr bol, podľa všetkého, pohoršený tým, že Heisenberg sa 

domnieval, že Nemecko vojnu vyhrá a debaty ukončil. Existujú aj dve iné, aj keď priamo nepotvrdené verzie 

účelu cesty dvoch špičkových nemeckých fyzikov do Kodane. Carl Fridrich von Weizsäcker bol synom Ernsta 

von Weizsäckera, a ten bol štátnym tajomníkom u ministra zahraničných vecí von Ribbentropa a mal vraj zistiť, 

či by Bohr nebol ochotný sprostredkovať prímerie medzi Nemeckom a Britániou. Ďalšia verzia spočívala  

v tom, že Heisenberg mal zistiť, či by sa Bohr bol ochotný podieľať na nemeckom výskume jadrových zbraní.  

A napokon v civilnej verzii sa uvažovalo len o priateľskej návšteve mladého Heisenberga (39 rokov) u svojho 

bývalého staršieho učiteľa Bohra (55 rokov). Na priateľské návštevy Heisenberg chodil, bol dokonca aj  

v Bratislave od 28. – 31. marca 1943 a prednášal raz v Ústave lekárskych vied na Sasinkovej a v budove 

terajšieho Dekanátu SVŠT na Vazovovej ulici. Informácie o Heisenbergovej návšteve v Bratislave našiel  

a spísal Juraj Šebesta a s jeho láskavým súhlasom sme ich uverejnili aj v našej knižke s Rudom Zajacom 

(knižku možno nájsť na adrese davinci.fmph.uniba.sk/~pisut1/). 

O tom, prečo Heisenberg a Carl Fridrich von Weizsäcker prišli za Bohrom do Kodane, vznikla v roku 1998 

aj divadelná hra od Michaela Frayna: „Copenhagen“. V Británii a v USA mala okolo 1000 repríz a neskôr 

z toho BBC urobilo aj film pre televíziu. 

Naspäť k realite. V roku 1943 sa Bohr dozvedel, že v Dánsku obsadenom nemeckou armádou sa chystá 

zatýkanie Židov. S pomocou Hnutia odporu sa mu podarilo aj s manželkou a bratom utiecť loďou do neutrálneho 

Švédska. Tam prispel k tomu, aby Švédsko ponúklo dánskym Židom azyl (využilo to asi 7 000 ľudí). Bohr 

potom odletel zo Švédska do Škótska a neskôr do USA. 

Okrem prác z atómovej a jadrovej fyziky je dobre známy Bohrov článok publikovaný v Zborníku  

k Einsteinovým narodeninám v roku 1955. Je to o diskusiách Bohr – Einstein o filozofických otázkach 

kvantovej mechaniky, najmä o tom, či je kvantová teória úplná a o paradoxe Einsteina, Rosena a Podolského 

– viac o tom v učebnici kvantovej mechaniky na adrese davinci.fmph.uniba.sk/~pisut1/. 

Na tejto adrese sa dajú nájsť knihy, v ktorých je vysvetlený Bohrov model atómu vodíka – Modrá knižka 

(tá spolu s Rudom Zajacom) a Zelená kniha (tá spolu s Vladom Černým a Lacom Gomolčákom). 

Poznámka k literatúre 

Väčšinu kníh o Bohrovi a jeho diele som si kedysi dávno kúpil v Sovietskej knihe a čítal som ich v ruštine. 

Mladí ľudia to už nečítajú, ale všetko sa dá nájsť na Wikipédii. Napríklad v heslách: „Niels Bohr“, „Niels Bohr 

Institute“, „Nuclear weapons“, „Mission ALSOS“ (cieľom misie bolo „pozbierať“ špičkových nemeckých 

fyzikov a inžinierov a prípadne aj využiť ich vedomosti) „Soviet ALSOS“ (podobná misia v sovietskej okupač-

nej zóne), „Farm Hall“ (v rámci tohto projektu bolo umiestnených 10 špičkových nemeckých jadrových fyzikov 

na jednom mieste v odpočúvaných miestnostiach, ich besedy boli neskôr odtajnené a dajú sa nájsť na Wikipédii, 

nie je to ale radostné čítanie).  

Vynútená emigrácia mnohých špičkových vedcov po roku 1933 podstatne oslabila nemeckú vedu a obidve 

misie ALSOS k tomu tiež dodatočne prispeli.  

Ján Pišút 

Počítačom podporované prírodovedné laboratórium ako integrálna súčasť fyzikálneho 

laboratória na základných i stredných školách 

Väčšina čitateľov vie, že systém pozostáva z interfejsu, senzorov a softvérového prostredia. Poďme sa systému 

venovať v tomto poradí. 

1 Interfejs 

Súprava v súčasnosti ponúka dva systémy. Systém so senzormi označenými skratkou ML a systém so senzormi 

spoločne označenými skratkou BT. Samostatným zriadením je interfejs so zabudovanými senzormi pre prvý 

stupeň základnej školy, EuroSense.  
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Pre systém ML je v ponuke inerfejs MoLab. Na Slovensku je najrozšírenejším systémom na základných 

školách a úspešne ho používajú tiež niektoré osemročné gymnáziá a stredné školy. 

  

 MoLab MoLab pripojený k počítaču 

MoLab data-logger je prenosné zariadenie počítačom podporovaného prírodovedného laboratória na získavanie, 

ukladanie, spracovanie a prezentáciu dát. Obsahuje softvér Windows CE a Coach 6 CE, po pripojení k počítaču 

s OS Windows pracuje so softvérom Coach 7 a Coach 6. Dotyková obrazovka umožňuje farebné zobrazenie 

a pohodlné ovládanie. K MoLab-u možno pripojiť súčasne štyri senzory CMA ML. Obsahuje vstup na mikrofón, 

výstup na slúchadlá, slot pre pamäťovú kartu. Softvér Coach 6 CE nainštalovaný na MoLab-e umožňuje zbie-

ranie, spracovanie a prezentáciu dát a poskytuje možnosti pre tvorbu aktivít pre žiakov s textami a obrázkami. 

Pri používaní s počítačom sa k počítaču pripája USB káblom. Tento spôsob pripojenia je optimálny najmä 

z hľadiska ceny zariadenia, avšak tiež z dôvodu prehľadnosti pri používaní na základných školách. 

Pre systém BT sú k dispozícii nasledovné interfejsy: CoachLab II+, EuroLab, VinciLab a CLAB. Po pripo-

jení k počítaču pracujú so systémami Windows a Mac.  

Interfejs Coachlab II+ je najznámejším interfejsom najmä vďaka skutočnosti, že je najdlhšie používaným 

interfejsom. Napriek skutočnosti, že elektronika v zariadení sa niekoľkokrát zdokonaľovala, jeho vonkajší 

vzhľad i funkčnosť je stále rovnaká a plne vyhovuje súčasným požiadavkám na prírodovedné vzdelávanie. 

Merací panel CoachLab II+ obsahuje, podľa číslovania na obrázku: 1. dva analógové vstupy pre pripojenie 

senzorov s koncovkami BT ; 2. dva analógové vstupy pre pripojenie senzorov s koncovkami 4-mm (banániky); 

3. štyri výstupné kanály pre ovládanie zariadení počítačom, 4. miesto pre pripojenie externého sieťového 

adaptéra; 5. miesto pre USB pripojenie k počítaču; 6. dva digitálne BT vstupy pre pripojenie senzorov; 7. štyri 

LED trojfarebné diódy indikujúce stav každého zo štyroch výstupných kanálov; 8. zelenú LED diódu 

indikujúcu napájanie CoachLab II+ . 

  
CoachLab II 

Interfejs EuroLab je najlacnejším interfejsom pre pripojenie dvoch senzorov k počítaču. Nepotrebuje 

externé napájanie. Jednoducho sa pripojí k USB vstupu počítača, pripoja sa k nemu jeden alebo dva senzory  

a môžeme merať.  
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 EuroLab VinciLab 

Interfejs VinciLab je moderné, pokročilé mobilné zariadenie na zber, spracovanie a analýzu dát. Môže byť 

použitý rozličnými spôsobmi - samostatne, s počítačom, v triede alebo v teréne. Je vybavený operačným systé-

mom Linux a dvoma procesormi, hlavným procesorom na riadenie operačného systému zariadenia a obrazovky 

a meracím procesorom na ovládanie meraní. Má dostatok pamäte na ukladanie súborov užívateľa. Obrazovka 

VinciLab-u je 5” kapacitná, dotyková, farebná s vysokým rozlíšením. Umožňuje jednoduché, intuitívne ovládanie. 

K počítaču sa pripája prostredníctvom Wi-Fi, Bluetooth alebo USB káblom.  

Predinštalované aplikácie na obrazovke zariadenia ponúkajú nástroje na zvolenie nastavení zariadenia, 

pripojenie bezdrôtových sietí, prácu s priečinkami užívateľa, prehliadanie webu, prezeranie video súborov, 

prehrávanie audio súborov a najmä prácu v prostredí Coach. Senzory sa dajú pripojiť cez štyri analógové a dva 

digitálne vstupy, ktoré umožňujú veľmi rýchle zbieranie informácií až 1000000 vzoriek za sekundu (čo  

pri použití 4 senzorov napätia odpovedá kvalitnému 4-kanálovému osciloskopu). VinciLab má dva zabudované 

senzory – mikrofón a 3-osový senzor zrýchlenia. Digitálne senzorové vstupy môžu byť použité aj ako výstupy 

na ovládanie ôsmich 1-bitových alebo dvoch analógových zariadení. Zaujímavosťou je plnohodnotný USB 

vstup obľúbený napríklad pre pripojenie počítačovej myši, klávesnice alebo USB kľúča. Výkonná predinštalo-

vaná aplikácia Coach 6, poskytuje zobrazovanie dát a grafov v reálnom čase, nástroje na spracovanie dát a mož-

nosť vytvárať nové alebo otvárať predpripravené aktivity pre študentov. Počas práce na VinciLab-e možno 

jeho obrazovku prezerať a ovládať počítačom, tabletom či smartfónom pripojeným k rovnakej Wi-fi sieti, teda 

učiteľ môže na svojom tablete sledovať prácu žiakov na VinciLab-och, dokonca môže do tejto práce aj zasiahnuť. 

Interfejs CLAB je určený predovšetkým pre prácu s počítačom. Vyznačuje sa vysokým výkonom a jedno-

duchosťou používania. Používa sa po pripojení k počítaču alebo ku grafickej kalkulačke CASIO s nainštalo-

vaným programom E-CON. Po nahratí aktivity môže pracovať aj samostatne - odpojíme ho od počítača, ideme 

napríklad na školský dvor, tam zrealizujeme merania, prinesieme ho späť k počítaču a namerané dáta prenesieme 

do počítača. 

CLAB 

CLAB má zabudovaný procesor i pamäť umožňujúcu merania s vysokou vzorkovacou frekvenciou až 

100 000 meraní za sekundu s nezávislým presným časovaním. Zabudovaná pamäť umožňuje aktualizácie 

zabudovaného softvéru a ukladanie nameraných dát. K CLAB-u môžeme pripojiť súčasne až tri CMA 

senzory s BT koncovkou. V CLAB-e je zabudovaný 3-osový senzor zrýchlenia. 

2 Senzory  

Systém CMA Coach poskytuje pestrú paletu senzorov typu ML pre interfejs MoLab a senzorov typu BT 

pre interfejsy CLAB, VinciLab, CoachLabII+ a EuroLab. K dispozícii sú senzory elektrického napätia a elek-

trického prúdu. Ďalšie senzory premieňajú hodnotu neelektrickej veličiny na elektrickú a použitím zabudovanej 

kalibrácie po pripojení k interfejsu zobrazujú na interfejse alebo v počítači hodnotu tejto neelektrickej veličiny. 

Najobľúbenejšími senzormi používanými pri vyučovaní fyziky na základnej škole sú senzory teploty (napr. aj 

teploty plameňa), sily (v ťahu aj v tlaku), osvetlenia, vzdialenosti (v kinematike), zrýchlenia, tlaku vzduchu, 

zvuku (aj keď je možné merať aj s mikrofónom počítača), rádioaktívneho žiarenia, magnetickej indukcie. 

Kolegovia na vyučovaní biológie a chémie s obľubou používajú senzory pH, kyslíka vo vzduchu i vo vode, 
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CO2 vo vzduchu, EKG. Interfejsy umožňujú kalibráciu a používanie vlastných senzorov vytvorených žiakmi, 

učiteľmi aj profesionálmi.  

 Meranie so senzorom pH 

3 Softvérové prostredie 

Zariadenia CMA pracujú so softvérovým prostredím Coach 7 a s jeho predchodcom Coach 6. Napriek tomu, 

že na Slovensku je Coach 6 obľúbeným prostredím, odporúčame postupný prechod na novú verziu, aj keď 

takmer všetky možnosti Coach 7 opísané v tomto príspevku sú dostupné aj v prostredí Coach 6. Samozrej-

mosťou je dostupnosť verzie v slovenskom aj v anglickom jazyku, ale Coach 7 si môžeme kedykoľvek prepnúť 

aj do iných verzií, napríklad do nemčiny, španielčiny, češtiny či taliančiny alebo aj napr. do jazyka vietnam-

ského, čínskeho, francúzskeho, fínskeho, poľského či holandského. Coach 7 pracuje na počítačoch s operačným 

systémom Windows, Mac, tiež na tabletoch so systémom Android (5 a viac) a iOS8. Interfejsy môžeme priamo 

pripojiť k počítačom Windows a Mac, dáta do tabletov prenášane po meraní na VinciLab-e, MoLab-e alebo 

na počítači. 

Softvérové prostredie obsahuje navzájom zladené zbieranie dát, spracovanie a analýzu dát, videomeranie, 

počítačové modelovanie, interaktívne animácie prepojené na reálne meranie, ovládanie zariadení počítačom. 

Vo všetkých týchto oblastiach prostredie umožňuje užívateľsky jednoduchú a zároveň výkonnú tvorbu nových 

aktivít samotnými žiakmi, učiteľmi aj profesionálmi. K dispozícii je zbierka profesionálne pripravených aktivít. 

Výrobca zabezpečuje tvorbu aktivít v angličtine, aktivity v slovenskom jazyku vnikajú na univerzitách pripra-

vujúcich učiteľov fyziky, ako aj na základných a stredných školách.  

Zber dát 

V softvéri Coach 7 inštalovanom v počítači (s operačným systémom Windows alebo Mac) alebo v interfejse 

VinciLab a MoLab môžeme zbierať dáta zo senzorov pripojených k interfejsu, senzorov zabudovaných  

v interfejse a z mikrofónu počítača. Všetky dáta sa ukladajú prehľadným spôsobom v jednej tabuľke, ktorú si 

môžeme, ale nemusíme zobraziť. K dispozícii je meranie v čase, s vzorkovacou frekvenciou od 1 merania 

za hodinu po milión meraní za sekundu. V tabuľke aktivity môžeme mať maximálne 500 000 riadkov. Zber 

dát možno spustiť aj úrovňou signálu na niektorom zo senzorov, napríklad meranie sa môže spustiť ak koncent-

rácia CO2 v miestnosti prekročí istú, v aktivite definovanú hodnotu. 

Spracovanie a analýza dát 

V softvéroch Coach 7 inštalovanom na ľubovoľnom zariadení (počítač, tablet, interfejs) môžeme prezerať a 

upravovať tabuľku s dátami, tvoriť z dát grafy a pracovať s týmito grafmi, využívať dáta pre ovládanie modelov 

a animácií a ovládať zriadenia pripojené k interfejsu CoachLab II+. 

Z ponuky najviac využívame výpočet nových veličín (stĺpcov tabuľky) použitím matematických funkcií, 

užívateľsky jednoduchý výpočet sklonu grafu, plochy pod grafom a prekladanie grafu matematickou funkciou. 

Pri periodických dejoch je k dispozícii procedúra pre frekvenčnú analýzu, napr. pri analýze zvuku vieme užíva-

teľsky jednoduchým spôsobom nájsť základnú a vyššie frekvencie tohto zvuku, a to aj na úrovni žiaka nižších 

ročníkov základnej školy. 

Videomeranie 

Softvér Coach 7 obsahuje vysoko kvalitné nástroje pre meranie z videozáznamu a toto je spracované užívateľ-

sky príjemným spôsobom. Samozrejmosťou je manuálne meranie, automatické sledovanie jedného alebo aj 

viacerých bodov súčasne a korekcia perspektívy. Ako príklad môžeme uviesť postup, pri ktorom si žiak na svoj 

mobilný telefón nahrá pád lopty na vodnú hladinu, toto video prenesie do tabletu alebo počítača a v tomto zistí 

napr. rýchlosť lopty tesne pred dopadom, maximálnu hĺbku ponoru, sleduje proces ustálenia pohybu lopty, 

zistí ustálenú hĺbku ponoru a podobne.  
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Počítačové modelovanie 

V rámci rozvoja všadeprítomného používania digitálnych technológií sa už pred niekoľkými desiatkami 

rokov dostalo do škôl programovanie. Veľa takýchto pokusov sa skončilo v slepých uličkách a ponaučením, 

že nie každého žiaka na základnej škole vieme priviesť k poznaniu, že je schopný programovať a že jeho 

programovanie má nejaký zmysel. Prostredie Coach umožňuje programovať modely javov, fyzikálnych, biolo-

gických, chemických a aj rôznych iných. Je výnimočné tým, že súčasťou modelu môže byť aj hodnota veličiny 

meranej senzorom, zadanej klávesnicou alebo zadanej pohybom ovládača v interaktívnej animácii. Výsledkom 

modelu je zvyčajne graf závislosti jednej veličiny od inej veličiny alebo animácia. Napríklad na úrovni žiaka 

gymnázia vieme pekným spôsobom modelovať pád parašutistu.  

Interaktívne animácie 

Rovnako ako súčasťou každej učebnice fyziky sú obrázky, súčasťou každého multimediálneho prostredia 

pre vzdelávanie sú interaktívne animácie. Interaktívna animácia aj tak ľahko dostupného javu, ako je napr. 

pohyb matematického kyvadla, má svoj význam. Môžeme v nej animovať abstraktné objekty, ako sú napr. 

vektory pôsobiacich síl a ich zložiek a vektory okamžitej rýchlosti a zrýchlenia. 

  

Študenti pracujú s VinciLab-om, Coach 7 na tablete s OS Android 

 

Coach 7 pri spracovaní dát  

Poďakovanie 

Tento príspevok vznikol ako súčasť riešenia projektu APVV-14-0070, Prírodovedné kurikulum pre základnú 

školu 2020. 

Peter Demkanin 
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Medzinárodné rádiouhlíkové datovacie konzorcium určilo vek Rorundy  

sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici do pred-Cyrilometodského obdobia 

Rotunda sv. Juraja sa nachádza v extraviláne obce Nitrianska Blatnica na úpätí vrchu Marhát (470 m n. m.). 

Od obce je vzdialená severozápadným smerom približne 5 km a je dostupná lesnou cestou. Dnes vieme, že je 

jediným stojacim svedkom dávneho neznámeho zaniknutého osídlenia, ktoré v tejto lokalite existovalo už  

od začiatku 9. storočia. Podľa archeologických nálezov sa predpokladá, že obývaná lokalita zaznamenala 

hospodársky rozkvet aj v súvislosti s ťažbou a spracovaním železnej rudy. Po vyčerpaní jej lokálnych ložísk 

osídlenie upadalo a postupne v priebehu 13. storočia zaniklo. Obyvateľstvo sa presunulo do nížinných oblastí, 

kde boli lepšie podmienky pre život. Rotunda, ktorá bola vybudovaná s určitým časovým odstupom po vzniku 

osídlenia postupne chátrala a časom sa zmenila na ruinu.  

Podľa písomného záznamu z roku 1730 došlo v rokoch 1530 – 1541 k postaveniu rotundy Máriou Thurzovou. 

Tento zápis nadlho ovplyvnil názor, že rotunda bola postavená v 1. polovici 16. storočia. Archívnym bádaním, 

vykonaným počas reštaurátorského výskumu v roku 2009 PhDr. Radoslavom Ragačom, však existencia osoby 

tohto mena v uvedenom období opravy nebola potvrdená. Predpokladáme, že približne po 3 storočiach poško-

dené pôvodné murivo rotundy, ktorú tvorí kruhová loď a apsida v tvare podkovy, v tom čase opravili a objekt 

zastrešili. Od tejto opravy je rotunda znovu využívaná pre kultové potreby r. k. cirkvi až do súčasnosti. 

V období končiaceho baroka, v roku 1777, bola na západnej strane lode, k pôvodnému vstupu do rotundy, 

pristavaná veža. Nad interiérom lode a apsidy bola vybudovaná klenba a v stenách boli vytvorené veľké okenné 

otvory. Vzhľad celého exteriéru kostolíka tým dostal výraz barokovej stavby. 

Ešte koncom 16., prípadne začiatkom 17. storočia bola k južnej stene rotundy pristavaná malá pustovňa, 

ktorú, s väčšími či menšími prestávkami obývali pustovníci až do roku 1814. Okrem nábožensky príkladného 

života sa pustovníci starali aj o rotundu. 

Pravdepodobne v poslednej štvrtine 18. storočia bola pri rotunde postavená tzv. pustovnícka škola. Jedným 

z mála známych písomných dokladov o škole je informácia, že ju navštevoval aj neskorší uhorský prímas a ostri-

homský arcibiskup Ján Scitovský (1785 – 1866). Po zániku školy bola budova neskôr využívaná panstvom ako 

poľovnícka stanica a horáreň, ktorá bola zbúraná v roku 1962. 

Prvé pamiatkové výskumy – stavebno-historický Ing. arch. Rudolfa Rejthara v rokoch 1973 – 74 a archeo-

logický výskum profesora Alexandra Ruttkaya v rokoch 1974 – 1980 priniesli dôležité poznanie, že ide  

o stavbu, ktorá vznikla najneskôr okolo polovice 11. storočia. V Zámere pamiatkovej úpravy z roku 1975 sa 

uvádza, že niektoré stavebné i historické indície nevylučujú ani starší pôvod rotundy. 

Reštaurovanie rotundy začalo v roku 2009 pod vedením akad. maliara Jozefa Doricu. V roku 2010, počas 

postupného odkrývania najstaršej hmoty rotundy spod mladších opráv, došlo k novým a zásadným nálezom. 

Napríklad bolo objavené predrománske okno, konsekračné kríže a veľa ďalších detailov, ktoré spolu so 

zistením technologického spôsobu výstavby múrov jednoznačne posunuli vznik rotundy do predrománskeho 

obdobia, čo znamená pred rok 1000. Na základe uvedených objavov začal reštaurátor predpokladať, že rotunda 

mohla byť postavená skôr, už v období 9., prípadne 10. storočia.  

Počas reštaurovania boli nájdené v pôvodných múroch rotundy organické vzorky (kúsky dreva a uhlíky), 

ktoré boli spolu so vzorkami malty, odobranými z vnútra najstarších múrov a z pôvodných omietok v interiéri 

analyzované v Centre pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA) na Katedre jadrovej fyziky a bio-

fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Rádiouhlíkové veky 

analyzovaných vzoriek, ktoré určil profesor Povinec s jeho tímom, jednoznačne ukazovali, že Rotunda  

sv. Juraja bola postavená už v polovici 9. storočia. 

Vzhľadom na to, že tento výsledok bol mimoriadne dôležitý pre ďalšie objasnenie vzniku rotundy, ako aj 

pre domácu a zahraničnú akceptáciu výsledkov rádiouhlíkového datovania, bolo vytvorené medzinárodné kon-

zorcium, pozostávajúce z významných rádiouhlíkových laboratórií. Úlohou konzorcia bolo pomocou nezávislých 

metód určiť presný vek Rotundy sv. Juraja. V konzorciu prijali účasť: Laboratórium urýchľovačovej hmotnostnej 

spektrometrie Arizonskej univerzity v Tucsone, Laboratórium iónovej fyziky Vysokej školy technickej (ETH) 

v Zürichu, Laboratórium pre urýchľovačový environmentálny výskum (VERA) Viedenskej univerzity, Hertelendiho 

laboratórium environmentálnych štúdií Ústavu pre jadrový výskum (ATOMKI) Maďarskej akadémie vied  

v Debrecíne, Rádiouhlíkové laboratórium Oddelenia dozimetrie žiarenia Ústavu jadrovej fyziky Akadémie vied 

Českej republiky v Prahe, a domáce CENTA laboratórium. Členovia konzorcia dostali na analýzy celkom tri 

vzorky, ktoré pozostávali z nájdených vzoriek dreva, uhlíkov, omietky a stavebnej malty, tak aby každá vzorka 

bola analyzovaná nezávisle aspoň v dvoch laboratóriách. Celkom bolo analyzovaných 12 vzoriek, z toho  

4 vzorky dreva, 3 vzorky uhlíkov, 1 vzorka omietky a 4 vzorky malty. 

Výsledky rádiouhlíkových analýz ukázali zhodu medzi jednotlivými laboratóriami, takže mohli byť určené 

kalibrované rozsahy veku vzoriek nasledovne: vzorky dreva mali vek od 771 do 882 rokov n. l. a vzorky 
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uhlíkov od 771 do 881 rokov n. l. Vzorky stavebnej malty odobratej z vnútra múrov a vnútorná omietková 

malta mali vek od 688 do 751 rokov n. l. Vidieť, že vzorky dreva, uhlíkov a malty mali v rámci neurčitosti 

analýz približne rovnaký vek, takže mohol byť vypočítaný ich výsledný vek od 789 do 873 rokov n. l. Tento 

výsledok môžeme interpretovať tak, že rotunda bola s 95 % pravdepodobnosťou postavená už v pred- 

-Cyrilometodskom období, t. j. pred rokom 863, keď sv. Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu. Pre čitateľov 

bude však zrozumiteľnejšie, ak vekový rozsah vyjadríme ako stredný vek rotundy, t. j. 830 ± 40 rokov n. l. 

Dosiahnuté výsledky potvrdzujú, že Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici je pravdepodobne najstaršou 

zachovanou sakrálnou stavbou nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.  

Žiaľ, súčasná medzinárodná rádiouhlíková kalibračná krivka má v 9. storočí veľmi špecifický priebeh  

a neumožňuje určiť presnejší kalibrovaný vek rotundy. Vedecká rádiouhlíková komunita a profesor Povinec 

s jeho tímom však pracujú na spresnení kalibračnej krivky, čo by umožnilo v blízkej budúcnosti zmenšiť 

neurčitosť v určení stredného veku Rotundy sv. Juraja, ako aj ďalších pamiatok z obdobia Veľkej Moravy 

pod ± 20 rokov. 

Je známe, že kresťanstvo v Nitrianskom kniežatstve bolo prijaté už pred príchodom sv. Cyrila a Metoda 

na Veľkú Moravu, pretože podľa zachovaných dokumentov dal Pribina vysvätiť salzburskému arcibiskupovi 

kostol v Nitre už okolo roku 828, ktorý sa neskôr stal s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou Baziliky 

sv. Emeráma. Je preto možné, že v okolí Nitry mohli byť postavené aj ďalšie murované sakrálne stavby, buď 

ešte v období Nitrianskeho kniežatstva, alebo neskôr po roku 833, keď Pribina musel opustiť Nitru a jeho 

kniežatstvo sa stalo súčasťou Veľkej Moravy. Podľa nedávnych výskumov sa z obdobia Veľkej Moravy  

na Slovensku zachovali ešte dva malé stojace predrománske kostoly v Kostoľanoch pod Tríbečom a v Kopčanoch. 

V ďalších lokalitách sa nám zachovali už len zostatky základov zaniknutých stavieb kostolov, ktoré, na základe 

výsledkov archeologických výskumov, boli postavené koncom 9. alebo začiatkom 10. storočia. 

Záverom teda môžeme povedať, že „Jurko” (ako je rotunda familiárne nazývaná v jej okolí) je pravdepo-

dobne najstaršia stojaca sakrálna stavba s pôvodnými múrmi nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom 

priestore. Ide preto o unikátnu historickú pamiatku s dejinným významom, dokladajúcou pokročilý stupeň 

kristianizácie s existenciou kamenných kostolov už v 1. polovici 9. storočia na území dnešného Slovenska. 

Všetky tieto zistenia preto oprávňujú Rotundu sv. Juraja na zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Zreštaurovaná Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici, ktorá sa nachádza v peknom lesnom prostredí, si 

zaslúži častejšie návštevy turistov a veriacich nielen v čase každoročne konanej púte na prvú aprílovú nedeľu 

po Jurajovi. S viac ako 400 ročnou tradíciou patrí k najstarším púťovým miestam na Slovensku. 

 

Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave 

Akad. maliar Jozef Dorica, reštaurátor, Restauro complet, s.r.o. 

 

  

Pohľad na Rotundu sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici po celkovej rekonštrukcii 
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Pokračovanie „krátkej“ správy zo str. 2 

Future Technologies Lab. Ukázali sme aplikácie kostier v počítačovej grafike – hlavne počítačovú animáciu. 

Zamerali sme sa na extrakciu a tracking kostier človeka z RGB a RGBD kamier. Spomenuli sme aj ďalšie 

aplikácie kostier ako samotná skinning animácia, kompresia animácie, textúrovanie modelov a modelovanie. 

Ukázali sme aktuálne výsledky našej výskumnej skupiny, ktorá sa zaoberá trackovaním a rekonštrukciou 

modelov ľudí pomocou 3D kamier. Motivovali sme k štúdiu aplikovanej informatiky na FMFI a ukázali 

previazanie jednotlivých predmetov s prezentovanou témou. (Martin Madaras) 

Centrum fyziky komplexných systémov. Výskum sa zameriava na nové typy supravodičov, supertvrdé 

povlaky pre aplikácie v priemysle a detektory plynov na báze oxidov kovov. Návštevníci uvideli ucelený súbor 

zariadení pre prípravu tenkých vrstiev vákuovými metódami, materiálovú analýzu (rastrovacie elektrónové 

mikroskopy, spektroskopické a difrakčné metódy) až po prípravu funkčných mikro- nanoštruktúr a ich 

testovanie v širokom rozsahu teplôt od 4 K po niekoľko stoviek K. (Tomáš Roch) 

Laboratóriá fyziky plazmy sa venujú výskumu a vývoju rôznych typov elektrických výbojov, štúdiu ich 

vlastností a procesov, ktoré v nich prebiehajú a aplikácií výbojov napr. pri úprave povrchu materiálov, 

simuláciách atmosfér planét, či v prudko sa rozvíjajúcich bioaplikáciách. Základný výskum sa venuje interakcii 

elektrónov s molekulami, využiteľnými v plazmových reaktoroch termojadrovej fúzie, v technologickej 

plazme napr. pri príprave tenkých vrstiev. Návštevníci uvideli experimentálne zariadenia na štúdium 

interakčných procesov, rôzne typy zdrojov plazmy a oboznámili sa s možnosťami ich využitia. (Veronika 

Medvecká, Beáta Hergelová, Juliána Tomeková, Samuel Omasta) 

Radónové laboratórium. Radón je rádioaktívny plyn, ktorý sa nachádza všade okolo nás. Jeho vdychova-

ním rastie riziko vzniku rakoviny pľúc. V radónovom laboratóriu sa študenti oboznámili s metódami merania 

radónu, jeho využitím v rôznych environmentálnych štúdiách a tiež spôsobmi ochrany pred ožiarením radónom. 

(Monika Müllerová, Markus Helej) 

Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií. Študenti uvideli laboratórium tandemového 

urýchľovača iónov s potrebnou infraštruktúrou, ktoré slúži na výskum v oblasti nukleárnych a environmen-

tálnych vied. (Miroslav Ješkovský, Jakub Kaizer) 

Gamma-laboratórium. Boli prezentované rôzne typy detektorov gama žiarenia, princíp ich činnosti, možné 

využitie pri riešení fyzikálnych a environmentálnych problémov. (Ivan Sýkora, Veronika Palušová)  

Detektorové laboratórium. Boli ukázané rôzne typy polohovo-citlivých detektorov, používaných na meranie 

stôp častíc v urýchľovačových experimentoch (ALICE-CERN, GSI-Darmstadt). (Miroslav Pikna) 

Laboratórium bionanotechnológii. Návštevníci sa dozvedeli o rôznych druhoch nanočastíc (zlaté nano-

častice, dendriméry, lipozómy) a ich potenciálnom využití v biomedicínskych aplikáciách (napr. cielená terapia 

nádorových ochorení). (Zuzana Garaiová) 

Laboratórium molekulárnej akustiky. Študentom bola predstavená problematika biosenzorov s potenciá-

lom ich využitia v biomedicínskom i potravinárskom priemysle. (Marek Tatarko) 

Laboratórium biomedicinskej fyziky a biofyziky. V laboratóriu fotobiofyziky sa využíva interakcia 

elektromagnetického žiarenia s biologickými látkami (molekulami). Špecializujú sa na javy absorpcie a fluore-

scencie (vlastnej fluorescencie a fluorescenčné značky). Návštevníkom bola predvedená vysokoúčinná kvapa-

linová chromatografia (HPLC). (Marcela Morvová) 

Elektrické výboje v biomedicíne a enviro-technológiách. Pomocou elektrických výbojov sa vytvára studená 

plazma, ktorá dokáže zabíjať nebezpečné mikroorganizmy a rakovinové bunky alebo rozbíjať molekuly škodli-

vých znečisťujúcich látok v ovzduší, či aktivovať automobilové katalyzátory za studena. Študentom ukázali 

fyzikálno-chemicko-spektroskopicko-mikrobiologické laboratóriá a predviedli aktiváciu vody iskrovým výbojom 

tak, aby pôsobila dezinfekčne. Odvážnejší si na vlastnej koži mohli vyskúšať studenú plazmu prenosného koró-

nového pera a pričuchnúť k prchavým uhľovodíkom pred i po výboji. (Barbora Tarabová, Dominika Sersenová, 

Richard Cimerman) 

Výskum v oblasti teoretickej fyziky. Naši vedeckí pracovníci predstavili študentom témy, ktorými sa 

zaoberajú vo svojom výskume v oblastiach supersymetrického rozšírenia Štandardného modelu, matematických 

aspektov teórie strún, kozmológie a fyzike priestorov s netriviálnou štruktúrou na krátkych vzdialenostiach. 

(Juraj Tekel) 
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Zomrel Stephen Hawking 

14. marca nás opustil vo veku 76 rokov veľký fyzik a popularizátor vedy Stephen Hawking. Po väčšinu 

života bol ťažko chorý. Mal amyotrofickú laterálnu sklerózu, chorobu, ktorá spôsobuje úplné ochrnutie 

organizmu. Od 26. roku bol upútaný na vozíček a posledných vyše 30 rokov života komunikoval s okolím len 

pomocou počítača s hlasovým syntetizátorom. Napriek tomu svojimi prácami zásadne ovplyvnil dnešnú tvár 

vedy. Ako sám píše v knihe Vesmír v orechovej škrupinke: „aj keď sme my, ľudské bytosti, fyzicky veľmi 

obmedzené, naša myseľ môže slobodne skúmať celý vesmír a zájsť trúfalo tam, kam sa bojí vstúpiť aj Star 

Trek“. Na svojich výpravách „tam, kam sa bojí vstúpiť aj Star Trek“ sformuloval, spolu s ďalším veľkým 

fyzikom a matematikom Rogerom Penroseom, vety o singularitách, ktoré hovoria o tom, že časopriestor  

na začiatku rozpínania vesmíru musel byť singulárny (nekonečne zakrivený), a je singulárny aj na konci 

gravitačného kolapsu hviezd; teóriu vyparovania čiernych dier, podľa ktorej čierne diery vysielajú žiarenie  

s teplotou nepriamo úmernou hmotnosti („nie sú až také čierne“) – pri čiernej diere s hmotnosťou Slnka je to, 

pravda, len asi 50 miliardtín stupňa nad absolútnou nulou, ale keby sa v našej blízkosti objavila mikroskopická 

čierna diera, jej žiarenie by sme dokázali zachytiť; a podmienku „bez okraja“, ktorá určuje tvar časopriestoru 

s imaginárnym časom pri veľkom tresku – časopriestor bol podľa nej vtedy uzavretý, nemal okraj. Tieto 

výsledky sú živou súčasťou vedy. Vyvolávajú diskusie, podnecujú vznik nových ideí. Príkladom môže byť, že 

pri nedávnom objave gravitačných vĺn sa skúmalo, či v nich bol zakódovaný istý druh ozveny, ktorá by vznikla, 

keby na povrchu čiernej diery bola takzvaná ohnivá stena. Existencia takej steny je totiž dôsledkom jednej  

z možných interpretácií vyparovania čiernych dier. Hawkingove výskumy teda inšpirujú jeho nasledovníkov, 

bádateľov „z prednej línie frontu vedy“ – a dá sa očakávať, že to tak ostane aj v budúcnosti. 

Vladimír Balek 

 

 


