
Hoci vieme, že naša planéta je 
znečistená a musíme (už dáv
no to nie je, že ,,mali by sme“) 
sa správať ekologicky, nerobí
me to. 
Používame autá miesto vla
kov, bicyklov alebo chôdze 
pešo – pritom výfukové plyny 
výrazne znečisťujú prostre
die. Používaním pneumatík sa 
uvoľňujú do vzduchu mikro 
čiastky plastov, ktoré vdychu
jeme my, zvieratá, aj ostatné 
živočíchy. 
Množstvo plastov sa dostáva 
do morí a oceánov, kde zabí
jajú morské živočíchy a vytvá
rajú doslova plastové ostrovy. 
Odpadky bežne a bez zavá

hania odhadzujeme v lese, na 
ulici a doma mnohí len z leni
vosti neseparujú, netriedia od
padky. Fajčenie tiež znečisťuje 
vzduch, a to už nehovorím 
o tom, že fajčiari odhadzujú 
špaky len tak na zem. 
Míňame príliš veľa vody na 
sprchovanie, kúpanie. Sú ob
lasti na Zemi, kde ľudia ne
majú pitnú vodu (Afrika, časti 
Ázie), no používajú ju na za
lievanie ruží a iných kvetov, 
ktoré si potom kupujeme v ob
chodoch. Veľa lietame, čo sil
ne znečisťuje planétu z dôvodu 
vysokej spotreby palív. 
No a, pravdaže, máme radi 
steaky či rezne a celkovo je

me veľa mäsa. Chov dobytka 
pritom výraznou mierou pri
spieva k tvorbe skleníkových 
plynov. Chceme nové veci 
(oblečenie, hodinky, smartfó
ny, počítače, autá), no ich vý

roba výrazne zaťažuje životné 
prostredie. 
Pomocou stránky ekostopa.sk 
si vie každý vypočítať, koľko 
planét by potreboval, aby bol 
aj v budúcnosti zabezpečený 
jeho doterajší život. Ekostopa 
ráta počet členov domácnosti, 
separovanie odpadu a mnoho 
ďalších vecí až po spôsob stra
vovania. 
Moja ekostopa má hodno
tu 2,83 globálnych hektárov, 
tak že by som potreboval 1,67 
planéty, aby som si udržal svoj 
životný štandard. Slováci však 
priemerne potrebujú až 2,5 pla
néty. A aká je tvoja ekostopa? 
Ako ju vieš znížiť?

Samuel Jursa, 10 r.

Júl 2020Júl 2020

Online 2020

Editoriál
Čo sa týka ekológie, správame sa hrozne 
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„Talentovaný chlapec z Ko
šarísk, ktorý dokázal viac 
než akýkoľvek iný Slovák 
počas svojho krátkeho ži
vota“, poznamenala pre
zidentka Zuzana Čaputo
vá predchádzajúci utorok, 
21.7., v Štefánikových rod
ných Košariskách pri prí
ležitosti 140. výročia jeho 
narodenia. Premiér Igor 
Matovič pri rovnakej príle
žitosti povedal, že Štefánik 
bol náš prvý euroobčan. 
Milan Rastislav Štefánik 
bol uznávaný v mnohých 
krajinách, pričom Slová
ci sú hrdí najmä na to, že 

veľmi aktívne napomohol 
k vzniku spoločného štátu 
Čechov a Slovákov – Čes
koslovenska. Aj keby ne
bol politikom a diploma

tom, stal by sa známym ako 
vedec, astronóm, letec a aj 
dobrodruh. 

Sébastien Maxim Ivan, 
14 r. 
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Spravodajstvo

Docentku Lenku Sokolovú 
z Katedry psychológie 
a patopsychológie PF UK, 
ktorá prednášala na tému 
Prečo potrebujeme učiteľov, 
keď máme YouTube 
a Google.

Na akú otázku ste hľadali odpo-
veď, keď ste boli dieťa?
Keď som bola dieťa, zaujímali ma 
mnohé otázky. Spomínam si na je
den okruh otázok, ktoré sa týkali 
varenia: Ako je možné, že z teku
tého cesta bude nadýchaný koláč? 
Prečo, keď zmeníme pomer surovín 
alebo na nejakú zabudneme, jedlo 
sa nepodarí? Odpovede na tieto 
otázky som sa snažila nájsť sama 
metódou pokusomyl (čo moju ma
mu veľmi netešilo 😊).

Na akú otázku hľadáte odpoveď 
dnes?
Dnes hľadám odpovede najmä na 
otázky o správaní a prežívaní detí, 
rodičov a učiteľov, ich vzťahoch 
a vzájomnej komunikácii. A nieke
dy nám dojem, že majú s tými otáz
kami o varení aj niečo spoločné.

-red-

Otázky pre
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Predchádzajúci víkend sa 
v Bruseli konal najdlhší sum
mit lídrov EÚ v histórii. Jeho 
dĺžka bola opodstatnená, pre
tože išlo o prerozdeľovanie 
astronomických 1,8 bilióna 
eur medzi členské štáty. Lídri 
rokovali o dvoch balíčkoch. 

Prvý je na podporu ekonomík 
po koronakríze. Z neho dosta
ne Slovensko 7,5 miliárd eur 
a ďalších 6,8 si môže požičať. 
Na minutie týchto peňazí však 
budeme mať len 2 roky. Pri na
šej rýchlosti čerpania len 2,5 
miliardy ročne to môže byť 

problém, na ktorom budeme 
musieť zapracovať, čo priznal 
aj premiér SR Igor Matovič. 
Druhý balíček tvorí nový roz
počet na programové obdobie 
2021 až 2027. Z tohto balíčka 
dostane Slovensko 18,6 mi
liardy eur. Do októbra musí
me však EÚ predostrieť návr

hy, ako tieto peniaze minieme. 
V rámci EÚ malo ísť 40 mili
árd na boj s klimatickými zme
nami. Napokon to bude len 10 
miliárd. Rozdeleniu do fondov 
sa budeme musieť prispôsobiť, 
a preto to nie je celkom v na
šich rukách. 

Michal Semko, 13 r.

Minulý rok Dopravný podnik Bratislava 
vyhlásil tender na 11 autobusov, jeden pre 
potreby autoškoly a zvyšné pre linku 61. Ide 
o autobusy Solaris New Urbino 18 s karo
sériou 4. generácie. Časť vozidiel už dora
zila po vlastných (kolesách) od výrobcu. Na 
vzhľad takmer identické vozidlá (okrem la
ku a kamier) jazdia už mesiac v Brne. 
Cestujúci si pochvaľujú klimatizáciu, žiaľ, 
vozidlá mali problémy so zatváraním dverí 
a niektoré sú už odstavené. Jedenásť au
tobusov pre linku 61, ktoré kúpil DPB, sú 
vybavené poličkami na batožinu, čo ces

tujúci na letisko a z letiska určite ocenia. 
Denne bude jazdiť 8 vozidiel, zvyšok po
slúži ako náhrada pre prípad poruchy alebo 
na linke 96. Nové vozidlá by mali vyjsť na 
vytýčenú trasu do dvoch týždňov. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

Vedci z Oxfordskej univer
zity v júli predstavili novú 
technológiu rýchleho testo
vania koronavírusu SARS
CoV2 teda COVID19. 
Za týmto úžasným ob
javom stojí vedecký tím 
vedený profesormi Zhan

fengom Cuimom a Wei 
Hungom. Nový test je 
schopný poskytnúť výsled
ky už za 30 minút, čo je tri
krát rýchlejšie v porovnaní 
so súčasnou metódou. 
Ako povedal Zhanfengom 
Cuim, technológia je veľ
mi citlivá. Znamená to, 
že pacienti v prvých štá
diách infekcie môžu byť 
identifikovaní skôr, čo po
máha znižovať globálne 
šírenie koronavírusu (CO

VID19). Novú technoló
giu tím odborníkov overil 
aj na reálnych klinických 
vzorkách v Číne, konkrét
ne v Pekingu. 
Lekári využili rýchlotesty 
na detekciu 16 klinických 
vzoriek, z ktorých bolo 
8 negatívnych a 8 pozi
tívnych. Všetky výsledky 
s použitím nových testov 
na rýchlu detekciu prítom
nosti vírusu boli úspešné.

Anna Marinovová, 13 r.

Summit lídrov rozhodol o osude mnohých

Nové autobusy na trase mesto - letisko

Oxfordskí vedci predstavili nový test na koronavírus

Pred 140 rokmi sa narodil Milan Rastislav Štefánik 
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Minulú stredu nám Vlasta Kunová 
z Právnickej fakulty Univerzity Mate
ja Bela v Banskej Bystrici prednášala 
o tom, prečo musia ostať ľudské práva 
nedotknuteľné. 
Na úvod sme sa dozvedeli niečo o pod
state a histórii ľudských práv. Neskôr 
sme sa dostali aj k detským právam. Na
koniec sme si zhrnuli, ako ovplyvnila 
pandémia koronavírusu naše ľudské prá
va. Prednáška ma zaujala. Prednášajúca 
hovorila všetky potrebné informácie a na 
otázky odpovedala rozumne. 
Sklamalo ma však, že docentka Kunová 
nám dala k daným informáciám len má

lo konkrétnych príkladov. Pre mňa osob
ne v prednáške príliš nových informácií 
nebolo, no verím, že iní študenti DUK 

si z tejto prednášky odniesli veľa užitoč
ných poznatkov.

Michal Semko, 13 r.

21.7. sme si pripomenuli 140. 
výročie narodenia Milana 
Rastislava Štefánika za účasti 
najvyšších štátnych činiteľov. 
Kto bol tento výnimočný člo
vek a prečo si ho pripomína
me? 
Bol to astronóm, fotograf, 
vojenský letec a brigád
ny generál ozbrojených síl 
Francúzska. Zohral dôležitú 
rolu pri organizovaní česko
slovenských lé gií a bol kľúčo
vou osobnosťou pri založení 
Československej republiky. 
Pracoval aj ako podpredseda 
vlády a minister vojny v Do

časnej vláde Československej 
a neskôr aj v novovzniknutej 
ČSR. Z jeho odkazov dnešnej 
spoločnosti sú, podľa mňa, 
dôležité najmä jeho slová 
o slobode. 

Jeho slávny výrok „Kto si slo
bodu nie je schopný vybojo
vať, ten jej nie je hoden“, je aj 
v dnešných časoch veľmi uni
kátny nielen pre nás na Sloven
sku, alebo povedzme vo Fran
cúzsku, kde je Štefánik takisto 
veľmi uznávaný, ale na celom 
svete. 
Verím, že pripomienkou jeho 
krátkej (nemal ani 39 rokov, 
keď zomrel pri leteckom ne
šťastí), no o to výnimočnejšej 
životnej cesty, sa jeho odkaz 
zachová aj pre ďalšie gene
rácie. 

Michal Semko, 13 r. 

Som dopravný nadšenec. 
O verejnej doprave viem 
stokrát viac než bežní ľudia. 
Keď sa na túto tému otvorí 
debata, skončí to mojou troj
hodinovou prednáškou o do
prave. 
Pri plánovaní Novín DUK mi 
kolegovia a kolegyne vyčíta
jú, že prichádzam len s téma
mi o doprave, a aj vtedy sa 
nedržím celkom témy, lebo 
potrebujem vysvetliť desať 
ďalších tém, ktoré s hlavnou 
témou síce súvisia, ale len 
okrajovo. Dôsledkom je, že 
mnohí sa v mojom rozprá
vaní stratia. Ibaže to nie je 
všetko. 
Iritujem aj tým, že viem 

rýchlejšie pochopiť, o čo ľu
ďom ide a prekuknúť ich zá
ujmy. Viem byť agresívny, 
keď niekto útočí na mňa, mo
jich kamarátov alebo rodinu. 

Takto som prišiel o miesto 
v skupine dopravných nad
šencov, kde ma pravidelne 
urážal a za chrbtom ohová
ral istý Alex. Navyše sa mu 
podarilo presvedčiť väčšinu 

členov, aby vyhodili nášho 
blízkeho kamaráta, ktorý sta
via lego električky. Mňa ne
vyhodili  odišiel som sám, 
lebo som to psychicky pre
stával zvládať. A čo!? Veď 
samému mi je lepšie, opako
val som si a ozaj mi je lepšie, 
keďže nemusím stále pozerať 
správy. 😊 
Ale späť k môjmu problé
mu. Kvôli častým hádkam 
sme si robili testy osobnosti 
a mne vyšlo že som Vodca 
ENTJT. Rovnakú alebo po
dobnú osobnosť mal aj Steve 
Jobs, Gordon Ramsay, Harri
son Ford, Margaret Thatcher 
či Franklin Delano Roose
velt. Aha, možno to dotiah
nem až do politiky. Prvé kro

ky mám už za sebou: V škole 
ma zvolili za predsedu triedy. 
😊 
No pre mňa je podstatnejšie, 
že nie všetkých iritujem. Je
den dopravný nadšenec mi 
povedal, že nevidí nelieči
teľné decko, ako ma popi
suje napríklad už spomenu
tý Alex, ale inteligentného 
chalana, s ktorým sa dá ba
viť. 
Áno, viem o sebe, že aj na 
DUK som v predchádzajú
cich rokoch kládol otázky, 
ktoré nedávali celkom zmy
sel. Ale to je minulosť. Mali 
by sme sa pozerať do budúc
nosti. A nenechať minulosť 
aby nás brzdila! 😊

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

Prednáška: Prečo musia 
ostať ľudské práva 
nedotknuteľné?

Kto si slobodu nie je schopný vybojovať...

Prečo iritujem (niektorých) ľudí? 
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Tímu amerických astronómov 
sa nedávno podarilo zistiť po
lohu stredu Slnečnej sústavy 
s presnosťou do 100 metrov, 
čo je najpresnejší výpočet do
teraz. 
Celá Slnečná sústava má ta
kzvané barycentrum, okolo 
ktorého obiehajú všetky pla
néty, asteroidy a Slnko. Na
priek zabehanej predstave, že 
stred Slnka je stredom Slneč
nej sústavy, podľa tohto vý
skumu je to trochu inak. Aspoň 
z hľadiska hmoty a gravitácie. 
Aj keď sa barycentrum Slneč

nej sústavy predsa len nachá
dza blízko povrchu Slnka. 
Čo veľmi sťažilo vedcom me
rania, bol gravitačný ťah Jupi
tera. Aj keď vo všeobecnosti 
Slnko priťahuje Jupiter, aj Ju
piter má gravitačnú silu, kto

rú aplikuje na všetky okolité 
predmety, vrátane Slnka. Tým, 
že je to najväčšia planéta Sl
nečnej sústavy, má aj najväčší 
vplyv na Slnko. Vedcom sa na
priek tomu podarilo s veľkou 
presnosťou vypočítať polohu 
barycentra Slnečnej sústavy. 

Pomohli im pulzary, rýchlo 
rotujúce neutrónové hviezdy 
alebo pozostatky supernovy 
s obrovskou hustotou. Tieto 
hviezdy vysielajú elektromag
netickú radiáciu vo forme ten
kých lúčov, ktoré sa točia ako 
svetlá na majáku. Vďaka sig
nálom dokázali vedci presne 
zmerať vzdialenosti medzi Ze
mou a ostatnými objektmi, vrá
tane barycentra. 
Aj na základe týchto výsled
kov budú môcť vedci urobiť 
v budúcnosti ďalšie presné vý
počty.

Matúš Kordoš, 13 r.

Cukrovka je druh choroby, pri 
ktorej je úroveň krvnej glukó
zy (cukru) príliš vysoká. Hla
dinu cukru zvyčajne reguluje 
hormón inzulín, ktorý sa tvorí 
v pankrease a umožňuje glukó
ze v našej krvi, aby ju bunky 
absorbovali a vytvárali pre na
še telo energiu. 
Cukrovka prvého typu zname
ná, že telo nedokáže vytvárať 
žiadny inzulín a v prípade cuk
rovky druhého typu sa nepro
dukuje dostatočné množstvo 
inzulínu alebo tento hormón 
nepracuje dostatočne efektív
ne. 
Nedávne svetové štúdie však 
ukazujú, že v niektorých prípa
doch sa dá cukrovka druhého 
typu zvrátiť schudnutím. Zní

žené množstvo tuku v pečeni 
a pankrease umožňuje týmto 
orgánom fungovať ako v nor
málnom, zdravom stave. Štú
die preto nabádajú ľudí, aby 
viac športovali. Športovať by 
sme teda mali od detstva. 
No ako, keď podľa štúdie z ro
ku 2014 malo len 64 % základ
ných škôl na Slovensku telo
cvičňu!?

 Anna Marinovová, 13 r.

Čína je známa svojimi modernými tech
nológiami, preto prekvapuje, že na mno
hých železničných tratiach stále používa 
parné lokomotívy. Deje sa tak najmä pri 

uhoľných baniach, kde možno vidieť dl
hokánske vlaky ťahané až tromi lokomo
tívami! Nie je to pekný pohľad. 
Na rozdiel od malej úzkorozchodnej 

uholnej trate Shinbaxi. Začala na rozcho
de 600 mm, pričom v roku 1960 prešla na 
760 mm rozchod, aby mohli po nej jaz
diť tradičné lokomotívy C2. Ide vlastne o 
upravenú verziu ruskej lokomotívy VP
4, ktorej verzia sa vyrábala aj v Poľsku 
a Československu ako KP4 a KČ4. 
V roku 2000 časť trate medzi Yuejin a Shi
xi elektrifi kovali, pričom lokomotívy 
550V DC tam dodnes prevážajú uhlie. Na 
zvyšku trate jazdia osobné parné vlaky 
a nákladné vlaky s tovarom pre miestnych. 
Od roku 2010 je trať národnou technic
kou pamiatkou a turistickou atrakciou. 
Dnešné vlaky jazdia s vynovenými voz
ňami, aby nepripomínali nákladné vozne 
pre dobytok.

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

Poznáme presný stred Slnečnej sústavy

Čínska Shinbaxi parná dráha premáva pre turistov

Je možné zvrátiť priebeh cukrovky 
druhého typu?
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V predchádzajúcom čís
le Novín DUK som písal 
o Irrgarten (Mýliaca záhra
da) v rakúskom Schönnbru
ne. 
Sústredil som sa na bludis
ká, no súčasťou záhrady je 
aj táto matematická hádan
ka: Číslo na každom štvorci 

určuje, o koľko krokov sa 
pohneš po priamej čiare do 
ktoréhokoľvek smeru (či 
je to kladné alebo záporné 
číslo). Cieľom je dostať sa 
do kruhu v strede. Začínaš 
na štvorci +1 v strede dole. 
Pre tých, čo túto časť už 
zvládli: Robte si celkový 
súčet, ku ktorému priráta
vate (v prípade kladných 
+, v prípade záporných –) 
číslo, na ktoré sa postavíte. 
Na konci v kruhu vám má 
vyjsť súčet 0. 
Je viacero ciest, môžeš si 
ich vyskúšať.
Veľa šťastia.

Matúš Kordoš, 13 r.

Pravidlá matematickej hry 
v schönbrunnskej Irrgarten
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Po tom, ako sa Adolf Hitler 
v roku 1933 dostal v Nemecku 
k moci, sa ho mladé Českoslo
vensko začalo báť. V Bratisla
ve (a na ďalších hraničných 
miestach) sa začali stavať bun
kre podľa vzoru Maginotovej 
línie na francúzskych hrani
ciach s Treťou Ríšou (čiže fa
šistickým Nemeckom). 
V rokoch 193435 sa postavili 
menšie bunkre a v roku 1937 
sa začalo betónovanie väčších 
„pechotných zrubov“ (bun

krov). Dokončili sa na jar ro
ku 1938 a obsluhoval ich hra
ničiarsky prápor č. 50 s 1 500 
vojakmi. Výstavbu zabezpe
čila fi rma Ing. Rudolfa Friča 
z Bratislavy. 
Po dokončení predstavovalo 
bratislavské opevnenie vzor 
československého pevnostné
ho pásma. Kvôli Mníchovskej 
zrade však nevideli bunkre 
žiadnu živú akciu proti Ne
mecku. Po II. svetovej vojne 
robili dobrú službu takzvanej 

železnej opone, keď nás komu
nistický režim zatvoril v Čes
koslovensku bez možnosti vy
cestovať. Niektoré bunkre sa 

zničili pri výstavbe Petržalky, 
ďalšie začali po Nežnej revolú
cii 1989 slúžiť ako múzeá. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r. 

Zaujímavosti, cestovanie
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Petržalské bunkre – pozostatok vojny
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Počas jesene sme všetci okúz
lení tým, ako opadavé rastliny 
zhadzujú svoje listy. Nerobia to 

pre radosť našim očiam, ale v 
rámci svojej ochrannej straté
gie pred prichádzajúcimi zim

nými mesiacmi. V zime, keď 
je málo svetla a teploty klesajú 
pod nulu, bunky rastlín sa po
škodzujú. Preto je pre rastlinu 
lepšie zbaviť sa listov a na jar 
ich nechať znova narásť. 
Vždyzelené rastliny sa však 
vyvinuli v oblastiach s chlad
nými poveternostnými pod
mienkami a drsnému podne
biu sa prispôsobili. Tým, že 
svoje listy ,,zavinú” do podo
by tenkého ihličia a pokryjú 

ho voskovou látkou, predchá
dzajú strate vlhkosti a zhro
mažďujú vo svojich bunkách 
cukry. Takto stromy predchá
dzajú zamrznutiu, lebo týmto 
svojím ,,činom“ znižujú bod 
mrazu vody. Udržiavaním 
ihličia na konároch zbierajú 
vždyzelené rastliny energiu 
zo slnečných lúčov prostred
níctvom fotosyntézy po celý 
rok a neustále si uchovávajú 
vo svojich bunkách živiny.

 Anna Marinovová, 13 r.

Prečo zostávajú vždyzelené rastliny zelené aj v zime?

Okresné mesto Ružomberok leží v západ
nej časti Liptovskej kotliny na sútoku riek 
Váh a Revúca. Prvá písomná zmienka po
chádza z roku 1233, pričom mestom sa ofi 
ciálne stalo už v roku 1318. 
Z hľadiska počtu obyvateľov bol Ružom
berok najväčší v prvých dekádach 20. sto
ročia. Mesto je výnimočné aj tým, že otvo
rilo prvé stále kino na Slovensku (budova 
stále stojí, ale kino už nefunguje). Do Ru
žomberka spadajú bývalé obce Černová, 
Hrboltová a Rybárpole, ktoré sú v súčas

nosti spolu s Bielym Potokom, Vlkolín
com a Starým Mestom ofi ciálne mestské 
časti. Mesto sa rozrástlo aj zásluhou sídlisk 
Kľačno, Baničné a Roveň. 
Rozmachu Ružomberku napomohla vý
stavba KošickoBohumínskej železnice 
a Korytnickej železnice do kúpeľov Ko
rytnica. Vďaka železnici sa začal rozvíjať 
priemysel a obchod. V roku 1850 založili 
bryndziarne, v roku 1871 postavili tehelňu 
a už v roku 1879 si zvolila Ružomberok 
za sídlo Ľudová banka. Zápalkáreň otvo

rili v roku 1890 a Rybárpoľskú textilku 
v roku 1894. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

V uplynulých týždňoch som 
mal možnosť navštíviť Koši
ce. Košice sú druhé najväčšie 
mesto Slovenska. V nádher
nom historickom centre mesta 
nájdete rôzne atrakcie či kul
túrne pamiatky ako napríklad 
Dóm Sv. Alžbety, Spievajúcu 
fontánu či Štátne divadlo. Me
dzi uličkami v meste sú men
šie parky a príjemné kaviarne, 

kde si človek môže spríjemniť 
akúkoľvek časť dňa. Taktiež 
netreba šetriť chválou na Uni
verzitný park so starobylými, 

a pritom zrekonštruovaný
mi budovami rôznych fakúlt 
UPJŠ. Košice sú vybavené 
skvelou infraštruktúrou, vďa

ka ktorej sa dostanete v meste 
prakticky kdekoľvek. Z trochu 
vzdialenejších atrakcií sa opla
tí vidieť Botanickú záhradu, 
v ktorej sa dá vzdelávať v ob
lasti fl óry, ale aj len tak si po
sedieť v altánkoch pri malých 
fontánkach. 
Košice môžu byť zaujímavé 
pre turistov poznávajúcich his
tóriu miest, ale aj pre tých, čo 
chcú len relaxovať. 

Michal Semko, 13 r.

Ružomberok, križovatka Stredného Slovenska (1. časť)

Košice sa oplatí 
vidieť
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V Bratislave nájdeme veľa rôznych pamia
tok či zaujímavostí. Ako je to však s rekre
ačnými športoviskami? 
Začnime zimnými štadiónmi a ľadovými 
plochami. Medzi tie najväčšie patria Zim
ný štadión Ondreja Nepelu, Zimný štadión 
Vladimíra Dzurillu a arény v Dúbravke 
a Lamači. Ďalej tu nájdeme aj niekoľko 
ľadových plôch ako napríklad v Avione, či 
vo Vajnoroch. Z futbalových ihrísk máme 
novopostavené Tehelné Pole, ktoré však 
verejnosti slúži len na sledovanie zápasov. 
Ďalej štadióny Interu Bratislava a Artme

die Petržalka a množstvo ama
térskych futbalových plôch. 
Milovníci tenisu určite poznajú 
Národné tenisové centrum, aj 
známe Tehelné pole. Tenisové kurty má aj 
väčšina vysokoškolských internátov, či škôl. 
Zaplávať si môžeme vo viacerých plavár

ňach ako napríklad Pasienky alebo Iuventa, 
či na letných kúpaliskách ako Delfín, Rača, 
Krasňany, Lamač, Tehelné Pole a mnoho 
ďalších. Radi využívame aj prírodné kúpa

liská Zlaté Piesky, 
Kuchajda, Draždiak, 
vajnorské štrkoviská, 
aj jazerá v Rusov
ciach. Zdá sa teda, že 
v zime aj v lete si má
me kde zašportovať, 
no viacerí vravia, že 

čo sa týka športovísk pre verejnosť, hlavné 
mesto by na tom malo byť lepšie. 

Michal Semko, 13 r.
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V nedeľu 19. 7. sa na maďarskom Hungaroringu uskutočni
la VC Maďarska v F1. V kvalifi kácii už tradične kraľovali 
monoposty Mercedesu Lewisa Hamiltona a Valtteriho Botta
sa. Druhý rad na štartovom rošte obsadili monoposty Racing 
Pointu, ktoré sú kópiou auta Mercedes zo sezóny 2019. Tesne 

pred pretekmi narazil pretekár Red Bullu Max Verstappen do 
bariéry a poškodil zavesenie ľavého predného kolesa. Vďaka 
doslova heroickej práci mechanikov však mohol odštartovať. 
Štart absolútne nevyšiel Valtterimu Bottasovi, ktorý sa ihneď 
prepadol na 5. miesto. 
Trať bola na určitých miestach mokrá, a preto jazdci, ktorí 
prakticky hneď po štarte vymenili pneumatiky do dažďa za tie 
do sucha, dostávali šmyk. Všetci sa však zaobišli bez kolízií. 
Lewis Hamilton si na čele vypracoval veľký náskok a keď bo
li jazdci Ferrari Charles Leclerc a Sebastian Vettel v boxoch, 
dokonca ich predbehol o jedno kolo. Bottas sa postupne doťa
hoval na ostatných, až sa zavesil na chrbát druhému Maxovi 
Verstappenovi, ktorý si ho ale ustrážil a dokončil preteky na 
2. priečke. Hamilton tak vystriedal v celkovom poradí Bottasa 
a letí už za svojím 8. titulom majstra sveta, čím by sa vyrovnal 
legendárnemu Michaelovi Schumacherovi.

Michal Semko, 13 r.

Veľká cena Maďarska v F1

Aké športoviská nám 
ponúka hlavné mesto?
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