
Jubilejný, dvadsiaty ročník súťaže Turnaj mladých fyzikov (TMF) sa konal od piateho 
do trinásteho júla v juhokórejskom Seoule. Na prvý pohľad by to mohlo byť 
prekvapujúce umiestnenie pre súťaž, ktorá začala svoju históriu v bývalom 
Sovietskom zväze a hranice európskeho kontinentu prekročila len pred niekoľkými 
rokmi.
Kórejčania sa však pred 20 zúčastnenými krajinami vrátane slovenského družstva 
zaskveli organizáciou, ktorá by ťažko hľadala porovnanie v bývalých ročníkoch. 
Keby sme sa chceli podobať Olympiáde, prezident turnaja Prof. Gunnar Tibell zo 
Švédska by s kľudným svedomím na konci súťaže mohol skonštatovať, že to bol 
najlepší turnaj v histórii. 
Turnaj mladých fyzikov je fyzikálna súťaž pre päťčlenné stredoškolské družstvá. 
Študenti, v spolupráci so svojimi učiteľmi a konzultantmi z univerzít a Slovenskej 
akadémie vied pracujú na riešení vopred zadaných problémov, ktorých je každý rok 
17. Potom sa stretnú na celoslovenskej súťaži, na ktorej prezentujú svoje riešenia. 
Jeden z najväčších pôvabov súťaže je však v tom, že po prezentácii riešenia má ďalšie 
súťažiace družstvo možnosť toto riešenie oponovať, klásť otázky a diskutovať o jeho 
kladoch a záporoch. Študenti tak majú možnosť prejaviť nie len svoje fyzikálne 
schopnosti pri príprave riešení, ale aj prezentačné schopnosti, postreh, porozumenie 
a schopnosť reálne posúdiť riešenia iných. Až potom, ako tretie družstvo nezávisle 
posúdi výkony prezentujúceho aj oponenta vstupuje do hry odborná porota, ktorá 
známkami (v krasokorčuliarskom štýle) ohodnotí vystúpenia družstiev. 
Naši najlepší študenti potom každoročne tvoria reprezentačné družstvo na otvorený 
Turnaj mladých fyzikov v Rakúsku, kde sa zúčastňujú družstvá z okolitých štátov, ale 
aj na „veľký“ medzinárodný turnaj. Tento rok tvorili súťažné družstvo kapitán Matej 
Ftáčnik, Dávid Demeš (obaja Gymnázium Jura Hronca, Bratislava), Tomáš Bzdušek 
(Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany), Katka Tureková (Gymnázium J.G. 
Tajovského, Banská Bystrica) a Vlado Novák (Gymnázium Poštová, Košice). Okrem 
dvoch vedúcich družstiev z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského (Tomáš Kulich a Bohumil Bohunický) tvorili slovenskú delegáciu aj 
František Kundracik ako člen výkonného výboru medzinárodného TMF (keďže 
Slovensko organizovalo medzinárodný turnaj v roku 2006) a Martin Plesch, ktorý bol 
v roku 2006 v Bratislave zvolený na najbližšie štyri roky za generálneho tajomníka 
medzinárodného TMF.
Slovenské družstvo v Kórei začalo veľmi dobre. Po prvom kole z piatich bolo na 
treťom mieste, ktoré by nám zaručovalo účasť vo finále. V ďalších kolách sme 
nedokázali v silnej konkurencii udržať nastúpený kurz, avšak vďaka úspešnému finišu 
v poslednom piatom kole sme obsadili výsledné siedme miesto (z 22 družstiev) 
a s prehľadom získali bronzové medaile. A to napriek tomu, že oponenti nám nezadali 
na prezentovanie ani jeden z niekoľkých príkladov, ktoré sme mali ukážkovo 
pripravené.
Slovensko tak ostalo tesne pred bránami finále a nezopakovalo úspechy z rokov 2004 
(účasť vo finále) či 2001, keď sme celú súťaž vyhrali. Musíme si ale priznať, že 
konkurencia sa stále zostruje, výkony ázijských krajín sa výrazne zlepšujú každý rok 
a veľkú rolu zohrávajú aj maličkosti, ako napríklad schopnosť anglickej komunikácie. 
Z prvých štyroch družstiev boli tri z anglicky hovoriacich krajín (Austrália, Nový 
Zéland a USA) a najlepšie družstvo z Európy, Nemecko, skončilo až na piatom 
mieste. 
Po odlete súťažiacich družstiev však pre porotcov skutočná práca len začínala. Museli 
vybrať 17 úloh pre ďalší ročník súťaže. Rôzne spôsoby výučby fyziky v rôznych 
krajinách sa prejavovali aj na zaujímavých diskusiách o navrhovaných problémoch 



a o ich skutočnej náročnosti pre stredoškolského študenta. Výsledkom je však sada 
pekných, ale náročných úloh, ako napríklad úloha vytvoriť zariadenie (motor), ktoré 
bude poháňané len rozdielnou teplotou medzi dňom a nocou. 
Ostatné úlohy, pravidlá súťaže a aktuálne informácie sa dajú nájsť na internetovej 
stránke súťaže www.tmfsr.sk. V krátkom čase sa tam objavia aj informácie 
o úvodnom sústredení k ročníku súťaže 2007/2008, ktoré sa uskutoční od 19. do 21. 
októbra v Modre – Harmónii. Na sústredení odznejú prednášky o súťaži, ale hlavne 
návody a rady k riešeniu problémov. 

Zľava miestny sprievodca Danny, Kundracik, Demeš, Bzdušek, Kulich, Tureková, 
Ftáčnik, Novák, Bohunický a Plesch

http://www.tmfsr.sk/


Odovzdávanie medailí. Chýba Kulich a Bzdušek, ktorý odcestoval na Medzinárodnú 
fyzikálnu olympiádu.

Výber úloh



Československé kultúrne vystúpenie  - spievame pesničky Macejko a Pec nám spadla.


