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Na Medzinárodnom kole Turnaja mladých fyzikov sa v roku 2009 zú�astnila delegácia v 
zložení: 

Študenti: 
Mária Kieferová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina, kapitánka 
Peter Vanya, IB Gymnázium Jura Hronca, Bratislava 
Eugen Hruška, Gymnázium Komenského 13, Hlohovec 
Zuzana Cocu�ová, Gymnázium, Poštová 9, Košice  
Lukáš Boško, IB Gymnázium Jura Hronca, Bratislava 

Vedúca tímu:  Marcela Hrdá, FMFI UK, Bratislava 
Vedúci tímu a porotca: Mgr. Tomáš Kulich, FMFI UK, Bratislava 
�len výboru a nezávislý porotca: doc. František Kundracik, PhD., FMFI UK, Bratislava 
Generálny tajomník sú�aže: RNDr. Martin Plesch, PhD., FÚ SAV, Bratislava 

 
Dosiahnuté výsledky: 5 bronzových medailí 
 

Cesta na tohtoro�nú sú�až bola komplikovaná, lebo dvaja z ú�astníkov (Hruška a Vanya) 
reprezentovali Slovensko aj na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v Mexiku, pri�om 
návratový let z Mexika tesne nestíhal odlet delegácie do �íny. V�aka pochopeniu 
a nesmiernej ochote pracovní�ok Oddelenia medzinárodnej spolupráce MŠ sa tento problém 
podarilo vyrieši�. Hlavná �as� delegácie letela 20.7. v podve�er z Viedne priamo do Pekingu, 
doc. Kundracik však letel už ráno do Paríža, kde sa stretol so sú�ažiacimi z Mexika 
(sprevádzal ich dr. Mucha z FO pokra�ujúci v ceste do Bratislavy) a spolu s nimi v podve�er 
odletel z Paríža do Pekingu. Spiato�ná cesta 30.7. prebiehala analogicky, iba v obrátenom 
smere. 

Po prílete do Pekingu na obed 21.7. �akala ú�astníkov ešte trojhodinová cesta autobusom 
do miesta konania sú�aže (Nankai University v TianJine). Všetci ú�astníci boli ubytovaní 
v hoteli v areáli univerzity, �o bolo ve�mi príjemné, lebo sú�ažné miestnosti boli v blízkosti 
ubytovania. 

Hne� v nasledujúci de� za�ala sú�až, ktorej sa v tomto roku zú�astnilo 26 krajín zo 
všetkých svetadielov. Po dopolud�ajšom slávnostnom otvorení sa poobede uskuto�nilo prvé 
kolo sú�aže, kde slovenské družstvo podalo dobrý a vyrovnaný výkon. V nasledujúcom dni sa 
nám však v druhom kole nedarilo a klesli sme v absolútnom poradí až na 15. miesto, �o sa 
prejavilo na nálade v družstve, ktoré upadlo do apatie. Túto sa však vedúcim podarilo 
prelomi� a popoludní v tre�om kole dosiahlo slovenské družstvo vynikajúce výsledky, ke� sa 
v tomto kole umiestnilo v absolútnom poradí na druhom mieste hne� za družstvom Kórey, 
ktoré nakoniec celú sú�až aj vyhralo. Štvrté a piate kolo neprinieslo už žiadne prekvapenia. 
Podali sme stabilný výkon, ktorý síce nesta�il na postup do finále, ale s ve�kou rezervou 
zabezpe�il Slovensku bronzové medaily.  

Pred finále sa uskuto�nil celodenný výlet na �ínsky múr. Po�asie nám prialo, teplota 
klesla na 30oC, rovnako aj vzdušná vlhkos�, dokonca sa vyjasnilo a nepršalo. Sú�ažiaci si tak 
dopriali zaslúžený odpo�inok a mohli obdivova� túto ve�kolepú stavbu. 

Do finále postúpili tímy Kórey, Rakúska a Nového Zélandu. Držali sme palce Rakúsku, 
ktoré po neúspechoch v minulých ro�níkoch malo v družstve naozaj mimoriadne 
talentovaných študentov. Po vyrovnanom súboji nakoniec zví�azila Kórea, druhé bolo 
Rakúsko pred Novým Zélandom.  

 



Po skon�ení sú�aže sa v d�och 28. a 29.7. konalo zasadnutie medzinárodného výboru 
sú�aže, ktorého sa zú�astnili doc. Kundracik ako zástupca Slovenska a dr. Plesch ako 
generálny tajomník sú�aže. Študenti a vedúci tímu mali vo�no, ktoré využili na prehliadku 
pamätihodností Pekingu. Po�as zasadnutia výboru sa vybrali sú�ažné úlohy na nasledujúci 
ro�ník 2010 a diskutovali sa zmeny v pravidlách sú�aže. Najvýznamnejšou prijatou zmenou 
bola úprava rozloženia zlatých, strieborných a bronzových medailí. Doteraz totiž zlatú 
medailu získal iba absolútny ví�az sú�aže a ostatní dvaja ú�astníci finále získali strieborné 
medaily. Toto nezodpovedalo zvyklostiam u iných predmetových olympiád, �o najmä 
s nárastom po�tu zú�astnených krajín predstavovalo pre Turnaj mladých fyzikov zjavnú 
nevýhodu. Po úprave pravidiel bude po�et rozdaných zlatých a strieborných medailí viac 
zodpoveda� iným predmetovým olympiádam. Okrem toho, že tímy budú ma� vä�šiu šancu na 
získanie zlatej alebo striebornej medaily, stane sa sú�až zaujímavejšou, pretože aj tímy 
nepostupujúce do finále budú môc� navzájom bojova� ešte o strieborné medaily. 

Nemenej dôležitým bodom rokovania medzinárodného výboru bolo aj ur�enie miesta 
konania nasledujúceho ro�níka sú�aže, ktorým sa stala rakúska Viede�. 

  Návrat domov bol 30.7. Odleteli sme z Pekingu na poludnie a domov prišli 
v neskorých ve�erných hodinách miestneho �asu toho istého d�a. 

Našu ú�as� na tohtoro�nom ro�níku považujeme za úspešnú a získané bronzové 
medaily sú odmenou za kvalitnú prípravu.  

 

 
 

Slovenský tím s bronzovými medailami 
 

V Bratislave, 31.7.2009 
      doc. František Kundracik 
predseda Odbornej komisie TMF 


