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REGIONAL TRADE 
AGREEMENTS
Preferential Trade Areas – 
gives preferential market 
access to certain products 
from the participating 
countries. It requires the 
lowest level of commitment to 
reducing trade barriers 
because it results in 
countries reducing tariffs but 
not in abolishing them 
completely – preferenčné 
obchodné oblasti 

Free Trade Area – all trade 
barriers among members are 
eliminated, which means that 
they can freely move goods 
and services among 
themselves. When it comes to 
dealing with non-members, 
individual trade policies of 
each member still take effect 
– oblasť voľného obchodu 

Customs Union – member 
countries of a customs union 
remove trade barriers among 
themselves and adopt 
common external trade 
barriers – colná únia

Common Market – a common 
market is a type of trading 
agreement wherein members 
remove internal trade 
barriers, adopt common 
policies when it comes to 
dealing with non-members 
and allow members to move 
resources among themselves 
freely – spoločný trh

Economic Union – is 
a trading agreement wherein 
members eliminate trade 
barriers among themselves, 
adopt common external 
barriers, allow free import 
and export of resources, 
adopt a set of economic 
policies and use one currency 
– hospodárska únia

 

Prvá snímka čiernej diery 
overí Einsteinovu teóriu

Celé roky vedecká literatúra či 
spravodajské médiá predsta-
vovali pozoruhodne sofisti-

kované počítačové simulácie čier-
nych dier. Verejnosť teraz konečne 
zahliadla to, čo sa zdalo nevidi-
teľné. Vedci v šiestich mestách na 
troch kontinentoch totiž súčasne 
predstavili prvú snímku jedného 
z najtemnejších objektov vo vesmí-
re, ktorú poskladali dohromady 
z údajov zozbieraných sieťou rá-
diových ďalekohľadov nachádzajú-
cich sa na rôznych miestach na Ze-
mi. Ide o projekt EHT, teda Event 
Horizon Telescope (Ďalekohľad 
horizontu udalostí).

Vzdialená 55 miliónov 
svetelných rokov
Čierne diery sú také husté, že 
z ich gravitácie nemôže unik-
núť nič, dokonca ani svetlo. 
Predpovedali ich rovnice teó-
rie všeobecnej relativity Alberta 
Einsteina. Na jeho prekvapenie 
naznačili, že keď sa príliš veľa 
hmoty alebo energie sústredilo 
na jednom mieste, časopriestor 
by sa mohol zrútiť a uväzniť 
hmotu a svetlo vo večnosti. 

Aj napriek tomu, že Einstei-
novi sa táto myšlienka nepáčila, 
dnes je konsenzus, že vesmír je 
posiaty čiernymi dierami, čaka-
júcimi na niečo, čo do nich spad-
ne. Mnohé z nich vznikajú z po-
zostatkov hviezd, ktoré vyčer-
pali svoje palivo a vyhasli. Iné, 
milióny alebo miliardy ráz ma-
sívnejšie ako Slnko, číhajú v cen-
trách galaxií.

Jedna taká čierna diera, kto-
rej patrí spomínaná snímka, sa 

nachádza v galaxii M87 v sú-
hvezdí Panny. „Od Zeme sa na-
chádza veľmi ďaleko, približne 
55 miliónov  svetelných rokov. 
Jej hmotnosť je veľmi ťažko 
predstaviteľná, dosahuje 6,5 mi-
liardy hmotností nášho Slnka,“ 
povedal Roman Nagy z Katedry 
astronómie, fyziky Zeme a me-
teorológie na Fakulte matemati-
ky, fyziky a informatiky Univer-
zity Komenského v Bratislave.

Podľa Natalie Shagatovej 
z Astronomického ústavu SAV 
je tiež známa obrovskými vý-
tryskmi hmoty v dvoch navzá-
jom opačných smeroch, ktoré 
sa rozprestierajú až do vzdia-
lenosti 5 000 svetelných rokov. 
Pre nás je pozorovateľný len je-
den z týchto výtryskov, ktorý 
smeruje k Zemi. Ten druhý ne-
vidíme, čo je tiež relativistic-
ký efekt.  

Na snímke vidno len tieň 
čiernej diery
Čo teda môžeme na snímke vi-
dieť? „EHT nepozoroval žiarenie 
pochádzajúce priamo z čiernej 
diery, ale žiarenie, ktoré vznik-

lo pri interakcii okolitej hmo-
ty s čiernou dierou. Na sním-
ke v skutočnosti nie je samot-
ná čierna diera, ale jej akýsi tieň, 
respektíve jej silueta,“ ozrejmil 
Nagy. 

Ako uviedla Shagatova, tmavý 
tieň vnútri jasného prstenca zod-
povedá oblasti, odkiaľ nedokáže 
uniknúť žiadna hmota ani žiare-
nie s výnimkou tzv. Hawkingov-
ho žiarenia, ktoré je však veľmi 
slabé. Vidieť môžeme len tie ve-
ci, od ktorých sa k nám dostáva 
žiarenie. „Preto oblasť ohraniče-
nú tzv. horizontom udalostí, kto-
rý si môžeme predstaviť ako po-
vrch gule, na snímke vidíme ako 
tmavý objekt.“

Čo predstavuje samotný prs-
tenec, sa zatiaľ nevie. Môže to 
byť najvnútornejšia časť disku, 
ktorý sa otáča okolo čiernej die-
ry, alebo oblasť, kde vzniká silný 
usmernený výtrysk hmoty. Žia-
renie z oboch objektov by sa pre-
javilo na snímke podobne. Časť 
prstenca je očividne jasnejšia, čo 
nám hovorí o smere pohybu žia-
riacej hmoty, tá sa voči nám otá-
ča v smere hodinových ručičiek.

Prečo sa vlastne nepodari-
lo urobiť snímku čiernej diery 
už skôr? „Hlavným problémom 
bola nedostatočná rozlišovacia 
schopnosť ďalekohľadov na to, 
aby bolo možné získať detailnej-

šiu snímku natoľko vzdialených 
a relatívne malých objektov, aký-
mi sú dokonca aj najbližšie čier-
ne diery. Práve tento problém sa 
snažil prekonať projekt EHT,“ 
vysvetlila Shagatova.

Rádiové ďalekohľady v sieti 
EHT využívajú na získanie dát 
jav, ktorý sa nazýva interferen-
cia. Podľa Shagatovej ide o skla-
danie vĺn, ktoré môžeme vidieť 
napríklad vtedy, keď hodíme do 
vody dva kamene. Keďže rozlí-
šenie potrebné na získanie foto-
grafie čiernej diery vyžaduje mať 
rádiový ďalekohľad vo veľkos-
ti Zeme, vedci sa pokúsili Zem 
„premeniť“ na diskoguľu. 

„Experiment EHT teda vy-
užil veľké množstvo pozem-
ských teleskopov, ktoré pospá-
jal do jedného virtuálneho ďale-
kohľadu vo veľkosti celej Zeme. 
Vďaka tomuto efektívne najväč-
šiemu ďalekohľadu na svete sme 
boli schopní pozrieť sa do stre-
du galaxie M87 a zbadať tam su-
perhmotnú čiernu dieru,“ do-
dal Nagy.

Dôkaz, že nejde o fikciu 
Najdôležitejšie na tomto pokro-
ku je podľa Shagatovej to, že už 
vieme, že čierna diera a horizont 
udalostí nie je fikcia. Priniesol 
totiž možnosť overiť Einsteinovu 
všeobecnú teóriu relativity, ktorá 
vysvetľuje gravitáciu ako efekt 
zakrivenia časopriestoru, v blíz-
kosti veľmi hmotných objektov. 

Obaja odborníci sa zhodu-
jú, že snímka je vo veľmi dobrej 
zhode s predpoveďou všeobecnej 
teórie relativity. „Existujú však 
aj modifikované teórie relativity 
a alternatívne teórie gravitácie. 
Niektoré z nich je možné vďaka 
dátam zozbieraným EHT vyvrá-
tiť, iné nie. Vďaka publikovanej 
snímke sa už napríklad vie, že 
v centre galaxie M87 sa nenachá-
dza červia diera ani bozónová 
hviezda, ale naozaj čierna diera,“ 
tvrdí Shagatova.

Donedávna sme pozorovali len 
to, ako čierne diery ovplyvňujú 
svoje okolie. Ich priame pozoro-
vanie pomocou EHT experimen-
tu, prípadne zachytenie gravi-
tačných vĺn pri zrážke čiernych 
dier, teraz podľa Nagya otvárajú 
úplne nové možnosti skúmania 
vesmíru v najextrémnejších pod-
mienkach.

VESMÍR
Astronómovia odhalili 
vôbec prvý záber 
horizontu udalostí, 
teda akéhosi okraja 
čiernej diery, čo je 
medzník, ktorý 
otestuje teóriu 
všeobecnej relativity 
Alberta Einsteina.
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Hmotnosť tejto 
čiernej diery 

je veľmi ťažko 
predstaviteľná, 

dosahuje 
6,5 miliardy 

hmotností nášho 
Slnka.  

Roman Nagy, 
Katedra astronómie, 

fyziky Zeme a meteorológie 
Univerzity Komenského

Na vôbec prvej snímke, ktorú zverejnili v stredu, vidíme tieň, respektíve siluetu čiernej diery.     SNÍMKA: EVENT HORIZON TELESCOPE
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Vzdelávanie, otvorenosť a spolupráca   
– úspešná filozofia Fínov
Pred štyrmi rokmi sa na konferencii Metro ON Line v Poprade zrodila idea, ako hlbšie prepojiť duchom  
veľmi príbuzné národy – Slovákov a Fínov. Vtedy ešte mladý fínsko-slovenský startup Solved  
prezentoval svoju ideu s celosvetovým prepojením odborníkov na ekologické a zelené technológie. 
 Dnes ich je v tejto softvérovej platforme zapojených takmer päťtisíc. 

Fínsky model školstva
Pri kombinácii správnych inovácií na lokálnej 
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