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Editorial

Všetko dobré v MMX,

zdravím Vás všetkých na stránkach
nášho časopisu ChemZi, na prelome
rokov 2009 a 2010. Rok 2009 bol plný
udalostí, z ktorých niektoré zažiarili
úspechom, iné sa podlomili v kolenách.
Rok 2009 bol rokom 80. narodenín
Slovenskej chemickej spoločnosti a
preto aj na obálke svieti oslavná torta
venovaná SCHS z tatranskej oslavy v
Grandhoteli Praha. Slovenská chemická
spoločnosť, ako najstaršia stavovská
organizácia na Slovensku tak oslávila
80 rokov existencie. Oslavy prebehli v
podobe putovnej expozície Míľniky chémie na FCHPT STU Bratislava, PRIF
UK Bratislava, UP SAV Bratislava,
na 61. Zjazde chemikov, na UPJŠ a
TU Košice a v Nových Zámkoch. Ak
ostanete verní časopisu ChemZi, čaká
Vás zdarma CD s obsahom práve tejto
výstavy, ktorá pozostáva zo zaujímavých posterov a je určená pre malých
aj veľkých. Náš 61. Zjazd chemikov
v Tatrách bol tak vyvrcholením osláv
80. narodenín Slovenskej chemickej
spoločnosti. Pri tejto príležitosti predsed-

níctvo SAV v osobe Dr. Petruša udelilo Slovenskej chemickej spoločnosti
Pamätnú plaketu SAV. Na zjazde sa
uskutočnil aj špeciálny seminár venovaný Histórii a súčasnosti SCHS,
ktorého obsah zverejníme v nasledujúcich číslach nášho časopisu ChemZi.
Slávnostné otvorenie osláv sa
pôvodne očakávalo v Slovenskom
národnom múzeu a to 1. apríla. Avšak
pre organizačné dôvody bol tento program zrušený, a tak možno vlastne
príhodne bolo toto otvorenie plánované
na spomínaný dátum. Ospravedlňujeme
sa tak v tejto forme v mene redakcie za
túto dezinformáciu.
Úspešnou akciou bolo zasadnutie
Byra IUPAC organizované v Bratislave
v roku 2009 a to Slovenskou chemickou
spoločnosťou. Na toto podujatie bude
ideovo nadväzovať oslava Roku chémie
a to v roku 2011, kedy budeme mať to
šťastie spropagovať CHÉMIU na našom
tatranskom 63. Zjazde chemikov.
Aby sme iba nebilancovali, v roku
Rád by som v mene Slovenskej
chemickej spoločnosti, vyzval jej
členov o zaplatenie členského príspevku na rok 2010.
Kde členské SCHS na rok 2010
možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:
- internet bankingom na účet
SCHS
Číslo účtu: 121632012
Kód banky: 0200
Konšt. symbol: 0308
Variabilný symbol: rok 2010,
alebo roky nezaplateného
členského

Správa pre prijímateľa: Meno
a priezvisko
- poštovou poukážkou na pošte
na adresu SCHS
- osobne na sekretariáte SCHS,
Radlinského 9, 1. posch., č. dv.
1111 v čase úradných hodín
8 EURO členské pre riadneho
člena
3 EURO členské pre študentov
a dôchodcov, aj čestných
členov
3 EURO zápisné.
2010 nás čaká opäť náš spoločný
Zjazd chemikov zo Slovenska, Čiech a
Moravy. Bude to už 62. v poradí a stretávame sa Pardubiciach, i keď s dosť
výraznou zmenou termínu, tentokrát nie
na jeseň, ale 28-30/Jún/2010. Rok 2010
sa ponesie asi v pokľudnom duchu, vo
vedeckej sfére bude pokračovať hon
na Štrukturálne fondy a v priemyselnej sfére, môžeme len dúfať v mierne
oživenie. Keďže je to aj rok volebný,
bude určite plný nádejí a sľubov. Verím,
že my chemici, podporíme reálne vízie
a nie vzdušné zámky. A keď sme pri
podporách, nedá mi apelovať o zaslanie
2% z Vašich daní, na čo nájdete v
ChemZi priložený formulár a aj za to
následne tento časopis bezplatne vo
Vašich poštových schránkach.
Mne ostáva už len popriať Vám
príjemné listovanie v našom spoločnom
časopise a veľa zdaru v MMX.
D. Velič
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Aktuality

Vyhodnotenie výzvy na podporu rozvoja
výskumu a vývoja v centrách excelentnosti
V rámci druhej výzvy na podporu
rozvoja výskumu a vývoja v centrách
excelentnosti z operačného programu
Výskum a vývoj uspelo celkovo 35

Minister ocenil vedecké
osobnosti roka 2009

projektov na celom Slovensku. Centrá
excelentnosti budú špičkové vedecké
pracoviská, v ktorých sa bude robiť
výskum a vývoj na európskej úrovni.

Vyhodnotenie výzvy na podporu rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti pre Bratislavský kraj
Počet prijatých žiadostí: 17
Počet schválených žiadostí: 13
Celková schválená výška príspevku: 33 854 554,51 EUR
Por.
P .
1.

Názov žiadatea
Univerzita Komenského v Bratislave

2.

Medzinárodné laserové centrum

3.

Fyzikálny ústav SAV

4.

Ústav materiálov mechaniky strojov SAV

5.

Univerzita Komenského v Bratislave

6.

Výskumný ústav potravinársky

7.

Virologický ústav SAV

8.

Ústav anorganickej chémie SAV

9.

Univerzita Komenského v Bratislave

10.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

11.

Elektrotechnický ústav SAV

12.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

13.

Univerzita Komenského v Bratislave

Názov projektu
Dobudovanie Centra excelencie fyziky komplexných
systémov
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku
nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 (NanoNet2)
Meta-QUTE: Centrum excelentnosti kvantových
technológií
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukných
kompozitných materiálov - 2. etapa
Dobudovanie Centra excelentnosti pre náhle cievne
mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v BA
Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky
a mikroorganizmy v potravinách
Centrum excelentnosti pre translaný výskum
v molekulárnej medicíne (TRANSMED 2)
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie
a chemické procesy v extrémnych podmienkach - etapa II
Rozvoj Centra excelentnosti pre využitie informaných
biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie
kvality života
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart
technológie, systémy a služby II
Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie
v elektrotechnike - II. etapa
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikáciu
obnovitených zdrojov energie
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov
zelenej chémie (CE Green II)

Výška NFP
v EUR
2 641 554,56
2 626 802,16
2 648 257,00
2 648 620,20
2 648 372,00
2 649 854,76
2 647 857,00
2 649 948,00
2 648 901,15

2 104 025,26
2 646 536,12
2 646 585,01
2 646 851,68

Vyhodnotenie výzvy na podporu rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti SR okrem Bratislavského kraja
Počet prijatých žiadostí: 28
Počet schválených žiadostí: 22
Por. .
P
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Názov žiadatea

1.

Ústav materiálového
Ústav
materiálového výskumu
výskumuSAV
SAV

2.

Prešovská univerzita v Prešove

3.

Prešovská univerzita v Prešove

4.
5.

Slovenská poľnohospodárske
ponohospodárska univerzita
Slovenská
univerzitavv
Nitre
Nitre
Technická univerzita v Košiciach

6.
7.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach

8.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

9.

Univerzita Komenského v Bratislave

10.

Univerzita Komenského v Bratislave

11.

Technická Univerzita vo Zvolene

12.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

13.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

14.

Astronomický ústav SAV

15.

Technická univerzita v Košiciach

16.

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

17.

Žilinská univerzita

18.

Žilinská univerzita

19.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

20.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

21.

Žilinská univerzita

22.

Slovenské centrum ponohospodárskeho
výskumu
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Názov projektu
Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti
progresívnych materiálov s nano a submikrónovou
štruktúrou
Dobudovanie Centra excelentnosti ekológie živoíchov a
loveka s dôrazom na skvalitnenie vedeckého výskumu II. etapa
Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického a
prekladatesko-tlmoníckeho centra
Excelentné centrum ochrany a využívania
agrobiodiverzity Plus
Centrum excelentného výskumu získavania a
spracovania zemských zdrojov – 2. etapa
Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA)
Rozvoj Centra informaných a komunikaných
technológií pre znalostné systémy
Centrum excelentnosti 5-osového obrábania –
experimentálna báza pre high-tech výskum
Dobudovanie Centra excelentnosti pre perinatologický
výskum (CEPV II.)
Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej
respirológie (CEKR II.)
Dobudovanie centra excelentnosti : Adaptívne lesné
ekosystémy
Extrem - Dobudovanie Centra pokroilých fyzikálnych
štúdií materiálov v extrémnych podmienkach
CE pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri
spracovaní kovových a nekovových materiálov
Centrum kozmických výskumov : vplyvy kozmického
poasia - druhá etapa
Centrum excelentného výskumu progresívnych
stavebných konštrukcií, materiálov a technológií
Rozvoj Centra excelentnosti fyziológie tráviaceho traktu –
CEFT 2. etapa
Podpora výskumu a vývoja v centre excelentnosti pre
dopravné stavitestvo
Centrum excelentnosti výkonových elektronických
systémov a materiálov pre ich komponenty II.
Dobudovanie Centra pre kooperatívne javy a fázové
prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v
nano- a biotechnológiách
Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO – II
Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej
dopravy II.
Centrum excelentnosti pre výskum genetických
živoíšnych zdrojov

Výška NFP v
EUR
2 649 963,00

2 634 871,09

2 623 068,21
2 189 635,04
2 649 847,02
2 645 129,08
2 643 375,00
2 631 457,02
2 649 750,45
2 609 744,15
2 506 826,94
2 638 911,90
2 643 658,82
2 647 480,00
2 533 244,40
2 266 239,28
2 144 504,35
2 643 374,65
2 532 369,00

2 637 342,45
2 378 999,50
2 573 233,38

Najvýznamnejších vedcov pôsobiacich
na Slovensku ocenil minister školstva SR
Ján Mikolaj pri príležitosti Týždňa vedy a
techniky 2009. Vedecké osobnosti si ceny
prevzali za svoju prácu v oblasti matematiky,
jadrovej energetiky, za prírodovedné disciplíny, techniku, ale aj psychológiu. Podľa
ministra je veľmi dôležité, aby si spoločnosť
vážila skutočné hodnoty vedy a výskumu. „Je
už tradíciou, že oceňujeme výsledky našich
najlepších vedcov. Ich prácu oceňujeme nielen za ich výsledky, ale aj celoživotné úsilie,
ktoré vynaložili počas svojho vedeckého
života. Je to dôležité aj pre našu mladú vedeckú komunitu, ktorá potrebuje aj spoločenské uznanie a podporu pre rozvíjanie svojho
talentu,“ povedal minister počas svojho príhovoru. Cenu a s ňou aj finančný dar udeľuje
vedcom minister školstva od roku 2004.
Osobnosťou vedy a techniky roka 2009 sa
stal Anatolij Dvurečenskij z Matematického
ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) za
vynikajúce výsledky pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR. Rovnakú cenu získal aj Peter Líška z Výskumného ústavu
jadrových elektrární a chemik Miroslav
Urban z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského (UK).
V kategórii Vedecko-technický tím roka
odmenili za mimoriadne a metodologické
podnetné výsledky Centrum excelentnosti
z Ústavu etnológie SAV. Svoje miesto si tu
našla aj spoločnosť MicroStep, s. r. o., za
originálne riešenie riadiacich systémov pre
stroje na delenie materiálov energolúčovými
technológiami. Za príspevok k odhaleniu mechanizmu pôsobenia benzotiazinónov ocenili
kolektív Katedry biochémie pod vedením
Kataríny Mikušovej z Prírodovedeckej fakulty UK.
Vedeckými osobnosťami do 35 rokov sa
tento rok stali Judita Lihová z Botanického
ústavu SAV, Branislav Zigmund z Elektrotechnického výskumného a projektového
ústavu Nová Dubnica a Zdenko Machala z
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
Za celoživotné zásluhy vo vede a technike
ocenili Damiána Kováča z Ústavu experimentálnej psychológie SAV, ktorý okrem iného
popularizoval psychologickú vedu doma i
v zahraničí a zaslúžil sa o rozvoj experimentálnej psychológie na Slovensku. Za
dlhodobý prínos pri zvyšovaní aplikovaného
výskumu v oblasti elektrotechniky prevzal
ocenenie Jozef Buday z Elektrotechnického
výskumného a projektového ústavu Nová
Dubnica. Dlhoročné zásluhy takto vyzdvihli
aj u Otakara Bokůvku zo Žilinskej univerzity.
Ten sa podpísal aj pod vznik vedeckej školy
medzinárodného významu v oblasti materiálového inžinierstva.
Cenu Propagátor vedy a techniky za tento
rok dostala Katarína Šlopková zo Stavebnej
fakulty Žilinskej univerzity, Hana Pačaiová
zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity
v Košiciach a Anton Puškár zo Stavebnej fakulty bratislavskej STU. Kolektív pracovníkov Národného centra nukleárnej magnetickej rezonancie ocenil predseda SAV Jaromír
Pastorek Cenou za budovanie infraštruktúry
pre vedu.
TASR 2009

Priemyselné správy

Kraft Foods Slovakia a.s.
je založená od r. 1992. Takmer 93%
spoločnosti ovláda Kraft Foods
International, USA. Predmetom podnikania Kraft Foods Slovakia a.s. je
výroba cukrovinárskych polotovarov,
čokoládových a nečokoládových cukrovinek, spracovanie kakaových bôbov a iné.
Vývoj hospodárskych výsledkov
spoločnosti akceleroval najmä v druhej polovici 2008 a to najmä na základe posilňujúcej pozície na domácom trhu, úspešnej exportnej politike
a v neposlednom rade aj priaznivých
cien výrobných komodít.
Finančná stabilita v roku 2008, ako
sa uvádza v ročnej správe nebola vystavená žiadným rizikám, ktoré by
ovplyvnili hospodársky výsledok.
Spoločnosť zamestnáva 675 zamestnancov. Naďalej chce posilňovať svoju
pozíciu na domácom trhu a súčasne si
udržať vysoký exportný potenciál.

Koncern SABMiller
bude svoje slovenské
pivá variť iba
vo Veľkom Šariši
Pivovarnícky koncern SABMiller
predčasom oznámil, že uzavrie pivovar Topvar v Topoľočanoch a svoje
slovenské značky bude variť iba vo
východoslovenskom pivovare Šariš.
Značky Topvar, Šariš a Smädný mních
bude koncern variť už len v pivovare
vo Veľkom Šariši.V tamojšom pivovare v licencii produkuje aj niektoré
české značky a má tam aj výrobňu
sladu. Technológie v tomto pivovare
má už teraz tak rozsiahle, že zvládnu
bez investícií aj presunutú výrobu
Topvaru. O tom, že Šariš je pre koncern jednotka v jeho plánoch bolo
zrejmé vtedy, keď investoval predvlani
štyri milióny do výroby plechovkového piva na východe. Bola to najväčšia slovenská investícia do nových
technológií za ostatných desať rokov.
Spolu so svojím konkurentom a
lídrom na výrobu piva Heinekenom
budú vyrábať 85% piva na Slovensku.
Okrem nich sú v krajine tri menšie pivovary – vyhniansky Steiner, banskobystrický Urpín a bytčiansky Popper a
niekoľko minivýrobcov.

Slovenské mlieko stále
prehráva,
ako uvádza Trend, týždenník o ekonomike a podnikaní. Čo prinesie v
koncoročných súvahách mliekarňam
krízový rok 2009 je otázne. Lacné
mlieko od prvovýrobcov síce mohlo
smerovať k vytváraniu ziskov, no k
záveru roka išla jeho cena opäť hore.
Kríza viedla k novej vlne reštrukturalizačných opatrení.

O nemalé produkčné kontrakty
prichádza teraz bánovská mliekáreň
Milsy v rukách rakúskeho Lactoprotu.
Talianské Galbani už u nej nebude
objednávať výrobu syra mozzarella.
Talianov prevzal nadnárodný koncern
Lactalis a ten chce syr vyrábať vo
vlastných podnikoch. Milsy pritom
mozzarella kryla až zhruba 40 % výroby. No podnik žije ďalej a dokonca
nechce znižovať ani doterajšie nákupy
mlieka. „Nepôjdeme dole s výrobou.
Chystáme nové produkty, ktoré mozzarellu nahradia,“ ubezpečuje predseda predstavenstva Milsy Stanislav
Voskár.
Vo zverejnenej www správe

CHEMOLAK a. s.
SMOLENICE
sa uvádzajú dôležité faktory, ktoré
ovplyvnili jeho podnikateľskú činnosť.
Základným vplyvom, od ktorého
sa odvíjajú hospodárske výsledky a
finančná situácia spoločnosti v roku
2009 je pokles dopytu po výrobkoch
a.s., dôsledkom čoho bolo zníženie
objemu výroby a predaja produktov
spoločnosti. Táto skutočnosť sa prejavila medziročným poklesom obratu
– tržieb z predaja tovaru, výrobkov a
služieb. Spoločnosť napriek súčasnej
zhoršenej hospodárskej a finančnej
situácii očakáva oživenie dopytu.
Výrobný program spoločnosti je pestrý. Zakladá sa na výrobe farieb, lakov,
tmelov, riedidiel, práškových náterových látok, omietkovín, lepidiel, živíc,
pomocných prostriedkov, elektroforéznych náterových látok, elektroizolačných lakov, nástrekových hmôt na
báze organických spojív a organických
plnidel.
Nepriaznivé dopady hospodárskej
krízy sa odrazili na hospodárení spoločnosti. Spoločnosť očakávala v roku
2009 približne 30 %- ný pokles obratu
oproti roku 2008 a jeho hodnotu na
úrovni cca 23 254 tis. EUR. Zisk tvorí
zhruba 48 % z objemu zisku vytvoreného v roku 2008.
Naďalej v oblasti výroby budú aktivity zamerané na zvýšenie vyťaženia
liniek prostredníctvom dokonalejšej
organizácie výrobného plánovania a
samotnej výroby, zavádzaniu európskej chemickej legislatívy REACH v
podmienkach spoločnosti a riešeniu
problematiky VOC 2010, ktorá limituje obsah prchavých látok v produktoch.

Syntetická guma
oslávila storočnicu
Syntetická guma oslávila okrúhle
výročie. V septembri 2009 uplynulo
presne sto rokov od jej patentovania nemeckým chemikom Fritzom

Hofmannom. Ten ešte v roku 1906 zareagoval na výzvu spoločnosti na výrobu farieb Elberfelder Farbenfabriken,
v ktorej sám pracoval, a pustil sa do
bádania.
Syntetická guma je využívaná v
mnohých oblastiach priemyslu.
Prírodná guma už narastajúcim nárokom zo všetkých oblastí priemyslu
nedokázala čeliť. Jej kvalita a cena
bola premenlivá, výroba náročná a
prírodný kaučuk, z ktorého sa vyrábala, časovo náročný na pestovanie.
Nevýhodou bola aj jej veľmi obmedzená životnosť, ktorú výrazne skracoval vplyv tepla a vzduchu. Už od roku
1839, kedy bol v Európe vynájdený
proces premeny prírodnej gumy na
elastickú pevnú hmotu, sa využívala
na výrobu plášťov, topánok, plniacich
pier, špičiek na fajky či dokonca umelého chrupu. Spoločnosť Elberfelder
Farbenfabrik, predchodca dnešného
koncernu Lanxess, v roku 1906 vypísala odmenu vo výške 20 tisíc mariek
pre toho, kto do 1. novembra 1909
dokáže vypracovať procedúru výroby
syntetickej gumy, ktorá by spĺňala
viaceré náročné požiadavky. Úloha to
nebola jednoduchá, pretože molekuly
tvoriace tento elastický materiál sa
skladajú z množstva zložiek usporiadaných v rade (izoprény) a napodobniť proces prírodnej polymerizácie sa
zdalo byť nemožné. Úlohy sa chopil
Fritz Hofmann, ktorý v spoločnosti
pracoval ako hlavný chemik. Výrobu
základnej zložky gumy, izoprénu, sa
mu nepodarilo výraznejšie inovovať,
a tak sa rozhodol použiť jednoduchšie
dostupnú látku zvanú metyl-izoprén,
ktorú vložil do zahriatych plechových
konzerv. Keď po dlhých mesiacoch čakania jednu z konzerv otvoril, naskytol
sa mu pohľad na elastickú hmotu, ktorej tvrdosť bolo možné meniť teplotou
počas polymerizácie. Svetlo sveta tak
po prvýkrát uzrela metyl guma, alebo
syntetická guma. Hofmann inšpiroval
ďalších chemikov k tomu, aby nový
materiál vylepšili. Nahradením izoprénu chemikáliou butadién s prímesou
sodíka a množstvom trikov pri výrobe
sa vedcom o pár rokov neskôr podarilo
vyrobiť syntetickú gumu zvanú Buna.
Tá pod vplyvom ďalších pokusov
mierne obmieňala svoju konzistenciu
a stala sa hlavnou zložkou automobilových pneumatík v takej podobe akú
poznáme dodnes. Popularita syntetickej gumy je z roka na rok väčšia, čoho
dôkazom je aj fakt, že od roku 2000 do
roku 2007 sa jej celosvetová spotreba
zvýšila až o 25 percent. Spočiatku
nedocenený materiál tak zažíva boom
vo viacerých oblastiach priemyslu, kde
zohráva kľúčovú úlohu pri výrobe hadíc, remeňov, tesnení, pneumatík, podrážok a mnohých ďalších výrobkov.
Spracovala A. Murárová

ChemZi 5/10 2009

251

Priemyselný profil

Chemosvit a.s. Svit
„Každý človek je jedným z najzámožnejších, pokiaľ má zdravé ruky a
rozum.“
Túto vetu nevyslovil nik iný ako
Tomáš Baťa. Podnikateľ, ktorého meno
dodnes rezonuje v podnikateľských
kruhoch ako meno človeka, ktorý povýšil podnikanie na vyššiu, pred takmer
sto rokmi nevídanú úroveň. Chemosvit
je jednou z firiem, ktorú spoločnosť
Baťa založila ešte v roku 1934. Odkaz
Tomáša Baťu, jeho myšlienky, metódy
a štýl práce, jeho duch tu bol silný
a ovplyvnil začiatky rozvoja firmy
Chemosvit, ktorá sa dodnes hrdo hlási
k baťovským tradíciám.
Chemosvit je od roku 1994 súkromnou spoločnosťou. Akcionármi sú pracovníci firmy s majoritným podielom
vrcholného manažmentu. Celú skupinu
Chemosvit dnes tvorí materská spoločnosť a 17 dcérskych spoločností, ktoré
sú lokalizované na Slovensku, Ukrajine,
v Česku a Indii. Chemosvit je jedna z
prvých slovenských firiem, ktorá založila spoločný podnik na Ukrajine.
Dnes pôsobí nielen na Ukrajine, ale i v
ďalších krajinách viacero dcérskych a
spoločných podnikov.
Aký má spoločný podnik na Ukrajine
význam pre skupinu Chemosvit? V
obchodných novinách Chemosvit
Newsletter sa vyjadril k tejto otázke generálny riaditeľ Ing. Michal Ľach takto:
„Od rozhodnutia, že budeme expandovať do iných krajín uplynulo prakticky
12 rokov. Využili sme príležitosť, ktorá
v tom čase bola na to, aby sme sa etablovali na Ukrajine. Toto rozhodnutie
bolo na jednej strane emotívne, na
strane druhej s očakávaním určitého
naplnenia zámerov. Ovplyvnili ho dva
základné postuláty a to, pre značnú
časť našich odberateľov sme vytvorili garanciu pre bezpečnosť dodávok
predovšetkým v oblasti fólií a ďalej
aktivitami na Ukrajine sme dali priestor osobnému rastu mnohým zamestnancom a manažérom pri podnikaní v
zahraničí. Skúsenosti, ktoré sme získali
s podnikaním na Ukrajine, v Česku a aj
v Indii hovoria o tom, že do zahraničia
musí byť firma pripravená personálne,
organizačne a finančne.“
Akciová spoločnosť Chemosvit vyrába široký sortiment výrobkov. Sú to
flexibilné fólie pre potravinárske a nepotravinárske produkty, flexibilné fólie
pre elektrotechnický priemysel, polypropylénové vlákna, strojárske výrobky
a výrobky z plastov.
Vývoj a výroba v Chemosvite a.s.
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udržujú trendy posledných období. Takým
je napríklad papierový
vzhľad fólií na balenie rôznych produktov. V Spoločnosti Chemosvit Fólie
a.s. vyrábajú hrubší laminát Svitafan
KX MAT 111 S s papierovým vzhľadom, ktorý je určený pre zahraničného
zákazníka.
Výrobky slovenského pôvodu smerujú na trh do mnohých krajín Európy
a sveta. Majú vysokú kvalitu a zodpovedajú vysokým požiadavkam odberateľa. Vlani bol obal Smoothie Bites
ocenený Zlatou pečaťou, ktorú udeľuje
Zväz polygrafie za najlepší polygrafický
výrobok roka. Ocenený obal bol z BOPP
fólie kašírovanej s metalizovanou BOPP
fóliou. Fólia pre obal má potrebné bariérové vlastnosti na balenie cereálií.

Jednou z posledných noviniek na
trhu z produkcie Chemosvit Fólie, a. s.,
sú fólie s tzv. peel efektom, ktoré umožňujú ľahké otváranie obalov. Ponuka je
zameraná na polyetylénové monofólie,
ktoré slúžia ako polotovar pre ďalšiu
lamináciu, ale aj na kombinované materiály využívajúce uvedené peel zvárateľné fólie. Polyetylénové peel fólie
ako polotovar sú vyrábané v transparentnom a v bielom prevedení. Fólie
sú jednostranne upravené korónovým
výbojom pre spájanie s inými fóliovými
materiálmi a v kombinovaných materiáloch plnia funkciu zvárateľnej vrstvy
s autopeel efektom resp. peel efektom
na PE fólie.

Chemosvit Fólie a.s. mala podľa
zdroja Infinet v roku 2006 tržbu vyše
2,7 miliardy Sk, z toho zisk vyše 6,0
miliónov Sk. V roku 2007 sa na základe celkových tržieb resp. výnosov
z bežnej činnosti umiestnila v rebríčku

Top 200 podľa Trend Analyses na 118.
mieste medzi nefinančnými podnikmi
Slovenska.

Chemosvit Fibrochem, a. s., patrí
medzi najvýznamnejšie výrobné spoločnosti skupiny Chemosvit. Vyše 100
tis. ton doteraz vyrobených a predaných
polypropylénových jemnovláknitých
vlákien Prolen® radí túto spoločnosť
medzi lídrov v Európe i vo svete.
Výrobné, technologické i ľudské knowhow zaručuje odberateľom v textilnom
priemysle v Európe i vo svete splnenie
ich najnáročnejších kvalitatívnych a
sortimentných požiadaviek kladených
na toto vo svete ešte stále nové vlákno.

Napriek výrazne zhoršujúcim sa podmienkam na trhoch Európy v oblasti
výroby a predaja textilu a surovín preň,
podarilo sa Chemosvitu Fibrochem,
a.s., predať za polrok 2007 najvyšší
objem vlákien za posledných 5 rokov. Z
pohľadu obchodného sa podarilo firme
nájsť významných zákazníkov v ďalších krajinách ako napr. Veľká Británia,
Portugalsko a Taiwan. Pri exporte ide
o novo vyvinuté špeciálne sortimenty
mikrovlákien pre outdoorový program.
Pozornosť vo firme venujú ponožkovému programu. To, že záujem o ponožky z Prolenu stále stúpa, je podľa
Ing. Jarmily Balogovej, riaditeľky výroby a marketingu, vplyv výborných
vlastností polypropylénových vlákien,
ktoré sú schopné transportovať vlhkosť, vytvárajú pre zákazníka komfort
pri nosení, majú veľmi dobré termoizolačné vlastnosti a konštrukčné vlastnosti. Chemosvit Fibrochem, a. s.,
sa svojím ponožkovým programom
etabloval nielen na slovenskom trhu,
ale má už zákazníkov v Čechách, v
Taliansku a Švédsku.
A. Murárová

Prehľadný článok

Atómová spektroskopia v minulosti a dnes:
možnosti a výzvy
(má táto metódy ešte šance, alebo je prekonaná?)
K. Flórián
Katedra chémie Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Metódy atómovej emisnej spektroskopie od ich prvého využitia
Bunsenom a Kirchhoffom na analytické účely prešli významnými vývojovými štádiami. Od plameňového budenia cez najrozmanitejšie druhy a úpravy
elektrických výbojov (oblúkové, nízko, stredne- a vysokonapäťové iskrové
výboje, tlejivé výboje s dutou alebo
rovinnou katódou) až po moderné a
aj dnes v plnej miere využívané plazmatické zdroje. Podobným vývojom
prešli za – dá sa povedať storočia, aj
metódy registrácie a vyhodnocovania
atómových spektier, počnúc vizuálnym
pozorovaním (spektroskopia) cez fotograficky registrované spektrá (spektrografia) až po fotoelektrickú detekciu
(spektrometria). Celý tento vývoj veľmi
výstižne popisuje encyklopedická práca
[1]. Okrem rutinného využitia v oceliarstve a hliníkárstve (kvantometre) v
určitom časovom úseku svojej existencie dosiahla aj metóda klasickej spektrografie s budením prevažne v oblúku
jednosmerného prúdu významné využitie v oblasti rýchlej priamej (bezrozkladovej) polokvantitatívnej analýzy
materiálov v tuhom skupenstve, a to
predovšetkým v geológii a v oblasti
špeciálnych materiálov.

Obr.1 Prvý spektroskop (1859) a jeho autori, vľavo Robert Bunsen a vpravo Gustav
Robert Kirchhoff

- teplota klesá pozdĺž nosnej,
zväčša grafitovej elektródy
- napätie oblúka je pre rôzne materiály rôzne
- horenie oblúka je málo reprodukovateľné, preto sa navrhovali
rozmanité spôsoby stabilizácie
(najjednoduchšie znázorňuje
Obr. 2)
- väčšinou nevyhovujúcim prejavom týchto vlastností je tzv.
frakčná destilácia
(rôzne prvky/zlúčeniny sa vyparujú v rôznom čase horenia)

Exaktné hodnotenie vhodnosti zvoleného porovnávacieho prvku priniesli
až práce [9-11], opierajúce sa o korelačno-regresnú metódu tzv. rozptylových diagramov (Obr. 3) a následné
hodnotenie homológie dvojíc spektrálnych čiar.

a

b

Obr.2 Najjednoduchšie spôsoby stabilizácie
oblúkového výboja
(a – tzv. Stalwood jet, b – Schönigerova
kyveta pre prácu v inertnej atmosfére)

Známe sú aj pokusy o stabilizáciu
využitím magnetického poľa [2], alebo
tzv. dvojitého oblúka [3]. Nevýhody
zmienenej frakčnej destilácie, ako aj
ďalšieho problému spektrochemických
analýz – matrixefektu [4] sa riešili
aplikáciou najrozmanitejších prídavkov, prípadne použitím nosných elektród s vlastnosťami, zabezpečujúcimi
reprodukovateľnejší priebeh vyparovacieho a následne aj budiaceho procesu v oblúkovom výboji [5].
Základ pre kvantitatívnu spektrografiu znamenali práce Lomakina,
Scheibeho a Schnettlera, ktorých výsledkom bolo definovanie vzťahu medzi intenzitou emitovaného žiarenia a
koncentráciou analytu, známeho ako
Lomakinov [6] a Scheibeho [7] vzťah:
Φλ = a . cb

Ako najčastejšie používaný budiaci
zdroj mal oblúk jednosmerného prúdu
rad vlastností, ktoré v značnej miere
ovplyvňovali samotnú spektrografickú
metódu:
- teplota oblúka stúpa s intenzitou
prúdu

plazmy a koeficient b zohľadňuje budiace podmienky v plazme (v prípade
samoabsorpcie je b < 1).
Významným medzníkom vo vývoji
emisnej spektrálnej analýzy bolo zavedenie metódy tzv. porovnávacieho
prvku Gerlachom [8], kedy namiesto
intenzity žiarenia spektrálnej čiary
analytického prvku sa použil pomer
intenzít analytického (X) a tzv. porovnávacieho (R) prvku:

resp. v logaritmickej forme:
log Φλ = b . log c + log a
kde koeficient a zohľadňuje prechod
analytu z kvapalnej, resp. tuhej fázy do

Obr.3 Typický rozptylový diagram
(v strede), nevyhovujúca (vľavo), resp.
ideálna (vpravo) dvojica spektrálnych čiar.

Využitie spektrografie v spojení s oblúkovým výbojom bolo od začiatku 70tych rokov minulého storočia postupne
vytlačené novo zavedenými modernými
plazmovými zdrojmi [12] (predovšetkým ICP) v spojení so spektrometrickou
(sekvenčnou alebo polychromátorovou)
technikou.
Klasickú spektrografickú techniku
nezachránil ani vývoj moderných denzitometrov [13,14], ktoré významne
zmenili spôsob merania sčernení spektrálnych čiar na fotografickej doske, ani
využitie modernej výpočtovej techniky
pri transformácii [15] sčernení.
Vyššie uvedený vývoj uprednostňoval spočiatku roztokové metódy analýzy, neskôr bola vyvinutá snaha aj
o priamu analýzu vzoriek v tuhom
skupenstve, hlavne kvôli zvýšeným
nárokom na analytické výsledky prednostne v oblasti moderných materiálov
na báze oxidických aj neoxidických keramických práškov. Výhody priamych
(bezrozkladových) metód analýzy
oproti roztokovým metódam znázorňuje Obr.4.
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Obr.4 Výhody priamej
(bezrozkladovej) analýzy oproti
roztokovým metódam
Postupne sa v spojení s ICP preskúmala možnosť priameho vnesenia
vzorky [16], vyparenia vzorky zo špeciálneho téglika s následným transportom pár do ICP [17-19]. Navrhla sa aj
možnosť získania pár vzorky v oblúku
jednosmerného prúdu [20]. Niektoré z
typických riešení zobrazuje Obr. 5.


Obr.5 niektoré spôsoby vnášania pár
práškovej vzorky do ICP podľa [17-19].

Už počas vývoja najrozmanitejších
techník vnášania vzoriek v tuhom skupenstve (solid sampling) do moderného
budiaceho zdroja – ICP bolo poukázané
[12,21] na skutočnosť, že aj niektoré
staršie metódy atómovej spektrometrie by mohli byť opätovne úspešné
vďaka modernizácii budiacich zdrojov
(elektronické riadenie, automatizácia).
Vývoj v ostatných rokoch viedol k
„znovuobjaveniu“ niektorých starších
techník ale už v novom dizajne. Popri
modernom, elektronicky riadenom oblúku jednosmerného prúdu [22], ktorý
umožňuje časové programovanie celého vyparovacieho a budiaceho procesu (intenzita prúdu vs. čas) a súčasnú
aplikáciu rôznych plynných atmosfér
v oblasti výboja, sa stále viac začalo
presadzovať elektrotermické vyparovanie (ETV) v spojení s ICP. Oproti
klasickým ETV, používaným pôvodne
pre AAS sa aj v tomto prípade jedná o
novú koncepciu elektronicky riadeného
a polo- alebo úplne automatizovaného
systému ETV-ICP-OES [23]. Ideové
usporiadanie systému a ETV piecku s
automatickým podávačom vzoriek znázorňuje Obr.6.


Obr.6 Ideové znázornenie systému ETVICP-OES s horizontálnym ICP
a transportnou cestou pár (červenú prúd)
vzorky ( zelená v lodičke) podľa [23].
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Metódy priamej analýzy však majú
oproti roztokovým metódam aj nevýhody, najviac problémov je spojených
s analytickou kalibráciou. Je možné
použiť niekoľko spôsobov analytickej
kalibrácie ale každá z nich má svoje
obmedzenia [24]:
a) CRM (certifikované referenčné
materiály) – nie je ich pre daný typ
vzorky dostatok, ak áno, väčšinou len v
úzkom koncentračnom rozpätí,
b) LRM (laboratórne štandardy) – sú
to zväčša vzorky rôzneho pôvodu s
odlišnou zrnitosťou, ktorá vedie k
problémom s homogenitou,
c) modelové (syntetické) štandardy
– takisto časté problémy s homogenitou, okrem toho riziko kontaminácie pri
príprave zmesí ktoré sú často zložité
d) použitie roztokových štandardov
prináša riziko odlišných spektrochemických vlastností kalibračných a reálnych vzoriek.
Pri metódach priamej analýzy sa
preto aplikuje [24] aj kalibrácia na
základe zmeny návažku jediného CRM,
tento postup má tiež výhody (rovnaká
veľkosť zŕn, voliteľný dynamický rozsah, voliteľná hmotnosť vzorky) ale
aj nevýhody (žiadne opakované merania s tou istou kalibračnou vzorkou nedá sa testovať homogenita rozptylov;
problémy s homogenitou štandardu,
zmena spektrochemických podmienok
so zmenou navážku). Porovnanie kalibrácie oboma metódami v prípade
stanovenia stopových nečistôt v SiC
práškoch za použitia modernizovaného
oblúka jednosmerného prúdu v spojení
s mnohokanálovým
spektrometrom
LECO-750 zohľadňuje tabuľka I. Na
porovnanie slúžila tzv. presnosť me 
tódy:

´ __
 =

Tabuľka I Porovnanie dvoch metód
analytickej kalibrácie podľa [24].

testovaná použitím ďalšieho CRM.
Porovnanie oboch metód kalibrácie sa uskutočnilo [24] aj pre úplne
iný typ vzoriek v tuhom skupenstve
– riečne sedimenty. V tomto prípade
sa použilo 7 kalibračných vzoriek s
konštantným návažkom, každá s 10
opakovaniami (metóda a) a 50 variabilných návažkov jediného štandardu
(metóda b). Výsledky pre niekoľko sledovaných prvkov zohľadňuje tabuľka
II., kalibračné priamky pre prípad Cr
sú na obr. 7.
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Tabuľka II Porovnanie dvoch metód
analytickej kalibrácie v prípade
sedimentov podľa [26].
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Obr.7 Porovnanie dvoch metód analytickej
kalibrácie pre Cr v sedimentov podľa [26].
(a – konštantný návažok, 6 CRM;
b – variabilný návažok, jediný CRM)

´ 

odvodená od reziduálneho rozptylu
kalibračnej priamky (srez), jej smernice
(b) a stredu rozpätia látkového množstva. Linearita sa hodnotila namiesto nie
vždy správne interpretovaného korelačného koeficienta tzv. QC-faktorom [25],
kde hodnoty < 5 potvrdzujú vhodnosť
kalibračnej priamky. Návratnosť bola

Obe popísané metódy modernej
priamej spektrometrickej analýzy boli
úspešne aplikované aj pri kruhových
analýzach štandardu SiC [27], rutinných analýzach B4C po komplexnej
optimalizácii postupu s oblúkovým
budením [28], ale aj pri analýzach rastlinných vzoriek metódou ETV-ICP-
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K DEFINÍCII MATERIÁLOVEJ CHÉMIE,
1. ČASŤ (Technická správa IUPAC)
ABSTRAKT
Správa popisuje výsledky projektu,
ktorého cieľom bolo „zozbierať, kriticky posúdiť a distribuovať informácie o obsahu novovznikajúcej disciplíny materiálová chémia tak, aby tieto
poskytli aj fundovanú autoritatívnu
definíciu disciplíny v skupine chemických vied“ a ďalej, ako prirodzená
konzekvencia, „odporučiť IUPAC-u
spôsob, akým by táto nová disciplína
mohla byť čo najlepšie reprezentovaná v štruktúre IUPAC-u“. Správa v
úvode opisuje históriu a súčasný stav
výskumu a výučby disciplíny, ktorá je
iba odnedávna označovaná ako materiálová chémia. Táto disciplína sa stala
jedným z hlavných vzmáhajúcich sa
sektorov čistej a aplikovanej chémie
a v súčasnosti predstavuje významný
podiel zo všetkých publikácií chemických vied; tvrdenie je podložené analýzou počtu a významu časopisov, ktoré
sú (výlučne alebo čiastočne) venované
tejto disciplíne, ako aj analýzou počtu
citácií a počtu rukopisov relevantných
tejto disciplíne. Akokoľvek, stále nie
je úplne objasnené čo patrí a čo nepatrí
do predmetu disciplíny „materiálová
chémia“. Zatiaľ nebol dosiahnutý ani
konsenzus v definícii tejto disciplíny.
Po zvážení existujúcich definícií chémie a náuky o materiáloch, apriori posúdiac definovanie predmetu, členovia
pracovnej skupiny a autori tejto správy
navrhujú nasledovnú pracovnú definíciu materiálovej chémie: „Materiálová
chémia zahŕňa použitie chémie pre
návrh, syntézu, charakterizáciu, spracovanie, pochopenie a využitie materiálov, obzvlášť takých, ktoré majú
užitočné alebo potenciálne užitočné
fyzikálne vlastnosti.“ Na záver správa
navrhuje posúdiť v IUPAC-u pozdvihnutie tejto oblasti z jej súčasnej
pozície „poddivízie“ do transdivíznej pozície, v ktorej „bude spoločne
so všetkými existujúcimi divíziami
IUPAC-u rozvíjať a spolusponzorovať nové projekty, a to v oblastiach
chemického vzdelania, nomenklatúry,
terminológie, zdravia a bezpečnosti a
pod., čím sa zvýši uznanie súčasného
a budúceho významu tejto oblasti v
medzinárodnej komunite chemikov“.
Kľúčové slová: biomateriály; divízia anorganická chémia IUPAC; keramika; kompozity; kovy; materiálová
chémia; molekulové materiály; nanomateriály; náuka o materiáloch; polyméry; pracovná definícia
VZOSTUP MATERIÁLOVEJ
CHÉMIE
Prax a praktiky, ktoré dnes nazývame „chémia“, používalo ľudstvo
na vývoj a zlepšenie „materiálov“ už
dávno predtým, ako sa termíny chémia
a materiály začali vôbec používať.
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Ešte pred 20 rokmi bolo však spájanie
slov „materiály“ a „chémia“ vzácnosťou a len málo chemikov by svoje
výskumné zámery popísalo a nazvalo
materiálovou chémiou. Dnes „materiálová chémia“ predstavuje jeden z
hlavných vzmáhajúcich sa sektorov
čistej a aplikovanej chémie a v súčasnosti má významný podiel na všetkých
publikáciách chemických vied. Toto
tvrdenie je založené na mnohých faktoch, niekoľko z nich viď nižšie.
Globálny dosah
Ak vložíte anglický originál výrazu
„materiálová chémia“ do prehliadača
Google dostanete 1.9 × 106 odkazov.
Toto číslo sa stáva porovnateľné s
číslami pre iné divízie IUPAC-u; fyzikálna chémia vychádza s 10.4 × 106,
organická chémia vychádza so 14.0
× 106, anorganická chémia vychádza
s 5.2 × 106 a makromolekulová chémia vychádza s 0.16 × 106 odkazmi.
Bežnejšie používaná polymérna chémia vychádza s 0.85 × 106 odkazmi.
Základný výskum (severoamerický
príklad)
Príručka Americkej chemickej spoločnosti z r. 2005 uvádza zoznam 665
katedier chémie, chemického inžinierstva a s chémiou súvisiacich katedier v
USA a Kanade [1]. 271 z nich deklaruje svoje výskumné zámery o. i. v materiálovej chémii, pričom v r. 2003 ich
bolo 167 a v r. 2001 len 97. Uvedená
príručka taktiež dopĺňa ďalších 231
univerzitno-akademických pracovísk,
ktoré indikujú náuku o materiáloch
vo svojich hlavných alebo špecifických výskumných zámeroch. Podobnú
úroveň expanzie možno pozorovať vo
väčšine krajín na celom svete.

„Centrum výučby materiálov vo Veľkej
Británii“ [2], ktoré poskytuje rady pre
lektorov o témach a literatúre kurzov
materiálovej chémie ako aj diskusiu o
obsahu termínu „materiálová chémia“.
Univerzita Wisconsin v USA [3], ktorá
popisuje program štúdia v dvoch kurzoch – Chémia anorganických materiálov, Chémia organických materiálov
a materiálová chémia polymérov; ale
aj výskumné programy na Katedre
chémie. V zozname sa nachádzajú aj
dve knihy [4, 5] špeciálne pre výučbu
materiálovej chémie a viacero ďalších, ktoré sa venujú tomuto objektu
z hľadiska aktuálnej výskumnej perspektívy. A na záver: Elliot P. Douglas
z Katedry Náuky a technológie materiálov v Univerzite Florida ponúka
kurz s názvom „Materiálová chémia
pre nováčika na univerzite“, ktorý bol
popísaný aj v článku publikovanom v
Materials Research Society [6].
Globálne vedecké výstupy
Počty citácií hlavných poddisciplín
chémie v časopisoch jednej z najväčších chemických spoločností sú nasledovné, stav v r. 2006:
Organická chémia
115 968
Fyzikálna chémia
108 742
Makromolekulová chémia
76 448
Anorganická chémia
58 002
Materiálová chémia
38 890
Čísla uvádzané pri materiálovej chémii sú obzvlášť pozoruhodné, najmä
ak uvážime, že narástli z hodnôt, ktoré
boli ešte pred krátkym časom blízke
nule.
Počet rukopisov zaslaných do jedného z hlavných časopisov v tejto
oblasti (Chemistry of Materials) stúpol
v priebehu 19 rokov jeho existencie 18-krát (Obr. 1). Podobné nárasty
rukopisov zaznamenali v posledných
10 rokoch aj ďalšie časopisy orientované výlučne alebo hlavnou časťou
obsahu na materiálovo orientovanú
chémiu, ako napr. Journal of Materials

Výučba
Ak vložíte anglický originál výrazu
„kurz materiálovej chémie“ do prehliadača Google, dostanete 190 000
odkazov
vrátane
web-stránok o základných a aj postgraduálnych kurzoch relevantných
výlučne alebo aspoň
čiastočne materiálovej chémii v USA,
Veľkej
Británii,
Japonsku a ďalších
krajinách. (pozn.
prekl.: Celkový počet je omnoho vyšší,
ak uvážime, že neboli
„testované“ frekvencie iných jazykových mutácií výrazu
„kurz materiálovej
chémie“.) Na prvých
dvoch stranách tohto Počet rukopisov zaslaných do časopisu Chemistry of Materials
zoznamu sú o. i.: v období 1989 – 2007.
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Chemistry (RSC), Advanced Materials
and Advanced Functional Materials
(Wiley), Nature Materials (NPG), J.
Solid State Chemistry (Elsevier), a
mnoho ďalších v špecializovanejších
oblastiach materiálovej chémie a náuky o materiáloch.
Prirodzeným dôsledkom zvyšujúceho sa počtu rukopisov a publikácií
je aj expanzia veľkosti a počtu časopisov venovaných materiálovej chémii.
Napr. Journal of Materials Chemistry
expandoval zo 6 čísiel ročne v r. 1991
na 48 v r. 2007. V priebehu niekoľkých posledných rokov dochádza i
k vzniku nových časopisov, ktoré sú
odrazom rastúceho záujmu a výsledkov v rôznych oblastiach materiálovej chémie, napr.: Soft Matter (RSC),
Soft Materials (Taylor & Francis),
Small (Wiley-VCH), ACS Nano (ACS)
a Applied Materials and Interfaces
(ACS 2009). Taktiež chemické časopisy takých „hlavných prúdov“,
aké nesporne predstavujú fyzikálna
chémia, anorganická chémia, makromolekuly, chémia povrchov a pod.,
obsahujú vysoké percentá článkov,
ktoré možno klasifikovať ako materiálová chémia, napr. dva najväčšie
a najrýchlejšie sa rozvíjajúce časopisy fyzikálnej chémie publikované
Americkou chemickou spoločnosťou
– Journal of Physical Chemistry B
a C, sú zamerané aj na materiálovú
chémiu. Jednoducho, rast výsledkov a
publikačnej aktivity v tejto oblasti je
neobyčajne intenzívny.
Enormne vzrastá aj počet citácií
článkov z oblasti materiálovej chémie,
impakt faktory, ako aj štúdium elektronicky prístupných verzií príslušných
časopisov. Napr. jeden z takýchto časopisov – Chemistry of Materials [7],
v r. 2006 vykázal 38 890 citácií a impakt faktor 5,104, pričom v Thomson
ISI® bol na základe počtu citácií v
poslednom roku a počtu citácií na
článok počas 10 rokov hodnotený ako
piaty najkvalitnejší časopis v náuke o
materiáloch (spomedzi 178 časopisov)
[8].
Zároveň sa však stáva, že slovné
spojenie materiálová chémia je i zneužívané; často pritom ide o hľadanie
módnych výrazov a oblastí. Takže je
namieste otázka: Čo a o čom skutočne
je materiálová chémia?
DEFINOVANIE MATERIÁLOVEJ
CHÉMIE
Poslanie a pracovná skupina
Vychádzajúc na jednej strane z faktov o krátkej histórii slovného spojenia materiálová chémia, ale na druhej
strane z údajov o rozsahu jeho vplyvu
na komunitu chemikov, je legitímne
pýtať sa, ako by mala byť materiálová
chémia definovaná, čo ňou je, resp. čo
ňou nie je? Práve pre IUPAC sú tieto
otázky aktuálne, keďže jednou z jeho
úloh je poskytovať medzinárodne dohodnuté definície a štandardy. V roku
2005 bol teda začatý projekt s poslaním: Zozbierať, porovnať a rozšíriť
informácie o rozsahu novo vznikajúcej

disciplíny materiálová chémia tak, aby
táto bola definovaná v skupine chemických vied. A ďalej, ako prirodzený
dôsledok: Odporučiť IUPAC-u akú reprezentáciu by táto nová disciplína
mohla mať v štruktúre IUPAC-u.
Úvodom treba poznamenať, že zámerom nebolo vytvoriť zoznam špecifických tém alebo kategórií zlúčenín a
javov, ktorý by sa aj tak rýchlo stal neaktuálnym, ale určiť niektoré axiómy,
ktoré môžu byť vo veľkom rozsahu
aktivizované IUPAC-om a chemickou
komunitou a takto pomôcť štruktúrovaniu tejto novej disciplíny medzi chemickými vedami. Pracovnú skupinu
viedol, a jej činnosť koordinoval Prof.
Peter Day z Royal Institution of Great
Britain, bývalý vedecký editor časopisu Journal of Materials Chemistry,
Chemistry Department, University
College London, 20 Gordon Street,
London, UK. Ďalšími členmi boli o.
i. zakladajúci a súčasný výkonný editor časopisu Chemistry of Materials
Leonard V. Interrante, Department of
Chemistry, Rensselaer Polytechnic
Institute, Troy, NY 12180, USA, vedúci redakčnej rady časopisu Journal
of Materials Chemistry Maurice Prato,
Dipartimento Scienze Farmaceutichi,
Universita Trieste, Piazzale Europa
1, 34127 Trieste, Italy, bývalý člen
redakčnej rady Journal of Materials
Chemistry Y. Shirota, Department
of Applied Chemistry, Faculty of
Engineering, Osaka University,
Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871,
Japan, a zakladajúci editor časopisu
Journal of Materials Chemistry a autor
niekoľkých učebníc v oblasti materiálovej chémie A. R. West, Department
of Engineering Materials, University
of Sheffield, Mappin Street, Sheffield
S1 3JD, UK.
Pracovná skupina dostávala podnety
od vedcov, technológov a z časopisov orientovaných na tento objekt,
ako aj od reprezentantov iných divízií IUPAC-u. Základným prostriedkom bol Workshop zorganizovaný
Fórom materiálovej chémie (Materials
Chemistry Forum, MCF) pri Royal
Society of Chemistry. MCF spojilo reprezentantov spomedzi chemikov, fyzikov a materiálovedcov. Predkladaná
Technická správa využíva aj ich podnety. Autori správy sú povďační za
tieto stimuly, ako aj za podnety z
prostredia Royal Society of Chemistry,
najmä od kolegov Grahama McCanna
a Rachel Brazil.
Pôvod materiálovej chémie
Pôvod materiálovej chémie je možné
vypátrať ešte pred vznikom chémie
samotnej, tak napr. vo Wikipedii sa
v hesle „história chémie“ píše [9]:
História chémie je dlhá a komplikovaná. Začína sa objavením ohňa, potom metalurgiou, ktorá umožnila čistenie kovov a prípravu zliatin, pokračuje
snahami vysvetliť povahu hmoty a jej
premien prostredníctvom alchýmie ako
protovedy chémie. Chémia sa začína
vynárať v okamihu, keď Robert Boyle
v r. 1661 vo svojej práci „Skeptický

chemik“ odlíšil chémiu a alchýmiu.
Prax chémie začala byť, a dodnes
aj je spájaná s prípravou, spracovaním
a využívaním materiálov, a to prírodných aj syntetických. Jednou z prvých
sérií príkladov je spracovanie a farbenie koží a vlákien, extrakcia kovov z
ich rúd, vývoj cementu a betónu pre
stavebníctvo. Avšak ešte pred zhruba
20 rokmi by sa použitie termínu materiálová chémia pre takéto aktivity
považovalo za nezvyčajné. Dokonca
aj v súčasnosti existuje v chemických
a materiálovovedných profesiách istý
chaos v obsahovom chápaní pojmu
materiálová chémia. Pochopiteľne
vzniká aj otázka aký úžitok môže znamenať takéto rozlíšenie a klasifikácia.
Prečo rozlišovať?
Odpoveď nájdeme pri listovaní v
tých častiach spomenutých časopisov,
ktoré ukazujú ako uplatnenie princípov a metód chémie v náuke o materiáloch úplne zmenilo vedu a technológiu v tejto oblasti. Štatistické údaje
v častiach vyššie citovanej Správy v
súlade s koncepciami „sily čísel“ a
„nadkritického množstva“ poskytujú
ďalší dôvod pre potrebu rozlišovať.
Popri týchto pragmatických aspektoch
je uznanie materiálovej chémie ako samostatnej poddisciplíny chémie kombinujúcej rozličné zložky pod spoločným „dáždnikom“ rozumné a užitočné
aj z operatívneho a pedagogického
hľadiska. Mnoho koncepcií štruktúry,
väzieb a vlastností je bežných a spoločných pre také rozmanité materiály
ako sú organické molekuly, anorganické siete, polymérne reťazce, a môžu
poslúžiť ako pre základné pochopenie,
tak aj pre praktické aplikácie nových
materiálov.
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QUTE - Centrum excelentnosti kvantových
technológií

V

posledných rokoch sme svedkami výrazného pokroku v
najrozličnejších oblastiach
kvantovej fyziky a chémie,
tak na poli experimentálnom, ako aj v
teórii, a to až na úrovni manipulácie s
individuálnymi kvantovými časticami a
nanoštruktúrami. Pokrok v manipulácii
s atómami, iónmi, fotónmi či nanotechnológiou vytvorenými kvantovými
súčiastkami, pokrok v teoretickom
opise, ako aj ich konkrétne realizácie
v rôznych oblastiach jasne poukazujú
na vznik nového odvetvia kvantových
technológií. Dá sa očakávať, že oblasť
kvantových technológií zohrá rozhodujúcu úlohu v technickom a priemyselnom rozvoji v 21. storočí. Odhaduje sa,
že už dnes kvantové technológie viac
alebo menej priamo generujú 2/3 HDP
USA. Je nepochybné, že v horizonte
10-15 rokov budú kvantové technológie
zohrávať podobne dominantnú úlohu
aj v krajinách EÚ. Predpokladom pre
naplnenie tohto očakávania je kvalitný
základný a aplikovaný výskum v tejto
oblasti aj na Slovensku. V tomto smere
vzniklo a pracuje Centrum excelentnosti kvantových technológií (QUTE).
Otcom myšlienky založiť takéto centrum je prof. Vladimír Bužek zo
SAV. Toto centrum tvoria kolektívy z
Fyzikálneho ústavu SAV, vedený prof.
Ivanom Štichom, z Matematického
ústavu SAV, vedený prof. Anatolijom
Dvurečenským, z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, vedený doc. Miroslavom Grajcarom
a z Medzinárodného laserového centra, kolektív vedený doc. Dušanom
Veličom.
Piliere, na ktorých stojí v súčasnosti
základný fyzikálno-chemický výskum,
sú tri: 1. teoretické skúmanie základov a zákonitostí, 2. experimenty a
3. počítačové modelovanie a numerické experimenty. Pokrok základného
výskumu smerom ku kvantovým technológiám si ťažko možno predstaviť
pri zanedbaní ktorejkoľvek z týchto
troch hlavných oblastí. V tomto príspevku by sme chceli predstaviť aktivity
skupiny Ultrarýchlej laserovej fotoniky v Medzinárodnom laserovom
centre na tému Ultrarýchla laserová
fotonika kvantových štruktúr. Táto vedecká skupina pozostáva zo samostatných vedeckých pracovníkov a to
Dr. Monika Aranyosiová, Dr. Milan
Držík, Dr. Ignác Bugár, Dr. Dušan

258

ChemZi 5/10 2009

1. Opto-akustická charakterizácia
Lorenc, RNDr. Juraj Chlpík a doc.
kvantových (tzv. „confined“) štruktúr
Dušan Velič.
Objektom záujmu tejto aktivity sú
Moderná fotonika sa datuje od
confined štruktúry, ktoré tvoria jednovynálezu lasera, za čo bola udelená
tiaci princíp medzi časovo rozlíšeným
Nobelova cena v roku 1964 (Physics
a vysoko intenzitnými experimentami.
1964, „for fundamental work in the
Tieto systémy siahajú od molekulových
field of quantum electronics, which has
štruktúr, cez nanoštruktúry, až po doled to the construction of oscillators
pované mikroštruktúry. Neoddeliteľnou
and amplifiers based on the maser-laser
charakteristikou je morfológia týchto
principle“, Ch. H. Townes, N. G. Basov,
systémov a to v pohľade blízko-poA. M. Prokhorov). Tento teoretickoľových a opto-akustických meraní.
experimentálny koncept začal postupne
Hlavným problémom nano-optiky je
prenikať do rôznych oblastí prírodných
určenie rozloženia elektromagnetica technických vied. Prelomovým krokého poľa v blízkosti nano-objektov.
kom bol prechod od nanosekundového
Teoretické metódy výpočtu rozloženia
systému ku femtosekundovému laseru
elektromagnetického poľa v blízkom
(10-15 s). Tento femtosekundový systém
poli sú významné aj pri návrhu nanoumožnil súčasne dve smerovania, jedštruktúr resp. objektov s požadovanými
ným bol časovo rozlíšený experiment
optickými vlastnosťami. Výpočet disv reálnom čase a druhým generovanie
tribúcie elektromagnetického poľa v
vysokého špičkového výkonu. Za poblízkom poli je tiež potrebný pri rezorovanie chemickej reakcie v reálnom
konštrukcii obrazu vo vzdialenom poli.
čase bola udelená Nobelova cena v roku
Naopak, získanie rozloženia blízkeho
1999 a tým začala etapa femtochémie
poľa z nameraného vzdialeného poľa
(Chemistry 1999, „for his studies of the
je principiálne možné, ale musíme distransition states of chemical reactions
ponovať základnými znalosťami o type
using femtosecond spectroscopy“, A. H.
zdroja a geometrii rozptylovej štrukZewail). Femtochémia nemala ambíciu
túry. Výstupom je realizácia difrakčlen chemické reakcie pozorovať, ale ich
ného senzora, ktorého schéma je na
aj cielene riadiť procesom koherentObrázku 1.
nej kontroly. Ideálnym prekryvom sa
dnes javí spojenie
X
ultrarýchlych lase
Y  Y
rov v podobe kvanY  
tovej koherencie s
jedným z najprogresívnejšie sa roz-   Y 
víjajúcim smerom
 
 Y  [
- nanotechnológie.
Nanotechnológia
predstavuje mani\  
puláciu hmoty na [ 
úrovni 100 nano-   
metrov a jej pria- Obr. 1 Difrakčný senzor
mym predchodcom
2. Laserová časovo-rozlíšená spekje povrchová chémia, ktorá bola ocetroskopia a dynamika
nená Nobelovou cenou v roku 2007
Laserová časovo rozlíšená spektro(Chemistry 2007, „for his studies of
skopia je použitá na meranie dynamiky
chemical processes on solid surfaces“,
fotoprocesov v supramolekulových
G. Ertl). Určite treba podotknúť, že
inkluzívnych „host-guest” komplenositelia Nobelovej ceny prof. Zewail
xoch, na kovových a polovodičových
aj prof. Ertl navštívili MLC a sú isnanočasticiach a polymérnych filmoch.
tými garantmi predkladaného vedecPolytiofény predstavujú triedu polymékého smerovania. Femto- a atto-sekunrov, pri ktorých sa dá dosiahnuť značná
dová fotonika otvára nové perspektívy
elektrická vodivosť a popritom vykav základnom i aplikovanom výskume
zujú modifikovateľné optické vlast(o.i. v metrológii). V rámci QUTE sa
nosti. Preto sú vhodnými kandidátmi
Laboratórium ultrarýchlej laserovej
pre aplikácie ako farebné displeje alebo
fotoniky Medzinárodného laserového
fotovoltaické články pri oveľa nižších
centra sústredí na nasledujúce aktivity:

Odborný článok
nákladoch ich prípravy ako komerčné
zariadenia dneška. Boli študované základné fluorescenčné vlastnosti polytiofénových materiálov pri porovnaní
roztokov a ich tuholátkových foriem.
Pozorovali sme zmenu farby, to znamená
absorpčného spektra a fluorescenčného
spektra, po odparení rozpúšťadla sprevádzaného vytvorením rôznych štruktúr
polymérnych reťazcov. Podobné zmeny
boli zaznamenané aj pri vytváraní tenkých filmov polytiofénov s rôznym
potenciálom samousporiadania. Toto je
znázornené na Obrázku 2.
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priamo dynamikou emisie z povrchu a
analyzujú sa mechanizmom doby letu.
Zvyšných 99% tvoria neutrálne atómy a
molekuly, ktoré však možno dodatočne
ionizovať. Následná ionizácia – postio-

nizácia, môže byť realizovaná tromi
spôsobmi: pomocou elektrónového
zväzku, zrážkami s elektrónmi generovanými výbojom a laserovým zväzkom.
Najúčinnejší spôsob postionizácie je
fotoionizácia intenzívnym impulzným
laserovým zväzkom. Unikátnym spojením zariadenia ION-TOF SIMS IV
s Cr:forsteritovým femtosekundovým
laserovým systémom s vlnovou dĺžkou
1240 nm možno zvýšiť senzitivitu, selektivitu a kvantifikovateľnosť analyzovaných materiálov pomocou mechanizmu postionizácie, ako je znázornené
na Obrázku 3.
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3. Nelineárne optické javy pri vysokých laserových intenzitách
Aplikácia vysokých laserových intenzít je smerovaná na postionizačný
mechanizmus hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov (SIMS) a
taktiež na sub-nanojoulovú generáciu
superkontinua v nekonvenčnom vlákne
ako zdroja spektrálnej konverzie.
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (SIMS, tiež TOF-SIMS)
poskytuje detailnú chemickú aj priestorovú analýzu materiálov. Povrch vzorky
je bombardovaný primárnymi iónmi
a mechanizmom kolíznej kaskády sa
generujú atómy, molekuly a klastre
pochádzajúce z prvých monovrstiev
povrchu. Približne 1% z nich tvoria
tzv. sekundárne ióny, ktoré sú tvorené
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Obr. 4 Cr-forsteritový systém s modulátorom

Obr. 2 Fluorescencia a morfológia polytiofénov

Časovo rozlíšené experimenty odhalili, že v pozadí spektrálnych zmien je
pohyb excitónov pozdĺž polymérneho
reťazca, ktorý je značne ovplyvnený
nanoštruktúrou v jeho bezprostrednom
okolí. Dosiahnuté výsledky predstavujú
potenciál ultrarýchlej spektroskopie pri
skúmaní supramolekulových štruktúr
polymérnej látky. Aktuálne sme zameraní na kopolymérnu formu polytiofénu, pri ktorom jeden komponent na
reťazci zabezpečí vytváranie štruktúr
a druhý príslušné optické vlastnosti.
Experiment predstavuje ďalší krok v
pochopení ultrarýchlych elektrónových
procesov a ich aplikácie v optoelektronike.

 
 
 

\),X

bezpečenia civilnej bezpečnosti. V prvej etape experimentu je nutná optimalizácia celého laserového systému.
Laserový systém je na báze Cr: forsteritu. Laserový zväzok z oscilátora s
parametrami 1240 nm, 3 nJ, 60 fs, 120
MHz vstupuje do stretchera, kde je impulz temporálne rozšírený na približne
300 ps a ďalej zosilnený v dvojstupňovom zosilňovači. Prvý regeneratívny
stupeň v usporiadaní prstencového rezonátora s postupnou vlnou zvyšuje
energiu impulzov z hodnoty ~ 1 nJ na
hodnotu ~ 100 – 200 μJ. Druhý stupeň v
usporiadaní mnohoprechodového zosilňovača zvyšuje energiu impulzu na cieľovú hodnotu ~ 1.5 mJ. Na výstupe po
rekompresii impulzov systém generuje
sekvenciu impulzov s časovou dĺžkou
110 fs, energiou v impulze ~ 1 mJ a
opakovacou frekvenciou 50 Hz. Takto
odladený laserový systém je ideálny
pre experimenty s vysokými laserovými intenzitami. Pridanou hodnotou je
potom amplitúdovo-fázový modulátor
laserových pulzov, ktorý je optimálny
na generovanie nelineárnych optických
odoziev. Celková schéma je znázornená
na Obrázku 4.

„Táto publikácia bola vytvorená realizáciou projektu„QUTE - Centrum
excelentnosti kvantových technológií“,
na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“
D. Velič
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Obr. 3 SIMS postionizácia

4. Adaptívne riadenie a algoritmus
detekcie
Adaptívne riadenie bude použité na
širokú škálu aplikácií so zameraním
na optimalizáciu evolučného algoritmu.
Cieľom terahertzového experimentu je
otestovanie a prípadné použitie tejto
skenovacej techniky pre potreby za-
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Čím sa vyznačujú polymérové
nanokompozity

P

od pojmom polymérový nanokompozit (PNK) sa obyčajne
rozumie hybrid polyméru
s nanorozmerným plnivom
najčastejšie anorganického pôvodu ako
sú napr: vrstevnaté silikáty-nazývané
tiež íly, soli anorganických kyselín, oxidy kovov ale aj nanočastice kovov ako
sú železo, striebro, zlato ako aj napr:
kryštály drahokamov diamantu a rubínu.
PNKy sú definované ako kompozity s
časticami s aspoň jedným rozmerom
menším ako 100 nm (100.10-9 m), ktoré
sa nachádzajú v disperznej fáze polymérovej matrice. Následkom „nanometrického efektu“ častíc, ktorý vyplýva
z ich obrovského merného povrchu a
zo silnej interakcie medzi dispergovanou fázou a polymérovou matricou,
nanokompozity poskytujú jedinečné
vlastnosti, ktoré neposkytujú omnoho
konvenčnejšie kompozity, ktoré obsahujú mikro- alebo makro- rozmerné
častice. Spomenuté interakcie medzi
nanočasticami plniva a polymérovými
reťazcami majú charakter fyzikálnej
väzby, čím sa vytvára fyzikálna polymérová sieť a tým dochádza k zmenám
fyzikálnych i mechanických vlastností
polymérovej matrice. Ďalšou prednosťou
PNK voči konvenčným kompozitom je,
že umožňujú dosiahnuť relatívne značné
rozdiely v mechanických vlastnostiach
oproti neplnenej polymérovej matrice
už pri značne nižších obsahoch plniva
pri 5 až 10 %. V dôsledku toho nové
a výhodné vlastnosti PNK nachádzajú
využitie v rôznych oblastiach vedy a
techniky, napr: na prípravu náročných
materiálov pre mikroelektroniku, solárnu
techniku, medicínu, strojníctvo, ako aj
na riešenie bariérových problémov napr.
v obalovej technike a podobne.
Stručné princípy prípravy a vlastnosti
PNK systémov možno ilustrovať na
niekoľkých príkladoch, v ktorých sa
ako plnivo využíval prírodný vrstvený
silikát smektického typu a to montmorilonit (MMT), prípadne jeho deriváty.
MMT, patriaci tiež do skupiny ílov, sa
pred použitím upravuje kvôli zníženiu
medzivrstvových dipolárnych síl, interkaláciou bázických alebo kyslých organických látok s dlhším alkylovým reťazcom, ktoré po vykryštalizovaní vytvoria
tzv. „galérie“ za tvorby organosilikátov
(org-MMT), tiež označované ako organofilné silikáty. Tvorbou galérií dochádza k vzájomnému oddialeniu vrstiev a
tým aj ľahšiemu rozvrstveniu (exfoliácii) org-MMT vrstiev, ktoré obyčajne
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nanokompozitu v závislosti od podmienok prípravy, obsahu kompatibilizátora a podobne. Proces dispergácie
organofilného ílu v PP matrici je znázornený na Obr.1. Stupeň rozvrstvenia
a rovnomernosti dispergácie plniva je
všeobecne priamo úmerný zvyšovaniu
fyzikálnych a mechanických vlastností
polymérneho nanokompozitu.
V prípade PP/org-MMT nanokompozitov je významná ich aplikácia v
obalovej technike, kde sa okrem mechanických vlastností vyžadujú aj náročné
bariérové vlastnosti ako je napr. penetrácia kyslíka cez fólie tohto materiálu.
Aj nové materiály pripravené na základe polymérových nanokompozitov
nachádzajú využitie v rôznych oblastiach špičkovej techniky ako je mikroelektronika, humánna chirurgia, mechanické časti prístrojov a aparatúr ako
aj všade tam, kde sa vyžadujú náročné
bariérové vlastnosti voči žiareniu alebo
penetrácii plynov alebo kvapalín.
Čo sa týka rozsahu výskumu v tejto
oblasti, možno konštatovať, že takmer
všetky komerčne vyrábané polyméry
ako sú napr. polyestery, polyamidy,
polyolefíny, epoxidy vinylové polyméry, polyuretány ako aj ostatné polykondenzáty boli overené ako matrice
nanokompozitov a priniesli zlepšenia
vlastností, ktoré sa významne prejavili
i v kvalite výrobkov.
Cieľom tohto krátkeho informatívneho článku bolo na niekoľkých príkladoch ilustrovať nároky na prípravu ako
aj využitie polymérových nanokompozitov a ich predností v porovnaní s
konvenčnými kompozitmi. Od ďalšieho
rozvoja metód prípravy polymérových
nanokompozitov sa očakáva objavenie
takých hybridných kombinácií, ktoré
vedú k novým efektívnym vlastnostiam
pôvodnej polymérovej matrice. Takéto
konštatovanie potvrdzuje súčasný frontálny prieskum kombinácie najrôznejších polymérových matríc a plnív pre
tento účel.
Spracované podľa odbornej literatúry.
A. Augustínová, D. Berek, E. Borsig

prebieha pri zmiešaní s polymérom
pri zvýšenej teplote. Rozvrstvenie orgMMT častíc pozostávajúcich až z niekoľko desiatok, približne 1 nm hrubých
silikátových vrstiev org-MMT častíc v
tavenine polyméru účinkom intenzívneho miešania vedie aj k ich potrebnej
jemnejšej dispergácii v celom objeme
polymérnej matrice.
Čím vyšší stupeň rozvrstvenia a rovnomernosti dispergácie plniva v polymére sa dosiahne, tým vyšší je predpoklad dosiahnutia lepších mechanických vlastností bez zníženia rázovej
pevnosti s podstatne nižším obsahom
plniva, už pri asi 5% org-MMT, ako
sa dosahuje pri konvenčne spevnenom
polyméry mikro- alebo makroplnivami.
Napr. Polyamid-6 (PA-6) s obsahom
4,2% org-MMT preukázal pevnosť v
ťahu 107 MPa oproti čistému PA-6 so
69 MPa, ťahový modul mal 2,1 GPa
oproti 1,1 GPa pre PA-6. Tento typ
PA-6 nanokompozitu preukázal lepšiu
dimenzionálnu stabilitu voči deformácii a bariérové vlastnosti voči permeabilite kvapalín a plynov. Už pri 2%
obsahu org-MMT v PA nanokompozite
sa permeabilita kyslíka cez film PA-6
nanokompozitu zníži na polovicu v porovnaní s čistým PA-6. Dokonca u podobného druhu nanokompozitu sa zistili
samozhášacie vlastnosti. Všetky tieto
vlastnosti predurčujú PA-6/org-MMT
nanokompozit na široké využitie pri
konštrukcii vnútorných častí automobilov, elektrických a elektronických zariadení ale aj na mechanicky namáhané
súčiastky strojov, prístrojov a aparatúr.
Izotaktický polypropylén (PP) ako
ekonomicky výhodný polymér s relatívne dobrými mechanickými vlastnosťami priťahuje už viac ako jednu
dekádu zvýšený záujem zlepšiť jeho
vlastnosti a s tým i rozšíriť jeho praktické využitie práve účinkom nanokompozitného plniva. Nepolárny charakter
tejto polymérovej matrice komplikuje
znášanlivosť s polárnym plnivom aký
je aj sám org-MMT. Tento
problém sa v súčasnosti
rieši prídavkom PP očkovaného s maleínovým anhydridom (PP-g-MA) ako
kompatibilizátora, ktorý
ľahšie vniká do interkalovanej medzivrstvy “galérie“ org-MMT častíc a tým
aj urychľuje ich rozvrstvenie a dispergáciu v tavenine
PP matrice. Pri 4% obsahu
org-MMT v PP matrici sa
dosahuje viac ako dvojná- Obr.1 Príprava polymérového nanokompozitu
sobného zvýšenia ťažnosti

Krátky článok

RTG štruktúrna analýza
v službe koordinačnej chémie
RTG štruktúrna analýza monokryštálov za posledných tridsať rokov zaznamenala enormný pokrok. Nové automatické difraktometre, rozvoj výpočtovej
techniky, nové softvéry na automatické
riešenie a vizualizáciu štruktúr a CCD
kamery na registráciu difraktovaného
žiarenia zaradili RTG štruktúrnu analýzu k bežne používaným metódam v
rôznych oblastiach výskumu, vrátane
anorganickej a koordinačnej chémie.
Problematika, na ktorú sa sústreďuje
pozornosť pracovníkov Oddelenia anorganickej chémie FCHPT STU, sleduje
súčasné a perspektívne trendy v koordinačnej chémii v orientácii na komplexné objekty, ktoré sú fyzikálne alebo
chemicky vysoko funkčné. Ide najmä
o zlúčeniny, látky a sústavy, ktoré sú
funkčné ako materiály, katalyzátory,
ktoré pôsobia v živých organizmoch a
v ochrane životného prostredia. Jednou
z kľúčových oblastí teórie a aplikácie
koordinačnej chémie je cieľavedomá
príprava, štúdium štruktúry, chemickej
reaktivity a biologickej aktivity zlúčenín, ktoré samotné alebo ako ligandy v
koordinačných zlúčeninách majú perspektívu využitia v humánnej a veterinárnej medicíne, v životnom prostredí,
slúžia ako prekurzory na prípravu nových materiálov a vystupujú v mnohých
katalytických procesoch.
Doterajší výskum v oblasti koordinačných zlúčenín rozvinul aj problematiku biokoordinačných zlúčenín. Ide
najmä o štruktúrny výskum zameraný na
karboxylátové komplexy medi a železa
s biologicky aktívnymi ligandmi [1].
Biologické testy boli vykonané na vybraných baktériách, plesniach a hubách
(Staphylococcus aureus, Eschericia
coli, Candida albicans, Candida parapsilosis, Rhizopus oryzae, Alternaria
alternate, Botrytis cinerea, Microsporus
gypseum). Zistil sa celý rad vzťahov
a korelácií [2]. Niektoré výsledky biologických testov ukázali na vzťah medzi niektorými fyzikálno-chemickými
vlastnosťami a biologickou účinnosťou.
Tieto poznatky umožňujú cieľavedomý
prístup k syntéze nových zlúčenín, s
vopred predpokladanými fyzikálnochemickými a do určitej miery aj s
biologickými vlastnosťami. Za posledných desať rokov bolo z tejto skupiny
látok pripravených okolo 400 nových
karboxylátomeďnatých komplexov s
biologicky aktívnymi lidandmi. Pre 55
zlúčenín, kde boli pripravené monokryštály, bola vyriešená ich kryštálová
a molekulová štruktúra. Aniónové ligandy v týchto novopripravených zlú-

čeninách sú anióny kyselín: niflumovej,
flufenamovej, mefanovej salicylovej,
propiónovej, naproxenovej a clofibrinovej a ako neutrálne ligandy tu vystupujú
nikotínamid, N,N-dietylnikotínamid, 2,
3- a 4- hydroxymetylpyridín, kofeín,
dihydroxymetylpyridín a pod. Na základe získaných výsledkov štruktúrnej
analýzy bola zostavená schéma štruktúrnych typov [3] (monoméry, diméry,
polyméry a iónové zlúčeniny). V tejto
schéme sú evidentné určité trendy a
závislosti. Na základe týchto výsledkov
je možné s veľkou pravdepodobnosťou
predpokladať štruktúru novopripravovaných zlúčenín aj v prípadoch, keď nie
je možné určiť štruktúru pomocou RTG
monokryštálovej difrakčnej analýzy.
Vyššie uvedené mikroorganizmy sú
najviac citlivé na zlúčeniny, v zložení
ktorých sa nachádza atóm fluóru (flu-

Obr. Testovaná baktéria Microsporum gypseum, 400 x
http://www.tgw1916.net/image_mico_micr.
html

fenamáty, niflumáty) a ako neutrálne
ligandy ronikol, chinolín a izochinolín.
Na druhej strane biologickú aktivitu nevykazujú, resp. ju zhoršujú zlúčeniny, v
ktorých ako neutrálne ligandy sa nachádzajú nikotínamid, alebo N,N-dietylnikotínamid. Zo štruktúrneho hľadiska
sa najviac aktívne ukazujú zlúčeniny
s dimérnou a polymérnou štruktúrou.
Ako príklad uplatnenia predchádzajúcich záverov je možné uviesť zmenu inhibičného vplyvu na hubu Microsporus
gypseum, ktorý vzrastá v nasledovnom
rade, pričom číselné hodnoty v zátvorkách sú IC50 . Cu(nif)2(ron)2 (0.10) <
Cu(nif)2 (0.20) < nifH (0.25)
Poznanie štruktúry komplexov s
biologickými ligandmi je jedným z
hlavných predpokladov štúdia mechanizmov ich pôsobenia v biologických
systémoch. Štúdium mechanizmov pôsobenia týchto zlúčenín v živých organizmoch je podmienené poznatkami

o vzťahu medzi zložením a štruktúrou
organických biologicky aktívnych látok, tak aj komplexov v ktorých môžu
vystupovať ako ligandy.
Literatúra
[1] a) Valigura, D., Melník, M., Koman,
M., Martiška, L., Korabik, M.,
Mrozinski, J. and Glowiak, The
first structurally copper(II) complex
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Aktuality SCHS

Vznikla nová
odborná
skupina SCHS Medicínska
chémia

N

a základe návrhu skupiny
chemikov pôsobiacich na
slovenských univerzitách,
ktorí sa vo svojej vedeckej aj
pedagogickej činnosti zaoberajú problematikou chemických liečiv najvyšší
orgán SCHS - Valné zhromaždenie
na svojom zasadaní dňa 7. septembra
2009 prerokovalo a schválilo reprofiláciu a zmenu názvu Odborná skupina
Molekulového modelovania a molekulovej grafiky na Odborná skupina
Medicínska chémia.
Odborná skupina molekulového
modelovania a molekulovej grafiky
SCHS (OS MM&MG) vznikla v období vstupu spoločnosti do novej
informačnej éry charakterizovanej v
chemických vedách veľmi významnou
úlohou molekulového modelovania a
chemických informačných systémov.
Ako samostatná odborná skupina začína
pracovať od roku 1992. Bola založená
skupinou teoretických chemikov, ktorí
pracovali v oblasti počítačovej chémie.
Počas svojej sedemnásťročnej činnosti
sa odborná aktivita OS MG&MM,
vychádzajúc z podmienok jednotlivých
pracovísk, sústredila hlavne na oblasť
biologických a medicínsko-chemických
aplikácií. Napr. v rokoch 1992 a 1993
OS zorganizovala dva semináre s názvom „Výpočtové metódy vo farmácii“,
v roku 1995 medzinárodný seminár
„Molecular Modelling and QSAR“ a v
rokoch 1996, 1998, 2000 a 2001 štyri
odborné semináre „Molekulové základy
vývoja liečiv“. Okrem týchto podujatí
zorganizovala OS MG&MM viacero samostatných prednáškových pobytov vedcov z domova, no najmä zo zahraničia.
Na týchto podujatiach odznelo počas
jej existencie 26 prednášok domácich
odborníkov a 18 prednášok vedcov z Českej republiky, Chorvátska,
Francúzska, Holandska, Nemecka,
Rakúska, Švédska a Švajčiarska.
Funkcionármi OS boli viacerí významní
slovenskí chemici, napr. RNDr. Peter
Ertl, CSc., ktorý pracuje vo farmaceutickej spoločnosti Novartis, Bazilej
alebo prof. Ing. Štefan Baláž, DrSc.,
pôsobiaci ako univerzitný profesor na
Department of Pharmaceutical Sciences
of Albany College of Pharmacy and
Health Sciences, Burlington, VT.
Potenciál molekulového modelova-
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nia čoskoro objavil aj priemysel.
Hlavne farmaceutický priemysel a výskum v tejto oblasti je aj najväčším
zamestnávateľom
odborníkov
z
oblasti molekulového modelovania. V súčasnosti je táto časť farmaceutického výskumu integrovaná do
novej vednej oblasti nazvanej CADD
(angl. COMPUTER-AIDED DRUG
DESIGN), ktorá je súčasťou projektovania nových liečiv založeného na
znalosti priestorovej štruktúry receptora. CADD je vedným odborom, ktorý
sa zaoberá hľadaním zlúčenín s potenciálnym terapeutickým účinkom,
a ktoré spĺňajú požadované kritériá,
ako vysoká účinnosť a špecifičnosť,
minimálna toxicita, dobrá biologická
dostupnosť. Je založený na využití
počítačov, informatiky, štatistiky,
matematiky, chémie, fyziky, biológie
a medicíny. CADD využíva počítačovú
grafiku na zobrazovanie a manipuláciu
s chemickými štruktúrami s cieľom

Priestorová štruktúra komplexu HIV-1 proteáza - saquinavir (pdb.2nmw). Inhibítory
HIV proteázy sú jedným z veľkých úspechov
racionálneho projektovania nových liečiv.
Štruktúrne založený vývoj liečiv v tejto
oblasti viedol doposiaľ k objavu desiatich
nových klinicky používaných liečiv, ktoré
umožnili zvrátiť pandemický charakter
ochorenia vírusom HIV infikovaných ľudí
na chorobu, ktorá je, podobne ako napr.
cukrovka alebo hypertenzia, dlhodobo
liečiteľná.

syntézy “in computro” nových molekúl,
určenia ich konformácie a odhadu
podobnosti súboru zlúčenín. Zaoberá
sa aj výpočtom interakčnej energie
medzi molekulami liečiva a hypotetickými alebo experimentálne zistenými
štruktúrami makromolekúl (receptory).
CADD objasňuje procesy rozpoznávania ligandov na molekulovej úrovni a
tiež stimuluje kreativitu vedcov, ktorí
sa zaoberajú výskumom a vývojom
liečiv. CADD je integrálnou súčasťou
medicínskej chémie.
V snahe rozšíriť vzájomne výhodnú
spoluprácu s experimentálnou bázou
medicínskej chémie na Slovensku
členovia OS MM&MG nadviazali neformálnu spoluprácu s medicínskymi
chemikmi, resp. chemikmi, ktorí sa zaoberajú syntézou a štúdiom biologicky
aktívnych zlúčenín na rôznych aka-

demických pracoviskách na Slovensku.
Medicínska chémia sa ako predmet
prednáša pre študentov chémie na
FCHPT STU, Prírodovedeckej fakulty
UK a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v
Košiciach. Jednotliví prednášajúci tohto
predmetu pripravili aj prvé slovenské
učebné texty vo forme vysokoškolských
skrípt. Za posledných 5 rokov vyšli na
Slovensku aj dve monografie z tejto
oblasti.
Medicínska chémia je samostatnou chemickou vednou disciplínou,
ktorá je definovaná špeciálnou komisiou IUPAC nasledovne: medicínska
chémia sa zaoberá objavovaním, vývojom, identifikáciou a interpretáciou
spôsobu účinku biologicky aktívnych
zlúčenín na molekulovej úrovni, ktoré
sa dajú použiť v medicíne na prevenciu, liečenie alebo vyliečenie chorôb u
ľudí alebo u zvierat. V rámci IUPAC je
medicínska chémia súčasťou Division
VII: Chemistry and Human Health
Subcommittee, pod názvom Medicinal
Chemistry and Drug Development.
Anglická Royal Society of Chemistry
(RSC) má v svojej organizačnej štruktúre
Biological & Medicinal Chemistry
Sector (BMCS) a Americká chemická
spoločnosť (ACS) má ACS Division of
Medicinal Chemistry, ktorá si v r. 2009
pripomenula už storočnicu svojej existencie. Aj ďalšie zahraničné chemické
spoločnosti majú samostatné divízie
medicínskej chémie. Vo Francúzsku pôsobí ako samostatná vedecká organizácia Société de Chimie Thérapeutique
(STC). Autor tohto príspevku je už
dlhšiu dobu riadnym členom RSC aj
ACS divízií medicínskej chémie.
Na Slovensku, okrem niekoľkých
teoreticky orientovaných chemikov,
pôsobí v medicínskej chémii viacero
samostatných odborných tímov. Napr.
skupiny doc. Ing. V. Milatu, CSc. a
doc. Ing. D. Berkeša, PhD. na FCHPT
STU, skupina doc. RNDr. A. Boháča,
PhD. na Prírodovedeckej fakulte UK
a skupina doc. RNDr. P. Kutschyho,
PhD. na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
Košice. Okrem týchto tímov sa na SAV
aj na iných chemických univerzitných pracoviskách zaoberá medicínsko-chemickým výskumom viacero
skúsených odborníkov. Na základe
reálneho stavu rozvoja medicínskej
chémie na slovenských chemických
pracoviskách sa domnievame, že novovzniknutá OS Medicínska chémia sa
bude významne podieľať na odborných
aktivitách SCHS a svojou integrujúcou
úlohou prispievať aj k rozvoju tohto
veľmi dôležitého chemického odboru
na našich akademických pracoviskách
a aj v oblasti farmaceutického priemyslu. Veríme, že jej činnosť obohatí
slovenskú chemickú verejnosť o mnohé
zaujímavé výsledky.

M. Remko

Aktuality SCHS

Osemdesiatročná tradícia
slovenských chemikov

V

roku 2009 sme si pripomínali 80. výročie založenia
Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV (SCHS) viacerými
aktivitami. Články o týchto aktivitách
ako aj výber z historických dokumentov
a spomienok môžete nájsť v čísle 4/8
2008 a aj v tomto ChemZi. Oslavy vyvrcholili Seminárom jubilantov, ktorý
sa konal práve v deň výročia – 30. novembra 2009. Predsedníctvo Slovenskej
akadémie vied udelilo pri príležitosti
80. výročia vzniku Slovenskej chemickej spoločnosti Pamätnú plaketu
SAV, ktorú nám práve na spomínanom
Seminári odovzdal člen Predsedníctva
SAV doc. Ladislav Petruš, chemik a v
rokoch 2001 a 2002 aj predseda SCHS.
SCHS je jednou z 52 vedeckých spoločností pri SAV, ktoré združuje, koordinuje a všestranne podporuje Rada
Slovenských vedeckých spoločností

Predsedníctvo SCHS, zľava Vlasta Brezová,
Dalma Gyepesová, Jozef Tomko, Ladislav
Petruš, Milan Drábik

pri SAV. Predsedníctvo SAV udelením
„Pamätnej plakety SAV“ ocenilo prácu
a aktivity SCHS. Som presvedčený, že
členovia SCHS si toto ocenenie vysoko
vážia a že aj v budúcnosti vyvinieme v
SCHS maximálne úsilie aby sme dokázali, že „Pamätná plaketa SAV“ bola
udelená oprávnene.
Tlačová správa SAV (F. Tisovič,
4.12.2009) priniesla zaujímavé a pre
nás chemikov potešujúce reflexie:
Predseda SCHS Milan Drábik
stručne informoval o osemdesiatročnej organizovanej činnosti chemikov
na Slovensku, od vzniku Odbočky
Československej spoločnosti chemickej v Bratislave v roku 1929 cez
vznik Spolku chemikov Slovákov až
po dnešnú Slovenskú chemickú spoločnosť. Jednou z dôležitých činnosti tejto
organizácie je vydávanie odborných
časopisov, organizovanie rokovaní

a stretnutí chemikov zo Slovenska i
Česka, na dvoch z nich boli prítomní aj
nositelia Nobelových cien. Bohatá činnosť slovenských chemikov sa odráža
aj v rámci medzinárodnej spolupráce
spolu s chemickými organizáciami, s
chemickými a farmaceutickými spoločnosťami, Európskou asociáciou pre
chemické a molekulové vedy a ďalšími
významnými spoločnosťami.

Predseda SCHS Milan Drábik prijíma
ocenie SAV od člena predsedníctva SAV
Ladislava Petruša

Člen Predsedníctva SAV doc. Ladislav
Petruš odovzdal na tomto stretnutí jubilujúcej spoločnosti Pamätnú plaketu
Predsedníctva SAV. V príhovore zdôraznil: „Vedenie akadémie tak ocenilo záslužnú
činnosť členov SCHS v
oblasti odbornej legislatívy v chemickej oblasti, v
práci s mládežou, členstvo
a aktivitu členov SCHS v
medzinárodných organizáciách, bohatú prednáškovú
činnosť, vydávanie odborných časopisov.“ Ďalej
ocenil vydávanie časopisu
ChemZi, ktorý sa stal výborným dokumentačným
základom aktivity nielen
slovenských chemikov.
Doc. Ladislav Petruš na
záver svojho príhovoru
vyslovil presvedčenie, že
slovenskí chemici budú
pokračovať v aktivitách,
najmä pri rozvíjaní nových úloh v oblasti trvalo
udržateľného rozvoja. Aj
v nasledujúcom období
bude možnosť využívať
grantovú pomoc.
V rámci tohto Semináru

Pamätná plaketa Slovenskej akadémie vied

jubilantov, a aj v septembri na Valnom
zhromaždení SCHS, prevzali ocenenia SCHS – čestné členstvo, medailu
Daniela Belluša, medailu SCHS a pozdravný list niekoľkí z našich kolegov
(zoznam prinášame na inom mieste),
ktorí mali práve v roku 2009 aj osobné
jubileá. Viacerí z nich, ako aj niektorí bývalí predsedovia SCHS, si pri
týchto príležitostiach zaspomínali na
svoje aktivity a činnosť v Spoločnosti.
Nepochybujem, že mnohé z týchto spomienok zostanú inšpiráciou a doplnia
vlastné predstavy členov SCHS o aktuálnych príspevkoch k rozvoju aktivít
našej Spoločnosti v budúcnosti.
M. Drábik
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European
Chemistry
and Chemical
Engineering
Education
Network
(EC2E2N)

V

minulom roku vzniklo nové
združenie (sieť) fúziou
dvoch existujúcich združení
– European Chemistry
Thematic Network (ECTN) a European
Engineering Education Network
(ECEEN). Nové združenie - European
Chemistry and Chemical Engineering
Education Network (EC2E2N)1 – spája
120 partnerov z 27 európskych krajín, vrátane Slovenskej chemickej
spoločnosti a Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
Nové združenie získalo podporu

Noví členovia výkonného
výboru EuCheMS
Jedným zo štyroch novozvolených
členov výkonného výboru EuCheMS
(European Association for Chemical
and Molecular Sciences) sa stal podpredseda SCHS Viktor Milata.
EuCheMS je nezisková organizácia
založená v roku 1970. Je základným
cieľom je podporovať spoluprácu medzi európskymi neziskovými vedeckými a technickými spoločnosťami
zameranými na chémiu a molekulové
vedy. Momentálne je v členskej základni EuCheMS 47 spoločností z 35
krajín Európy, čo predstavuje 150 000
individuálnych členov. EuCheMS je
aj pridruženou organizáciou IUPACu.
Členovia výkonného výboru sú zodpovední za riadenie vedeckých, pedagogických a profesných aktivít organizácie EuCheMS. Predstavujeme Vám
nových členov výboru autenticky, ako
to bolo uverejnené vo februárovom
čisle EuCheMS Newsletter.
Franco De Angelis,
Past President of
the Societa Chimica
Italiana (SCI), will
become
EuCheMS
Treasurer in March.
He has represented the
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Európskej komisie v rámci programu
Celoživotné vzdelávanie (Lifelong
Learning program) a Erasmus. Tento
projekt spája partnerov zúčastňujúcich
sa vyššieho vzdelávania v chémii a
chemickom inžinierstve v Európe.
V rámci projektu spolupracujú kolegovia zo škôl, univerzít, priemyslu,
národných chemických spoločností,
akreditačných komisií a pod. Partnermi
sú predovšetkým európske univerzity,
ale aj rôzne združenia ako EuCheMS,
CEFIC, GlaxoSmithKline a Nemecká
akreditačná agentúra ASIIN. Všetci
účastníci spolupracujú pri rozvíjani
znalostnej ekonomiky, predovšetkým v
chémii a chemickom inžinierstve.
Koordinátorom nového projektu je
CPE Lyon, ktorý v tejto oblasti pôsobí
od r. 1996, podporovaný Európskou ko-

misiou v rámci programu SOCRATES
/ ERASMUS. V rámci projektov
ECTN1-ECTN4 pracovalo takmer 30
pracovných skupín na rôznych problémoch spojených s chémiou a chemickým vzdelávaním, napr. „imidž“
chémie, legislatíva, chémia a životné
prostredie, chémia a kultúrne dedičstvo,
chemické testy, mobility študentov, zamestnateľnosť bakalárov a magistrov
chémie a podobne.
EC2E2N projekt nadväzuje na uvedené aktivity a bude pokračovať spolu s
ECTNA (European Chemistry Thematic
Network Association) pri hodnotení a
porovnávaní kvality chemického vzdelávania v Európe, udeľovaní označenia
Eurobakalár, Euromaster, bude pomáhať
pri vytváraní nového kurikula, mobilít
študentov i učiteľov, snažiť sa o prehlbovanie spolupráce medzi chemikmi
a chemickými inžiniermi, podporovať
medziodborové vzdelávanie a podobne.
Veríme, že sa účastníkom projektu bude
dariť predovšetkým pri podpore chemického vzdelávania a zlepšovaní pohľadu obyvateľstva na chémiu – veď
„čo na svete nie je chémia“?
1) www.ectn-assoc.net
M. Sališová

SCI at the EuCheMS General Assembly
since 2005 and has served as a member
of the EuCheMS Finance and Strategy
Committee. Currently Professor at the
University of L’Aquila, he is a member
of the Professional Order of Chemists
(Italy) and represents the SCI on the
European Chemistry Thematic Network
Association.
Morten Bjerrum
is Past President of
the Danish Chemical
Society, during which
time he represented the
Society at meetings of
the EuCheMS General
Assembly. Currently
Professor in Bioinorganic Chemistry at
the University of Copenhagen, he has
also been a delegate to the EuCheMS
Division of Chemistry in Life Sciences
and a member of the Danish National
Committee for Chemistry.
Henryk Koroniak
is a member of the
Polish
Chemical
Society and of the
Council of Sciences at
the Ministry of Science
and Higher Education,
having previously served as an elected member of the Polish
State Committee for Scientific Research.
He is also a member of the Committee

of Chemistry, Polish Academy of
Sciences. Currently Professor at Adam
Mickiewicz University in Poznan,
he is also President of the European
Chemistry Thematic Network (ECTN).
Viktor Milata is
a member and Past
President
of
the
Slovak
Chemical
Society and a member
ofthe Czech Chemical
Society. He has represented the Society
at the EuCheMS General Assembly.
Currently Professor at the Faculty of
Chemical and Food Technology, Slovak
Technical University, he is also a member of the EuCheMS Working Party on
Green and Sustainable Chemistry.
Jay Siegel is a
member of the Swiss
Chemical Society and,
as the Chair of the
EuCheMS Division of
Organic Chemistry, he
is currently an ex officio member of the Euchems Executive.
He is Professor and co-Director of the
Organic Chemistry Institute, University
of Zurich. He chairs the European
Research Council PE5 Panel for Young
Investigator Grants and is a member of
the Swiss Academy of Sciences.
M. Drábik
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Valné zhromaždenia Slovenskej chemickej
spoločnosti pri SAV (SCHS), Európskej asociácie
chemických a molekulových vied (EuCheMS)
a Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie
(IUPAC)

J

eseň roku 2009 bola o. i. obdobím legislatívne najvyšších
rokovaní našej SCHS (7.
septembra,
v Tatranských
Matliaroch), EuCheMS-u (14. – 16.
októbra, vo švajčiarskom Interlakene),
ako aj IUPAC-u (1. – 6. augusta, v
škótskom Glasgowe). Poniže prinášame
výber informácií z rokovania Valného
zhromaždenia našej SCHS, a aj niekoľko
postrehov z Valných zhromaždení
EuCheMS a IUPAC.
Valné zhromaždenie našej Slovenskej
chemickej spoločnosti pri SAV sa zvyčajne schádza v prvý deň (pred oficiálnym zahájením) Zjazdu chemikov
konaného na Slovensku, t.j. jedenkrát
za dva roky. Tak tomu bolo aj v roku
2009, rokovali sme priamo pred zahájením 61. zjazdu chemikov v príjemnom
prostredí hotela Hutník, a to s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
3. Potvrdenie výsledkov korešpondenčných volieb P SCHS a potvrdenie voľby I. podpredsedu vo
funkcii
4. Správa o činnosti SCHS od ostatného VZ
5. Správa o hospodárení
6. Správa revíznej a kontrolnej komisie
7. Odovzdanie ocenení SCHS pri
príležitosti 80. výročia založenia
Spoločnosti
8. Schválenie vytvorenia novej OS
SCHS v Trnave a reprofilácie OS
Molekulové modelovanie a molekulová grafika
9. Rozličné a diskusia
10. Schválenie uznesení
11. Záver
VZ SCHS sa podľa prezenčnej listiny
zúčastnilo 47 členov SCHS. Materiály
predložené Valnému zhromaždeniu a
viaceré detaily z jednotlivých bodov
programu môžete nájsť v príslušných

častiach našej web-stránky (http://www.
schems.sk/) a niektoré z nich aj v tomto
článku.
a) Plné znenie Uznesenia z
Valného zhromaždenia, ktoré
predložila Volebná a návrhová
komisia a ktoré bolo prítomnými
členmi SCHS jednomyseľne potvrdené:
VZ SCHS schvaľuje:
- Správu o činnosti SCHS za ostatné obdobie /od VZ SCHS konaného dňa 3.9.2007.
- Informáciu o hospodárení SCHS
od 1.1.2007 do 31.12.2008.
- Správu RK SCHS od 1.1.2007 do
31.12 2008.
- Výšku členského príspevku, t.j. 8
eur pre riadneho člena, 3 eurá pre
študentov a dôchodcov a 3 eurá
zápisné.
- Návrh na zaslanie listu všetkým
členom, ktorí neplatia členské
viac ako 2 roky.
- Vytvorenie OS Aplikovaná chémia a biotechnológia v Trnave.
- Reprofiláciu a zmenu názvu OS
Molekulové modelovanie a molekulová grafika na OS Medicínska
chémia.
VZ SCHS potvrdzuje:
- Výsledky Korešpondenčných volieb členov P SCHS.
- Výsledok voľby I. podpredsedu
SCHS, ktorá sa uskutočnila dňa
12.3.2009 na zasadnutí V SCHS.
Bola zvolená Prof. Ing. Vlasta
Brezová, DrSc.
- Smery rozvoja SCHS na najbližšie obdobie, predložené VZ predsedníctvom SCHS a podporené
diskusiou na VZ.
VZ SCHS berie na vedomie
- Informáciu o schválení Stanov
SCHS a ich registráciu na MV
SR.
VZ SCHS podporuje:
- Návrh na ocenenie Prof. D.
Belluša: EuCheMS Award for
Service 2009.

- Nomináciu doc. V. Milata,
CSc. na post Elected Member
of Executive Committee of
EuCheMS.
VZ SCHS ukladá:
- Rozpracovať prednesené a diskutované smery rozvoja aktivít
SCHS na obdobie 2009-11.
b) Návrh a diskusiou podporený
dokument „Smery rozvoja aktivít SCHS“, ktorý považujeme
za prirodzenú reflexiu aktuálnych úloh a výziev pre chemikov
(a to nielen členov SCHS a nielen na Slovensku), ako aj reflexiu
rozvoja a vývoja aktivít členov v
priebehu 80-tich rokov existencie
a činnosti našej SCHS. Tromi
graficky odlišnými typmi odrážok sú rozlíšené naše aktivity v
SCHS, ktoré a) sú už rozbehnuté,
b) sú čiastočne rozbehnuté a c) sú
úplnými novinkami.
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Európska asociácia chemických a
molekulových vied (EuCheMS) uskutočňuje rokovania svojho Valného
zhromaždenia každoročne, zvyčajne
trvajú 2 – 3 dni, v roku 2009 sa konalo 14. – 16. októbra vo švajčiarskom Interlakene. Jedna časť programu
predstavovala vlastnú agendu asociácie EuCheMS a členských chemických
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spoločností. Druhá časť programu reflektovala prípravy najvýznamnejšej
aktivity chemikov do r. 2011 – MRCH,
ktoré boli ohlásené IUPAC-om, a navrhla tézy rozvoja tejto v európskych
podmienkach. Podrobnejšie o oboch
nájdete v (http://www.euchems.org/
GovernanceStructure/GA2009.asp).
Tieto a ďalšie aktuálne témy boli diskutované aj v panelových diskusiách:
- Európsky chemický výskum a
granty, moderovali Dave Garner
a Peter Kündig.
- Udržateľná výučba chémie,
moderovali Ilka Parchmann a
Richard Pike.
- MRCH 2011, moderovali Igor
Tkatchenko a Wolfram Koch.
- Zvýšenie uznania EuCheMS,
moderovali Franco De Angelis a
Sergio Facchetti.
Aj na tomto mieste treba spomenúť
jeden z úspechov SCHS – doc. Viktor
Milata je medzi štyrmi novozvolenými
členmi Výkonnej rady EuCheMS s platnosťou od marca tohto roku. Viacej na
3. str. v http://www.euchems.org/binaries/EuCheMS_2010_tcm23-170262.
pdf. Takže nominácia z nášho Valného
zhromaždenia bola úspešná, Viktorovi
aj z tohto miesta želáme veľa úspechov
vo funkcii a nepochybujeme, že počas
jej výkonu bude vedieť, ktorá je jeho
materská chemická spoločnosť.
V prípade Medzinárodnej únie čistej
a aplikovanej chémie (IUPAC) znamená Valné zhromaždenie (raz za dva
roky) celotýždňovú sériu rokovaní prebiehajúcich v čase a mieste konania
Kongresu IUPAC, v roku 2009 to bolo
1. – 6. augusta v škótskom Glasgowe.
Rokovania 45. Valného zhromaždenia
začali paralelnými schôdzami divízií
a komisií (1. a 2. deň), pokračovali
panelovými diskusiami a seminárom
World Chemistry Leadership Meeting
(3. a 4. deň) a vyvrcholili samotným
Valným zhromaždením (5. a 6. deň).
Pochopiteľne každý účastník Valného
zhromaždenia, ktorý je zvedavý aj na
pokrok chémie ako vedy, objektu výučby alebo priemyselného odvetvia, využíval aj možnosť účasti na samotnom
42. Kongrese IUPAC. Inšpiráciu a veľký
zážitok poskytli mnohé prednášky a
diskusie, ako napr. plenárna prednáška,
ktorú na 42. Kongrese IUPAC predniesol nositeľ Nobelovej ceny za objav
fulerénov - Professor Sir Harold Kroto.
Invencia, entuziazmus a nadhľad sú pre
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prof. Harry Krota typické, rezonovali
aj v jeho nielen chemickej plenárnej
prednáške a následne boli s dávkou
anglického humoru aj okomentované
v blogu mladého hovorcu – referenta
Royal Society of Chemistry pre vzťah
s médiami: Obsah prednášky, ktorá

Valné zhromaždenie na 61. Zjazde chemikov

Slovenskí delegáti IUPAC M. Drábik
a D. Berek

Zábava na Valnom zhromaždení EuCheMS

priblížila poslucháčom jeho koncepciu
„troch zmyslov“ – spoločný zmysel,
nezvyčajný zmysel (veda) a nezmysel (príliš bežný), prof. Harry Kroto
krátko a výstižne zhrnul v lingvistickej
prešmyčke „spoločný zmysel bol nahradený bežným Nezmyslom – to, čo
potrebujeme je Nezvyčajný zmysel, t. j.
veda“. Určite hodné zamyslenia a poučné pre poučiteľných aj medzi nami.
Podrobnosti z priebehu schôdzí divízií, komisií, o témach panelových diskusií, ale aj o záveroch a uzneseniach
z rokovania samotného Valného zhromaždenia nájdete priamo na http://old.
iupac.org/symposia/conferences/ga09/
index.html. Tu len krátko podotknem,

že dominantnou témou bolo vyhlásenie Medzinárodného roka chémie 2011.
Sumarizácia programu rokovaní divízií,
komisií a niekoľkých panelových diskusií vytvorila databázu garantov ako
aj prvú verziu „cestovnej mapy MRCH
2011“ – celosvetových, medzinárodných, ale aj lokálnych aktivít a návrhov
aktivít. Táto je stále upresňovaná a
dopĺňaná na web-stránke http://www.
chemistry2011.org/. Inou zaujímavou
správou pre slovenských chemikov
môže byť aj a samostatný bod Valného
zhromaždenia o prijatí Medzinárodnej
chemickej olympiády za asociovanú
organizáciu IUPAC-u. Sekretariát
Medzinárodnej chemickej olympiády
má sídlo práve v Bratislave a isto mnohí
viete aj o úspechoch našich študentov
na medzinárodných kolách Chemickej
olympiády.
Pokúsil som sa písať tento článok
tak, aby ukázal, že nepochybne existujú
priame súvislosti doterajších a aj budúcich aktivít našich, ako aj európskych
a celosvetových štruktúr spájajúcich
záujmy a možnosti chemikov. Na rozsah, kvalitu a význam aktivít SCHS
máte, milí čitatelia, určite svoj názor,
vďaka za viaceré z nich, aj tie pomohli
doformulovať napr. obsah a budúce
smery rozvoja aktivít SCHS. Dovoľte
mi pridať krátko svoje postrehy z účasti
a diskusií na VZ EuCheMS a IUPAC.
SCHS je v súčasnosti určite etablovaná
a akceptovaná ako plnohodnotný partner v oboch týchto medzinárodných
štruktúrach chemikov, pričom začínajú
prevažovať partnerstvá fungujúcich inštitúcií nad partnerstvami na osobnej
báze. Nielen osobne, ale aj spoločne s
doc. D. Berekom a prof. J. Labudom
(na VZ IUPAC) a s doc. V. Milatom (na
VZ EuCheMS), sme si od viacerých
zahraničných kolegov a aj od predstaviteľov a funkcionárov EuCheMS
a IUPAC vypočuli slová uznania za
niektoré doterajšie aktivity SCHS ako
aj povzbudenie a ponuky spoločne realizovať niektoré ďalšie aktivity. Určite
chceme dosahovať progres aj v budúcnosti. Predsedníctvo SCHS viaceré
tieto ponuky rozpracovalo alebo rozpracováva tak, aby (v prípade ich realizácie) kladne ovplyvnili profesionálne
možnosti čo najväčšieho počtu z nás členov SCHS. Verím, že aj toto zostane
motiváciou pre nás všetkých pri rozvoji
a vývoji aktivít našej SCHS.
M. Drábik
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Chemické horizonty
v Košiciach

O

dborná
skupina
pre
Anorganickú
chémiu
Slovenskej
chemickej
spoločnosti v Košiciach
zorganizovala v októbri a novembri
2009 tri odborné prednášky v rámci
cyklu „Chemické horizonty“.
Pozvaným hosťom prvých dvoch
prednášok bol Prof. Ing. Jiří Čejka,
DrSc. z Ústavu fyzikální chemie J.
Heyrovského AV ČR v Prahe, ktorý je
medzinárodne uznávaným odborníkom
v oblasti syntézy a výskumu zeolitov a
mezopórovitých materiálov, so zameraním na oblasť katalýzy. Dňa 19. októbra
2009 predniesol Prof. Čejka pred početným auditóriom na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach dve prednášky
s názvom: „Syntéza a štruktúra nových
zeolitov“ a „Adsorpčné a katalytické
vlastnosti zeolitov“. Zeolity tvoria
jednu z najvýznamnejších skupín anorganických materiálov s obrovským využitím v chemickom priemysle. Okrem
toho slúžia ako modelové zlúčeniny i
pre celý rad veľmi podrobných štúdií.
Definovaná štruktúra a možnosť riadiť
kyslosť zeolitov sú hlavnými dôvodmi
pre uplatnenie zeolitov v adsorpcii a

katalýze. V prvej prednáške boli diskutované nové typy zeolitov, vrátane
veľmi zaujímavých a perspektívnych
typov s mezopórovitou štruktúrou, ich
syntéza a štruktúrne vlastnosti. Druhá
prednáška bola zameraná na štúdium
vzťahu medzi štruktúrnymi vlastnosťami zeolitov, ich kyslosťou a využitím
pri katalýze.
Pozvaným hosťom pre tretiu prednášku, ktorá sa konala dňa 27. novembra 2009 na Ústave chemických
vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v
Košiciach, bol RNDr. Michal Čajan,
PhD. z Katedry anorganické chemie
Univerzity Palackého v Olomouci v
Českej republike. Jeho prednáška bola
na tému „Výpočetní chemie v analýze struktury a vlastností molekúl“.
RNDr. Michal Čajan, PhD. sa zaoberá
teoretickými výpočtovými metódami
pri objasňovaní štruktúry a chovaní
sa molekúl. Jeho prednáška bola prínosom predovšetkým v oblasti kvantovo-chemických výpočtov týkajúcich
sa predpovedania štruktúry a spektier
vybraných organických a anorganických materiálov.
V. Zeleňák, M. Reháková

Zoznam ocenení
a medailí udelených
Slovenskou
chemickou
spoločnosťou
v roku 2009
pokračovanie zoznamu uverejneného
v ChemZi 2008, č.4/8, str. 59
2009 predseda SCHS Milan Drábik
Čestní členovia SCHS
Jozef Čársky, Dalma Gyepesová,
Marta Sališová, Ladislav Soják,
Miloš Revús
Medaila SCHS
Ján Garaj, Ján Krupčík, Ján
Labuda, Viktor Milata, Marta
Mitrová, Ladislav Petruš, Štefan
Schmidt, Ľudovít Treindl, Dušan
Velič
Pamätná medaila SCHS
Jaromír Pastorek, IUPAC (prevzal
prezident Jung-Il Jin)
Medaila Daniela Belluša
Eberhard Borsig, Ľubor Fišera,
Karol Flórián, Juraj Tölgyessy,

Výstava Míľniky chémie stále putuje

V

októbri 2009 v Košiciach, v Ústave chemických vied Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ a aj na Katedre chémie Hutníckej fakulty TU. Na
oboch miestach sa stretla so živým záujmom. Tieto inštalácie výstavy
zabezpečili členovia SCHS v Košiciach, pričom osobitná vďaka patrí
doc. RNDr. Márii Rehákovej, CSc. a prof. Ing. Dr.h.c. Karolovi Flóriánovi, DrSc.
Dňa 18. októbra 2009 sme mali vzácnu príležitosť, a to stretnúť autora anglických originálov Prof. Attilu Pawlátha na vernisáži výstavy v Nových Zámkoch.
Táto výstava bola zabezpečená v spolupráci doc. RNDr. Alžbety Hegedűsovej,
PhD. (Fakulta prírodných vied UKF v Nitre) a Csemadoku Nové Zámky.
D. Gyepesová

Štefan Toma, Michal Uher
Doplnenie k zoznamu ocenení v
č. 4/8 2008 : v r. 1980 Strieborná
medaila SCHS a v r. 1995 Čestné
členstvo v SCHS Kamilovi Antošovi.
Týmto vás všetkých a osobitne prof.
K. Antoša prosíme o ospravedlnenie.
Ocenenia a medaile boli v roku
2009
vymenovaným
laureátom
oficiálne odovzdané pri nasledovných
príležitostiach: zasadanie Byra IUPAC
(apríl 2009) Valné zhromaždenie SCHS
a 61. zjazd chemikov (september 2009),
Novartis lecture (september 2009),
Chemické horizonty (prednáška, december 2009) a Seminár jubilujúcej SCHS a
jubilantov (december 2009). Všetkým
oceneným kolegyniam a kolegom ešte
raz srdečne gratulujeme a tešíme sa na
ich ďalšie podnety a aktivity v prospech
rozvoja našej Spoločnosti a chémie na
Slovensku.

Výstava Míľniky chémie v Košiciach

D. Gyepesová, M. Drábik
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Chemické horizonty

Piaty ročník Chemických horizontov
– jesenný cyklus

J

esenný cyklus Chemických horizontov sa začal s malým oneskorením. Prvou plánovanou prenáškou sme chceli podporiť kampaň
„Objav mlieko“, ktorá je od roku 2009
financovaná z podpory Európskej únie,
Ministerstva pôdohospodárstva SR a
Mliečneho fondu. Žiaľ, oslovení kolegovia a špecialisti z tejto oblasti nenašli
vhodný termín na prednášku vo štvrtom
štvrťroku 2009.

Prof. Ing. Marian Koman, DrSc. pred
začiatkom prednášky

Prvou prednáškou jesenného cyklu
bola prednáška Prof. Ing. Mariana
Komana, DrSc. s názvom „RTG štruktúrna analýza v službe koordinačnej
chémie”, ktorú predniesol 3. novembra
v aule Prof. Gašperíka v starej budove
FChPT STU. Prof. Koman pracuje v
tejto oblasti od roku 1979, kedy nastúpil na Katedru anorganickej chémie
ako doktorand a venoval sa syntéze,
vlastnostiam a štruktúre koordinačných
zlúčenín niklu. Výsledky, ktoré dosiahol vo vedeckovýskumnej činnosti boli
publikované v troch monografiách a v
141 vedeckých prácach v karentovaných časopisoch. Súbežne s riešením
úloh základného výskumu sa podieľa
aj na riešení problémov aplikovaného
výskumu a priemyselnej praxe. V ob-

Auditórium v aule Prof. Gašperíka v starej
budove FChPT STU sleduje prednášku Prof.
M. Komana

lasti organizácie vedeckých aktivít od
1984 roku pôsobil vo výbore Odbornej
skupiny chémie a fyziky tuhých látok
pri Slovenskej spoločnosti priemyselnej
chémie (SSPCH) a v rokoch 1986 až
1992 bol a v súčasnosti aj je predsedom
tejto odbornej skupiny. Je aj predsedom
Regionálneho komitétu českých a slovenských kryštalografov, ktorého zria-

268

ChemZi 5/10 2009

ďovateľom sú AV ČR a SAV.
Prof. Koman v prednáške o röntgenovej štrukturálnej analýze (RTG) monokryštálov predstavil pokrok, ktorý sa
v tejto oblasti dosiahol za posledných
tridsať rokov. Nové automatické difraktometre, rozvoj výpočtovej techniky,
nové softvéry na automatické riešenie
a vizualizáciu štruktúr a CCD kamery
na registráciu difraktovaného žiarenia
zaradili RTG štruktúrnu analýzu k bežne
používaným metódam v rôznych oblastiach výskumu, vrátane anorganickej a
koordinačnej chémie. Bližšie sa venoval
dvom súborom zlúčenín, koordinačným
zlúčeninám Cu(II) s biologicky aktívnymi ligandmi a komplexom Cu(II) s
redukujúcimi ligandmi. Po prezentácii
sa diskusia rozbehla aj do hĺbky prezentovanej problematiky. Viac informácií je
možné nájsť v samostatnom článku Prof.
Komana, ktorý je uverejnený v tomto
čísle ChemZi.
Prvého decembra 2009 predniesol
prednášku s názvom „Atómová spek-

Prof. Karol Flórián, DrSc. pri prezentácii
svojich výsledkov

troskopia v minulosti a dnes: možnosti a výzvy“, Prof. Karol Flórián,
DrSc. z Košíc, kde dlhoročne pôsobí.
V súčasnosti je vedúcim Katedry chémie na Hutníckej fakulte, Technickej
univerzity v Košiciach. Prof. Flórián je
aktívnym pedagógom, je členom viacerých vedeckých rád doma aj v zahraničí
(Univerzita Miskolc). Bol zakladajúcim
členom a prvým prezidentom Asociácie
univerzít karpatského regiónu v rokoch
1994 - 2001. Svoje výsledky zhrnul v
troch monografiách, 5 učebných textoch
a publikoval 118 pôvodných vedeckých
prác. Za svoje výsledky bol ocenený
mnohými vyznamenaniami, medzi
ktoré patrí Medaila J. Marca Marci z
Kronlandu od Čsl. spektroskopickej spoločnosti, Strieborná medaila Slovenskej
chemickej spoločnosti, Zlatá pamätná
medaila EU v Bratislave, Zlatá medaila
HF TU v Košiciach, pamätná medaila
TU v Košiciach, Platinová medaila SjF
TU v Košiciach, Zlatá medaila PrírF
UPJŠ v Košiciach; Dr.h.c.- Univerzita v
Miskolci (2002), Univerzita Sv.Štefana
v Gödöllö (2008). Prof. Flórián je aj člen
výboru Slovenskej chemickej spoločnosti a pôsobil ako predseda východoslovenskej pobočky. Za jeho aktívnu čin-

nosť a prínos mu deň pred prednáškou,
30.11.2009 Slovenská chemická spoločnosť pri príležitostii osláv 80. výročia
vzniku udelila medailu D. Belluša.
Prof. Flórián nás na úvod prednášky
oboznámil s históriou metód atómovej emisnej spektroskopie od ich prvého využitia Bunsenom a Kirchhoffom
na analytické účely až po súčasnosť.
Dokumentoval významné vývojové štádiá metód, od plameňového budenia
cez najrozmanitejšie druhy a úpravy
elektrických výbojov až po moderné
dnes v plnej miere využívané plazmatické zdroje. Podobným vývojom prešli
aj metódy registrácie a vyhodnocovania atómových spektier, počnúc vizuálnym pozorovaním a končiac dnešnými
CID detektormi. V určitom časovom
úseku svojej existencie dosiahla táto
metóda významné využitie v oblasti
rýchlej priamej polokvantitatívnej analýzy materiálov v tuhom skupenstve,
a to predovšetkým v geológii a oblasti
špeciálnych materiálov. Využitie atómovej spektrometrie v spojení s oblúkovým
výbojom bolo od začiatku 70-tych rokov
minulého storočia postupne vytlačené
novozavedenými modernými plazmovými zdrojmi. Uvedený vývoj však
uprednostňoval roztokové metódy analýzy. Zvýšené nároky na analytické výsledky prednostne v oblasti moderných
materiálov na báze oxidických a hlavne
neoxidických keramických práškov postupne viedli k rehabilitácii niektorých
starších metód atómovej spektrometrie
a to hlavne vďaka modernizácii budiacich zdrojov, ale aj vďaka nasadeniu
moderných spektrometrov. Tento vývoj
v posledných rokoch viedol k „znovuobjaveniu“ niektorých starších techník
– ale už v novom dizajne. Prof. Flórián
pri príprave prednášky využil vlastné
skúsenosti, pretože v oblasti spektrochemických metód pracuje viac ako 40
rokov a tiež poznatky z početných medzinárodných spoluprác a čiastočne aj z
výchovy študentov a doktorandov.
V jarnom cykle Chemických horizontov v roku 2010 plánujeme prezentovať ďalšie tri zaujímavé témy. Prvou
bude prednáška doc. T. Liptaja, CSc.
„Nové NMR metódy a ich praktické
aplikácie”, ktorú plánujeme na stredu
10. 2. 2010. V marci by mala odznieť
prednáška kolegov z Chemického
ústavu SAV, Ing. P. Gemeinera, DrSc.
a Ing. J. Katrlíka, PhD. “Lektinové a
glykánové mikroarrays pre glykomiku
a medicínu“. Zaujímavá iste bude aj
prezentácia doc. Ing. L. Štibrányiho,
CSc. a Ing. P. Timára, CSc. o kvapalných odpadoch a možnosti ich využitia, ktorá je plánovaná na apríl 2010.
Budeme radi, ak nás podporíte vašou
účasťou na prednáškach.
M. Omastová

Profil osobnosti

Nositelia najvyšších štátnych vyznamenaní za rok 2010,

Prof. Daniel BELLUŠ a Prof. Vladimír BÁLEŠ
Prof. Ing.
Daniel
BELLUŠ,
Dr.h.c.mult.

Prezident SR udelil
profesorovi Bellušovi
Rad Ľudovíta Štúra I.
triedy za mimoriadne
zásluhy o rozvoj v oblasti vedy a za šírenie
dobrého mena SR v zahraničí.
Daniel Belluš sa narodil 8. marca
1938 v Trnave. Po štúdiu na Chemickej
fakulte Slovenskej technickej univerzity odišiel v roku 1960 pracovať do
Výskumného ústavu petrochemického v
Novákoch. V roku 1961 prijal miesto na
Ústave polymérov SAV v Bratislave.
Jeho skupina sa zaoberala fotoreaktívnymi polymérmi.
V roku 1967 Daniela Belluša pozvali
na svetoznámu vysokú školu ETH v
Zürichu, kde pracuje v oblasti fotochémie steroidov.
V týchto rokoch nastáva zlom v
ďalšom osude Daniela Belluša. Po obsadení Československa v roku 1968 sa
rozhodnú s manželkou Mirkou, tiež
chemičkou-absolventkou SVŠT, skúsiť
ich schopnosti v slobodnom svete, vo
Švajčiarsku. Prijímajú zamestnanie vo
firme Ciba-Geigy. Tu začína rýchly vedecký i funkčný postup Daniela Belluša.
Od nástupu v roku 1969 pracuje v
centrálnych výskumných laboratóriách.
Od roku 1973 vedie výskumnú skupinu. Sám sa venuje hlavne výskumu
bioaktívnych heterocyklov a zlúčenín
obsahujúcich malé kruhy, napr. pyrethroidov.
V roku 1978 objavuje novú reakciu
allyléterov s keténmi, teraz známou v
literatúre ako Bellušov-Claisenov prešmyk (viď ChemZi 1/1, 2005). V roku
1981 sa stáva riaditeľom centrálnych
výskumných laboratórií. Absolvuje
dlhší pobyt na svetoznámom M.I.T. v
USA.
Od roku 1985 sa stáva členom vedenia agrochemickej divízie. Usmerňuje
a vedie 1600 vedcov a výskumných
pracovníkov v 14 krajinách. Za jeho

vedenia je zavedených na trh jedenásť
nových produktov na ochranu rastlín.
Organizuje projekt „Chiralita“, ktorý sa
stal kľúčovým chemickým prelomom
v koncepte ekologicky prijateľnej ochrany úžitkových rastlín.
Od roku 1991 ako riaditeľ koncernového výskumu zodpovedá a vedie
práce v mnohých moderných odboroch chémie. Podieľa sa na organizácii
manažmentu a formuluje strategické
výskumné ciele Ciby-Geigy. Je členom
mnohých odborných medzinárodných
organizácií, komisií a nadácií.
Profesor Daniel Belluš, pôsobil aj
ako profesor organickej chémie na
univerzite vo Fribourgu a ako hosťujúci profesor na univerzitách v
Amsterdame, Pittsburghu, Montreale,
Zürichu a Nagoji. Viac ako 170 krát bol
pozvaný prednášať na sympózia; tri
univerzity mu udelili titul Dr. h.c. Je
autorom 49 patentov a 96 vedeckých
článkov v najpoprednejších svetových
chemických časopisoch. Tieto články
boli viac ako 2100 krát citované. Je
spoluvydavateľ 48-dielnej jedinečnej
série kníh „Science of Synthesis“. Je
doteraz členom viacerých vedeckých a
správnych rád a vedeckých spoločostí.
Daniel Belluš všestranne využil svoje
možnosti i pre rozvoj slovenskej chémie, hlavne po r. 1989. Neoceniteľné sú
jeho zásluhy na poriadaní pravidelných
Novartis Lectures svetových vedcov na
Slovensku.
I keď je profesor Daniel Belluš vo
svojich 72 rokoch v plnej aktivite,
možno už dnes konštatovať, že patrí
medzi vynikajúce svetové chemické
osobnosti.

Prof. Ing.
Vladimír
BÁLEŠ, DrSc.
Prezident SR udelil
profesorovi Vladimírovi
Bálešovi štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta
Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o
rozvoj v oblasti vedy,
osobitne chemického a

biochemického inžinierstva.
Vladimír Báleš je profesorom Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie.
Pracuje v oblasti bioinžinierstva, kde
sa venuje heterogénnej biokatalýze. Má
veľmi intenzívnu spoluprácu s praxou,
podieľa sa na riešení viacerých konkrétnych problémov v podnikoch napr.
Biotika Slovenská Ľupča, Kinex Bytča,
Kappa Štúrovo.
Profesor Báleš je autorom 182 odborných prednášok, mnohých článkov
a spoluautorom 5 kníh. Prednášal v
Japonsku, Číne, Spojených štátoch
amerických, v Juhoafrickej republike,
v Sýrii, v Tunisku a takmer vo všetkých
štátoch Európy. Je členom pracovnej
skupiny Európskej federácie biotechnológie a radcom SR v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli.
Narodil sa 22. 4. 1949 v Prestavlkoch.
Chemickotechnologickú fakultu SVŠT
v Bratislave ukončil v roku 1972.
Dizertačnú prácu obhájil v roku 1979
a za docenta bol vymenovaný v roku
1982. Vedeckú hodnosť doktora vied
získal v roku 1994 a v roku 1997 bol
inaugurovaný za profesora v chemickom inžinierstve.
Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie postupne zastával
funkciu zástupcu vedúceho katedry a
vedúceho Katedry chemického a biochemického inžinierstva. Od roku 2000
bol dekanom FCHPT.
V rokoch 2000-2003 bol dekanom
Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STU. Od roku 2003 je
rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a od roku 2005 aj
prezident Slovenskej rektorskej konferencie.
Prof. Báleš je predsedom Slovenskej
spoločnosti chemického inžinierstva,
členom výboru Európskej federácie
chemického inžinierstva, členom pracovnej skupiny pre priemyselné bioreaktory pri Európskej federácii biotechnológie a členom Americkej chemickej
spoločnosti, predsedom štátnej komisie
pre obhajoby doktorských dizertačných
prác (DrSc.) a doktorandských dizertačných prác v odbore chemické inžinierstvo.
M. Drábik, V. Milata
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Zjazd chemikov sa
konal v dňoch 7.
– 11. 9. 2009 už tradične v hoteli Hutník
v Tatranských Matliaroch. V hoteli bolo
ubytovaných 470 účastníkov zjazdu a
prebiehali tam prednáškové a posterové
sekcie ako aj spoločenský program. K
dispozícii boli aj bazén, sauna, masáže,
kolky a telocvičňa určené na relax a
šport po prednáškach a v neposlednom
rade aj dva hotelové bary. V prvý deň
bola od rána registrácia účastníkov,
ktorí dostali v ruksakoch konferenčné
materiály vrátane zborníka príspevkov
uverejneného v časopise ChemZi 5/9
2009. Od 17,00 mali členovia SCHS
možnosť prísť na Valné zhromaždenie SCHS, kde sa mohli informovať
a zároveň aj mali možnosť svojimi
nápadmi a názormi ovplyvniť činnosť
a smerovanie spoločnosti. V roku 2009
SCHS oslavovala 80 rokov svojej existencie a aktívnej činnosti a program
Valného zhromaždenia a aj zjazdu bol
čiastočne ladený v tomto duchu. Po
registrácii sa od 19,00 konal Uvítací
večierok, kde všetkých prítomných pozdravili predseda SCHS Milan Drábik
a riaditeľ hotela Ján Čelinák. Úvodné
spoločenské stretnutie slovenských a
českých chemikov sa nieslo v príjemnej
atmosfére a rozhovoroch do neskorých
večerných hodín.
V utorok, 8. 9. 2009 bolo v kine
Tatry v Tatranskej Lomnici slávnostné
otvorenie zjazdu za účasti predstaviteľov chemických spoločností a hlavných sponzorov. Program moderoval

Uvítací večierok otvorili (sprava) predseda
organizačného výboru D. Velič, predseda
SCHS M. Drábik a riaditeľ hotela Hutník
J. Čelinák

SAV Bratislava
Prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.:
Možnosti využití rostlinných olejů,
Ústav technologie mléka a tuků,
VŠCHT Praha
Prof. Ing. Vladimír. Kvasnička, DrSc.:
Umelá chémia a Darwinova evolúcia,
Ústav aplikovanej informatiky, FCHPT
STU Bratislava
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.:
Polyfenoly - od fytochemie k funkční
potravině?, Ústav lékařské chemie a
biochemie, LF UP Olomouc
Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
a Doc. Ing. Ján Reguli, CSc.: „Last
Reaction Hero“ – Hrozí koniec chemikov na Slovensku?, Katedra chémie,
PdF TU Trnava
Dr. Ing. Robert Mistrík: De novo
určovanie chemickej štruktúry látok pomocou tandemovej hmotnostnej spektrometrie, HighChem s.r.o., Bratislava

Účastníci zjazdu na Uvítacom večierku

Pozvaný prednášajúci prof. J. Pastorek s
Pamätnou medailou SCHS od predsedu
SCHS M. Drábika

Slávnostné otvorenie zjazdu v kine Tatry,
sprava J. Kollár, J. Lederer, J. Mlynár,
D. Dörnerová, J. Ulrichová, M. Drábik
a D. Velič

Registrácia účastníkov 61. Zjazdu chemikov

predseda organizačného výboru Dušan
Velič a účastníkom zjazdu sa najprv prihovoril predseda SCHS Milan Drábik a
za mesto Vysoké Tatry prednosta Juraj
Hudáč. Pozvaným čestným hosťom
zjazdu bol predseda Slovenskej akadémie vied prof. Jaromír Pastorek, ktorý
predniesol plenárnu prednášku na aktuálnu a zaujímavú tému „Diagnostické
a terapeutické využitie sulfónamidov
ako inhibítorov karbonických anhydráz“. Predseda SCHS mu pri tejto
príležitosti odovzdal Pamätnú medailu
Slovenskej chemickej spočnosti. Medzi
pozvanými hosťami vystúpila aj predsedkyňa ČSCH prof. Jitka Ulrichová a
vo svojom príhovore pozvala všetkých
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prítomných na 62. zjazd, ktorý sa bude
konať v roku 2010 v Pardubiciach.
Ďalej vystupovali hostia z akademickej aj priemyselnej sféry ako aj zástupcovia hlavných sponzorov: Ing. D.
Dörnerová za Sigma-Aldrich, Ing. J.
Mlynár za Shimadzu, doc. J. Lederer
za Českú asociáciu priemyselných spoločností ako aj ďalší hostia Š. Petkanič
za Zväz chemického a farmaceutického priemyslu a dlhoročný priaznivec
SCHS J. Kollár.
Po skončení slávnostného otvorenia
sa v hoteli Hutník po obede začali prednášky v šiestich sekciách s celkovo 8
pozvanými prednášajúcimi:
Prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.:
Význam analytickej chémie v súčasnosti, Ústav analytickej chémie, FCHPT
STU Bratislava
Ing. Jozef Rychlý, DrSc. a Ing. Lýdia
Rychlá, DrSc.: Svetelná emisia z teplom iniciovanej oxidácie polymérov a
jej vzťah so zvyškovou stabilitou polymérneho materiálu, Ústav polymérov,

Prof. J. Pastorek krája slávnostnú tortu
k 80. výročiu SCHS

Dr. Roman Szücs: Vplyv inovácie v
separačných metódach na vývoj nových
farmaceuticky aktívnych látok a produktov, Pfizer Global R&D Analytical
R&D, Sandwich, UK
Po dva večery prebiehala posterová
sekcia v hotelovej telocvični spojená
najprv s vínnym večerom, kde sa podávali značkové vína od sponzora zjazdu,
firmy Chowaniec a Krajčírovič, Vínne
pivnice Svätý Jur spolu s rôznymi
druhmi syra. Príjemným spestrením večera bola účasť p. Chowanieca so zaujímavou prednáškou o produkovaných
vínach a následnou búrlivou diskusiou.
Druhá časť posterovej sekcie bola spo-
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jená so spoločenským pivným večerom,
kde sa podávalo čapované pivo a kofola
od miestneho pivovaru Pilsberg, s.r.o. v
Poprade. Počas tohto večera sa konal aj
slávnostný seminár s názvom 80 rokov
SCHS, kde prednášajúci spomínali na
históriu a úspechy SCHS v uplynulých
rokoch. Ďalšou súčasťou osláv SCHS
bola formou posterov prezentovaná
výstava Míľniky chémie, ktorá putovala
po fakultách, SAV až do Tatier na zjazd.
V rámci posterovej sekcie zároveň prebiehala súťaž o najlepší poster v dvoch
kategóriách, mladí vedeckí pracovníci
do 35 rokov a študenti. Ďalšou možnosťou zúčastniť sa súťaže na zjazde bola
samostatná sekcia pod názvom Cena
Shimadzu ako súčasť prednáškových
sekcií. Súťažilo 10 vybraných študentov a mladých chemikov do 30 rokov s
prednáškami o výsledkoch nameraných
ľubovolnou analytickou technikou pred
odbornou porotou.
Vrcholným a záverečným spoločenským podujatím bol Spoločenský večer,
ktorý sa niesol v goralskom duchu a
aj s pravou s goralskou muzikou. Na
úvod sa podávala ako už tradičný prípitok hruškovica a potom všetkých na
večierku privítal predseda SCHS Milan
Drábik. Vyhlásili sa výsledky všetkých
súťažných sekcií a odovzdali sa diplomy
a ceny úspešným študentom a mladým
vedcom. Potom už len zábava voľne plynula, gorali hrali do tanca a azda každý
účastník našiel svoj spôsob ako sa na
večierku dobre cítiť a zabaviť.
V posledný deň konferencie odzneli
v doobedňajších hodinách posledné odborné prednášky v sekciách a záverom
zjazdu bola panelová diskusia, kde garanti
a pozvaní prednášatelia zhodnotili priebeh
zjazdu a vyjadrovali sa otázkam z publika.
Zjazd sa definitívne ukončil posledným
obedom a účastníci, ktorí ostali až do
konca odchádzali pripravenými autobusmi
k vlakovej stanici do Popradu.
Vďaka opäť patrí výkonným členom
organizačného tímu, bez ktorých by
tento zjazd nebolo možné zrealizovať a
z ktorých už väčšinu poznáte. O hladký
priebeh zjazdu a o vás sa starali:
Zuzana Hloušková, Eduard Jáné,
Dušan Lorenc, Miroslav Michalka,
Michal Procházka, Ladislav Rábara,
Eva Smreková, Monika Stupavská,
Andrej Vincze a Michal Žitňan.
Náš tím ďakuje Dušanovi Veličovi,
ktorý už tradične všetko vymyslel, vybavil a bez ktorého by to nebol ten
pravý tatranský zjazd.
Špeciálne
poďakovanie
patrí
Zuzane Formánkovej, Veronike a
Danielovi Haškovcom, Jane a Kubkovi
Michalkovým, Kataríne Paľagovej,
Marianne Trenčanovej a Milanovi
Uhlárovi, ktorí prispeli svojimi pomocnými rukami.
Na záver ostáva poďakovať vám všetkým, ktorí ste prispeli k celkovej dobrej
atmosfére zjazdu a vysloviť prianie,
nech sa na zjazde v Tatrách stretneme
aj nabudúce.
M. Aranyosiová

Posterová sekcia 1

Posterová sekcia 2

Zastávka na „vínnej ceste“ smerom
k posterovej sekcii

Pivný kútik so šikovnými „výčapníčkami“
počas posterovej sekcie

Prednáška o víne, vinár P. Chowaniec a
moderátor D. Velič

Pozvaný prednášajúci R. Szücs

Prednáška v sekcii Analytická a fyzikálna
chémia, R. Turanský

Pozvaný prednášajúci R. Mistrík

Záverečný večierok v goralskom duchu
s hruškovicou ako prípitkom na privítanie

Zábava na večierku v plnom prúde
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Cena Shimadzu 2009
Firma Shimadzu vyhlasuje každoročne súťaž pre mladých chemikov a v
roku 2009 táto súťaž prebiehala formou
prezentácií na 61. Zjazde chemikov vo
Vysokých Tatrách. Cena bola určená
pre mladých chemikov do 30 rokov a
podmienkou pre prihlásenie bolo použitie ľubovolnej inštrumentálno-analytickej metódy vo svojej práci. Prihlásilo
sa 47 mladých vedeckých pracovníkov
zo Slovenska a Čiech. Odborná porota
zo SCHS a ČSCH vybrala do súťaže
10 finalistov, ktorým firma Shimadzu,
sponzor 61. zjazdu chemikov, hradila
účastnícky poplatok v plnej výške.
Finalisti súťaže Ceny Shimadzu
2009
1. František Čacho
Stanovenie stopových koncentrácií
ortuti technikou ETAAS po elektrochemickej úprave vzorky
Ústav analytickej chémie, Fakulta
chemickej a potravinárskej technológie,
STU Bratislava
2. Petr Dobiáš
Pressurised fluid and ultrasonic extraction methods for analysis of plant
antioxidants and their antioxidant capacity
Department of Analytical Chemistry,
Faculty of Chemical Technology,
University of Pardubice
3. Jakub Hraníček
Stanovení ultrastopových koncen-
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trací arsenu a selenu v pitných vodách
metodou EcHG-QFAAS
Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie
4. Peter Kalafut
Možnosti využití stacionárních fází
na bázi oxidu zirkoničitého ve farmaceutické analýze
Univerzita Karlova v Praze,
Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové
5. Kateřina Pešlová
Protein-proteinové interakce pohledem hmotnostní spektrometrie
Mikrobiologický ústav AVČR v.v.i.,
Praha
6. Lukáš Rambousek
Determination of dopamine and its
metabolites by LC-ESI-MS/MS in rat
brain microdialysis samples
Institute of Chemical Technology,
Prague
7. Václav Ranc
Instrumental and experimental parameters important for chiral analysis by
the kinetic method
Department of Analytical Chemistry,
Palacky University, Olomouc
8. Júlia Ričanyová
Supramolecular recognition of steroids from biological fluids
Department of Analytical Chemistry,
Institute of Chemistry, Pavol Jozef
Šafárik University,
Košice
9.
Andrea
Staňová
Preparative
isotachophoresis
as a sample pretreatment technique for mass
spectrometry
Department
of
Analytical
Chemistry,
Faculty of Natural
Science, Comenius
University,
Bratislava
10.
Monika
Stupavská
Matrice na báze
uhlíka v hmotnostnej spektrometrii sekundárnych
iónov pri analýze
makromolekúl
Katedra fyzikálnej a teoretickej
chémie,
P r í ro d o v e d e c k á
fakulta Univerzita
Komenského,
Bratislava

Zástupca firmy Shimadzu za Českú republiku Theodor Petřík gratuluje víťazovi Ceny
Shimadzu 2009 Jakubovi Hraníčkovi

Andrea Staňová preberá diplom za 2. miesto
od zástupcu firmy Shimadzu za Slovenskú
republiku Jaromíra Mlynára

Predseda SCHS Milan Drábik gratuluje za
umiestnenie na 3. mieste
Františkovi Čachovi

Súťaž prebiehala v špeciálnej sekcii
za účasti poroty, ktorá mala za úlohu
určiť víťazov. Prezentácie súťažiacich
boli zaujímavé, starostlivo pripravované
a ich úroveň dosahovala k vysokým
požiadavkam porotcov. Víťazov vyhlásili na slávnostom večere predstavitelia
firmy Shimadzu Ing. Jaromír Mlynár a
Ing. Theodor Petřík, CSc. spolu s predsedom SCHS Milanom Drábikom, ktorí
boli zároveň aj členmi komisie.
Konečné poradie je nasledovné:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Jakub Hraníček
Andrea Staňová
František Čacho

Víťazi si od firmy Shimadzu odniesli
štedré finančné ocenenia a aj všetci
účastníci súťaže dostali hodnotné dary.
Srdečne všetkým gratulujeme a tešíme
sa na Cenu Shimadzu 2010, na ktorú sa
mladým vedcom určite oplatí prihlásiť.
M. Aranyosiová
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Súťaž posterov na 61. Zjazde chemikov

D

o súťaže formou komentovaných posterov sa z celkového počtu 224 posterov prihlásilo 93 autorov.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to
študenti, doktorandi (ceny: 150, 100,
50 €) a vedci do 35 rokov (ceny: 300,
200, 100 €).
Celkovú úroveň posterov a ich prezentáciu hodnotila počas dvoch večerov komisia zložená z garantov sekcií
a pozvaných prednášateľov. Hlavnými
koordinátormi súťaže boli prof. Michal
Uher a Mgr. Katarína Javorová. Ceny a
poradie v oboch kategóriách vyhlásila
komisia spoločne s predsedom SCHS
Milanom Drábikom na záverečnom
spoločenskom večierku.

Člen komisie prof. Jaroslav Šesták gratuluje
Janovi Kučkovi za 2. miesto v kategórii
mladých vedcov

2. Jan Kučka,
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i, 250
68 Řež
3Po34 - Nový přístup k radioisotopickému značení polymerů
3. Michal Zalibera,
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie STU, Bratislava
1Po15 - Spin trapping of SO4.- radicals; an alternative assay for radical
scavenging capacity determination in
dimethylsulfoxide
Študenti a doktorandi
1. Radim Dostál
Ústav anorganické chemie AV ČR,
v.v.i, 250 68 Řež
2Po08 - Synthesis and characterization of new derivatives of CLOSO-1CB7H8- anion
2. Eva Kostolányiová
Pedagogická fakulta TU, Trnava
4Po07 - Mladý talent a kriminalistické
vyšetrovacie metódy
3. Marcela Korhoňová
Katedra
analytické
chemie,
Přírodovědecká fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci
1Po61 - Analýza Olomouckých
tvarůžků aneb příběh neobvyklé vůně

Čestné uznania za kvalitu obsahu
a prezentácie
Petr Čech
Laboratoř informatiky a chemie,
Fakulta chemické technologie, Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze
5Po05 - Webovský prohlížeč formátu
MMCIF
Veronika Fraňková
Ústav organické chemie, Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze
3Po44 - Fluorové tripyrazolylmethany
Oksana Yosypchuk
UNESCO Laboratoř elektrochemie
životního prostředí, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova v Praze
1Po28 - Stanovení 1-nitropyrenu, 1aminopyrenu a 1-hydroxypyrenu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
s elektrochemickou detekcí

Oksana Yosypchuk s čestným uznaním
od komisie

Pekné 2. miesto v kategórii študenti
a doktorandi - Eva Kostolányiová

Michal Zalibera preberá diplom
za 3. miesto v kategórii mladých vedcov
od členky komisie Kataríny Javorovej
Ocenenie Veroniky Fraňkovej

Mladí vedeckí pracovníci do 35
rokov
1. Alžbeta Chochulová,
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie STU, Bratislava
1Po30 - Thermal stability of polypropylene and polypropylene blends with
nanofillers

Radosť Marcely Korhoňovej z 3. miesta v
kategórii študenti a doktorandi

Víťazom gratulujeme a nech je aj táto
forma ocenenia ich vedeckej práce pre
nich povzbudivá. Sme radi, že sa táto
súťaž stretla s takou vysokou účasťou a
záujmom prezentovať svoje výsledky.
M. Aranyosiová
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DISPERZNÍ INTERAKCE A METODY
FUNKCIONÁLU HUSTOTY
Mikuláš Kocman1, Pavel Hobza1,2 a Petr Jurečka1,2
1Katedra

fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Palackého, tř. 17. listopadu 12, Olomouc,
mikuals@gmail.com, petr.jurecka@upol.cz
2Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo
nám. 2, Praha
Teorie funkcionálu hustoty (DFT – Density Functional
Theory) je v současné době jednou z nejperspektivnějších metod v počítačovém modelování. Protože se jedná o poměrně
novou metodu, má stále některé nedostatky. Jedním z nich je
nedokonalý popis disperzních interakcí. Teprve nedávno bylo
navrženo několik způsobů, jak tuto chybu odstranit, ovšem
pouze v případě párových interakcí. Více-částicové disperzní
efekty jsou ale stále neznámou.
Cíle této práce byly dvojí. Za prvé, analyzovat tří-částicové efekty v DFT a zjistit, do jaké míry disperzní příspěvek
opravdu chybí. Za druhé, implementovat tří-částicovou disperzní korekci ATM (Axilrod-Teller-Muto), navrhnout vhodnou parametrizaci a tlumení a otestovat, zda je tato korekce
efektivní.
Pro studium byly vybrány trimery benzenu, argonu a
vody a to vždy v trojúhelníkovém a lineárním uspořádání.
Jako referenční hodnoty k DFT výsledkům sloužily výpočty supermolekulární metodou spřažených klastrů (CC
– Coupled Cluster) a symetricky adaptovanou poruchovou
teorií (SAPT). Bylo zjištěno, že ATM korekce u některých
funkcionálů výrazně zlepšuje shodu tří-částicových DFT
energií s referenčními hodnotami. Protože navržená metoda
má minimální výpočetní nároky, lze ji použít pro rychlé
odhady velikosti tří-částicového disperzního příspěvku v tak
velkých strukturách, jako jsou proteiny, nukleové kyseliny,
nebo uhlíkové nano-struktury.

ANALÝZA OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ ANEB
PŘÍBĚH NEOBVYKLÉ VŮNĚ
Marcela Korhoňová1, Martina Chromečková2,
František Buňka2, Lubomír Čáp1, Petr Barták1
analytické chemie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Palackého, Tř. 17. listopadu 12,
771 46 Olomouc, Česká republika
2Ústav technologie a mikrobiologie potravin, Fakulta
technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nám. T.G.
Masaryka 275, 762 72 Zlín, Česká republika

identifikovaných složek lze považovat za látky vzniklé při
zrání tvarůžku. Čerstvé, ještě tvarohovité tvarůžky se vyznačují zejména vyšším zastoupením alkoholů (např. isobutanol,
2,3-butandiol, benzyl alkohol) a esterů (ethyl acetát, isoamyl
acetát, 2-methylbutyl acetát, isoamyl butanoát, 2-fenylethyl
acetát, 2-fenylethyl propanoát), zatímco pro zralé tvarůžky
je charakteristická především přítomnost nižších mastných
kyselin (kys. octová, butanová, 3-methylbutanová, 2-methylbutanová, 4-methylpropanová) a sirných látek (methanthiol,
dimethyl disulfid, dimethyl trisulfid a dimethyl tetrasulfid).
Autoři děkují Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy
za finanční podporu (Grant č. MSM 6198959216).

MLADÝ TALENT A KRIMINALISTICKÉ
VYŠETROVACIE METÓDY
Mgr. Eva Kostolányiová1, Mgr. Katarína Javorová2
1Pedagogická fakulta TU, Priemyselná 4, Trnava 91843,
Slovenská republika,
2Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava
84215, Slovenská republika

Odborníci tvrdia, že 2 až 10% z celkovej detskej populácie
tvoria talentované deti (po športovej, umeleckej a intelektovej
stránke). Aj keď udávané percento je pomerne malé, je práca
s talentami dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. Je dôležité rozvíjať ich talent,
ale ešte dôležitejšie je vyhľadávať a podchytiť takéto talenty.
Jednou z možností je popularizácia chémie prostredníctvom zaujímavých prednášok a praktických cvičení, čo by
mohla byť jedna z možností ako objaviť talentovanú mládež
a okrem toho ukázať žiakom, že chémia vie byť zaujímavá, že
nie len plná vzorcov a nič nehovoriacich poučiek.
Preto sme vytvorili učebný materiál určený pre žiakov vo
veku 13 – 14 rokov. Hlavnou témou učebného materiálu boli
kriminalistické vyšetrovacie metódy, ktorých podstatou sú
chemické deje, prípadne ich interdisciplinárne prepojenie s
biológiou ako príbuzným vedným odborom.

DETERMINATION OF SILICON IN BEER BY
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS

1Katedra

Pravé olomoucké tvarůžky jsou charakteristické svou zlatožlutou barvou, typickou vůní a ojedinělou pikantní chutí.
Výchozí surovinou pro výrobu tvarůžků je netučný kyselý
tvaroh. Kromě přídavku kuchyňské soli, mlékárenských kultur a regulátorů kyselosti se nepoužívají žádné konzervační
látky. Unikátní a nenapodobitelná chuť tvarůžků, získaná
díky působení vhodných klimatických podmínek, je závislá
zejména na stupni zralosti.
Při analýze aroma Olomouckých tvarůžků bylo metodou
SPME sledováno kvalitativní zastoupení těkavých látek. Z
hodnocených SPME vláken se jako nejvhodnější ukázalo být
DVB/CAR/PDMS vlákno, pro svou nejvyšší extrakční účinnost v celém rozsahu spektra analyzovaných látek. Většinu

Krausová I. 1, Kučera J. 1,2, Dostálek P. 3, Potěšil V. 4
Nuclear Physics Institute, Academy of Science of the
Czech Republic, Department of Nuclear Spectroscopy, Řež
near Prague, Czech Republic
2Czech Technical Univerzity in Prague, Centre for
radiochemistry and Radiation Chemistry, Czech Republic
3Institute of Chemical Technology Prague, Department of
Fermentation Chemistry and Bioengineering
4 PIVO Praha Ltd.
1

Instrumental neutron activation analysis (INAA) has been
used for determination of silicon content in beer from the
Černá Hora brewery and in beer base materials. Lyophilized
samples of filtered and nonfiltered beer, barley, malt and hopped wort, yeast, hop extract and granulate were combusted in
a nickel crucible at 600°C on air. Short-time INAA with activation by fast neutrons neutrons obtained by shielding thermal neutrons from the reactor pile spectrum with a Cd shield
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was used for determination of Si via the short-lived radionuclide 29Al resulting from the the 29Si(n,p)29Al reaction. For
quality control, NIST SRM 2704 Bufallo River Sediment was
assayed. The results have shown that barley and hop granulate
are the main sources of silicon in the Černá Hora beer.

[2] P. Zuman, in Substituent Effects in Organic Poarography,
Plenum Press, New York (1967).

ELEKTROCHEMICKÁ REDUKCE MONO-, DI,TRIA TETRANITROKALIX-[4]-ARENŮ A JEJICH
MODELŮ V APROTICKÉM PROSTŘEDÍ

Ján Lokaja, Viktor Kettmannb, Viktor Milataa,
Tomás Solčana

Alan Liška, Jiří Ludvík
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i.,
Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
Díky schopnosti tvořit inkluzní sloučeniny jsou kalixareny
potenciálními specifickými receptory. Snadno redukovatelné
nitroskupiny na horním kruhu umožňují zavedení vhodných
substituentů, současně představují více redox center na jedné
molekule, jejichž vzájemná interakce ovlivňuje vlastnosti
celé molekuly. Cílem této práce je dosud neprováděný
elektroanalytický (polarografický, voltametrický) výzkum
nitrokalixarenů se zaměřením na intramolekulární interakce
a jejich důsledky.
Přítomnost jedné až čtyř nitroskupin na kalixarenu vyvolává řadu základních otázek: Jsou redukovány současně nebo
postupně? Jaké (radikálové) meziprodukty vznikají? Jaký je
vliv substituce dolního kruhu na redukovatelnost? Jaký je
vliv konformace (CONE, PACO, 1,2-ALT, 1,3-ALT) na redukovatelnost? Jak se redukce různě nitrovaných kalixarenů
odráží na jejich geometrii? Jaký je mechanismus této redukce
v dimethylformamidu? Získané výsledky umožňují na tyto
otázky odpovědět.
Před samotným studiem kalixarenů bylo třeba elektrochemicky prozkoumat mechanismus redukce jednodušších
modelových látek - para-substituovaných nitroaromátů, jakýchsi „monomerů“. Zde byly popsány i anomální průběhy
reakcí: kromě klasického mechanismu 1+3 elektrony [1,2] též
tvorba dianiontů, šestielektronová redukce či autoprotonační
mechanismus.
Nejvýznamnější zjištění bylo, že elektroredukce tetranitrokalixarenů začíná vždy dvěma dvouelektronovými reverzibilními přenosy elektronů. To odpovídá přítomnosti dvou
různých dvojic ekvivalentních nitroskupin. Tato interpretace
byla potvrzena rentgenstrukturní analýzou (kalixareny nemají
kruhový, ale zploštělý tvar). Následuje dvanáctielektronová
redukce, ukazující na změnu symetrie molekuly z dvojčetné
na čtyřčetnou.

Poděkování:
Autoři děkují prof. Pavlu Lhotákovi (VŠCHT Praha) a
doc. Pavlu Vojtíškovi (PřFUK Praha) za poskytnutí látek, a
projektu KONTAKT (MŠMT) č. ME 09 002 za materiální
pomoc. Příspěvek vznikl s finanční podporou v rámci stáže v
projektu MŠMT-NPVII- lidské zdroje s názvem Tři nástroje,
reg. číslo 2E08038.
Literatura
[1] H. Lund and M. Baizer, in Organic Electrochemistry,
Marcel Dekker, New York (1991).
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CRYSTAL AND MOLECULAR STRUCTURE OF TWO
PARENT BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS

aFaculty Of Food And Chemical Technology, Slovak
University Of Technology , Bratislava
bFaculty Of Pharmacy, Comenius University, Bratislava

Benzimidazole compounds are known to possess a variety
of biological properties, the anti-cancer activity being one
of the most important1. It was shown that (a) introduction of
small substituent to the benzo-ring of 1H-benzimidazoles has
a profound effect on cytotoxic activity2 and (b) the activity is
related to intercalative interaction of the drug molecule with
the nuclear DNA or DNA.-topoisomerase binary complex2.
It is, however, unclear whether the influence of the substituents reflects their effect on the charge distribution of the
heterocyclic (and hence the intercalative energy) or results
from interaction of the substituents with additional DNA or
enzyme functionalities. We prepared series of substituted
1- methylbenzimidazoles and determined their molecular and
electronic structures by various techniques.
The purpose of this work was to compare molecular dimensions of two new compounds, 5- amino-1-methyl-1H
benzimidazole(I) and 1-Methyl-6- nitro-1H benzimidazole
(II) with those of unsubstituted 1-methyl benzimidazole.The
Cambridge Structural Database(CSD) was used to search for
compounds possessing the benzimidazole nucleus and just
1-substituent with methylene group in the α -position was
found; 42 such compounds[ hereafter(III)] were found.The
comparison have shown that the corresponding bond lengths
in benzimidazole heterocycle in (I) and in the molecules of
(III) are siginificantly different but that of (II) and (III) are
equal. This implies that the large difference in cytotoxic
activities between (II) and (III) lies the interaction of the 6substituent with additional DNA intercalation component or
enzyme amino acid residues which surrounds the intercalation
site3. As for the compound (I) the amino group is conjugated
with the benzimidazole ring and thus the intercalation energy
makes an important contribution to the overall drug -DNA
binding energy and hence the enhanced cytotoxic activity of
(I) relative to (III)3.
This work was supported by the Grant Agency of the Slovak
Republic, project Nos. 1/4298/07, 1/0842/09 and 1/0225/08
as well as by the Science and Technology Assistance Agency
(contract No. APVT-0055–07, AV 4/2006/08
[1] Nguen, D.M., Schrump,W.D.,Chen,G.A.,Tsal,W., Nguen,
P.,Trepel, J.B.& Schrump, D.S.(2004). Clin. Cancer Res.
10, 1813-1825
[2] Statkova-Abeghe, S., Ivanova, I.,Daskalova, S.&
Dzhambazov, B.(2005). Med.Chem.Res.14, 429-439
[3] Kettmann, V., Košťálová, D.& Hőltje, H.-D.(2004)
J.Comput.Aided Mol. Des.18,785-797
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BIOPALIVÁ
M. Mihálik
Slovnaft a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 824 12,
Slovenská republika
Výroba motorových palív – automobilových benzínov
a motorovej nafty – v spoločnosti Slovnaft a.s. prebieha s
kontinuálnym pridávaním biozložky. V prípade benzínov je
to ETBE (etyl- tercbutyléter) ako aj bioetanol, ktorého pridávanie bolo začaté v decembri 2008. U motorovej nafty je
biozložkou MERO (hlavne metylester repkového oleja), ktorého kvalita podlieha EN 14 214. Výroba motorových palív
s použitím biozložky je kvalitatívne charakterizovaná podľa
STN EN 590 (Nafta) a STN EN 228 (Benzín). Momentálne
každý štát má definované svoje vlastné špecifické požiadavky
na množstvo pridávanej biozložky. Čo sa týka Slovenskej
republiky, obsah biozložky u autobenzínov je minimálne
2,5% s použitím výhradne ETBE a u nafty 4,8% s použitím
MERO. Množstvo pridávanej biozložky pre jednotlivé krajiny je v dynamickom stave a často sa mení, v závislosti od
novoprijatej legislatívy, postoju jednotlivých krajín k plneniu
požiadaviek EÚ k využitiu obnoviteľných zdrojov. V budúcnosti sa uvažuje s blendingom bioetanolu do autobenzínov aj
pre slovenský trh.

CHARACTERISTICS OF INORGANIC FILLERS
AND THEIR APPLICATION IN RUBBER
TECHNOLOGY
Pajtášová Mariana, Ľalíková Slávka, Ondrušová Darina,
Bazyláková Tatiana, Olšovský Milan, Jóna Eugen1

týchto zaujímavých C-glykopyranozylovaných zlúčenín a je
dobrou alternatívou katalytickej hydrogenácie. Neskôr bolo
ukázané, že táto redukcia efektívne prebieha aj pri laboratórnej teplote, čo bolo využité na prípravu príslušného amínu z
(a-D-galakto-furanozyl)nitrometánu [2], ako aj na prípravu
série glykamínov z acyklických 1-deoxy-1-nitroalditolov [3].
Tento príspevok opisuje široký syntetický potenciál elektróntransférovej redukcie sulfonátov týchto nitrometánových
derivativátov aldóz na prípravu iminodideoxy-alditolov a ich
N-glykozylmetylovaných derivátov.







































 

















Poďakovanie:
Na riešenie tohto projektu boli použité finančné prostriedky grantov APVV-51-046505 a VEGA-2/0199/09. Na
NMR merania boli použité finančné prostriedky Štátneho
programu č. 2003SP200280203.
[1] Petruš, L.; V. Mihálov. Coll. Czech. Chem. Commun.
1983, 48, 1867-1871.
[2] Pribulová, B.; Petrušová, M.; Pätoprstý, V.; Petruš, L.
Chem. Papers 2003, 57, 287-291.
[3] Pribulová, B.; Petrušová, M.; Petruš, L. Carbohydr. Res.
submitted.

1Faculty of Industrial Technology, TnU AD, I. Krasku
491/30, 02001 Púchov, Slovakia

Text v ChemZi 5/9 2009, str. 169

STUDY OF RUBBER COMPOUNDS WITH
ADDITION OF ZEOLITE
Darina Ondrušová, Tatiana Bazyláková, Mariana Pajtášová,
Slávka Ľalíková, Milan Olšovský, Jóna Eugen1
1Faculty of Industrial Technology, TnU AD, I. Krasku
491/30, 02001 Púchov, Slovakia

KINETICKÁ A TERMODYNAMICKÁ
CHARAKTERIZÁCIA TAUTOMÉRNYCH
ROVNOVÁH GLYKOZYLNITROMETÁNOV
AKO MODELU KOMPLETNEJ MUTAROTÁCIE
REDUKUJÚCICH CUKROV
Mária Petrušová1, Ivan Valent2, Michal Vojtech1,
Božena Pribulová1, Ladislav Petruš1
1Chemický ústav SAV, Centrum glykomiky, GLYCOMED,
SK-84538 Bratislava
2Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká
fakulta UK, SK-84215 Bratislava

Text v ChemZi 5/9 2009, str. 168

SYNTÉZA IMINOALDITOLOV ELEKTRÓNTRANSFÉROVOU REDUKCIOU
NITROALDITOLOVÝCH SULFONÁTOV
Božena Pribulová, Mária Petrušová, Marek Baráth,
Ladislav Petruš
Chemický ústav SAV, Centrum glykomiky, GLYCOMED,
SK-84538 Bratislava
Electrón-transférová redukcia C-glykozylnitrometánov železnatými iónmi vo vriacom vodnom amoniaku na odpovedajúce C-glykozylmetylamíny bola vypracovaná na základe
reakčných podmienok pôvodne vyvinutých na prípravu aromatických amínov [1]. Metóda poskytuje vysoké výťažky

Detailná analýza produktov pôsobenia tepla na 7-deoxy7-nitro-L-glycero-L-galakto-heptitol vo vodnom roztoku pri
100 °C ukázala, že prvé produktové maximum pri 8 h patrí 58
% D-galakto-furanozylnitrometánov a že finálna rovnovážna
zmes dosiahnutá za 4 dni obsahuje 89 % of β-D-galaktopyranozylnitrometánu a 3-4 % troch ostatných tautomérnych
D-galaktozylnitrometánov [1].
Na základe aproximácie veľmi malej a ustálenej koncentrácie acyklického intermediátu, 1,2-dideoxy-1-nitro-D-galaktohept-1-enitolu and použijúc namerané hodnoty pre KFP =
92/8 = 11.5 a kNA = 0.32 h-1, riešenie nelineárneho MarquardtLevenbergovho algoritmu najmenších štvorcov poskytlo hodnoty rýchlostných konštánt k = 0.23 ± 0.02 a k-F = 0.19 ± 0.03
h-1. Na ich základe sa potom vypočítal pomer rýchlostných
konštánt tvorby furanozylových a pyranozylových kruhov z
acyklického intermediátu, ktorý je kF/kP = 1/k – 1≈ 3,3 ako
aj spätná rýchlostná konštanta tvorby pyranozylových kruhov
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k-P ≈ 4.9 × 10-3 h-1.
Keďže intermediátom vzájomnej premeny oboch anomérnych glykopyranozylnitrometánov a oboch anomérnych
glykofuranozylnitrometánov je 1,2-dideoxy-1-nitroalk-1-én
všeobecného vzorca HOCH2-(CHOH)n-CH=CHNO2, cykloacyklický tautomérny charakter glykozylnitrometánov je
analogický správaniu sa aldóz i ostatných redukujúcich cukrov. Porovnanie tejto nitroalkénovej štruktúry so všeobecnou
štruktúrou acyklických aldóz HOCH2-(CHOH)n-CH=O indikuje, že obidve štruktúry znázornené všeobecným vzorcom
HOCH2-(CHOH)n-CH=X sa líšia iba funkčnou skupinou
-CH=X, ktorá je pre aldózy -CH=O a pre acyklické prekurzory glykozylnitrometánov -CH=CHNO2. Tautomerizácia
1,2-dideoxy-1-nitro-D-galakto-hept-1-enitolu a štyroch Dgalaktozyl-nitromethanes takto predstavuje cenný model
kompletnej mutarotácie redukujúcich cukrov, ktorá ešte stále
čaká na svoje detailné preštudovanie.
Poďakovanie:
Na riešenie tohto projektu boli použité finančné prostriedky
grantov APVV-51-046505 a VEGA-2/0199/09. Na NMR merania boli použité finančné prostriedky Štátneho programu č.
2003SP200280203.
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MECHANICKÉ VLASTNOSTI
ORGANOMETALICKÝCH NANOPRECHODOV

[1] Vojtech, M.; Petrušová, M.; Valent, I.; Pribulová, B.;
Petruš, L. Carbohydr. Res., submitted.

Robert Turanský1, Martin Konôpka2, Ivan Štich1

HISTÓRIA VÝSKUMU GUMÁRSKYCH
CHEMIKÁLIÍ PRE DUSLO ŠAĽA

1Center for Computational Materials Science, Fyzikálny
ústav SAV, 84511 Bratislava,
2Katedra fyziky FEI STU, 81219 Bratislava, Slovak

Uhlár J.1, Lehocký P.1, Horák J.2, Wenchich Š.1
1VUCHT,
2Duslo,

a.s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava, Slovensko
a.s. Šaľa, 927 03 Šaľa, Slovensko

Rozhodujúcim krokom vzniku výskumu gumárskych chemikálií pre Duslo Šaľa bol rok 1972, kedy bol československými štátnymi orgánmi schválený zámer realizovať
veľkokapacitnú jednotku výroby, antidegradantu pre gumu
N-fenyl-Ń-izopropyl-p-fenyléndiamínu, nazývaného vtedy
AOCD, neskôr IPPD. Rozsiahla výskumná príprava sa uskutočnila vo VÚOT Bratislava s intenzívnou účasťou tímu doc.
Pašeka,CSc. z VŠCHT Praha. Podklady pre vybraný Ouchi
proces boli preberané z PO Azot Kemerovo (ZSSR). Už v
roku 1980 nabehla v Duslo Šaľa overovacia jednotka výroby
AOCD a v roku 1985 veľkokapacitná jednotka výroby IPPD .
V období chodu OJ AOCD vznikla na Podnikovom výskume
(PV) Duslo najskôr skupina výskumu nových technológií a
neskôr oddelenie výskumu gumárskych chemikálií zamerané,
na rozdiel od VUOT, ktorý už v období po roku 1983 pod
názvom VUCHT vyvíjal pre Duslo ďalšiu novú realizáciu
výroby inhibítora navulkanizácie N- cyklohexyltioftalimidu
( PVI- INNA) , hlavne na riešenie operatívnych problémov
výroby IPPD a INNA. Postupne so stabilizáciou chodu
VJAOCD sa aj výskumná činnosťtohto oddelenia PV presúvala z výskumných vylepšení existujúcich uzlov výroby
na riešenie nadväzných smerov, respektíve po roku 1989, aj
po niekoľkých menších štátom podporovaných projektoch,
(Polyakrylamid, Polyfosfazény) prišlo obdobie vývoja investične minimálne náročných technológií a výrob. Tak sa,
v roku 1995 podarilo vyvinúť pomocnú gumársku chemikáliu na separáciu listov a pásov gumových zmesí Dusepa.
Následne bol na báze 6PPD vyvinutý nový výrobok, stabilizátor syntetických kaučukov Dusantox L, ktorý bol skôr
ako na Slovensku zaregistrovaný v ČR. V roku1996 VUCHT
Bratislava začal riešiť ďaľšiu strategickú technológiu pre
Duslo a to vývoj nového (NASH) postupu výroby kľúčového
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medziproduktu pre výrobu PPD derivátov 4-ADFA. V Duslo
sa medzitým, už na Odbore výskumu a vývoja (OVV) podarilo originálnym postupom priamou nitrozáciou nitróznymi
plynmi vyriešiť uzol nitrozácie DFA z výroby 6PPD, ako aj
vyvinúť a modelovo vo väčšom merítku odskúšať technológiu výroby perzistentného derivátu PPD Dusantoxu SPPD.
Od polovice roka 2002, kedy bol OVV Duslo včlenený do
VUCHT Bratislava, pracuje VUCHT na dvoch pracoviskách
v areáli Duslo a v Bratislave a pre Duslo rieši už nielen operativně úlohy, ale hlavne úlohy z problematiky antidegradantov a sulfonamidových urýchľovačov sírnej vulkanizácie.
Podobne ako po roku 1990 sa v poslednom období VUCHT
významne zapája do projektov riešených za spoluúčasti Duslo
cez viaceré grantové organizácie napr. DFADER – (APVV
-0446-07), TBBS, ZnO atď.
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Používaním DFT metód sa budeme zaoberať mechanochémiou, termálnou chémiou a skúmame optický, opto-mechanický a čisto mechanický cyklický molekulárny prepínač
vložený medzi hroty.
Väčšina chemických reakcií vyžaduje aktiváciu, ktorú zvyčajne predstavuje dodané teplo. V ostrom kontraste k tomu,
mechanická aktivácia používa vonkajšie sily, čím sa otvárajú
nové fascinujúce možnosti. Tu je priame porovnanie mechanickej verzus tepelnej aktivácie na systéme tiolátov viazaných
na medenom povrchu Cu(111). Štúdiom tiolátov na medených
povrchoch pri rôznych aktiváciách sa zistili diametrálne
odlišné reakčné cesty a rozdielne výsledné produkty. Toto
je dôležité na pochopenie ako mechanická manipulácia koordinačného čísla môže potlačiť fluktuácie systému v procese
mechanickej aktivácie.
Simulácie optického, opto-mechanického a čisto mechanického molekulárneho prepínača sa vykonávajú na realistických modeloch ditioazobenzénu vloženého medzi dva zlaté
hroty. Optické a opto-mechanické prepínanie sa realizuje
cez prvý excitovaný singletový stav S1. V optickom, optomechanickom prepínači boli hroty v simuláciách nahradené
väzbou (potenciálom). Štúdiom daných modelov sa zistilo,
že čisto optické cyklické prepínanie nie je možné, avšak je
možné cyklické reverzibilné spínanie pre opto-mechanický a
čisto mechanický spínač.
Táto práca bola podporená grantom Volkswagen Stiftung
(Stress-mol).
[1] M. Konôpka, R. Turanský et al., Phys. Rev. Lett. 100,
115503 (2008).
[2] M. Konôpka, R. Turanský et al., J. Phys. Chem. C 113,
8878 (2009)
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62. sjezd asociací českých a slovenských
chemických společností
28. – 30. června 2010, Pardubice
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
62. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností se koná při příležitosti oslav šedesátého výročí
vysokého školství v Pardubicích pod záštitou děkana Fakulty chemicko-technologické.
Sekce sjezdu
● Anorganická chemie (včetně bioanorganické); garant: I. Lukeš
● Organická chemie (včetně bioorganické a farmaceutické); garant: M. Sedlák
● Analytická chemie (včetně bioanalytické); garant: M. Holčapek
● Fyzikální, teoretická a počítačová chemie; garant: P. Čársky, M. Urban
● Anorganické, kompozitní a polymerní materiály (včetně organických polymerů); garant: Mir.Vlček, A. Kalendová
● Přírodní látky (fytoceutika, biologická aktivita, fytofarmaka); garant: V. Šimánek
● Chemické vzdělávání, historie a popularizace chemie, garant: H. Čtrnáctová
● Průmyslová chemie (ChemProgres); garant: J. Hanika
● Potravinářská chemie (včetně doplňků stravy, nutraceutik); garant: J. Královský
● Nanotechnologie (nanomateriály a nanotechnologie materiálově-chemického směru) garant: G. S. Martynková

(ve spolupráci s projektem OP VpK – „TEAM – CMV”)
● Termická analýza a kalorimetrie; garant: P. Šulcová
● Environmentální inženýrství; garant: J. Chýlková

Organizační výbor: předseda – T. Wágner, H. Pokorná, A.Vlková, R. Řápková, K.Ventura, P. Mikulášek, L. Svoboda,
P. Kalenda, Mir.Vlček, R. Svoboda,V. Zima, A. Růžička, A. Komárková, L.Vařeková, M. Rolečková, B. Frumarová
Vědecký výbor: předseda – M. Frumar, J. Ulrichová, M. Drábik a odborní garanti jednotlivých sekcí

Předběžný program

Termíny:

Pondělí 28. 6. 2010

řádná registrace
do 21. března 2010
pozn.: abstrakt je nutno zaslat společně
s registračním formulářem

Registrace, ubytování (sjezdová kancelář recepce nové budovy Fakulty
chemicko-technologické, Pardubice – Polabiny)
Slavnostní zahájení (Aula Arnošta z Pardubic, Univerzita Pardubice)
Plenární přednášející: prof. Dr. Michael Graetzel, Ecole Polytechnique Federale
de Lausanne Laboratoire de Photonique et Interfaces, Lausanne, Švýcarsko
Koncert
Uvítací večer

Úterý 29. 6. 2010
Plenární přednášky
Přednášky v sekcích, minisymposia
Zahájeni všech plakátových sdělení a výstavy (prostory nové budovy FChT
Pardubice – Polabiny), večer – raut s vyhlášením vítěze CENY SHIMADZU 2010

Středa 30. 6. 2010
Plenární přednášky
Přednášky v sekcích, minisymposia
Vyhlášení vítězů plakátových sdělení a „Wine, cheese and ginger bread party”

Poplatky*:
účastník, člen**
4400,- Kč
účastník, nečlen**
5400,- Kč
student, člen**
3300,- Kč
student, nečlen**
4400,- Kč
* uvedené ceny jsou včetně DPH
** AČChS, ASChFS, SChS, ČSCh
pozn.: poplatek zahrnuje konferenční
materiály, občerstvení a společenský
program

Kontakty:
62.sjezd@upce.cz
tomas.wagner@upce.cz
miloslav.frumar@upce.cz

Čtvrtek 1. 7. 2010
Exkurze, výlety

Veškeré aktuální informace najdete na internetové adrese: http://sjezdCsSch2010.upce.cz.
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Slovak Vacuum Society invites you to attend

Important dates

JVC 13
13th Joint Vacuum Conference
in High Tatras, Slovakia
Organized by:

Registration starts...
25 January 2010
15 February 2010
2nd announcement ...
Abstract submission ...
15 March 2010
Acceptance of abstracts ...
19 April 2010
Early registration and payment until ... 25 May 2010
Latest registration ...
14 June 2010

Slovak Vacuum Society
and co-organized by
Dept. of Microelectronics, Slovak University of Technology
OSRAM Slovakia, a.s.
International Laser Centre
Inst. of Electronic Engineering, Slovak Academy of Sciences
Association of Slovak Scientific & Technological Societies

June 20 – 24, 2010
Hotel Patria, Štrbské Pleso

Scope
The scientific program of the conference will
cover following topics related to vacuum:
• surface science and applications
• thin films and interfaces
• plasma science and techniques
• vacuum science and technology
• electronic materials and processing
• nanotechnology
• surface engineering
• bio and environmental engineering
• in-situ observations at low pressures
The abstract submission and call for papers
is due to March 15, 2010.
Selected papers of the conference will be
consequently published as the Proceedings of the
conference in a special issue of Vacuum (IP factor
1,114). Reviewed Book of abstracts will be provided
for conference participants.

Hotel reservation is on your own.

Registration fees
The registration fees include the book
of abstracts, all conference sessions, Welcome Party,
Conference excursion, banquet and services
as in previous JVC conferences.
Regular participants
350* EUR/ 390 EUR
Students
270* EUR/ 310 EUR
Accompanying persons
200* EUR/ 220 EUR
* paid before May 25, 2010

Conference venue
The conference will be held in hotel Patria
in Štrbské Pleso. This location is situated in the heart
of High Tatras. The hotel webpage is:
http://www.hotelpatria.sk with prices:
Single room 58 EUR/night
Double room 83 EUR/night
(+local fee and parking)
For modest accommodation just 20 minutes walk
from hotel Patria – hotel Sorea Banik. The hotel
webpage is:
http://www.sorea.sk/Default.aspx?CatID=132
Single room 40 EUR/night
Double room 60 EUR/night
(+local fee and parking)

Conference office
Marian Veselý

Presentation
The conference will consist of plenary, invited
and contributed oral contributions as well as
posters; all in English language. Poster size: A0.

Slovak Vacuum Society – JVC 13
FEI STU
Ilkoviova 3
812 19 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 2 60291 -124, -367
Fax: +421 2 65423 480

JVC 13

www.jvc13.stuba.sk
e-mail: office@jvc13.stuba.sk
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Správa o priebehu 45. medzinárodnej konferencie o medicínskej chémii

„Drug Discovery and Selection“

V

dňoch 1. - 3. júla 2009

Konferencie sa celkovo zúčast-

usporiadala Univerzita

nilo 360 účastníkov z 28 štátov.

v Orléans, Francúzsko

Farmaceutický priemysel bol zastú-

45. medzinárodnú kon-

pený 156 odborníkmi. Účastníkov zo

ferenciu o medicínskej chémii s náz-

strednej a východnej Európy bolo však

vom „Drug Discovery and Selection“.

veľmi málo, čo je zrejme aj odra-

Hlavným organizátorom tejto, každý

zom skutočnosti, že na tomto teritóriu

rok sa pravidelne opakujúcej medzi-

pôsobia farmaceutické spoločnosti,

národnej konferencie, je Francúzska

ktoré sa výskumu a vývoju nových

spoločnosť pre medicínsku chémiu

liečiv venujú len okrajovo. Pisateľ

(Société de Chimie Thérapeutique).

tohto príspevku bol jediným aktívnym

Konferencie sa konajú vždy v jed-

účastníkom zo Slovenska. Pre sloven-

nom z francúzskych univerzitných
centier zaoberajúcich sa výskumom a
vývojom liečiv. Spoluorganizátorom
v tomto roku bol Ústav organickej
a analytickej chémie Univerzity v
Orleanse. Vedecký program konferencie bol zameraný na problematiku objavu, výskumu a vývoja nových liečiv.
Odborníci z rôznych oblastí medicínsko-chemického a farmaceutického
výskumu sa zaoberali hlavnými témami ako sú biologické, biofyzikálne
a teoretické (počítačové) metódy cez
skríning, organickú syntézu a objav
nových postupov vývoja liečiv.
Medicínska chémia prešla za posledných dvadsať rokov búrlivým vývojom, ktorý hlavne ovplyvnil obrovský nárast nových dát. V minulosti
prakticky jedinou informáciou pre medicínskeho chemika o jeho nových látkach bola informácia od farmakológa.
V súčasnosti je medicínsky chemik vystavený nebezpečenstvu zahltenia prívalom nových dát z vysoko výkonných
technológií skríningu nových zlúčenín
(angl. High Throughput Screening,
HTS), štruktúrnych a fyzikálnochemických údajov, in vitro a in vivo
farmakológiou a farmakokinetikou.
Aj keď v súčasnosti má medicínsky

Priestorová štruktúra komplexu faktor Xa
- rivaroxaban (pdb.2w26) vyriešená röntgenovou štruktúrnou analýzou sa použila
na objasnenie spôsobu väzby rivaroxabanu
a striktných požiadaviek vysokej afinity
ligandu voči receptoru.

chemik k dispozícii rozsiahlu škálu
metód v oblasti počítačovo podporovaného projektovania liečiv, ktorými
je schopný v rámci procesu optimalizácie zo základnej štruktúry vyvinúť
kandidáta na nové liečivo, proces projektovania nového liečiva stále zostáva
aj určitým druhom umenia. V tomto
duchu sa nieslo aj rokovanie tejto konferencie, ktoré prebiehalo v dvoch paralelných sekciách. Hlavnými témami,
ktoré sa diskutovali boli:
● in silico skríning
● identifikácia miest účinku liečiv
a následný vývoj nových liečiv
● koordinácia chemickej biológie
a medicínskej chémie
● syntéza a optimalizácia základných štruktúr
● zobrazovacie metódy v procese
výskumu a vývoja liečiv
● vysoko výkonný skríning a identifikácia základných zlúčenín
● biofyzikálne metódy v medicínskej
chémii a stratégie optimalizácie
ADME Tox vlastností liečiv.

skú chémiu je povzbudením aj skutočnosť, že plenárnym prednášateľom na
konferencii bol Dr. Peter Ertl, odchovanec Prírodovedeckej fakulty UK v
Bratislave, ktorý dlhodobo pôsobí v
Novartise, Bazilej, Švajčiarsko.
Francúzska “Société de Chimie
Thérapeutique” udeľuje na konferencii každoročne dve prestížne ceny
jednotlivcom alebo kolektívom za vynikajúce výsledky výskumu v oblasti
medicínskej chémie. V roku 2009 cenu
Paula Ehrlicha získal kolektív vedcov
z nemeckej farmaceutickej spoločnosti
Bayer Healthcare AG, Wuppertal za
objav rivaroxabanu - priameho inhibítora faktora Xa a prvého antikoagulačného prípravku novej generácie.
Cenu prevzala za kolektív dr. Susanne
Roehring. Cenou Charlesa Mentzera
bol ocenený dr. Maurice Petitou za výskum a vývoj syntetických derivátov
heparínu. Obidva významné objavy sa
uskutočnili v laboratóriách európskych
farmaceutických spoločností a ich ocenením sa len zdôraznil veľký význam
vývoja nových liečiv v oblasti prevencie a terapie akútnych a chronických
tromboembolických ochorení.
M. Remko
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52. zjazd chemikov v Poľsku

V

roku 2009 sa konal v
dňoch 12. - 16. septembra v Poľsku 52. zjazd
Polskiego Towarzystwa
Chemicznego (PTCh) a Techników
Przemysłu Chemicznego (SITPChem)
na Univerzite v Łodzi (UL) znovu po
10 rokoch. Záštitu nad zjazdom prevzal
sám prezident Poľskej republiky Lech
Kaczyński, členmi Čestného predsedníctva boli terajší rektor UL prof. dr.
hab. Włodzimierz Nykiel a bývalý rektor prof. dr. hab. Romuald Skowroński.
Heslom 52. Zjazdu PTCh a SITPChem
bolo „Chémia pre spoločnosť“. Ako vyplýva už z nadpisu, zúčastňujú sa ho aj
technici pracujúci v chemickom priemysle a nakoľko sa jedná o jediné organizácie chemikov v Poľsku, stretli sa na
ňom naozaj všetci pracovníci a najmä
na výstavách a prezentáciách firiem sa
publikovali najdôležitejšie novinky z
laboratórnej techniky a inštrumentácie.

Zúčastnilo sa ho 871
účastníkov, pričom
bolo prednesených
90 prednášok, 160 referátov a bolo vystavených 640 posterov
v 13 odborných sekciách. Na zjazde boli
odovzdané medaily,
diplomy a ocenenia,
V. Milata pozdravuje konanie 52. zjazdu PTCh a SITPChem,
udelené členom PTCh v pozadí predseda českej Asociácie Chemických Spoločností,
a SITPChem počas Prof. Ing. K. Ventura, CSc.
roku: Cena Jedrzeja
kej chémie FCHPT STU.
Śniadeckého, Stanisława Kostaneckého,
Zjazd splnil odborné, spoločenské
Wiktora Kemulu, Jana Zawidzkého a
i organizačné očakávania, nasledovný
Jana Harabaszewského. V prvý deň
53. zjazd sa bude konať v Gliwiciach
zjazdu sa konalo zasadnutie PTCh,
na Politechnike Śląskiej. Slovensko zana ktorom bolo zvolené nové vedenie
stupovala delegácia vedená Doc. Ing.
PTCh, ktoré bude pracovať pod vedením
V. Milatom, CSc., ktorej účastníkmi
prof. dr. hab. Bogusława Buszewského
boli RNDr. Zuzana Bujdošová a RNDr.
z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
Annamária Erdélyová na základe dov Toruni, ktorý má úzke kontakty so
hohy o spolupráci uzatvorenej s PTCh.
Slovenskom, najmä s Ústavom analyticV. Milata

Medzinárodná konferencia
o medicínskej chémii
„Hungarian-Austrian-Czech-German-Greek-Italian-Polish-Slovak-Slovenian Joint Meeting
on Medicinal Chemistry“

M

edzinárodná konferencia o medicínskej
chémii sa konala 24.
- 27. júna 2009 v
Budapešti, v novovybudovaných priestoroch Univerzity Lóránda Eötvösa.
Táto konferencia bola siedmym podujatím organizovaným od roku
1999 striedavo jedným zo zainteresovaných štátov. Prechádzajúce konferencie sa uskutočnili v Taormine,
Taliansko (1999), Jelenej Góre, Poľsko
(2000), Budapešti, Maďarsko (2001),
Krakowe, Poľsko (2003), Viedni,
Rakúsko (2005), Portoroži, Slovinsko
(2007). Ako vyplýva z názvu, hlavnou náplňou podujatia bol výskum a
vývoj nových liečiv, ktorý sa uskutočňuje na výskumných a akademických
inštitúciách štátov strednej a južnej
Európy. Konferenciu organizačne pripravila Divízia organickej a medicín-
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skej chémie Maďarskej chemickej spoločnosti za prispenia odpovedajúcich
sekcií chemických a farmaceutických
spoločností zúčastnených štátov. Za
Slovensko sa na organizovaní konferencie podieľala Slovenská chemická
spoločnosť. Záštitu nad podujatím prevzala aj Európska federácia medicínskej chémie (EFMC). Zúčastnilo sa na
nej viac ako 230 odborníkov prevažne
z organizujúcich štátov konferencie, ale
aj zo zámoria. Medzi účastníkmi bola
pomerne dobre zastúpená aj slovenská delegácia, ktorú predstavovalo 10
účastníkov z Univerzity Komenského,
Slovenskej technickej univerzity a
SAV. Celkovo odznela jedna úvodná
prednáška, 9 plenárnych prednášok a
19 hlavných prednášok. Veľmi bohato
bola zastúpená posterová sekcia. 146
posterov sa zaoberalo výskumom v oblasti antibakteriálnych liečiv, antitrom-

botík, kancerostatík, liečiv neurodegeneratívnych ochorení, projektovania
liečiv, medicínskej chémie prírodných
látok a metabolizmu liečiv.
Konferencia mala podľa vyjadrení
účastníkov vysokú vedeckú úroveň.
Určitým nedostatkom bola skutočnosť,
že na konferencii odzneli príspevky
prevažne autorov z akademického sektora. V menšej miere bol zastúpený
farmaceutický výskum uskutočňovaný
farmaceutickými spoločnosťami orientovanými na výskum a vývoj nových
liečiv. Je to však aj odraz skutočnosti, že
veľké farmaceutické spoločnosti sú prevažne situované z európskeho pohľadu
v štátoch západnej a severnej Európy
a zúčastňujú sa prednostne vedeckých
podujatí pravidelne organizovaných v
ich domovských krajinách.
M. Remko

Pedagogika

Vzdelávanie stredoškolských učiteľov
prírodovedných predmetov

V

zdelávacie semináre pre
stredoškolských učiteľov
prírodovedných predmetov organizované Fakultou
chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity
(FCHPT-STU) v Bratislave majú dlhodobú tradíciu. V roku 2009 sa konal
už XXIII. seminár. V roku 2001 bol
Seminár pre stredoškolských učiteľov chémie prvýkrát akreditovaný AK
MŠ SR na päťročné obdobie. Tieto
semináre boli dvojdňové a konali sa
každoročne koncom augusta. V roku
2006 bol seminár znovu akreditovaný
na ďalších päť rokov (do roku 2011)
pod upraveným názvom Seminár pre
stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov. Odvtedy sú semináre
trojdňové; prvé dva dni sú venované
prednáškam a tretí deň laboratórnym
cvičeniam. Pre účastníkov zabezpečujeme ubytovanie v študentských domovoch a obedy v jedálni a bufete na
FChPT.
Cieľom seminárov je oboznámiť
stredoškolských učiteľov formou prednášok s novými trendmi v chémii, v
chemickej a potravinárskej technológii
a pomocou jednoduchých laboratórnych prác poukázať na to, že chémia
a biológia sú neoddeliteľnou súčasťou
nášho každodenného života. Našou
snahou je priblížiť vzdelávanie v oblasti prírodovedných predmetov ku
každodennému životu. V súčasnosti
obrovský rozvoj vedy a technológií
spôsobuje, že vzdelávanie je čoraz
viac odtrhnuté od života a mladí ľudia si zo školy odnášajú stále menej
vedomostí a zručností použiteľných v
reálnom svete.
Minuloročný seminár, ktorý sa konal 26. 8. – 28. 8. 2009 na FCHPT,
bol tematicky zameraný na „Slnečné
žiarenie a jeho vplyv na chemické a
biologické procesy“. V súčasnosti sa
často stretávame s otázkami týkajúcimi
sa vplyvu slnečného žiarenia na náš organizmus, na kvalitu potravín, na stabilitu rôznych materiálov, na priebeh
technologických procesov a podobne.
Zároveň nás veľmi zaujímajú možnosti využívania slnečného žiarenia v
prospech ľudí, napr. ako ekologického
zdroja energie. Odpovede na tieto a na
podobné otázky sme účastníkom seminára poskytli prostredníctvom veľmi
zaujímavých a užitočných prednášok a
laboratórnych cvičení.
Na seminári odzneli nasledujúce
prednášky:
1. Štúdium na FCHPT po komplexnej akreditácii STU (Doc. Ing. P.
Kovařík, PhD.)

2. Slnečné žiarenie – vznik, charakteristiky, využitie (Doc. Ing. P.
Kovařík, PhD.)
3. Vplyv žiarenia na biologické systémy (Doc. Ing. D. Dvoranová,
PhD.)
4. Vplyv žiarenia na priebeh organických reakcií – mechanizmy reakcií
(RNDr. A. Koreňová, PhD.)
5. Plasty a slnečné žiarenie (Doc.
Ing. A. Kaszonyi, PhD.)
6. Koordinačné zlúčeniny – názvoslovie a ich reakcie (Doc. Ing. I.
Ondrejkovičová, PhD.)
7. Fotocitlivé materiály (Ing. M.
Izakovič, PhD.)
8. Pomoc chémie pri ochrane človeka
pred slnečným žiarením (Doc. Ing.
J. Hojerová, PhD.)
9. Klasická a digitálna fotografia
(Ing. V. Jančovičová, PhD.)
10. Bezpečnosť chemických technológií (Doc. Ing. Ľ. Jelemenský,
PhD.)
Druhý deň seminára účastníci písali
dva testy zamerané na Koordinačné
zlúčeniny a Mechanizmy organických
reakcií. Členovia skúšobnej komisie
(Doc. Ing. I. Ondrejkovičová, PhD.,
Ing. A. Koreňová, PhD. a Ing. M.
Izakovič, PhD.) opravili testy a autorky testov oboznámili účastníkov
s riešením a hodnotením úloh testov.
Po skončení prednášok účastníci absolvovali krátke školenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníka
v chemickom laboratóriu, ktoré bolo
zamerané na nasledujúce laboratórne
cvičenia (Doc. Ing. I. Ondrejkovičová,
PhD.). Na večer sme zorganizovali
neformálne posedenie prednášajúcich
s účastníkmi seminára. Na stretnutí sa
rozprúdila vecná diskusia aj medzi samotnými účastníkmi seminára k spokojnosti všetkých diskutujúcich.
Tretí deň sa účastníci seminára zúčastnili laboratórnych cvičení z anorganickej, fyzikálnej a potravinárskej
chémie. Jednotlivé cvičenia boli zamerané na nasledujúce úlohy:
1. Príprava komplexných zlúčenín.
Fotochemické reakcie.
(Doc. Ing. I. Ondrejkovičová,
PhD., Ing. M. Izakovič, PhD.)
2. Fyzikálno-chemické hodnotenie
nápojov (Ing. E. Klein, PhD.)
3. Objektivizácia senzorického hodnotenia nápojov (Ing. V. Žúbor,
PhD.)
Pre účastníkov sme zorganizovali aj
krátku exkurziu po špecializovaných
vedecko-výskumných laboratóriách.
Na základe potvrdenia Akreditačnej
komisie MŠ o akreditácii vzdelávacej

aktivity s názvom „Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných
predmetov“ sme udelili úspešným
absolventom osvedčenia o získanom
vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Podmienkou získania osvedčenia bola
účasť na prednáškach, laboratórnych
cvičeniach a úspešné napísanie testov. Na záver seminára sme úspešným
absolventom slávnostne odovzdali
osvedčenia v Aule Františka Kozmála.
Seminára sa zúčastnilo 63 učiteľov
z celkového počtu 78 prihlásených záujemcov. Osvedčenie získalo 53 účastníkov. Seminára sa zúčastnili učitelia z
celého Slovenska: 25 z Bratislavského
kraja, 13 zo Žilinského kraja, 9 z
Trenčianskeho kraja, 5 z Trnavského
kraja, 4 z Banskobystrického kraja, 3
z Prešovského kraja, 3 z Košického
kraja a 1 z Nitrianskeho kraja.
Pri prezentácii dostal každý účastník seminára dve príručky „Slnečné
žiarenie a jeho vplyv na chemické a
biologické procesy“ a „Experimenty v
chemickom a v potravinárskom laboratóriu“ vydané vo vydavateľstve STU
pri príležitosti konania XXIII. seminára. V prvej príručke je uverejnených
10 príspevkov, ktoré obsahujú texty k
uvedeným prednáškam. Druhá príručka
obsahuje komplexné návody na uvedené laboratórne práce z anorganickej
a fyzikálnej chémie. Problematiku seminára zaujímavým spôsobom dopĺňa
videoklip „Naše Slnko“ (Doc. RNDr.
O. Holá, PhD.), ktorý je súčasťou tejto
príručky. Študijné materiály pre učiteľov budú uverejnené na www-stránke
fakulty. Na tejto stránke sú zverejnené študijné materiály, ktoré boli
vydané pri príležitosti konania predchádzajúcich seminárov (http://www.
fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.
php?page_id=1901).
V súčasnosti pripravujeme podklady
pre podanie žiadosti o novú akreditáciu seminára –programu kontinuálneho
vzdelávania, aby sme mohli účastníkom naďalej poskytovať kvalitné vzdelávanie a úspešným absolventom vzdelávania odovzdávať osvedčenia o jeho
ukončení, ale aby sme mohli im prideľovať aj kredity za absolvovanie uvedeného vzdelávania (podľa Vyhlášky
č. 445 / 2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o kontinuálnom vzdelávaní,
kreditoch a atestáciách pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov). Podrobnejšie informácie o
ďalšom seminári, ktorý plánujeme na
koniec augusta, uverejníme začiatkom
2. štvrťroka 2010 na uvedenej internetovej stránke.
I. Ondrejkovičová
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Elektronické výukové materiály: trendy,
problematika autorsko-právní
a nové možnosti licencování pomocí
licence creative commons
Jiří Jirát1, Eva Dibuszová2
1Laboratoř informatiky a chemie, Fakulta chemické technologie
2Vydavatelství VŠCHT Praha, Vysoká škola chemicko-technologická

v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6

e-mail: Jiri.Jirat@vscht.cz

Tvorba elektronických výukových
materiálů pro potřeby vysokoškolské
výuky je jasným trendem, počet takovýchto publikací vzrůstá. Snadnost,
s jakou je lze získat a opětovně využít
(a zneužít) s sebou nese několik problematických momentů – jak při jejich
tvorbě, tak při publikování. Pokud chtěl
autor materiálu využít obrázky, schémata nebo texty získané na internetu,
v podstatě měl pouze jedinou možnost
– kontaktovat autora nebo vydavatele a
vyžádat si svolení k použití. Na druhou
stranu, rozhodl-li se autor publikovat
svoje dílo volně, ale chtěl by např. aby
ho mohl využít kdokoli za předpokladu,
že ocituje autora, neměl žádné nástroje,
jak toto specifikovat. Zásadní potřeba
vyřešit tuto zbytečně komplikovanou
situaci a zjednodušit sdílení a využívání
vytvořených děl vedla ke vzniku projektu Creative Commons (CC) – souboru licencí, které téměř revolučním
způsobem zjednodušují a zprůhledňují
pro všechny zúčastněné celý proces.
Stručná historie licence Creative
Commons
Projekt Creative Commons byl založen roku 2001, jeho řediteli je skupina
odborníků na intelektuální vlastnictví,
kybernetické právo, IT a multimédia
jak z univerzitního prostředí (např.
Stanford, MIT), tak z oblasti firem nebo
neziskových organizací angažujících
se v oblasti multimédií (např. Flickr,
YouTube, WikiMedia, Free Software
Foundation). V roce 2008 již bylo licencováno kolem 130 mil. děl pod licencí
CC, licence byla přenesena do více jak
50 jurisdikcí [1].V ČR byla oficiálně
uvedena 16. dubna 2009 [2]. Na webové stránce http://creativecommons.
org/international/ lze sledovat vývoj
přenosu licence do jednotlivých jurisdikcí. Slovenská republika je v současné době ve fázi lokalizace licence.
Principy licence Creative Commons
Hlavním rysem licence Creative
Commons je její mezinárodní srozumitelnost a snadnost, jak lze velmi snadno
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specifikovat práva a povinnosti uživaským zákonem díla odvozená, ale pouze
tele, např. pomocí piktogramů. Další
za podmínky, že jej budou dále šířit
elegantní vlastností je modularizace
pod stejnou nebo slučitelnou licencí,
– ze 4 základních licenčních podmínek
viz Tab. 1.
lze poskládat celkem 6 hlavních kombinací lišících se restriktivností [1].
Spektrum licencí podle restriktivInternetové vyhledávače (např. Google)
nosti
se již připravují na vyhledávání podle
Z výše uvedených čtyř licenčních
typu licence, výsledky hledání je tak
podmínek lze poskládat různé kommožné filtrovat i podle tohoto kritéria.
binace, využívá se však zejména šest
Následující piktogramy jsou určeny ke
hlavních. Obr. 1 ukazuje licence seřasrozumitelné specifikaci licence:
zené podle restriktivnosti. Celý soubor
Uvedení autora
licencí Creative Commons se nachází
(angl. by – attribution)
někde mezi licencí typu Public Domain
Dovolujete všem volně ko(„žádná práva vyhrazena“), kdy své dílo
pírovat, šířit, vystavovat, podávám absolutně k volnému použití, a
užívat a upravovat vaše dílo chráněné
mezi klasickým copyrightem, kde bez
autorským zákonem za podmínky, že
souhlasu autora nebo vlastníka práv
uvedou údaje o vás jako autorovi a o
není možné prakticky nic. Nejvolnější z
díle způsobem, který si stanovíte.
licencí Creative Commons je pouhá podVšechny licence obsahují tuto podmínka „by“ (attribution), tedy povinnost
mínku.
uvést autora, ale jinak mohu s dílem
Zákaz komerčlibovolně nakládat. Nejrestriktivnější
ního využití (angl.
je pak kombinace „by-nc-nd“, tedy
noncommercial)
„Attribution-Noncommercial-No deDovolujete všem volně kopírovat,
rivatives“, kdy jako autor povoluji
šířit, vystavovat, používat a upravovat
vlastně jen šíření a vystavování díla
vaše dílo chráněné autorským záko– zakazuji komerční využití i vytváření
nem, ale pouze k nekomerčním účelům.
odvozených děl a samozřejmě vyžaduji
Chce-li někdo využít dílo komerčně,
ocitování. Je třeba však mít na mysli,
musí předem získat váš souhlas. Můžete
že v okamžiku kdy zvolím typ licence
si vybrat ze tří piktogramů, zda dáváte
a dílo pod touto licencí zveřejním, tak
přednost dolaru, euru, nebo jenu.
již není možné licenci zpětně změnit.
Zákaz zasahování do díla
Proto je vhodné si výběr licence dobře
(angl. no derivatives)
rozmyslet už od začátku.
Dovolujete všem volně kopírovat, šířit, vystavovat, používat vaše
dílo chráněné autorským zákonem, ale pouze v původní
podobě. Zakazujete tím dílo
upravovat a vytvářet díla
odvozená. Pokud by chtěl
někdo vaše dílo upravovat,
remixovat, přeložit, využít
v jiném díle, musí předem
získat váš souhlas.
Zachování licence (angl. share
alike)
Dovolujete všem volně
upravovat a vytvářet z vaObr. 1: Spektrum licencí Creative Commons
šeho díla chráněného autor-
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Tabulka 1: Kompatibilita licencí

Web-stránky Státního zdravotního ústavu autora Kolektiv pracovníkç SZÚ podléhají licenci
Creative Commons Uveète autora-Neužívejte dílo komer nê-Nezasahujte do díla 3.0 ëesko.
Vytvoìeno na základê tohoto díla: www.szu.cz
Obr. 2 Příklad specifikace licence
patičky stránky. Takto například vypadá

V Tab. 1 je stručně shrnuta kompatibilita licencí [1]. Na 1. řádce je nejméně
restriktivní licence, pouhá podmínka
„by“. Využívám-li takto licencované
podkladové dílo, mohu licenci pro své
upravené dílo „přitvrdit“ – např. pro
další šíření zakázat komerční využití
(přidat podmínku „nc“), nebo další úpravy (podmínka „nd“). Na řádce 2 je
kombinace „by-nc“, která zajišťuje, že
žádné z odvozených děl není možné
komerčně využívat, ale mohu např.
zakázat další úpravy, nebo typ licence
„zafixovat“ pomocí podmínky „sa“
(Share alike).
Obsahuje-li licence podmínku „nd“
(No derivatives), viz 3. a 5. řádek, nelze
žádné upravené dílo vytvářet a tím
pádem nemá smysl o licenci uvažovat
– dílo mohu vystavovat nebo šířit už
jen nepozměněné. Je-li součástí licence
podmínka „sa“ (Share alike), viz 4. a
6. řádek, musí být upravené dílo šířeno
pod stejnou licencí – tedy pokud autor
díla, které využívám, rozhodl, že má
být šířeno pouze nekomerčně (řádek
4), musím tuto podmínku „přidat“ i
do upraveného díla a respektovat ji. A
naopak, jestliže autor podkladového
díla určí, že jeho dílo se má šířit pod
licencí „by-sa“ (řádek 6), pak v celém
řetězci úprav musí tato licence zůstat
zachována a nesmí se stát, že by někdo
na některém odvozeném díle zakázal
vytváření dalších odvozenin nebo zakázal komerční využití.
Jak licence CC používat
A jakým způsobem licenci aplikovat na elektronickou publikaci? Stručně
řečeno, potřebujeme dvě věci – aby
uživatel jasně rozpoznal, pod jakou
licencí je materiál dán k dispozici a
zároveň aby tato informace byla i strojově čitelná pro potřeby Internetových
vyhledávačů. Celý postup je maximálně
usnadněn, na webové stránce http://creativecommons.org/choose/?lang=cs si
můžeme velmi jednoduše nechat vytvořit část HTML kódu, který pak jen vložíme do svého dokumentu, obvykle do

specifikace licence pro stránky Státního
zdravotního ústavu ČR [3].
Vygenerovaný HTML kód zajistí zobrazení vybraného piktogramu, vytvoří
odkaz na velmi srozumitelný seznam
práv a povinností uživatele díla a zároveň vloží metadata pro Internetové
vyhledávače.
Příklady přístupu vysokých škol k
otevřenému publikování
Univerzity a vysoké školy nemají
ani ve světě ani u nás jednotný postoj
ke zpřístupňování elektronických výukových materiálů a podkladů k výuce.
Část institucí své zdroje uzavírá pouze
pro své studenty, část naopak zveřejňuje maximální množství, většina však
volí různé kompromisy. Následující dva
příklady, jeden z USA a jeden z ČR,
patří do skupiny institucí, které volí maximální možnou otevřenost. Licence je
však vždy základním problémem, který
bylo třeba vyřešit.
MIT OpenCourseWare
Proslulé MIT zvolilo jednoznačně
cestu totální otevřenosti, dalo by se
říci, že jejich mottem je „Jsme nejlepší
a můžeme si dovolit dát své materiály k dispozici, konkurenci to stejně
nepomůže“. Jejich ohromný repozitář
elektronických výukových materiálů se
nazývá „MIT OpenCourseWare“ [4].
Materiály na MIT OpenCourseWare
jsou licencovány pod licencí „by-ncsa“, tedy nekomerční využití a povinnost zachovat licenci (a pochopitelně
citovat). Není tedy povoleno materiály
prodávat, ale můžeme je upravovat a
vytvářet odvozeniny – např. je přeložit.
MIT však dovoluje pedagogovi nechat
si proplatit odůvodnitelné náklady spojené s vytvořením menšího množství
kopií (do 1000 kusů), takže necháme-li
studentům vytisknout CD s těmito materiály, můžeme od nich vybírat částku
odpovídající nákladům na rozmnožení.
VŠCHT Praha
Podobným směrem se v české kotlině
vydala VŠCHT Praha, díky iniciativě a
projektům Vydavatelství VŠCHT Praha
[5] a Laboratoře informatiky a chemie,

podpoře vedení školy i vstřícnosti většiny autorů. Výsledkem je možnost v
podstatě všechna tištěná skripta nalézt
zároveň ve volně dostupné elektronické
podobě na stránkách vydavatelství
VŠCHT Praha. Současně byl vytvořen
portál ESO [6][7], který je rozcestníkem k materiálům, jež jsou umístěný
na webových stránkách jednotlivých
ústavů a kateder. Vzhledem k tomu, že v
době vzniku těchto projektů licence CC
nebyla přenesena do právního prostředí
ČR, bylo nutné upravit smluvně s jednotlivými autory podmínky pro zveřejnění na webu. Pokud by nově autor
souhlasil s použitím licence CC pro
elektronickou verzi, vše by se výrazně
zjednodušilo, skripta by bylo možné
zveřejnit jednou provždy.
Materiály na stránkách ústavů obvykle žádnou licenci zatím neobsahují,
spadají tedy pod klasický copyright.
Zavedení licence pro tyto materiály,
nad kterými má kontrolu pouze sám autor, je pak věcí osvěty uvnitř instituce.
Zkušenosti VŠCHT Praha s elektronickým publikováním jsou tedy
jednoznačné – licence typu Creative
Commons je doslova vysvobozením z
komplikované situace okolo elektronických publikací.
Závěr
Patříte-li mezi stále rostoucí skupinu pedagogů, kteří publikují své
materiály on-line, nelze než doporučit
prozkoumání a použití licence Creative
Commons. Neboť v okamžiku, kdy své
dílo vystavíte na Internetu, potenciální
krádeži zabránit nelze, ale pokud jasně
a srozumitelně specifikuji podmínky pro
použití díla, výrazně se zvýší okruh uživatelů, kteří dílo využijí a ocitují ho.
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Zo života Centra excelentnosti MACHINA

A

j Slovensko, člen Európskej
únie (EÚ) chce spájať svoje
aktivity s trendami EÚ,
ktorá nás oprávnene kritizuje za to, ako slabo sa u nás podporuje
veda a výskum. Jedným z nástrojov,
ktoré EÚ využíva na vyrovnávanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými
regiónmi v rámci zjednotenej Európy
sú aj štrukturálne fondy. Štrukturálne
fondy nefinancujú individuálne projekty, ale viacročné programy regionálneho rozvoja. Nárok na využívanie
štrukturálnych fondov majú iba
členské krajiny EÚ. Tieto sa plánujú na
sedemročné obdobia, súčasnou periódou je obdobie od roku 2007 až do roku
2013.
V rámci výzvy 4.1. vyhlásenej v roku
2008 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji,
vznikol projekt Centrum pre Materiály,
vrstvy a systémy pre Aplikácie a
ChemIcké procesy v extrémNych
podmienkAch – MACHINA. Centrum
združuje štyri inštitúcie: Ústav anorganickej chémie SAV (žiadateľ), Ústav
polymérov SAV, Chemický ústav SAV a
Slovenskú technickú univerzitu (Fakulta
chemickej a potravinárskej technológie). Vedúcim centra je prof. RNDr.
Pavol Šajgalík, DrSc. z Ústavu anorganickej chémie SAV. Cieľom centra je
najmä zvýšenie potenciálu excelentného
výskumu a vývoja v Bratislavskom
kraji v oblasti materiálov, vrstiev a systémov pre aplikácie a chemické procesy
v extrémnych podmienkach zavedením nových technológií a integráciou
špičkových výskumných pracovísk.
Výrazným spôsobom prispeje k zlep-

Schéma štruktúra CE MACHINA
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šeniu technickej infraštruktúry špičkových výskumných pracovísk v ich
prioritnej výskumnej oblasti, a zlepší
aj podmienky vzdelávacieho procesu
a prípravy novej generácie vedeckých
pracovníkov. Je predpoklad, že kooperáciou s praxou CE MACHINA prispeje
k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu, vytvorí nové pracovné príležitosti
a zvýši kvalitu ľudského potenciálu.
Skvalitní a uľahčí už prebiehajúci výskum pre potreby praxe. Po dovybavení
prístrojmi umožní vstup výskumných
tímov centra excelentnosti do medzinárodných sietí a zvýši ich konkurenciechopnosť pri súťaži o zdroje 7.
rámcového programu EÚ pre výskum a
vývoj. Centrum MACHINA datuje svoj
vznik k 14. máju 2009.
Hlavná aktivita, dovybavenie Centra
MACHINA špičkovými prístrojmi potrebnými pre realizáciu prebiehajúcich
a pripravovaných projektov je rozdelená do troch častí:
- vybavenie laboratória pre vývoj
anorganických materiálov pre aplikácie v extrémnych podmienkach
- vybavenie laboratória pre vývoj
materiálov na báze polymérov pre
progresívne aplikácie
- vybavenie laboratória pre prípravu
biopalivových článkov založených
na využití nanoštruktúr.
Je naplánované zaobstaranie týchto
prístrojov a zariadení: vlnovodisperzný
röntgenový fluorescenčný spektrometer, presná diamantová fréza, prídavné
zariadenia pre meranie infračervených
spektier pri vysokých teplotách a v
agresívnom prostredí, korózna komora,
tester povrchov, nanoindentor, mikro-

miešač pre prípravu polymérnych nanokompozitov, FTIR spektrometer so špeciálnymi modulmi, potenciostat, špeciálny ″ink-printer″ pre nanoštruktúry,
odstredivý nanášač povlakov - ″spin
coater″ a nanášač vrstiev. Nezabudlo
sa ani na vybavenie Centra kvalitnou
informačnou a komunikačnou infraštruktúrou. Po zakúpení servera v rámci
tejto aktivity už funguje internetový
portál. Všetky informácie je možné
nájsť na adrese www.machina.sk, pri
prvom nalogovaní je potrebné vyplniť
jednoduchý registračný formulár. Pre
potreby centra sa zaobstará databázový
prehliadač SciFinder.
Poslednou vo výpočte aktivít je integrácia Centra do medzinárodných excelentných vedecko-výskumných štruktúr
a zlepšenie transferu výsledkov do praxe,
ktorá zahŕňa vypracovanie stratégie pre
komercializáciu výskumu a transferu
technológií Centra MACHINA, prípravu
konkrétnych výskumných zámerov pre
prax s dôrazom na rozvoj bratislavského
regiónu a tiež prípravu konkrétnych výskumných zámerov pre vstup do medzinárodných sietí.

Prezentácia Centra excelentnosti MACHINA
na výstave výsledkov Centier excelentnosti
vo výskume a vývoji konanej 5.- 8.11. 2009
na výstavisku INCHEBA

Centrum MACHINA intenzívne pracuje na svojich aktivitách. Prvé zo
spomenutých prístrojov už boli inštalované, do konca roku 2009 skončilo
verejné obstarávanie ostatných prístrojov. Predpokladáme že dodanie tých
najnáročnejších, ktoré firmy vyrábajú
na zakázku, ako sú vlnovodisperzný
röntgenový fluorescenčný spektrometer, alebo nanoindentor bude realizované v prvom polroku 2010.
Plošná propagácia výsledkov Centra
s cieľom podchytiť ďalších záujemcov z aplikačnej sféry o spoluprácu sa uskutočnila v rámci výstavy
AGROKOMPLEX Nitra v auguste
2009, formou posteru. Centrum sa prezentovalo aj na 61. Zjazde chemických spoločností v septembri 2009,

SAV
formou posteru a prednášky v sekcii CHEMPROGRESS. Prednášku s
názvom „MACHINA - Centrum pre
materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych
podmienkach“ prezentoval projektový
manažér Ing. Miroslav Boča, PhD.
Centrum sa propagovalo formou stánku
aj na výstave výsledkov Centier excelentnosti vo výskume a vývoji, ktorá sa
konala od 5.- 8.11.2009 vo výstavisku
INCHEBA.
Nové prístrojové vybavenie spolu s
invenciou vedeckých pracovníkov zo
všetkých zapojených pracovísk určite
prinesie svoje výsledky aj vo forme nových materiálov, postupov a technológií
a vyústi do formy nových patentov. Po
dohovore s Patentovým odborom Úradu
priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky v Banskej Bystrici, informácie pre pracovníkov Centra o legislatíve
týkajúcej sa ochrany duševného vlastníctva formou prednášky pripravila
Ing. Viera Mihálová. Prednáška sa konala 12.11.2009 na Ústave polymérov.
Prednášateľka zhrnula základné informácie o priemyselne-právnej ochrane
vynálezov a technických riešení patentami a úžitkovými vzormi. Oboznámila

pracovníkov centra s definíciou predmetov a úžitkových
vzorov. Priniesla prehľad
toho, čo je možné chrániť
patentami a úžitkovými
vzormi. Ďalšia časť prednášky bola venovaná priebehu konania pred úradom.
Dôležitými informáciami
boli aj údaje o dobe ochrany
patentom a úžitkovým vzorom, tiež informácie o správnych polatkoch a o zrušení
ochrany. Prednáška poskytla Záujemcovia o prednášku Ing. Viery Mihálovej Ochrana
aj praktické informácie o priemyselných práv: Patenty a úžitkové vzory, zaplnili celú
zasadačku Ústavu polymérov
tom, ako postupovať pri podávaní patentovej prihlášky,
alebo prihlášky úžitkového
aj malými priemyselnými podnikmi a
vzoru a odkazy na zdroje informácií
utvárajú nové možnosti pre ďalšiu spona úradnej stráne Úradu priemyselného
luprácu.
vlastníctva SR, ale aj informácie o
Príspevok bol vytvorený realizáciou
možnosti získania ochrany patentom
projektu Centrum pre Materiály, vrstvy
v zahraničí. V diskusii sa rozoberali
a systémy pre Aplikácie a ChemIcké
problémy patentovania s partnermi v
procesy v extrémNych podmienkAch
zahraničí a ďalšie otázky.
na základe podpory operačného progExcelentnosť je jedným z dôležiramu Výskum a vývoj financovaného
tých pilierov nielen v činnosti SAV.
z Európskeho fondu regionálneho rozVytvorené centrá excelentnosti v
voja.
Bratislavskom samosprávnom kraji už
M. Omastová
úspešne realizujú spoluprácu s veľkými
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Autor populárno-vedeckou formou

Slovenska. V kontexte s európskym di-

filozofického, významne ovplyvnilo

sprístupňuje
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EURACHEM – SLOVAKIA
– POSTAVENIE A PRÍNOS PRE SR
1. ÚVOD
EURACHEM Slovakia (ES) je národná organizácia európskej siete zameranej na podporu kvality analytických
meraní a ich metrologickej nadväznosti.
Je organizáciou vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov v odbore analytickej chémie, združených
k spoločnej činnosti, ktorej účelom je
podieľať sa v Slovenskej republike na
systémových opatreniach vedúcich k
zabezpečeniu kvality výsledkov chemických analýz, osvetovej činnosti v
tomto odbore a zintenzívnenie prenosu
informácií z iných krajín. Vznikla v
roku 1994 z iniciatívy predsedu Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ako jedna z podmienok pre
začlenenie Slovenskej republiky do
Európskeho akreditačného a certifikačného systému. ES pracuje ako jedna
z odborných skupín Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie. ES bol
krátko po svojom vzniku akceptovaný
ako pridružený a od roku 1999 je riadnym členom EURACHEM.
2. POSLANIE
EURACHEM – sieť európskych organizácií so zameraním na analytickú
chémiu, vznikla v roku 1999 z iniciatívy
LGC (The Laboratory of the Government
Chemists in UK). EURACHEM reprezentuje profesionálne skúšobné a akademické organizácie v oblasti analytickej
chémie s úzkym prepojením na výskumné pracoviská EÚ. EURACHEM
usiluje o zavedenie všeobecných princípov validácie analytických meraní a
dosiahnutie vzájomne akceptovaných
skúšobných výsledkov.
K vzniku EURACHEM prispeli predovšetkým tieto faktory:
- Výsledky chemickej analýzy sú
experimentálnym východiskom
pre obchod a tvorbu ekologických a zdravotných noriem. Mali
by byť spoľahlivé. Chemické
merania sa významne odlišujú
od fyzikálnych meraní predovšetkým tým, že na výsledky
chemických meraní okrem fyzikálnych veličín má vplyv celý rad
chemických interferencií, ktoré
sa zvyknú označovať ako matrix
efekt. Ich exaktné vyjadrenie nie
je jednoduché. Základná veličina
SI sústavy mól bola prijatá len v
šesťdesiatych rokoch minulého
storočia a doteraz nemá dopracovanú fyzikálnu realizáciu. S
týmito skutočnosťami súvisia
nemalé rozdiely vo výsledkoch
chemických meraní.
- Stieraním hraníc medzi štátmi EÚ
bolo nevyhnutné vytvoriť podmienky pre voľný cezhraničný
prechod tovarov a služieb podľa
hesla „raz meraj a výsledky všade
akceptuj“. Vzájomné uznávanie
výsledkov vyžaduje spoluprácu
medzi národnými laboratóriami,
ktoré sú zodpovedné za monito-
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rovanie analytických výsledkov.
- Prekonanie pomerne častých rozdielov pri hodnotení potravín,
chemických výrobkov a zložiek
životného prostredia zo strany aj
profesionálnych, pritom experimentálne a personálne dobre vybavených pracovísk európskych
štátov. Výsledky získané z rovnakej vzorky na rôznych pracoviskách neboli vždy kompatibílné.
Aby sa odstránili nezrovnateľnosti vo
výsledkoch chemických meraní a aby
sa získala dôvera medzi obchodnými
partnermi, EURACHEM prijal týchto
päť základných požiadaviek:
1. Analýzy vykonávať podľa štandardných pracovných postupov a
to metódami založenými na definovaných fyzikálno-chemických
princípoch Metódy majú byť
validované, t.j. majú mať určené
všetky základné parametre ako
správnosť, presnosť, rozsah merania, výťažnosť, robustnosť, neistotu, a majú mať zabezpečenú
nadväznosť na SI sústavu.
2. Laboratórium má mať zavedený
systém kvality podľa ISO radu
2000 a ISO/IEC 17025, ktorým
sa v práci riadi.
3. Laboratórium svoju kompetentnosť potvrdí úspešnou účasťou
v medzilaboratórnych porovnaniach.
4. Laboratórium má získať akreditáciu prostredníctvom medzinárodne akceptovateľnej akreditačnej organizácie, ktorou je podľa
súčasne platných noriem národný
akreditačný systém príslušného
štátu. V našich podmienkach je
to Slovenská národná akreditačná
služba (SNAS).
5. V rámci EÚ vytvoriť sieť národných organizácií, ktorých úlohou
bude transfer nových poznatkov,
noriem a zásad správnej laboratórnej praxe do života v jednotlivých štátoch EÚ.
3. ŠTRUKTÚRA
EURACHEM riadi Výkonný výbor,
volený na Plenárnych zasadnutiach,
ktoré sa konajú raz ročne vždy v inej
členskej krajine. Jubilejné 20. výročné
rokovanie EURACHEM bolo v máji
2009 v Bratislave.
Odbornými
skupinami
EURACHEMu sú Pracovné skupiny,
ktoré pripravujú koncepčné materiály
pre rokovanie – tzv. Príručky. Niektoré
majú trvalú platnosť, napr. Teaching and
Education, Measurement Uncertainty,
Traceability and Comparability.
Vsúčasnosti EURACHEM združuje
33 štátov. Má tri druhy členstva:
- riadne členstvo, ktoré získali
všetky štáty Európskej Únie,
ďalej napr. Európska komisia,
Ruská Federácia, Turecko a
Švajčiarsko.
- pridružené členstvo (štáty mimo

EÚ).
- pozorovatelia a zástupcovia
medzinárodných organizácií,
ktorých činnosť je zameraná na
kvalitu, spoľahlivosť a nadväznosť v chemických meraniach
a skúšobníctve, napr. EA, ILAC,
EUROLAB, EUROMET, FECS,
IUPAC, AOAC a ďalšie.
Jednou z podmienok členstva je
vytvorenie
národnej organizácie
EURACHEM, ktorá sprostredkuje
informácie y medzinárodnej úrovne
EURACHEM na úroveň národnú.
4. SPLNENIE CIEĽOV
EURACHEM sa stal medzinárodne
uznávanou tribúnou zabezpečenia kvality v analytickej chémii. Nastoľuje
a rieši kľúčové problémy analytickej
chémie a chemickej analýzy. Materiály
vydávané vo forme príručiek sa stali
základom pre dosiahnutie spoľahlivých
výsledkov chemickej analýzy a pre
zlepšenie teórie a praxe v analytickej
chémii. V priebehu rokov, v úzkej
spolupráci s Medzinárodným výborom
pre akreditáciu chemických laboratórií
(ILAC) sú príručky záväzné pre činnosť akreditovaných laboratórií a to
nielen v rámci EÚ. V úzkej súčinnosti
s EURACHEMom bol založený časopis
Accreditation and Quality Assurance,
zameraný na rovnakú problematiku, aká
je predmetom záujmu EURACHEM.
EURACHEM Slovakia promptne sprostredkúva informácie z EURACHEM do
praxe v rámci SR. ES každý kalendárny
rok poriada aspoň jeden seminár zameraný na zabezpečenie kvality v chemickom skúšobníctve. Cieľom seminárov
je nielen sprostredkovanie aktuálnych
informácií a zjednotenia skúšobných
postupov, ktoré spĺňajú požiadavky
správnej experimentálnej činnosti, ale
aj zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov,
predovšetkým akreditovaných subjektov. Pri príležitosti seminárov sa v
prvej etape činnosti vydávali zborníky
v papierovej forme, v súčasnosti sú
prednášky vydávané na elektronických
nosičoch.
V rámci ES vyšli tieto príručky,
vypracované pracovnými skupinami
EURACHEM:
- Akreditácia chemických laboratórií
- Validácia chemických metód
- Validácia softvéru
- Kvantifikácia neistoty v analytických meraníach
- Akreditácia mikrobiologických
laboratórií
- Metrológia v chémii
- Vzorkovanie v analytickej chémii
- Zabezpečenie kvality výskumných a vývojových pracovísk.
- Certifikované referenčné materiály – cesta zabezpečenia nadväznosti.
V rámci ES sa v Bratislave zorganizovali tri medzinárodné rokovania:
- Comparability and Traceability,
1999
- Tréning metrológie v chémii, 2003
- Annual EURACHEM Meeting
and General Assembly, 2009.
J. Garaj
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K životnému jubileu Ing. Miloša Revúsa,
„Pracovitosť, otvorenosť, prajnosť“
Dňa 24. novembra 2009 sa
v živote plnom
elánu a životného optimizmu
dožil 80 rokov
Ing. Miloš Revús,
bývalý vedúci
Vedecko-výskumnej základne (VVZ-ky)
n.p. Slovnaft, jeden zo zaslúžilých slovenských odborníkov v oblasti spracovania ropy a petrochémie.
Narodil sa v Ďanovej, okres Martin.
Gymnázium absolvoval v Martine v roku
1949 a vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1953 na Chemickej fakulte
SVŠT v Bratislave, odbor spracovania
ropy a petrochémie u prof. Veselého. Po
skončení vysokoškolských štúdií nastúpil
pracovať ako mladý inžinier do podniku Petrochema Dubová na umiestenku.
Pred odchodom na základnú vojenskú
prezenčnú službu v roku 1953 prešiel
pracovať do národného podniku Slovnaft
Bratislava, ktorý sa v tom čase nachádzal
ešte na území starej Apollky.
V Slovnafte prešiel Ing. Revús nasledovnými funkciami: v rámci Centrálneho
laboratória zastával funkciu referenta pre
VaZN (po inžinierovi Královičovi), neskôr sa podieľal na riešení problémov
odsírovania benzínu a na problematike
využitia gudrónov. V tomto čase mu
bola udelená prvá patentová listina č.
93765 pod názvom: „Spôsob odstránenia
sírnych korozívnych látok rozpustených
v benzínových frakciách“, ktorej spoluautorom bol Ing. Ľudovít Brezula. Bol
to prvý patent, udelený v Slovnafte po 2.
svetovej vojne. Z Centrálneho laboratória
odišiel Ing. Revús pracovať do nového
závodu ako technológ. V tejto funkcii sa
zúčastnil nábehu Rozpúšťadlovej parafínky. Neskôr sa stal vedúcim prevádzky
Selektívna rafinácia a Horúci kontakt.
Potom opäť prešiel na funkciu technológa nového závodu. V roku 1963
prešiel do Odboru technickej kontroly
ako vedúci vstupnej kontroly. Koncom
roka 1967 zastupoval vedúceho odboru
technickej kontroly a v polovici roku

1968 bol menovaný do funkcie vedúceho
tohto odboru. Pod jeho vedením začal
sa zabezpečovať kvalitatívny prechod z
Odboru technickej kontroly na Odbor
riadenia kvality. Už počas tejto práce sa
aktívne zaoberal výskumnou činnosťou
a organizovaním výskumu v rámci n.p.
Slovnaft. Aj na základe jeho iniciatívy sa
prebudovalo Centrálne laboratórium na
Vedecko-výskumnú základňu podniku.
Na základe dosahovaných výsledkov bol
v roku 1975 Ing. M. Revús menovaný
za vedúceho VVZ. Pod jeho vedením
sa VVZ-ka stala významnou súčasťou
podniku, v ktorej vyrástol rad vedeckých
a výskumných kádrov, ktorých vymenovanie by si žiadalo mnoho miesta. VVZka udržiavala v tom čase dobré odborné
kontakty s odbornými pracoviskami v
rámci bývalej Československej republiky
ako aj v zahraničí, o čom svedčia mnohé
autorské osvedčenia, udelené kolektívu
pracovníkov VVZ-ky, Slovnaftu a spolupracujúcim organizáciám. Možno tu
spomenúť napríklad autorské osvedčenie
č. 2312565 z roku 1987 „Radiačný had
pre pyrolýzu kvapalných uhľovodíkov“,
ktorý bol udelený kolektívu VVZ-ky,
Slovnaftu a VÚCHZ Brno a autorské
osvedčenie, udelené v ZSSR pod číslom
1498765 „Spôsob získania alifatických
a/alebo nenasýtených epoxizlúčenín s 2080 atómami uhlíka“. Nie je účelom tejto
zdravice vymenovať všetky ďalšie patenty. Preto iba spomenieme, že celkový
počet udelených autorských osvedčení
Ing. M. Revúsovi je 55 a počet zlepšovacích návrhov presiahol cez 100. Ako
spoluautor významných riešení získal
niekoľkokrát popredné umiestnenia v celoštátnych súťažiach „Za úsporu surovín,
kovov a materiálov“ a „Za úsporu palív
a energií“.
Ing. M. Revús je autorom resp. spoluautorom radu významných vedeckých a
výskumných článkov, publikovaných v
rôznych periodikách.
V roku 1983 bol Ing. M. Revús preložený na nové pracovisko – za vedúceho Odboru obrany a ochrany. Aj
tu jeho progresívny duch zavádzal do

práce najnovšie vymoženosti techniky a
technológie a nové formy práce. V roku
1991 odišiel Ing. Revús do dôchodku,
ale naďalej je činný v spoločenských
organizáciách a svoj voľný čas využíva
na pomoc tým organizáciám, v ktorých
pracoval počas aktívnej činnosti.
Dlhoročná práca Ing. Miloša Revúsa v
chémii na Slovensku je komplexná, keď
okrem výskumnej a organizačnej činnosti sa vyznačovala i spoločenskou angažovanosťou. V rokoch 1958 – 1964 bol
členom Predsedníctva krajského odborového zväzu chemického a celulózo-papierenského priemyslu. Z tejto funkcie bol
poverený oživiť prácu pobočky Vedeckotechnickej spoločnosti v Slovnafte, kde
pôsobil vo funkcii predsedu viac ako
30 rokov. Pod jeho vedením sa pobočka
tejto organizácie rozrástla, zaviedli sa
nové formy práce, vytvorili sa odborné
skupiny, zorganizoval sa rad odborných
podujatí s podnikovým, celoštátnym i
medzinárodným významom. Táto činnosť úspešne pokračuje aj po transformácii Vedecko-technickej spoločnosti po
roku 1989 až dodnes.
V súčasnosti je Ing. M. Revús predsedom Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie a zaslúžil sa o spoluprácu s
Českou spoločnosťou průmyslové chemie,
so Slovenskou chemickou spoločnosťou a
Českou chemickou spoločnosťou.
Podľa starej pravdy nie je človek starý
dovtedy, kým sa zaujíma o všetko nové a
kým dokáže akceptovať názory ľudí okolo
seba, niekedy aj odlišné od jeho. Platí to
aj o Ing. M. Revúsovi. Má nielen znalosti,
skúsenosti a nadhľad, daný vekom a praxou, ale i neobyčajnú energiu, aktivitu a
invenčnosť, ktoré vie rozdávať aj iným.
Myslím, že „Pracovitosť, otvorenosť, prajnosť“ je viac ako pravdivým životným
krédom pána Ing. M. Revúsa.
Všetci priatelia, bývalí spolupracovníci i známi mu prajeme do ďalších
rokov pevné zdravie a optimizmus, spokojnosť s výsledkami svojich odchovancov a v súkromnom živote veľa pohody
a radosti.
M. Melník
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Najnovšie riešenia pre analýzu vôd

Systémový fotometer alebo univerzálny spektrofotometer?
Zvoľte si oboje.
Dobrá správa pre zaneprázdnených
odborníkov a špecialistov: Nové spektrofotometre Spectroquant® Pharo
100 (VIS) a Pharo 300 (UV/VIS) sa
teraz dodávajú naprogramované s
kompletným sortimentom testovacích
súprav Spectroquant®. Užívatelia si
tak môžu vyberať spomedzi viac než
150 hotových kyvetových testov, alebo
cenovo výhodnejších reagenčných testov Spectroquant®.
Vďaka kódovaniu všetkých kyvetových
aj reagenčných testov a čítačke
čiarového kódu integrovanej priamo
v spektrofotometri prebieha výber
metódy z pamäte prístroja úplne automaticky. Systém rovnako jednoducho,
vďaka automatickému rozpoznávaniu vloženej kyvety umožňuje voliť
rozsahy merania a formy vyjadrenia
výsledku. A keďže systém umožňuje
tiež naprogramovať užívateľovi svoje
vlastné metódy, zaznamenávať spektrá, kinetické profily a vykonávať

merania pri viacerých vlnových
dĺžkach, možnosti spektrofotometrov
Spectroquant® Pharo pre každodennú
analýzu sú neobmedzené. Veľký
grafický displej a intuitívna navigácia
v menu sú navrhnuté pre maximálne
zjednodušenie obsluhy, pričom aktualizácia prístrojov novými metódami
alebo novou verziou softwérového
vybavenia už nemôže byť ľahšia: jednoducho si ich zdarma stiahnite z
internetových stránok firmy Merck do
vášho počítača, a potom ich preneste
pomocou flash disku cez USB port
priamo do prístroja. Rovnako jednoduchá je aj práca z nameranými
výsledkami.
Chcete vidieť nové spektrofotometre
Spectroquant® Pharo 100 a Pharo
300 v činnosti?
Pozrite si demonštračné video na:
www.merck-chemicals.com/pharovideo.

Aká je voda?

Kolorimetrické testovacie súpravy firmy Merck vám to povedia
do jednej minúty
Analyzujte vzorky vody v priebehu sekúnd.
S kolorimetrickými testami od firmy
Merck môžu dokonca aj príležitostní
užívatelia analyzovať vzorky vody
na mieste odberu už za 60 sekúnd
– ľahko a presne. Certifikované súpravy
majú životnosť tri roky a obsahujú
všetky reagencie, ktoré potrebujete.
Praktické balenia náhradných reagencií
vám neskôr ušetria peniaze. Trvanlivé
a jemne graduované farebné škály a
porovnávacie disky sú navrhnuté pre dlhodobé používanie.
Pre potreby merania stredných až vyšších
koncentrácií sú testovacie súpravy
Microquant® nielen neporaziteľné – ale
teraz aj nerozbitné. Vialky sú plastové,
nie sklenené – čo je veľká výhoda, ak
pracujete v procese výroby potravín.

Súprava Microquant® funguje na
princípe prechádzajúceho svetla, čím je
ideálna pre mierne zakalené alebo zafarbené vzorky bez nutnosti ďaľšej úpravy
vzorky. Je teda vhodná na použitie v
priemysle ale tak isto aj pre meranie
napr. balených vôd, v energetike ana
kontrolu odpadovej vody.
Pre veľmi nízke až stredné koncentrácie v pitnej vode sú určené testovacie
súpravy Aquaquant®. Vysoká citlivosť
týchto testov je výsledkom použitia
meracích kyviet s extrémne dlhou
optickou dráhou. Testovacie súpravy
Aquaquant® o svojimi farebnými
škálami najvyššej kvality a jemne graduovanými farebnými odtieňmi umožňujú
presnú analýzu až do úrovne ppb.

Detailné informácie získate na:
www.merck-chemicals.com/colorimetric-testkits
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Chopte sa výhod ktoré Vám ponúka kontinuálna inovácia

Nové skrutkovacie uzávery pre kyvetové testy Spectroquant®
Nový jednodielny dizajn uzáverov zaisťuje vyššiu bezpečnosť a ľahké
používanie.
Pracujete v oblasti analýzy odpadových
vôd v chemickom, technickom alebo
potravinárskom a nápojárskom priemysle, alebo v oblasti kontroly výroby
alebo analýzy pitnej vody? Ak áno,
pravdepodobne viete, že naše fotometrické testovacie súpravy a prístroje
poskytujú presné výsledky kdekoľvek a
kedykoľvek ich potrebujete.
Vďaka novým skrutkovacím uzáverom,
vyrobeným z jedného kusa, sú naše
kyvetové testy Spectroquant® teraz
ešte bezpečnejšie a výhodnejšie než
kedykoľvek predtým. Zatiaľ čo iní výrobcovia používajú ako materiál uzáverov
polypropylén (PP), naše nové uzávery sú

vyrobené z polyvinylidénfluoridu (PVDF),
ktorý je oveľa odolnejší voči chemikáliám
používaným v rozkladných procedúrach.
To znamená, že ingrediencie testov
(napr. kyselina chrómsírová z testov na
chemickú spotrebu kyslíka (ChSK)) nenapádajú materiál uzáveru a neohrozujú
vašu laboratórnu prácu. Vzorky napájacej
vody do kotlov tiež nie sú problém: Nové
vnútorné tesnenie zabraňuje strate obsahu kyvety v priebehu rozkladu a PVDF
materiál znáša teploty až do 140 °C. Aby
sa uzávery ľahko odskrutkovávali, pridali
sme rozšírenú vrúbkovanú obvodovú plochu, ktorá umožňuje ľahšie uchopenie a
otáčanie uzáverov.

1RYpVSHNWURIRWRPHWUH
V\VWpPX6SHFWURTXDQW

3KDURD3KDUR
899,66SHNWUXP,5

3KDUR
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1LHMHG{OHØLWpîLFKFHWHSURJUDPRYDď9DÖHYODVWQpPHWyG\PHUDďNRQFHQWUiFLHDOHER
DEVRUEDQFLH]D]QDPHQiYDďVSHNWUiNLQHWLFNpSURILO\DOHERY\NRQiYDďÖSHFLiOQH
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1DYLDF P{ØHWH Y\XØLď YÖHWN\ YÝKRG\ V\VWpPRYpKR IRWRPHWUD 6SHFWURTXDQW DNR
QDSUtNODG SUtVWURMRP SRGSRURYDQÝ UHØLP ]DLVWHQLD NYDOLW\ DQDO\WLFNHM SUiFH $4$
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Chemická olympiáda

Najmladší zbierali medaily

C

ambridge a Oxford, dve vo svete dobre známe univerzitné mestá, boli hostiteľskými mestami 41. medzinárodnej chemickej olympiády (MChO), ktorá sa
tu konala v dňoch 18. až 27. júla 2009. Hlavným organizátorom bola univerzita v Cambridge, ktorá v roku 2009
slávila 800. výročie svojho založenia. Spoluorganizátormi
boli univerzita v Oxforde a Kráľovská chemická spoločnosť.
Na súťaži sa zúčastnilo 255 žiakov zo 64 krajín z piatich
kontinentov.
Keď sme poslali prihlášky našich študentov na 41. MChO,
organizátori nás upozornili, že sme sa pri jednom žiakovi
zrejme pomýlili a uviedli sme chybne rok jeho narodenia.
Odpovedali sme, že sme sa nepomýlili a Dominik Štefanko sa
skutočne narodil v decembri 1995 a v čase súťaže mal trinásť
a pol roka. Bola to výnimočná udalosť v celej histórii MChO.
Podľa pravidiel MChO musí mať súťažiaci 1. júla v roku
konania súťaže menej ako 20 rokov a spravidla sa na MChO
zúčastňujú žiaci, ktorí majú 17 až 19 rokov. V tomto roku
bolo slovenské družstvo najmladšie spomedzi všetkých družstiev Slovenska, ktoré sa od roku 1993 zúčastnili na MCHO.
Priemerný vek družstva bol len 16,5 roka a tvorili ho jeden
žiak základnej školy, dvaja žiaci 2. ročníka štvorročného
gymnázia a jeden žiak 3. ročníka. Napriek tomu družstvo
získalo tri medaily (jednu striebornú a dve bronzové), pričom
najmladší žiak získal striebornú medailu a len pol boda ho
delilo od zlatej medaily.
Výsledky našich žiakov na 41. MChO:
Dominik Štefanko
Ladislav Hovan
Pavol Ondrisek
Marek Vician

Gymnázium Levice
Gymnázium Košice
Gymnázium Prievidza
Gymnázium Prievidza

strieborná medaila
bronzová medaila
bronzová medaila
diplom za účasť

Praktická časť súťaže bola v utorok 21. 7. 2009 a trvala
5 hodín. Obsahovala tri praktické úlohy. Teoretická časť
súťaže sa konala vo štvrtok 23. 7. 2009 a trvala tiež 5 hodín.
Obsahovala 6 teoretických úloh, z ktorých každá pozostávala
z viacerých čiastkových úloh. Súťažné úlohy preložili do slovenčiny učitelia sprevádzajúci slovenské družstvo a ich úplné
znenie je uverejnené na internetovej stránke www.iuventa.sk/
olympiády/CHO/Medzinárodná chemická olympiáda. Súťaž
bola mimoriadne náročná a vyžadovala si nielen vedomosti a
laboratórne zručnosti, ale aj psychickú odolnosť.
Za odbornú prípravu žiakov zodpovedalo predsedníctvo
Slovenskej komisie Chemickej olympiády (ChO), menovite
RNDr. Anton Sirota PhD., predseda Slovenskej komisie ChO,
organizačne ju zabezpečovala IUVENTA a Medzinárodné informačné centrum MChO a pomáhali pri nej učitelia chémie
na uvedených gymnáziách, ale najmä učitelia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave. Pri príprave žiakov sa vychádzalo z
prípravných úloh, ktoré organizátor v zmysle pravidiel poslal
každej zúčastňujúcej sa krajine.
Základom pre výber žiakov bolo celoštátne kolo ChO,
ktoré sa konalo v marci 2009 na Gymnáziu VBN v Prievidzi
a Združenej strednej škole v Novákoch. Prví jedenásti žiaci
boli pozvaní na týždenné sústredenie do Bratislavy v apríli
2009, ktoré bolo zamerané na teoretickú prípravu a na základe výsledkov testovania sa do druhého sústredenia vybrali
siedmi žiaci. Druhé sústredenie sa konalo v máji 2009 v
Bratislave a bolo zamerané na praktickú prípravu. Do tretieho sústredenia začiatkom júla 2009 postúpili piati žiaci,
z ktorých sa na základe výsledkov v teoretickej a praktickej
časti vybrali štyria reprezentanti Slovenska na 41. MChO.
Uvedené tri sústredenia trvali spolu 14 dní a dodržali sa tým
pravidlá súťaže.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie medailí účastníkom
41. MChO sa konalo 26. 7. 2009 v neobvyklom prostredí, a
to v prekrásnej gotickej kaplnke v King‘s College. 41. MChO
mala vysoký spoločenský kredit. Na slávnostnom otvorení
a ukončení olympiády sa zúčastnili a predniesli prejavy
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významné osobnosti, medzi nimi minister školstva, rektor
univerzity, prezident Kráľovskej chemickej spoločnosti a na
záver aj nositeľ Nobelovej ceny.
Pri hodnotení úspechov, či neúspechov našich žiakov na
medzinárodných súťažiach treba vychádzať zo súčasného
postavenia chémie na stredných školách. Obmedzovanie vyučovania chémie a jej ochudobňovanie o laboratórne pokusy,
šikanovanie škôl za prechovávanie niektorých chemikálií,
ktoré sa bežne používajú pri laboratórnych pokusoch, vytváranie nepriateľskej atmosféry voči chémii ako prírodovednému predmetu – to všetko dláždi cestu do chemického
pekla. Európa sa môže čoskoro dožiť toho, že chémiu v nej
budú zabezpečovať odborníci z Ázie.

Naši medailisti na nádvorí v King‘s College.
Zľava: Pavol Ondrisek , Dominik Štefanko a Ladislav Hovan

Dominik Štefanko nechce veriť, že práve získal striebornú medailu.

Cesta, ktorú nastúpili krajiny najmä juhovýchodnej Ázie,
je progresívna, až agresívna. Alebo si máme myslieť, že
mladí ľudia v tejto časti sveta sú v chémii nadanejší a talentovanejší? Je to normálne, aby medzi prvými pätnástimi krajinami na 41. MChO bolo deväť krajín z Ázie a medzi prvými
šiestimi krajinami až päť z juhovýchodnej Ázie? Pravda je asi
taká, že sa v týchto krajinách chemické vzdelávanie podporuje v takej miere, o akej Európa môže len snívať.
Vystúpenie našich žiakov na 41. MChO možno hodnotiť
ešte stále ako výrazný úspech. Ešte viac nás môže tešiť, že
tento úspech nie je náhodný. Veď len za posledných 10 rokov
získali naši žiaci na MCHO celkom 38 z možných 40 medailí,
z toho 5 zlatých medailí, 17 strieborných a 16 bronzových
medailí. Svedčí to o veľkom nadaní a potenciáli, ktorý je
skrytý v našich mladých ľuďoch a o vynikajúcej práci celej
plejády učiteľov, ktorí sa angažujú v tejto oblasti a sú ochotní
vyhľadávať talentovaných žiakov v chémii. A tomu napomáha aj Chemická olympiáda na Slovensku.
A. Sirota

Chemická olympiáda

32. ročník Letnej školy úspešných riešiteľov
chemickej olympiády - Bratislava 2009

L

etná škola úspešných riešiteľov chemickej olympiády kategórie B a C sa v roku 2009 preniesla do
vysokoškolských priestorov Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
Fakulty poskytli mladým chemickým adeptom v dňoch 12.
- 25. júla 2009 nielen svoje priestory, t.j. prednáškové miestnosti a laboratória, ale aj učiteľov a technických pracovníkov.
Na organizácii LŠ sa
podieľali aj kolegovia z Pedagogickej
fakulty TU v Trnave.
Treba aj pripomenúť, že pôvodne
mala LŠ zorganizovať SPŠ Márie
Curie Sklodowskej
vo Svite.
Záujem o získanie nových poznatkov a laboratórnych
zručností z chémie
prejavilo 32 žiakov stredných škôl
z clého Slovenska,
predovšetkým
úspešných riešiteľov
CHO. Vysokoškolskí
učitelia si pochvaľovali atmosféru, zvedavosť a priateľskú
súťaživosť svojich
najmladších kolegov. Veď väčšina z
nich so záujmom riešila úlohy, ktoré sa svojou obtiažnosťou
preberajú v druhom až treťom ročníku VŠ. Ak sa nám v minulosti zdalo, že sa záujem o chémiu medzi žiakmi stráca, po
tohtoročnej LŠ môžeme konštatovať, že budeme mať koho
poslať na medzinárodnú súťaž. A už na tomto mieste treba
poďakovať stredoškolským učiteľom, ktorí sa tejto nadanej
mládeži venujú nielen dva týždne, ale aj niekoľko rokov. Bez
ich pomoci a záujmu o rozvoj svojej disciplíny by úroveň
LŠ bola oveľa nižšia. Ako bude možné zistiť z priložených
tabuliek, v niektorých gymnáziách si žiaci podávajú štafetu
– starší žiaci sa zapájajú do výuky svojich mladších kamarátov. Navyše, všetci veľmi radi experimentujú – a tu je už
potrebná učiteľská zanietenosť, čo vôbec nie je v súčasnosti
ľahké. Veď treba dodržiavať veľké množstvo opatrení, ktoré
akoby chceli „vyhnať chémiu zo škôl“. Toto je však už námet
na iný článok.
Poďakujme tentoraz aj VŠ učiteľom, ktorí sa venovali mladým olympionikom bez nároku na odmenu. Vybrané problémy
z anorganickej chémie prezentovali Ing. Miroslav Tatarko,
PhD. a RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. a z biochémie Ing. Boris
Lakatoš, PhD. Prednášky, semináre a cvičenia z organickej
chémie viedli: RNDr. Branislav Horváth, PhD., Mgr. Lucia
Lintnerová, Doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD., Doc. Ing.
Mária Mečiarová, PhD., RNDr. Veronika Poláčková, PhD.,
Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc., PhDr. Ivica Sigmundová,
PhD., Doc. RNDr. Radovan Šebesta, PhD., a Mgr. Andrea
Škvorcová. Metódam analytickej chémie sa venovali Ing.
Pavel Majek, CSc. a RNDr. Pvol Tarapčík, CSc. Fyzikálnu
chémiu priblížil olympionikom Doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
Učitelia si okrem prednášok, seminárov a cvičení pripravili

pre žiakov aj krátke testy, na základe ktorých bolo možné
určiť úspešnosť súťažiacich.
Súťažiaci v kategórii B:
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

Priezvisko, meno
Samuel Beznák
Dušan Bortňák
Lucia Bučková
Marek Buchman
Tatiana Ďurkovičová
Katarína Jankovičová
Dorota Kaščáková
Michal Krčík
Martin Kučera
Tomáš Pastierik
Ferdinand Sasváry
Lenka Sedláčková
Lenka Sepešiová
Silvia Szatmáryová
Monika Vypušťáková

Názov a adresa školy
gymn. Dubnica n/Váhom
gymn. Prešov
gymn. Piešťany
gymn. Bratislava
gymn. Bratislava
gymn. Bratislava
gymn. Prešov
gymn. Prievidza
gymn. Nitra
gymn. Prievdza
gymn. Šahy
gymn. Piešťany
gymn. Prešov
gymn. Michaľany
gymn. Prešov

Umiestnenie
2. miesto

Názov a adresa školy
gymn. Prešov
gymn. Prešov
gymn. Piešťany
gymn. Bratislava
gymn. Bratislava
gymn. Bratislava
gymn. Prešov
gymn. Prievidza
gymn. Nitra
gymn. Prievdza
gymn. Sobrance
gymn. Prešov
gymn. Prievidza
ZŠ Sobrance
gymn. Ružomberok
gymn. Prievidza
gymn. Púchov

Umiestnenie

1. miesto

3. miesto

Súťažiaci v kategórii C:
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Priezvisko, meno
Veronika Bilanovičová
Dávid Blaško
Dávid Blaško
Sára Hrabovská
Monika Klčová
Martin Kocmánek
Iveta Kršková
Roman Kučera
Radovan Lechman
Matúš Matisko
Michaela Ovadová
Gašpar Dan Pleceník
Jozef Prieboj
Marián Suranič
Ivana Vasarábová
Veronika Verníčková
Martin Vozárik

1. miesto

3. miesto

2. miesto

Patrí sa spomenúť aj voľnočasové aktivity, ktoré organizovali Mgr. Katarína Javorová a Mgr. Eva Kostolányiová. Po
skončení cvičení či prednášok si mohli žiaci zahrať volejbal
na ihrisku Študentského domova Družba, kde boli ubytovaní.
Mohým však viac vyhovovalo prediskutovanie problémov,
ktoré cez deň riešili. Cez víkend si prezreli pamätihodnosti
Bratislavy, ale lákali ich aj obchodné centrá. Navyše si určite dlho budú spomínať na silnú búrku, ktorej len o malú
chvíľu ušli pri návrate zo Železnej studničky, kde si pripravili opekačku, ako aj zháňanie repelentu proti premnoženým
komárom. Občas sa večer všetci svorne stretli pri premietaní
zaujímavého filmu. A že si počas dvoch spoločne strávených týždňov našli dobrých kamarátov bolo evidentné pri
lúčení, keď si viacerí sľúbili stretávať sa a riešiť problémy
na „webe“.
Nakoniec sa patrí poďakovať sponzorom LŠ, inak by sme
sa s väčšinou mladých olympionikov nestretli, kvôli vysokému účastníckemu poplatku, a to: Prírodovedeckej fakulte
UK v Bratislave, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Slovnaftu, Iuvente, Synkole, NCHZ
v Novákoch a v neposlednej miere Slovenskej chemickej
spoločnosti. O jej záujme svedčí aj fakt, že sa slávnostného
vyhodnotenia LŠ zúčastnil aj predseda SCHS - RNDr. Milan
Drábik, CSc., ktorý vo svojom príhovore veľmi pozitívne
hodnotil snahu najmladších kolegov a zároveň im priblížil
aktivity SCHS a ponúkol im členstvo v SCHS.
Dovidenia na 33. ročníku LŠ.
E. Kostolányiová, K. Javorová, M. Sališová
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Legislatíva

Obmedzenie a zákaz určitých chemických
látok, prípravkov a výrobkov
Mária PORUBSKÁ
UKF v Nitre, FPV, Katedra chémie
Tr. A. Hlinku l, 949 74 Nitra
pozobor@zoznam.sk
Účel a rozsah regulácie
V súlade s účelom REACH1 chrániť
zdravie a životné prostredie pred nežiaducimi účinkami niektorých chemických látok sa ponecháva ich obmedzenie alebo zákaz. Ide o látky zaradené
do kategórie vybraných nebezpečných
chemických látok. Obmedzenia sa vzťahujú na chemické látky ako také, látky
obsiahnuté v prípravkoch alebo výrobkoch, ktorých výroba, uvedenie na
trh alebo používanie sú obmedzené na
určité použitie. Sú uvedené v zozname
vybraných nebezpečných chemických
látok a nebezpečných chemických prípravkov, známym ako vyhláška MH SR
č. 67/2002 Z. z.. v znení neskorších doplnkov. Dosiaľ existujúce obmedzenia
sú platné aj systéme REACH, ktorý ich
automaticky preberá ako Prílohu XVII:
Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a
používania určitých nebezpečných látok, prípravkov a výrobkov a obsahuje
látky, do uvedenej vyhlášky zahrnuté
pred 1. júnom 2009.
Obmedzenia sa nevzťahujú na výrobu, uvádzanie na trh a používanie
látok vo vedeckom výskume a vývoji.
Príloha XVII uvádza, či sa obmedzenie
nevzťahuje na technologicky orientovaný výskum a vývoj, ako aj maximálne prípustné množstvá.
Pre látky ako také, látky v prípravku
alebo vo výrobku, klasifikované ako
karcinogény, mutagény alebo poškodzujúce reprodukciu kategórie 1 alebo
2 a ktoré by spotrebitelia mohli použiť
a pre ktoré Komisia EÚ navrhla obmedzenie spotrebiteľského použitia, sa
príloha XVII primerane upraví.
Vytváranie zoznamu zakázaných a
obmedzených látok
Zoznam sa v súlade s legislatívou
EÚ postupne dopĺňal podľa výsledkov
výskumu a zhromažďovania informácií
z toxikologických štúdií. Išlo teda o zoznam otvorený. Tento zoznam obsahuje
druhy látok a prípravkov s uvedením
obmedzenia alebo zákazu. Je pomerne
rozsiahly a tu pre názornosť uvedieme
len vybrané prípady.
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Látka - prípravok

Obmedzenie - zákaz

Polychlórované bifenyly a terfenyly
a prípravky s ich obsahom viac
ako 0,005 %
Polychlórované bifenyly a terfenyly
a prípravky s ich obsahom viac
ako 0,005 %
Tris(2,3-dibrómpropyl)fosfát

Zákaz uvádzať na trh výrobky s ich obsahom napr. ako náplne
strojov a zariadení
Zákaz použitia ako hnací plyn v aerosólových rozprašovačoch

Benzén

Azbest: krocidolit, amosit, antofylit, aktinolit, tremolit, chryzotil
Polybrómované bifenyly
2-naftylamín a jeho soli
Benzidín a jeho soli
Uhličitany a sírany olova

Ortuť a jej zlúčeniny

Arzén a jeho zlúčeniny

Organociničité zlúčeniny

Pentachlórfenol, jeho soli a estery

Kadmium a jeho zlúčeniny

Nikel a jeho zlúčeniny
Karcinogénne látky a prípravky,
karcinogény kat. 1 a 2 ; R45 Môže
spôsobiť rakovinu; R49 Môže
spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí
Mutagénne látky kat. 1 a 2 ; R46
Môže spôsobiť dedičné genetické
poškodenie
Látky poškodzujúce reprodukciu
kat. 1 a 2; R60 Môže poškodiť
plodnosť; R61 Môže spôsobiť
poškodenie nenarodeného dieťaťa

Zákaz použitia na úpravu textilných výrobkov prichádzajúcich do
kontaktu s pokožkou
- Zákaz obsahu nad 0,1% hm. v látkach a prípravkoch
predávaných verejnosti; - Zákaz obsahu v hračkách nad 5 mg/
kg;Neplatí pre motorové palivá, priemyselné použitie v uzavretých
systémoch a odpady (osobitný zákon)
Zákaz; existujúce výrobky obsahujúce azbest sa mohli prechodne
užívať ešte do konca r.2004
Zákaz použitia na úpravu textilných výrobkov prichádzajúcich do
kontaktu s pokožkou
Zákaz obsahu nad 0,1% hm. v látkach a prípravkoch
predávaných verejnosti; neplatí pre priemyselnú výrobu v uzavretých systémoch
Zákaz použitia do náterových hmôt; neplatí pre náterové hmoty
na reštaurovanie a údržbu umeleckých diel, historických budov a
interiérov
- Zákaz použitia na ochranu dreva, impregnáciu textilu, na
zabránenie usadzovania mikroorganizmov, na úpravu vôd;obmedzenie obsahu v alkalických mangánových batériách na
0,05% hm. resp. 0,025% hm. podľa podmienok použitia
Zákaz na ochranu pred usadzovaním mikroorganizmov na zariadeniach ponorených vo vode, ochranu dreva a priemyselnú úpravu
vody; výnimka pre niektoré priemyselné aplikácie
Zákaz použitia do náterov s proti hnilobným účinkom na
malé lode, rybárske chovné potreby a zariadenia ponorené do
vody;neplatí pre iné použitie, avšak musí ísť o balenie 20 l s
vylúčením predaja verejnosti
- Zákaz obsahu nad 0,1% hm. v látkach a prípravkoch
predávaných verejnosti; - Zákaz obsahu v textilných výrobkoch v
kontakte s pokožkou;neplatí pre priemyselné použitie
Zákaz použitia na farbenie a stabilizáciu plastovývh výrobkov,
povrchovú úpravu kovových súčastí pre niektoré odvetvia;
výnimky podrobne uvedené vo vyhláške
Obmedzenie obsahu Ni v náušniciach, pearcingoch, opaskoch,
prackách apod
Zákaz predávať verejnosti s obsahom nad 0,1%.
Výnimky:
1. humánne a veterinárne liečivá
2. kozmetické výrobky
3. motorové palivá
4. ropné výrobky určené ako palivo mobilných alebo stacionárnych spaľovacích zariadení
5. palivá predávané v uzavretých obaloch
6. farby používané umelcami.

Ostatným doplnením zoznamu2 je vyhláška MH SR č. 40/2007 Z.z., podľa ktorej
sa s účinnosťou od 3. apríla 2009 nesmie na trh uvádzať:
Látka - prípravok

Obmedzenie - zákaz

Ortuť

Zákaz uvádzať na trh
a) v teplomeroch určených na meranie telesnej teploty
b) v iných meracích prístrojoch určených na predaj spotrebiteľovi,
napr. manometre, barometre, stygmomanometre, teplomery iné
ako na meranie telesnej teploty;neplatí pre prístroje vyrobené pred
3. októbrom 1957 a barometre vyrobené do 3. októbra 2009

Všetky použitia ktoré nie sú
obmedzené, sú v rámci REACH povolené, s výnimkou ak je látka navrhnutá
na autorizáciu. Návrhy na obmedzenia
na úrovni Spoločenstva spracuje členský
štát alebo agentúra vo forme dokumentácie, ktorá dokazuje riziko pre zdravie
ľudí a životné prostredie a navrhuje

primerané opatrenia na zníženie rizika.
Zaradeniu látky alebo prípravku do
zoznamu zakázaných a obmedzených
látok predchádza dlhšia procedúra,
skúmajú sa návrhy a názory všetkých
členských štátov EÚ. Argumenty musia
byť doložené vierohodnými vedeckými
výsledkami.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a
obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES
a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č.793/93 a nariadenia Komisie (ES) č.1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS a 2000/21/ES.
Úradný vestník Európskej únie L 396 z 30. 12.2006.
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:SK:HTML
2 Vyhláška MH SR č. 67/2002 Z. z..

Jubilanti

K sedemdesiatke
Vierky Chrástovej
Milá Vierka,
Tvoje významné životné jubileum Ťa zastihlo v plnej sviežosti
(pozri obrázok) čomu
sa aj my veľmi tešíme
a čo tiež potvrdzuje,
že Tvoj biologický
čas prebieha omnoho pomalšie ako ten
astronomický...
V toku týchto rokov si prešla dlhú
a úspešnú dráhu svojho profesionálneho života v oblasti makromolekulovej chémie, na ktorú si priložila i svoje
kamienky. Tieto kamienky si začala
klásť takmer hneď po skončení štúdia
a internej ašpirantúry na CHTF SVŠT
(teraz FCHPT STU) v roku 1969 a nástupe do reálneho života postupne ako
asistentka, odborná asistentka a od roku
1984 ako docentka. So zanietením si
začala viesť aj prednášky z makromolekulovej chémie, so stálym záujmom
o zveľaďovanie a aktualizovanie tohto
predmetu o nové poznatky, čo potvrdzuje Tvoja iniciatíva a účasť na viacnásobnom doplňovaní a prepracovaní
skrípt z tohto predmetu. Ceníme si aj
Tvoju aktívnu účasť pri vedení seminárov a laboratórnych cvičení, ktoré významne ozrejmujú a doplňujú poznatky
študentov.
Okolo päťdesiat študentov sa podriadilo Tvojmu vedeniu ich diplomovej
či bakalárskej práce. Môže Ťa tešiť
aj dobrý pocit, že viacerí absolventi
týchto prác zastávajú významné postavenia v praktickom živote. Tvoje
odborné skúsenosti využili aj zostavovatelia komisií pre štátne záverečné
skúšky ako aj obhajoby CSc. resp. PhD.
prác na FCHPT STU ale aj na ČVUT.
Z historického hľadiska si sa stala
treťou zodpovednou pedagogičkou za
základné prednášky z makromolekulovej chémie, odkedy sa v Bratislave
začali prednášať našim nestorom makromolekulovej chémie na Slovensku
Profesorom Jurajom Gašperíkom v roku
1938. Druhou nositeľkou tejto úlohy
bola Prof. Darina Mikulášová, DrSc.,
ktorá Ti iste bola aj dobrým vzorom,
a od roku 1984 práve Ty si donedávna
úspešne plnila túto úlohu.
Ani vysokoškolské funkcie Ťa neobišli, zastávala si funkciu vedúcej
Oddelenia plastických látok a kaučuku
v rokoch 1989 - 1991. Od roku 1991
do 2000 si bola zástupkyňou vedúceho
Katedry plastov a kaučuku na CHTFSTU.
Popri svojich pedagogických povinnostiach si nezanedbala ani experimentálnu výskumnú činnosť. Pracovala si v
oblasti syntézy polymérov v heterogén-

nych podmienkach a študovala si vlastnosti kopolymérov styrénu, pripravených emulznou polymerizáciou ako aj
modifikáciu izotaktického polypropylénu. Z týchto štúdií vzišli zaujímavé
poznatky o kopolymérových disperziách, ktoré sa využili aj v spolupráci
s praxou napr: pri formulovaní vodou
riediteľných farieb, tak aj pri získaní
podkladov pre rad patentových prihlášok alebo 65 odborných publikácií v
domácich a zahraničných časopisoch,
viac ako 80 príspevkov na konferenciách a 29 AO a patentov. Od roku 1994
si svoje vedecké aktivity využívala pri
vedení projektov VEGA.
Celou svojou odbornou činnosťou
si významne prispela k zveľaďovaniu
predmetu makromolekulová chémia
na Katedre plastov a kaučuku (teraz
Oddelenie plastov a kaučuku, Ústavu
polymérnych materiálov FCHPT-STU)
a svojou výskumnou činnosťou si priložila dôležité „kamienky“ aj k vedeckému profilovaniu pracoviska.
Ostáva nám ešte zaželať Ti, aby
si si aj naďalej udržovala svoju milú
priateľskú povahu, a aby si ešte
dlhé roky mohla byť oporou svojmu
manželovi, deťom a vnúčatám.
ŽIVIO - ŽIVIO
E. Borsig

Profesorovi RNDr.
Pavlovi Hrdlovičovi,
DrSc. k sedemdesiatke
Náš
spoločný kolega a
priateľ Zdenko
Maňásek hovorieval: “Čím si
starší tým máš
viac rokov..!“ a
tiež: „Ak máš
dvakrát pätnásť, je to práve devätnásť“.
Nuž, čas nezastavíš a na pleciach už
máš milý Paľo o niečo viac ako dvakrát
pätnásť... Pri spätnom pohľade sa nám
objaví trochu zakríknuté „ucho“, čerstvý absolvent Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského, ktorý práve
nastúpil do zamestnania do Laboratória
polymérov SAV, potom vojak základnej služby, neskôr vedecký ašpirant
a úspešný mladý vedec ktorý svoju
„CSc“, dizertáciu obhájil v Ústave makromolekulární chemie ČSAV v Prahe,
lebo tam bolo treba vysielať pozitívne
signály o úrovni práve sa etablujúceho
Ústavu polymérov SAV. Nasledovali
roky ďalšej intenzívnej práce, spočiatku v priestorovo veľmi stiesnenom
ústave, okorenené nekonečnými bojmi
o priestory, zháňaním nedostatkových
materiálov a ešte nedostatkovejších vedeckých prístrojov, „postdoktorandské“
študijné pobyty v USA, v Kanade a

vo Francúzsku, konštrukcia a stavba
„kolotočov“ na kontinuálne meranie
kinetiky fotochemických reakcií, ktoré
spôsobujú degradáciu polymérov s
cieľom chrániť polyméry pred týmito
samovoľnými procesmi pomocou účinných stabilizátorov. Výsledkom boli
doma vyvinuté a patentované svetelné
stabilizátory. Usiloval si sa vniknúť do
mechanizmu degradačných procesov
ako je prenos excitovaného tripletného
stavu karbonylových skupín na aditíva
pri degradácii polyvinylketónu a tiež
sledovať degradačný proces v polyméroch využitím veľmi citlivého systému:
stabilizátor typu HALS-fluoreskujúca
látka. Pri týchto aktivitách si si stíhal
ušetriť chvíle pre rodinné slasti aj starosti – v súčasnosti sústredené na tri
vnučky. Pod cieľavedomým vedením
manželky Nadi, si zvládol aj časovo i
fyzicky náročnú stavbu domu v rodných
Malackách a tiež nám Bratislavčanom
tažko pochopiteľné strasti mnohoročného cestovania do práce, turistiku,
lyžovanie, „orientačné pretekárčenie“ a
pritom všetkom vedenie schopného vedeckého tímu vrátane početných diplomantov a ašpirantov, či teraz doktorandov, spísanie a úspešná obhajoba doktorskej dizertácie v r. 1990, prednášky
a docentúra vo svojej „Alma Mater“
v r. 1992 a potom profesúra vo VUT
Brno v r. 2001, organizačná práca vo
vedení ústavu – jedno funkčné obdobie
ako zástupca riaditeľa a dve obdobia vo
funkcii riaditeľa, zlatá medaila Dionýza
Štúra SAV a Zlatá medaila Slovenskej
chemickej spoločnosti, organizovanie
viacerých vedeckých podujatí, osobitne
International Symposium on Advances
and Future of Macromolecular Science
na Štrbskom Plese v r. 1973, t.j. v časoch, ktoré takýmto aktivitám nepriali,
125 „karentovaných“ publikácií citovaných viac ako 500 krát, 40 patentov
a autorských osvedčení, početné prednášky na zahraničných sympóziách a
vedeckých pracoviskách. Tento stručný
výpočet mnoho napovie ale isto všetko
nevyjadrí. Za mnohým je pracovitá,
priateľská povaha, ktorá sa vyznačuje
typickým, oslobodzujúcim smiechom,
filozofia neprotivenia sa zlu, ochota pomáhať tým, čo to potrebujú, schopnosť
neantagonisticky klásť čo aj nepríjemné
otázky a trpezlivo vysvetľovať svoj názor. Trvalá politická neangažovanosť,
záujem o umenie – a starostlivosť o
svoju záhradku.
Ostáva nám, zapriať Ti milý Paľo
„mnoga ljeta“ v dobrom zdraví, spokojnsť a potešenie z realizovania nových vedeckých nápadov, rodinnej
pohody - a z napredovania svojich
vnúčat.
E. Borsig, D. Berek
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Ing. Ján Uhlár, CSc.,
60 rokov

Narodil sa 31. októbra 1949. Po skončení Strednej priemyselnej školy chemickej
v Nitre viedla jeho
cesta na Chemickotechnologickú fakultu SVŠT do Bratislavy s cieľom
zdokonaliť sa najmä v organickej chémii a technológii. Tu sa dostal do
kolektívu doc. Kalamára, CSc. ktorý ho
nasmeroval do oblasti chemikálií predlžujúcich život plastov a kaučukov - do
chémie antidegradantov. Antioxidantov
sa týkala aj jeho diplomová práca zameraná na alkyláciu fenolu izobuténom.
V tomto kolektíve sa stal aj prvýkrát v
roku 1974 spoluautorom prihlášky vynálezu (CS PV 3534-74 /AO 194274).
Dizertačnú prácu s témou syntéza difenylamínu so zameraním na vylepšenie katalytického systému obhájil pod
vedením Prof. Mikuláša Hrušovského,
DrSc. a doc. Jána Ilavského, DrSc..
Blízka realizácia veľkokapacitnej výrobnej jednotky antioxidantov v Šali
predurčila jeho ďalšie smerovanie a v
roku 1980 bol pri nábehu poloprevádzkovej výroby Antioxidantu CD (IPPD).
Tu prišiel do denného kontaktu s Prof.
Ing. Josefom Pašekom, DrSc. z Vysokej
školy chemicko-technologickej v Prahe
a jeho vynálezcovská činnosť sa dostala do vrcholných výkonov. Po úspešnom nábehu veľkokapacitnej jednotky
v Dusle bol ocenený vyznamenaním
na úrovni okresu Galanta. Jeho vynálezcovská činnosť sa rozšírila aj do
oblasti pesticídov, inhibítora vulkanizácie, prostriedkov na obaľovanie osív
a v rámci širšieho využívania surovín
aj na ekologický prostriedok na zimnú
údržbu pozemných komunikácií, ktorý
bol v roku 1992 odmenený striebornou
medailou na výstave vo Viedni.
Po spoločensko-hospodárskych zmenách, keď mnohé výskumné ústavy v
SR prestali existovať, podnikový výskum v Duslo, v tom období už ako
akciovej spoločnosti, prežíva a jubilant
sa venuje naďalej svojmu remeslu.
Riešia sa úlohy súvisiace s využitím
obrovských výrobných kapacít Dusla.
Tu sa ním vedenému kolektívu podarilo vyvinúť nový produkt nazvaný
Dusepa použiteľný na separáciu listov
gumových zmesí známy z aplikácií vo
viacerých gumárskych spoločnostiach
na Slovensku i v Čechách.
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Tento výrobok ochránený slovenským
patentom, ktorého spoluautorom je aj
jubilant, bol v roku 1995 v Púchove
ocenený Zlatou Intergumou.
V trende využívania surovín a medziproduktov ním vedený kolektív
výskumníkov vyvinul z komerčného
Duslo Dusantox 6PPD nový antioxidant s bifunkčným využitím pre suché
gumové zmesi a stabilizáciu syntetických kaučukov pri ich výrobe. Nový
stabilizátor syntetického styrénbutadiénového a polyizoprénového kaučuku
(Dusantox L) má dobré stabilizačné
vlastnosti, ktoré sa prejavili pri výrobe SBR kaučukov a polyizoprénového kaučuku. Od roku 1998 sa vyrába
doteraz. Vďaka dlhodobej spolupráci
s gumárenskými chemikmi, ktorú udržiava prostredníctvom združenia pracovníkov z oboru gumárskych surovín,
Gumárenskej skupiny Zlín, konferencií
SRC v Púchove sa podarilo presvedčiť
pracovníkov Kaučuku, a.s., Kralupy a
realizácia už potom na seba nenechala
dlho čakať. Výsledky svojej práce a
práce ním vedeného kolektívu publikoval v odborných časopisoch a na
medzinárodných konferenciách napr.
IRC v Moskve (1994), v Prahe (2002)
a Elastomers v Poľsku (2003). Patent
chrániaci tento stabilizátor bol ocenený cenou Jána Bahýľa v roku 2001.
Samotný produkt, bol v roku 2000 ocenený Zlatou Intergumou a v roku 2001
získal medailu Slovak Gold.
Od polovice roka 2002 pôsobí ako
vedúci odboru organických technológií
VÚCHT a.s. Bratislava, Duslo Group
od roku 2005 patriaci do skupiny podnikov Agrofert. Tu sa naďalej venuje
najmä problematike katalytického systému syntézy difenylamínu z anilínu
v kvapalnej fáze, kde sa po realizácii
vylepšenia pôvodného katalytického
systému podarilo dospieť až do návrhu
nového moderného katalyzátora, ktorý
sa začína overovať formou prevádzkového pokusu.
Pozornosti ním vedeného odboru
aplikovaného výskumu neunikajú ani
ostatné reakčné stupne výroby tohto
klasického antidegradantu (6PPD). Tak
po úspešnom doriešení uzla priamej
nitrozácie difenylamínu, namiesto dovtedy značne soľnými odpadmi komplikovaného prevádzkového súboru
bola za výdatnej účasti pracovníkov
výrobného komplexu SBUO Duslo do
využívania uvedená nová nitrozácia nitróznymi plynmi. Riešenie bolo, okrem
dvoch patentov, čím sa počet patentov
a AO jubilanta prehupol cez tridsiatku,

pokryté aj čestným uznaním riaditeľky
UPV SR v roku 2007. Logickým krokom zameraným na celú technológiu
výroby 6PPD bolo zamerať sa na komplexnú inováciu celého, alebo minimálne podstatnej časti výroby 6PPD
t.j. 4 – aminodifenylamínu, použitím
moderného postupu NASH z anilínu a
nitrobenzénu. Na riešení tohto spôsobu
pracoval na jeho začiatku a nakoniec
aj vo finálnej fáze laboratórneho výskumu. Touto cestou mu pri príležitosti
jeho jubilea veľa šťastia zdravia a ďalších úspechov prajú spolupracovníci a
kolegovia.
J. Horák, Duslo
K. Kosár, VÚCHT

Prof. Ing. Ján Labuda,
DrSc., 60 ročný
Dňa 17. júna 2009
sa v plnom pracovnom
nasadení dožil životného jubilea riaditeľ
Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. Rodák z
Bratislavy, absolvent Strednej priemyselnej školy potravinárskej v Nitre, bol
prijatý na Chemickotechnologickú fakultu SVŠT v Bratislave, kde postupne
získal akademické a vedecké hodnosti:
Ing. 1973, CSc. dosiahol v roku 1978,
docent 1984, DrSc. v roku 2001 a profesorom pre odbor Analytická chémia
bol menovaný v roku 2003.
Odbornú kvalifikáciu si zvyšoval na
celom rade krátkodobých a dlhodobých
zahraničných študijných pobytoch: AV
Kiev, Ukrajina; Potsdam, Univerzita
Mainz, Univerzita Lipsko a UFZ
Lipsko-Halle v Nemecku a California,
USA.
Od ukončenia vysokoškolského štúdia Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. pôsobí
v pedagogickom procese na Ústave
(predtým Katedre) analytickej chémie.
Postupne sa vypracoval na skúseného
a poslucháčmi dobre hodnoteného pedagóga. Prešiel všetkými formami pedagogickej práce od vedenia laboratórnych cvičení a seminárov po prednášky,
vedenie semestrálnych projektov, diplomových prác, školenia doktorandov.
Dlhé roky bol organizačným vedúcim
ŠVOČ na Katedre analytickej chémie,
kde viedol vyše dvoch desiatok študentov.
Prednášal alebo prednáša predmety
Analytická chémia I (1982 – 2002,

Jubilanti
2006 - doteraz), Priame metódy výskumu štruktúry látok (1980 - 1983),
Chemická kinetika v analytickej chémii
(1984 – 1992), Bioanalytická chémia
(1998 – doteraz), Biosenzory (1998
– 2007) a Moderné analytické metódy
(od r. 2009). Viedol 6 semestrálnych
projektov bakalárskeho štúdia a 25
diplomových prác. Doteraz vyškolil 4
doktorandov, ďalší 3 sú v etape doktorandskej prípravy. Viedol dlhodobé
študijné pobyty 1 domáceho a 5 zahraničných stážistov.
Prof. Labuda je garantom študijného programu Analytická chémia 3.
stupňa štúdia, spolugarant študijného
programu Analytická chémia 2. stupňa
štúdia, garant spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie
na vymenúvanie profesorov v odbore
Analytická chémia. Je členom komisie pre štátne skúšky bakalárskeho a
inžinierskeho štúdia, člen odborových
komisií 3. stupňa štúdia pre odbory
Analytická chémia a Biotechnológia,
člen komisie pre obhajoby doktorských
dizertačných prác vo vednom odbore
Analytická chémia.
Vedecká práca prof. Jána Labudu sa
od vysokoškolského štúdia orientuje
najmä na elektrochemické metódy a
elektrochemické senzory. V rámci diplomovej práce a vedeckej ašpirantúry,
pod vedením prof. Ing. D. Bustina,
DrSc., riešil problematiku redoxnej reaktivity koordinačných zlúčenín kovov
významných z analytického aj hospodárskeho hľadiska. Od 80-tych rokov
vytvoril samostatnú výskumnú skupinu
a venoval sa analytickému využitiu
ditiokarbamidanových komplexov a
výskumu biometických komplexov s
makrocyklickými ligandmi vo vzťahu k
aktívnym centrám niektorých enzýmov.
Od druhej polovice 80-tych rokov sa
so svojou výskumnou skupinou sústredil na senzory a biosenzory na báze
chemicky modifikovaných elektród.
Jubilant predstavuje vedúcu osobnosť v
bioanalytickej chémii, akceptovanú aj v
zahraničí. V jeho laboratóriu sa pripravilo viacero nových elektrochemických
senzorov a vypracovali metodiky pre
stanovenie stopových anorganických a
organických analytov a biosubstrátov
chemického, environmentálneho, potravinárskeho a zdravotníckeho záujmu.
V teoretickej aj praktickej rovine sa
zameral na aktuálnu oblasť špeciačnej
analýzy vybraných kovov, na katalýzu

a elektrokatalýzu pomocou viazaného
mediátora v prípade enzýmových elektród. V ostatných rokoch sa orientuje
najmä na biosenzory, v ktorých ako
biozložky vystupujú nukleové kyseliny
a cyklodextríny významné najmä z hľadiska štruktúrneho rozlíšenia molekúl
analytu, detekcie poškodenia DNA vrátane hodnotenia antioxidantov.
Prof. Labuda bol resp. je vedúci projektov INCO-COPERNICUS, VEGA,
MŠ SR/DAAD SRN, APVV, AV MŠ
SR, ESF. Výsledky jeho výskumnej aktivity našli vyjadrenie v 118 pôvodných
alebo prehľadných vedeckých prácach
uverejnených poväčšine v popredných,
spravidla CC, časopisoch. Je autorom
viacerých kapitol v zahraničných monografiách. Odozvou jeho vedeckej
práce je 600 citácií v SCI.
Významné sú organizačné
aktivity prof. Labudu. Tu treba uviesť
predovšetkým funkcie a úlohy v medzinárodných organizáciách, akými
sú Delegát Slovenskej chemickej
spoločnosti v Division of Analytical
Chemistry of the European Association
for Chemical and Molecular Sciences
(od 1999), Titulárny člen výboru Divízie
analytickej chémie IUPAC (2006-2009),
národný predstaviteľ vo výbore Divízie
analytickej chémie IUPAC (2010-2011),
predseda Odbornej skupiny Analytickej
chémie Slovenskej chemickej spoločnosti (od 2005), člen Komisie VEGA
MŠ SR a SAV pre chemické vedy,
chemické inžinierstvo a biotechnológie
(od 2008), člen Redakčnej rady medzinárodného časopisu Sensors (2001 2005), pozvaný editor osobitného čísla
tohto časopisu „DNA biosensors“ (Vol.
5, 2005), člen Redakčnej rady časopisu
Chemical Papers (od 2006), posudzovateľ a vedúci posudzovateľ (od 1997)
pre skúšobné laboratóriá Slovenskej
národnej akreditačnej služby (SNAS).
Riadiaca, organizačná, pedagogická
aj vedecká paleta činnosti prof. Jána
Labudu je široká a vyžaduje nemalé
vypätie síl. Jubileum je príležitosťou
aby sme Ti vyjadrili naše srdečné blahoželanie a prianie dobrého zdravia,
pohody v práci i v rodinnom kruhu.
Zároveň želáme veľa úspechov v Tvojej
záslužnej práci pri reprezentácii analytickej chémie nielen doma, ale aj v
zahraniční.
J. Garaj, P. Tarapčík

Jubilanti SCHS
v I. polroku 2010
85 – ROČNÍ
● Ing. Rudolf Kemka, CSc. – 13.5.
● Doc. RNDr. Jaroslav Leška, DrSc.
– 10.3.
● Ing. Mária Proškovcová – 21.3.
80 – ROČNÍ
● Prof. Ing. Pavol Kristián, DrSc.
– 13.1.
● Ing. Ján Remeň – 12.4.
● RNDr. PhMr. Jozefína Ružičková,
CSc. – 13.6..
75 – ROČNÍ
● Doc. RNDr. Anna Bučková, CSc.
– 20.3.
● Mgr. Mária Greksová – 15.3.
● Ing. Oľga Palušová – 1.1.
● Doc. Ing. Natália Pliešovská, CSc.
– 21.2.
● Ing. Jaroslav Zemanovič, PhD.
– 26.4.
70 – ROČNÍ
● RNDr. Eva Eisenreichová, CSc.
– 20.4.
● Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc. – 6.3.
● RNDr. Darina Rúriková, CSc. – 14.5.
● RNDr. Anton Sirota, PhD. 28.1.
● Doc. Ing. Ján Vojtko, PhD. – 25.6.
● Prof. Ing. Ján Mocák, DrSc. – 24.2.
65 – ROČNÍ
● Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.
– 19.3.
● Ing. Judita Janišová – 3.2.
● Ing. Danica Mislovičová, CSc.
– 17.4.
● Doc. Ing. Mária Porubská, PhD.
– 24.2.
● Ing. Viera Szemereková, CSc.
– 10.6.
60 – ROČNÍ
● Ing. Marcel Dudek – 15.6.
● Prof. RNDr. Anton Gáplovský,
DrSc. – 19.1.
● Ing. Ľudmila Glosová – 17.6
● Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
– 26.4.
● Ing. Zuzana Hloušková – 13.2.
● Doc. Ing. Alexander Kaszonyi,
PhD. – 8.4.
● Ing. Mária Kernová – 26.1.
● Ing. Viera Sabóová – 19.4.
● Ing. Rudolf Tholt – 28.5.

Noví členovia SCHS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ing. Zuzana Repická
Ing. František Čacho
Ing. Silvia Podobeková
Mgr. Marek Kľúčiar
Ing. Štefan Wenchich
Ing. Ján Uhlár, CSc.
Igor Stupavský
Mgr. Denisa Tarabová
Peter Horváth
Prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Vladimír Kuchtanin
Ing. Dušana Mocinecová
RNDr. Jana Marešová
Dr. Jozef Kollár
RNDR. Marek Baráth, PhD.
Matúš Hornáček
Ing. Klaudia Czaniková
RNDr. Eva Gregušová
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Spomienka

Docent Ing. Dr.
Ivan J e ž o, CSc.
(1921 – 2009)
V roku 1948, po prvom ročníku
štúdia na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT som bol na prázdninovej
praxi v Štátnych výskumných ústavoch poľnohospodárskych, kde som
pracoval priamo pod vedením vedúceho Chemického oddelenia Ing. Ivana
Ježa. O rok neskôr som k nemu nastúpil na prázdninovú prax v Kontrolnom
a výskumnom ústave Lučobných a farmaceutických závodov a na jeho žiadosť som po prvej štátnej skúške nastúpil k nemu do laboratória. Pracoval
som pod jeho vedením na Chemickom
ústave SAV a ašpirantúru absolvoval
pod jeho školiteľstvom. Kolegami sme
ostali až do jeho odchodu do dôchodku
a priateľmi až do konca jeho života.
Dr. Ivan Ježo bol tvorivá osobnosť, realizátor projektov a vedúci
chemického oddelenia, neskôr vedúci
Oddelenia mono- a oligosacharidov
CHÚ SAV. Jeho syntetické práce mali
zo začiatku farmaceutické zameranie a
aplikačný charakter, veľmi skoro prevážil základný vedecký výskum. Práce
venované biologicky účinným látkam
zahŕňali syntézy derivátov a analógov
alkaloidov. Štúdium zameral nielen z
hľadiska postupov syntetickej organickej chémie, ale aj detailnej chemickej
štruktúry, ako aj z hľadiska farmakologickej a terapeutickej aktivity.
Z alkaloidov hlavnú pozornosť
venoval α-alokryptopínu, berberínu,
alolupinínu, papaverínu, kanadínu,
skupine necínových alkaloidov, heterocyklickým látkam ako derivátom
piperidínu, izochinolínu, chinazolínu,
imidazolu, pyrolicidínu, chinolicidínu,
tricyklazínu, benzotiazolu a ďalším.
Pri vyhľadávaní jednoduchých spôsobov prípravy a vypracúvaní optimalizovaných syntetických postupov pre
širokú škálu látok išlo tiež o štúdium
priebehov a mechanizmov reakcií ako
i aktivity rôznych derivátov a nových
produktov, odvodenín a analógov známych látok.
Po zmene nosnej problematiky
ústavu študoval aminolýzy sacharózy
vo vodných roztokoch pri zvýšenej
teplote s amoniakom a primárnymi
amínmi za tvorby jeho milovaných
heterocyklov, pyrazínových a imidazolových homológov ako aj ich polyhydroxyalkyl-derivátov. Pri štúdiu
Maillardovej reakcie vysvetlil mechanizmus jej priebehu. Syntetizoval série
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nových substituovaných
derivátov aminodeoxyglukózy, -sacharózy, -manózy,
-laktózy, -amylózy, -α,αtrehalózy a študoval ich
vzťah k mikrobiálnej aktivite.
Dr. Ježo bol mimoriadnou
chemickou individualitou,
pri jeho aktívnom pôsobení
bol jedným z tých, ktorí
temer nepotrebovali spať.
Bol ráno prvý v práci a
odchádzal neskoro poobede Dr. Ježo pri diskusii o protopínových
alkaloidoch (1954).
alebo večer. Bol schopný v
nepochopiteľne
krátkom
ukončil v roku 1944. Doktorát obhájil
čase naštudoval obrovský objem odv roku 1947 a kandidátsku dizertáciu v
bornej literatúry, všetko si zapamätať
roku 1955. Za docenta sa habilitoval v
a tvorivo uplatniť. Mal mimoriadne
roku 1965 na Prírodovedeckej fakulte
široký intelektuálny záber. Sám bol
UK v Bratislave, kde prednášal. Bol
výborný klavirista a miloval hudbu,
autorom 100 publikácií a 15 patenpočas štúdia si privyrábal účinkovaním
tov. Vychoval väčší počet organických
v nočných podnikoch aj zahraničných.
chemikov, najmä so syntetickým zaBol skvelý matematik a astronóm,
meraním, ku ktorým bol mimoriadne
istý čas sa venoval aj výtvarnému
náročný, prísny a svojhlavý, čo nieumeniu a ním namaľovaný obraz visel
kedy viedlo ku konfliktom, aj keď to
v riaditeľni Dr. Tamchynu. Doc. Ing.
celkovo prekryl úsmevom, svojským
humorom a komunikatívnou povahou.
Bol priateľský ku kolegom, ktorých
obdobne ako žiakov vychovával s
rovnakou vervou, s akou sa venoval
laboratórnej práci. Neváhal obetovať
čas, aby nám zamestnancom pripravil
a dával „domáce úlohy“ z organickej chémie a matematiky, spísal pre
nás snáď prvé cyklostilované vydanie menných reakcií. Niektoré komplikované osobnostné charakteristiky
dozaista neovplyvnili jeho nepopierateľný talent a pracovné zanietenie
a tak sa stal akceptovanou vedúcou
osobnosťou ústavu a spriatelenej staršej chemickej komunity.
Keď mal Dr. Ježo 75 rokov, hovoril,
že „doteraz to išlo, ale už to nestojí za
Dobová úprava obrázku školiteľa
nič“. Potom aj pri osemdesiatke „to
a prvých ašpirantov CHÚ SAV
ešte išlo, ale už potom to nestálo za
(1953–1956) - Dr. Ježo:
nič“ a „do osemdesiat päťky to nestálo
„Ja s vami tak zatočím, že radšej
narukujete“.
za veľa“. A potom mala manželka
(vždy spomínala, že ešte za mladi v
Dr. Ivan Ježo, CSc. určite patrí medzi
ťažkej chorobe jej Ivan zachránil život
výnimočných slovenských chemikov
syntetizovaním účinnej látky, ktorá
svojej generácie.
ako liek vtedy u nás nebola dostupná)
Menovaný nikdy nepodľahol pozlý úraz s ešte horšími následkami,
kušeniu vylepšovať svoje postavenie
vzápätí Dr. Ježo mal príhodu s čiasstraníckou príslušnosťou, ba bol nútený
točným ochrnutím. Pri návštevách v
znášať rôzne príkoria, ktoré sa nikdy
opatrovateľskom ústave sme zistili, že
nepokúšal odrážať uvádzaním svojich
sme ešte vždy priatelia, že sme si vždy
zásluh v protifašistickom odboji. Dr.
jeden druhého vážili a hrkútali sme si,
Ježo sa narodil 21. januára 1921 v
ako by sme sa nikdy nepoharkali.
Komárne a gymnázium vyštudoval v
Zbohom, Ivan. Ahoj!
Banskej Bystrici. Chemicko-technoK. Babor
logickú fakultu SVŠT v Bratislave
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Breakthrough in HPLC performance!
Ascentis Express Fused-Core™ HPLC columns
Based on Fused-Core™ particle technology, Ascentis Express provides the beneﬁts of high speed and
high eﬃciencies of sub-2 μm particles at much lower backpressures. Due to the high eﬃciencies at
low backpressures, Ascentis Express can beneﬁt both conventional HPLC users as well as UHPLC™ or
other ultra pressure system users.
Ascentis Express Extreme Performance beneﬁts include:
 z Double the eﬃciencies of conventional 3 μm particles
 z Equal eﬃciencies of sub-2 μm columns at half of the backpressure
 z Rugged design capable of high pressure operation
 z Reduced solvent consumption

https://www.sigmaaldrich.com/express
Sigma-Aldrich spol. s r.o.
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