
Možno ste až do našej predchádzajúcej pred-
nášky nevedeli, že aj Slovensko zápasí s in-
váznymi druhmi rastlín a živočíchov. Takže 
- čo sú to invázne druhy? Sú to organizmy, 
ktoré sa na našom území pôvodne nevysky-
tovali, ale dnes sú tu a agresívne vytláčajú 
pôvodné druhy. Ako sa k nám invázne druhy 
dostali? Buď vedomým vplyvom človeka - 
napríklad ako okrasné a úžitkové rastliny či 
doma chované živočíchy, alebo nevedome 
- najmä zásluhou medzištátnej alebo medzi-
kontinentálnej dopravy a prepravy. Invázne 
organizmy môžu pochádzať zo všetkých 
kútov sveta. Šíria sa pomerne rýchlo, pre-
tože majú vysokú plodnosť, často sa mno-
žia aj nepohlavne a majú účinné mechaniz-
my aktívneho či pasívneho šírenia sa najmä 
vzduchom a vodou. Navyše sú schopné dlho 
prežívať aj v nepriaznivých podmienkach 
(sucho, záplavy). Invázne organizmy produ-
kujú veľkú biomasu, dobre sa prispôsobujú 
pozmeneným podmienkam a niektoré aj che-
micky ovplyvňujú okolie. No závažné je aj 

to, že u nás nemajú prirodzených nepriateľov 
(predátorov), ktorí by redukovali ich počty. 
Inváznych druhov je čoraz viac a napomáha 
tomu aj rozvoj dopravy, následkom ktorého 
sa presúva veľké množstvo tovarov a ľudí. 
Narastajú aj stavebné aktivity, čím sa mení 
prostredie a menia sa aj klimatické podmien-
ky. Viaceré krajiny už na vlastnej koži pocí-

tili, čo to invázne druhy sú a zmenili svoju 
legislatívu (zákony), aby nebolo možné ,,len 
tak“ invázne druhy rastlín či živočíchov do 
krajiny priniesť. Stanovili, že je zakázané 
invázne druhy - živočíchy a rastliny - vlast-
niť, prepravovať, dovážať, pestovať, chovať, 
rozmnožovať a obchodovať s nimi. Vlastní-
ci a správcovia obývaných aj neobývaných 
pozemkov sú povinní odstraňovať invázne 
živočíchy a rastliny na základe právnych 
predpisov. Môžu tak robiť mechanickým 
spôsobom, chemickým spôsobom alebo  
kombinovaným spôsobom. Presne pred ro-
kom vyšlo nariadenie Komisie EÚ, ktorým 
sa prijíma a pomenúva zoznam inváznych 
nepôvodných druhov v členských štátoch. 
Tento zoznam platí vo všetkých členských 
štátoch Európskej únie a pre všetky jej štá-
ty sú tieto obmedzenia a povinnosti záväzné. 
No a vedeli ste, že aj u nás bežný agát biely 
je invázny druh stromu? Je pravda, že agáto-
vý med je chutný, no tento strom bezohľadne 
vytláča zo ,,svojho“ teritória iné stromy. 

Oliver Czanik, 11. r

Prednáška: Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú to 
biologické invázie?  /  Biokúpaliská sú in  /  Rikšu môžete stretnúť aj v Rači  /  
Tábor Fantázia plní detské sny  /  Matej Tóth sa usiluje očistiť si meno

Foto: Peter Chvostek
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Spravodajstvo

Prof. Jozefa Bátoru, 
PhD. z Katedry 
politológie na 
Filozofi ckej fakulte UK, 
ktorý prednáša na tému 
Prečo sme v Európskej 
únii.

Na akú otázku ste hľada-
li odpoveď, keď ste boli 
dieťa?
Ako dieťa som uvažoval 
nad tým, či je niečo za ves-
mírom. Nešlo mi do hlavy, 
že by malo existovať niečo 
ako nekonečno. 
Na akú otázku hľadáte 
odpoveď dnes?
Dnes uvažujem, ako za-
bezpečiť, aby moje deti žili 
dobré životy v civilizova-
nej, slobodnej a dobrej spo-
ločnosti. Nejde mi totiž do 
hlavy, že by súčasný post-
komunistický stav mal tr-
vať nekonečne dlho. 

Otázka pre
Minulú stredu som bol svedkom záchrannej ak-
cie v centre Bratislavy. Horela päťposchodová 
budova, ktorá je v rekonštrukcii. Hasičský zbor 
evakuoval 5 ľudí, z ktorých štyria boli intoxiko-
vaní. Zasahovalo 25 hasičov s deviatimi kusmi 
hasičskej techniky. Dopravu riadila polícia. Pod-
ľa informácií od robotníkov, ktorí na rekonštruk-
cii budovy pracovali, pri zváraní preskočila iskra 
na stavebný materiál a za pár sekúnd bola celá 
budova zadymená. 

Jakub Farkaš, 13 r.

Aj na Slovensku sa môžu ekologicky 
založení ľudia kúpať v takzvaných 
biokúpaliskách. Tento typ kúpalísk je 
v podstate spojením klasických kúpa-
lísk a prírodných jazier. Voda v bazé-
noch sa nečistí chemicky (chlórom), 
ale napríklad vodnými rastlinami či 
štrkom. Na Slovensku je už niekoľ-
ko biokúpalísk, napríklad biokúpalis-
ko v Snine, biokúpalisko KRTKO vo 
veľkom Krtíši, či Bio-bazén Borovica 
na výletnom mieste Kamenný Mlyn 
v Plaveckom Štvrtku. Cena vstupného 
na biokúpaliská sa pohybuje mierne 
nad priemerom – dospelý návštevník 
zaplatí približne 4 eurá. 

Michal Drábek, 13 r.

Požiar v centre Bratislavy

Biokúpaliská sú in

Naša anketa

Dnešná prednáška je na vy-
soko aktuálnu tému. Pýta sa 
a zároveň odpovedá na otáz-
ku, prečo sme v Európskej 
únii. Až donedávna sme si 
mysleli, že byť v EÚ je veľká 
časť pre všetkých zúčastne-
ných. Ale ako ukázala Veľká 
Británia v referende konanom 
pred rokom, nie vždy je to 
pravda. Výsledok referenda 

(aj keď nepresvedčivý) zavä-
zuje Britániu, aby z EÚ vy-
stúpila. Ako sa ukazuje, nie je 

to ľahké a už sa ozývajú hla-
sy, aby Briti predsa len v EÚ 
zostali, pretože je to pre obe 
strany výhodnejšie. A tak sme 
sa vás opýtali:
Zostane Veľká Británia 
v Európskej únii?
Áno, zostane: 12 detí
Nie, vystúpi: 35 detí
Neviem: 14 detí
Je mi to jedno: 9 detí 

Joga a medvedík Yogi nemajú nič spo-
ločné. Medvedík Yogi je rozprávková 
postava a joga je uvoľňujúci druh cvi-
čenia. Prvýkrát som o joge počula, keď 
sa moja mama rozhodla začať ju cvičiť. 
Povedala mi, že chce zrelaxovať. Bola 
to pre mňa novinka, že existuje aj takýto 
druh cvičenia. Nebehá sa, neskáče sa, ne-
robia sa prudké pohyby, a napriek tomu 
sa človek spotí ako pri atletike. Stiahla 
som si z internetu nejaké videá s jogou 

a snažila som sa napodobňovať jednot-
livé pózy. V joge im hovoria asány. Po 
mojich pokusoch musím priznať, že to 
nie je ľahké, no zároveň som zistila, že 
joga uvoľňuje aj mňa. Rada by som cho-
dila do nejakého kurzu, kde sa naučím 
cvičiť jogu, ale zatiaľ som nič vhodné 
nenašla. Možno už o pár rokov ma náj-
dete, ako stojím v sade Janka Kráľa na 
hlave, relaxujem a celé si to užívam.

Olívia Samelová, 11 r.

Joga uvoľňuje telo aj myseľFoto: internet

Foto: internet

Foto: Autor

Foto: internet
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Názory, komentáre

Terezín je malé opevnené mestečko na se-
vere Českej republiky, ktoré počas druhej 
svetovej vojny slúžilo ako väzenie. Pri ex-
kurzii nás previedli mužskou väznicou ges-
tapa, teda Malou pevnosťou, ale nachádza 
sa tam aj židovské geto, teda Hlavná pev-
nosť. Malá pevnosť slúžila pre 27 000 mu-
žov a 5 000 žien. Išlo väčšinou o politických 
väzňov, pričom 10 percent tvorili Židia. Te-
rezín bol akousi prestupnou stanicou – ľudí, 
ktorých odsúdili na základe rasy či názoru, 
odtiaľ odvážali do koncentračných táborov 
ako bol Osvienčim či Mauthausen. Slová 

,,Arbeit macht Frei“ (Práca oslobodzuje) 
typické pre koncentračné tábory, nechal na 
bránu väznice napísať správca Malej pev-
nosti. Vraj, aby mal pocit, že riadi niečo 
väčšie, ako len väznicu. To, čo v skutočnos-
ti riadil, bolo strašné. V jednej miestnosti 
spalo aj 90 mužov na trojposchodových 

posteliach, pričom vo väzení sa nekúrilo. 
Ak niekto zomrel od zimy, ostatní mu po-
brali veci, aby nepomrzli aj oni. Ak niekto 
porušil pravidlá, obesili ho pred očami os-
tatných väzňov. Na cintoríne, ktorý zriadili 
až po vojne, je pochovaných niekoľko tisíc 
Židov. Niektorí majú na hrobe meno, mnohí 
len číslo - pre nacistov boli menej než ľudia. 
V Terezíne som si kúpila knihu od Helgy 
Weissovej, Denník dievčaťa, čo prežilo ho-
lokaust. Všetko to utrpenie, ktorým prešla, 
v knihe detailne popisuje. Po návšteve, pri 
čítaní knihy, aj pri písaní tohto článku, mám 
v sebe veľmi divný pocit. ☹

Nikol Ďurčeková, 14 r.

Minulý piatok sa uskutočnil ďalší zaují-
mavý workshop. Plavili sme sa Loďou 
za umením. Tentokrát sme mali možnosť 
nahliadnuť do múzea moderného umenia 
v Danubiane. Keďže sa múzeum nachá-
dza na ostrove na Dunaji, museli sme sa 
naň dopraviť loďou. (Áno, dá sa prísť aj 
autom alebo autobusom.) Múzeum nebo-
lo zaujímavé len svojou polohou, ale aj 

vystavenými obrazmi a sochami, ktoré 
neboli len vo vnútri, ale aj vonku a do-
konca aj na streche galérie. Veľmi zaují-
mavý je aj tvar galérie, ktorý pripomína 
provu lode. Danubiana mi ponúkla úplne 
nový pohľad na to, čo všetko možno po-
važovať za umenie a tak som rada, že som 
sa prihlásila práve na tento workshop. 

Nelly Böhmová, 11 r.

Workshop: Loďou za umením
Foto: Peter Chvostek

Prednášky profesora Vladimíra Kováča som sa spočiatku obávala najmä kvôli jej náz-
vu, ktorý sa mi zdal komplikovaný. Nebola som si istá, či prednáške porozumiem. Na-
koniec som to s menšími ťažkosťami zvládla, hoci uznávam, že pre niektorých mlad-
ších študentov mohla byť komplikovaná. Obsahovala síce veľa cudzích a odborných 
slov, no tie profesor Kováč vysvetlil veľmi zrozumiteľne. Taktiež sa mi páčilo, že veľká 
časť prednášky úzko súvisela s genetikou (resp. epigenetikou ☺). Pán profesor nás vo 
svojej prednáške oboznámil so životom ako takým a vysvetlil, čo to vlastne je. Dozve-
deli sme sa, že informácie, na základe ktorých sa jedinec vyvíja, nie sú len genetické, 
ale aj epigenetické, teda že ide o informácie o prostredí a meniacich sa podmienkach 
v našom okolí. Táto veľmi dobre vyvinutá schopnosť adaptácie je tiež dôvodom, prečo 
sú biologické invázie v dnešnej dobe takým veľkým problémom. Ku koncu prednášky 
som si všimla, že viacero študentov vyzeralo unavene či znudene. No ja si myslím, že 
napriek svojej náročnosti bola prednáška veľmi zaujímavá a poučná. 

Anna Semková, 13 r.

Návšteva Energolandu pri atómovej elektrárni Mochovce je každoročnou zaujímavou 
exkurziou. V Energolande sa nám usilujú zaujímavým spôsobom vysvetliť, čo je to 
jadrová energia a ako pomocou nej vzniká elektrická energia. Aj tento rok sme mali 
možnosť zahrať sa množstvo zábavných aj poučných hier. Jednou z najlepších aktivít 
bola pre mňa super motorka, na ktorej si mohol ktokoľvek z nás zajazdiť v rôznych 
časových obdobiach. Zahral som sa aj kinetickú hru na interaktívnej LED podlahe, 
po ktorej treba bežať na mieste. Účelom hry je, aby sme behom na mieste nabili rôzne 
veci, ktoré potrebujú elektrickú energiu - napríklad počítač či mobil. Ďalšiu hru sme 
hrali na veľkom displeji. Boli na ňom gombíky, ktoré vyznačovali rôzne druhy energie. 
Účelom hry je, aby bolo mesto poháňané energiou a aby nevypúšťalo emisie do ovzdu-
šia. Podľa mňa boli všetky hry dobré, aj celý výklad bol dobrý, len keď už ste to všetko 
prešli a zahrali ste sa, tak už ste nemali veľmi čo robiť. ☺

Oliver Czanik, 11 r.

Prednáška: Prečo sa život uchytí aj v neznámom 
prostredí a čo sú to biologické invázie?

Workshop: Energoland Mochovce 

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

Terezín, miesto, kde ľudia 
prestali byť ľuďmi

Foto: internet
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Zaujímavosti

Ak bývate v Rači, možno ste už v uliciach stretli nie celkom bežný 
dopravný prostriedok – rikšu. Presne tak! Rikša tu slúži starším ľu-
ďom z domova dôchodcov. Nápad pôvodne pochádza zo zahraničia 
a na Slovensko sa dostal prostredníctvom nadšencov bicyklovania. 
Keďže starší ľudia už majú problémy s pohybom, rikša im dopraje 
dobrý pocit z jazdy na bicykli, aj keď už na ňom nejazdia sami. Po-
môže im dostať sa napríklad do obchodu či lekárne, do mesta či do 
prírody, no najmä medzi ostatných ľudí. Podľa mňa je takýto projekt 
veľmi dobrý, lebo z osobných skúseností viem, že ľudia sa často 
o dôchodcov nezaujímajú a nechávajú ich len tak sedieť doma, či po-
zerať televíziu. No ak seniori nie sú medzi ostatnými ľuďmi, je to pre 
nich veľmi zlé a naopak, kontakt i inými im veľmi prospieva. A ešte 
jedna poznámka: V Rači hľadajú ďalšieho dobrovoľníka, ktorý bude 
rikšu riadiť. Má to byť mladý muž, najmenej 21-ročný, ktorý je zdat-
ný fyzicky aj technicky, je empatický k starším ľuďom, je viacročný 
cyklista a má k bicyklovaniu pozitívny vzťah. 

Michal Drábek, 13 r.

Toto skutočne unikátne lego predstavuje zmenšeniny slávnych bu-
dov, opier, múzeí, veží, sídiel prezidentov, či sídla britskej kráľov-
nej. Najznámejšie budovy sú pekne zoradené vedľa seba. Firma 
Lego architecture z Dánska vydala svoju prvú edíciu v roku 2008. 
Tento typ lega je síce o niečo drahší ako ostatné stavebnice, no ur-
čite sa ho oplatí skladať. Modelov je, samozrejme, mnoho, no ja 
mám rád každý z nich. Najviac sa mi páčili modely ako napríklad 
Biely dom vo Washingtone, Buckinghamský palác, Louvre, Eiffe-
lova veža, Šikmá veža v Pise, Chicago a najmä United States Capi-
tol Building. Najnovšími modelmi tejto super edície je mrakodrap 
Burj Khalifa v Dubaji, Robie house, slávna opera v Sydney, Villa 
Savoye a aj Farnsworth house. Lego architektúra je síce určená pre 
náročnejších a pokročilejších staviteľov lega, ale pustiť sa do nej 
môžu i menej skúsení. Plány a návody im pomôžu k úspešnému 
zvládnutiu ktorejkoľvek stavby.  

Michal Šimon Hradský, 12 r.

Mona Lisa je pravdepodobne najdrahší obraz na svete. Keď ho ta-
liansky renesančný umelec Leonardo da Vinci maľoval, určite netu-
šil, že portrét záhadne sa usmievajúcej ženy bude taký slávny a taký 
drahý. Historické pramene, ako aj súčasní odborníci odhadujú, že 
umelec namaľoval obraz v rokoch 1503 až 1505. Obraz zobrazuje 
Lisu Gherardini, manželku fl orentského obchodníka Francesca di 
Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, oblečenú podľa fl orentskej mó-
dy. Na pozadí vidieť pahorkatú toskánsku krajinu. Keď sa na obraz 
pozeráme a pohybujeme sa pritom, vyzerá to tak, že aj Mona Lisa 
pohybuje očami. Originál diela (iba 77 cm x 53 cm) sa nachádza 
v parížskom Louvri. Z bezpečnostných dôvodov je za nepriestrel-
nými sklami. Odfotiť Monu Lisu je ťažké. Skutočne vidieť ju však 
možno prostredníctvom kamery, ktorá dielo zobrazuje na monitore. 

Paľo Droba, 11 r.  

Donášková služba pomocou dronov je už realitou. Možno ste počuli 
o tom, aké využitie má pre drony Amazon, ale nie som si istý, či viete, 
čo zorganizovali v Estónskom meste Viljandi. Začali používať drony 
na donášku vody, ktorá k smädným doslova priletí. Stačí, že pošlú 
SMS-ku s objednávkou a dron priletí nad najbližšie výdajné hniezdo, 
spustí doň osviežujúci nápoj a bez pristátia odletí na základňu. Tento 
typ využitia dronov je bezpečný, originálny a lacný. Na zaplatenie 
služby slúži SMS správa, ktorá stojí 20 centov a po prijatí objednávky 
by mal dron priletieť do piatich minút do najbližšieho hniezda aj s vy-
chladeným nápojom. Z bezpečnostných dôvodov je minimalizovaný 
kontakt medzi človekom a dronom - vždy je medzi nimi dostatočná 
vzdialenosť. Koľko stojí infraštruktúra, sa nespomína, ale zdá sa, že 
ako atrakcia počas horúcich dní je tento projekt úspešný. ☺ 

William Urban, 13 r.

Paľo Droba, 11 r.  

Foto: internet

Rikšu môžete stretnúť aj v Bratislave - Rači

LEGO architektúra

Drony ako nosiči (aj) nápojov

Mona Lisa – najdrahší obraz na svete

Foto: internet

Foto: internet

Foto: Mestská časť Rača
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Cestovanie, kultúra

V zámku vo Vígľaši ste panovníkmi vy

Tábor Fantázia plní detské sny

Keď som pred časom bola vo Vígľaši, v starodávnom zrekonštru-
ovanom zámku využívanom ako hotel, bol to pre mňa veľký zá-
žitok. Nebolo to len o tom, že sme boli ubytovaní v zámockých 
izbách, ale sme aj spali v kráľovských posteliach s baldachýnom 
nad hlavou, jedli sme pri kráľovských stoloch a správali sa k nám 
ako k ozajstným panovníkom. Okrem starodávnych komôr a ry-
tierskych komnát tam bol aj moderný welness, ktorý sme si s ro-
dičmi riadne užili. Najmä bazén. Na nádvorí sme si vychutnali 
zmrzlinový pohár a krásny výhľad z hradieb. Zámok, pôvodne 
hrad, pochádza zo 14. storočia. Vystriedali sa v ňom rôzni šľachtici 
aj panovníci. Cez druhú svetovú vojnu hrad vypálili. Úplne zniče-
ný bol až do ro-
ku 2009, keď ho 
kúpili súčasní 
majitelia žijú-
ci v Kalifornii. 
Rekonštrukcia 
trvala päť rokov 
a v roku 2014 
hotel otvorili. 
V rámci poby-
tu môžete mať 
prehliadku zám-
ku s odborným výkladom a čas môžete stráviť aj aktivitami v blíz-
kosti zámku. O tom, ako a kde stráviť voľný čas, vás poinformujú 
milé recepčné.

Olívia Samelová, 11 r.

Tábor Fantázia v Starej Myjave nie je veľmi známy. Sídli v lese 
a každé leto je plný detí. Každé dieťa, ktoré tam príde, si to tam obľú-
bi. Vedúca mojej družiny, Lucka, chodí do tábora Fantázia od svojich 
desiatich rokov a od osemnástich rokov sa do tábora vracia už ako ve-
dúca. V tábore sú super kuchárky, ktoré vedia urobiť fantastické jedlo 
a nikto nie je hladný. Večera býva o šiestej a večierka až o jedenástej, 
a preto ešte aj o deviatej večer sa podáva malé občerstvenie. Deti si 
môžu vyberať aj vlastný denný program a na výber je dvanásť aktivít 
ako napríklad člnkovanie po jazere, streľba z luku alebo brokovnice, 
základy horolezectva, rybárčenie z malého rybníčka aj s so zaujíma-
vosťami o rybách... Tento rok som v tábore ochorela. Napriek cho-
robe som bola šťastná a s kamarátkami bola stále zábava. Napokon, 
lekár sa o mňa skvele postaral a ukľudnil aj mojich rodičov. Tábor aj 
sám seba nazýva Fantázia – Plnenie detských snov. A ja si myslím, 
že je to pravda.

Olívia Samelová, 11 r.

Pred pár dňami sme sa s rodinou vy-
brali na túru. Najviac nás zaujala 
trasa zo Skalnatého plesa na Téryho 
chatu. Téryho chata (2015 m.n.m.) je 
najvyššie položenou chatou vo Vyso-
kých Tatrách a leží v Malej Studenej 
doline. Naša cesta sa začala v Tatran-
skej Lomnici. Nastúpili sme na lanov-
ku smer Skalnaté pleso. Nasledovala 
príjemná turistická prechádzka až po 
Zamkovského chatu. Tam sme si do-
bili energiu a vyrazili sme nahor. To 
sa už skončila prechádzka a začala sa 
naozajstná túra. Všade naokolo samé 
skaly a obrovské kamene. Výstup bol 
ťažší a ťažší. Pre mňa ako začiatoč-

níčku bola skalnatá cesta náročná, 
ale ťahala ma zvedavosť. Boli chví-
le, kedy som výstup skoro vzdala, 
ale vždy sa našiel niekto, kto ma 
povzbudil. Podarilo sa. Vyškriabala 
som sa až k dverám Téryho chaty 
a stálo to zato. Ten nádherný výhľad 
na okolité štíty a plesá ihneď zma-
zal únavu. A potom sa na protiľah-
lom kopci objavilo stádo tatranských 
kamzíkov. Znehybneli sme. Bola to 
nádhera. Nie každému sa podarí vi-
dieť kamzíka naživo. Na túto túru 
nikdy nezabudnem a keď si zlepším 
kondíciu, určite sa tam ešte vrátim. 

Dominika Fratričová, 11 r.

Téryho chata - najvyššie položená chata

Jedno ráno som vstal o štvrtej a o piatej sme už boli na 
ceste do Grebaštice v Chorvátsku. Po desaťhodinovej ceste 
sme boli na mieste. Apartmán sme najskôr dlho hľadali, ale 
napokon sme ho našli. Je na kopci, má klimatizáciu aj bal-
kón a nádherný výhľad na more. V mori sa super pláva aj 
potápa, hoci voda je pomerne studená. Keď sa ide ďalej od 
brehu, dajú sa vidieť medúzy – malé aj veľké. Ako to viem? 
Vo chvíli, keď píšem tento krátky článok, ešte stále som pri 
mori, dovolenkujem a nechce sa mi odtiaľto odísť. ☺

Paľo Droba, 11 r.

Výhľad aj more sú nádherné

Foto: internet
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aj panovníci. Cez druhú svetovú vojnu hrad vypálili. Úplne zniče-
ný bol až do ro-
ku 2009, keď ho 
kúpili súčasní 
majitelia žijú-
ci v Kalifornii. 
Rekonštrukcia 
trvala päť rokov 
a v roku 2014 
hotel otvorili. 
V rámci poby-
tu môžete mať 
prehliadku zám-

Foto: internet

Foto: internet

Foto: Tábor Fantázia
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Slávny jamajský šprintér Usain Bolt ukončil svoju 
športovú kariéru v Londýne na tohtoročných Majstrov-
stvách sveta v atletike. Defi nitívnu bodku sa rozhodol 
dať v štafetovom behu 4 x 100 metrov vo veľkom štýle, 
žiaľ, nepodarilo sa mu to. Preteky nedokončil, pretože 
dostal kŕč do ľavej nohy. Zo štadióna ho museli takmer 
odniesť. Mohol skončiť Bolt lepšie?, pýta sa laická ve-
rejnosť aj odborníci. Denník The Sun zverejnil video, 
na ktorom vidno Bolta večer pred štafetovým behom 
na akejsi párty v Londýne. To, čo na párty pil, určite 
nebola minerálka, pretože na videu vidno, že popri tom, 
ako sa bozkáva s nejakou ženou, popíja pivo. Zdá sa, 
že Bolt precenil svoje schopnosti a ponižujúci koniec 
kariéry si spôsobil sám. 

Oliver Czanik, 11 r.
Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) obvinila Mate-
ja Tótha z užívania dopingu, čomu vraj nasvedčuje odchýlka v bio-
logickom pase. Matej Tóth (34) je majster sveta a olympijský víťaz 
z Rio de Janiero na 50 km chôdze. Tóth predložil disciplinárnej ko-
misii Slovenského atletického zväzu obhajobu a vysvetlenie nezrov-
nalostí v biologickom pase na 250-tich stranách. Rozlišujeme dva 
moduly biologických pasov. Steroidný a hematologický. Pri steroid-
nom sa odoberá moč a sledujú sa parametre v tele športovca, ktorých 
hladina môže byť ovplyvnená prítomnosťou zakázaných látok so ste-
roidným účinkom. V hematologickom čiže krvnom module sa skú-
majú parametre krvi - napríklad hladina červených krviniek. Na zá-
klade dlhodobého odberu vzoriek a ich následného pozorovania sa 
športovcovi nastavia horné aj spodné hranice, ktoré má každý špor-
tovec individuálne. Ak dôjde k odchýleniu od týchto hraníc, vzorka 
je označená za podozrivú a postúpi sa na kontrolu. Tóth do uzavretia 
prípadu nemôže súťažiť. Aj zlatá olympijská medaila či titul majstra 
sveta sú v ohrození. Matej Tóth absolvoval vo svojej kariére 100 tes-
tov, pričom mu nenašli žiadne zakázané látky. Tak prečo teraz vyna-
kladá 50 000 eur na svoju obhajobu? „Tento boj už nie je o športe, je 
o mojom živote,“ povedal Tóth. 

Jakub Farkaš, 13 r.

Oliver Czanik, 11 r.
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Matej Tóth sa usiluje očistiť si meno

Prečo Usain Bolt skončil svoju 
kariéru takto?

Foto: internet
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