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Editorial

Vstupujeme do roku 2011 a zrovna MRCHa
(Medzinárodný Rok CHémie) roku :-)

zdravím Vás všetkých na stránkach
nášho časopisu ChemZi, teda zimného
čísla 2010. Rok 2010 bol rokom malých
ale milých výročí. Oslávili sme 5 rokov
nášho spoločného časopisu ChemZi
o chémii pre chemikov i nechemikov.
Preto aj na obálke posledného čísla
ChemZi svietila oslavná torta pre
náš 5-ročný časopis. Máme tiež malú
úspešnú päťročnicu tradície organizovania Zjazdov chemikov na Slovensku
v tom najmalebnejšom kraji, čo doma
máme, v Tatroch. Tieto dve aktivity sú
spolu previazané a ako všetky veci, na
začiatku to chcelo odvahu a správnych
ľudí. Detaily o počiatkoch vydávania
ChemZi si môžete prečítať v minulom
čísle 6/11 na stranách 22-23. Dnes len
pár slov pre históriu o počiatku staronovej tradície Tatranských zjazdov.
Ako novozvolený predseda SCHS som
mal v roku 2005 plán jasný - presedlať
na Zjazdy z internátnej úrovne na hotelovú úroveň a tak vytvoriť našej
komunite chemikov prostredie, ktoré
si zaslúžia. Milým mementom je pre
mňa, a dúfam aj pre ostatných optimistov a milovníkov rozprávok, že pri
tomto pomerne odvážnom kroku stáli
pri mne tri sudičky. Boli to Marta,
Zuzka a Monika. Ako dnes si pamä-

tám, keď sme dorazili do komplexu
SAV v Starej Lesnej a ja som si uvedomil, že tieto priestory nie sú dosť
veľké pre plánovaných 650 účastníkov.
Spolu s Martou Sališovou a Zuzkou
Hlouškovou sme potom sedeli na parkovisku a hľadali v prospektoch najväčší
hotel v Tatrách, ktorý by sme boli
schopní zaplatiť. Ani odpadnuté koleso
ma mojej nezničiteľnej Honde nás nezastavilo v predbežných výpočtoch, že
to zvládneme, hoci to bolo naposledy za
hlbokého socializmu, kedy sa kto - kedy
pokúsil zorganizovať Zjazd chemikov
v hoteloch Tatier. Treťou sudičkou bola
Monika Aranyosiová, teraz už Jerigová,
ktorá bez akejkoľvek pochybnosti o
úspechu zjazdu spolu so mnou bojovala
o ceny hotela, sponzorstvo, riadila rozubytovanie a mala celkový dohľad nad
chodom zjazdu. Štváč v najlepšom slova
zmysle, Miloš Revús potom v pravý čas
zmobilizoval svojich starých kamošov
zo školy aj priemyslu a išli sme spolu
na to. Bolo by nefér zabudnúť na ten
kus driny, ktorú odviedol Miroslav
Michalka. Trom sudičkám, Milošovi
a Mirovi patrí tá hlavná moja, a možno
aj Vaša, vďaka.
Ako sme sľúbili, v dohľadnej dobe
Vás čaká zdarma CD s obsahom výstavy
Míľniky chémie, ktorá pozostáva zo
zaujímavých posterov a je určená pre
malých aj veľkých. Tento projekt predstavuje aktívnu podporu chémie voči
verejnej mienke. A keď sme pri podporách, nedá mi apelovať na zaslanie
2% z Vašich daní, na čo nájdete v tomto
ChemZi priložený formulár.
Len pre upresnenie, ak máte záujem dostávať tento časopis ChemZi
bezplatne, alebo máte pocit, že ste
zabudli odovzdať Návratku, teraz
stačí poslať email s Vaším menom a Vašou poštovou adresou na
emailovú adresu velic@ilc.sk

Rád by somv mene Slovenskej
chemickej spoločnosti, vyzval jej
členov o zaplatenie členského
príspevku na rok 2011 osobne na
sekretariáte SCHS, Radlinského 9,
1. posch., č. dv. 1111 v čase úradných hodín alebo cez
- internet bankingom na účet
SCHS
Číslo účtu: 121632012
Kód banky: 0200
Konšt. symbol: 0308
Variabilný symbol: rok 2009,
alebo roky nezaplateného
členského
Správa pre prijímateľa: Meno
a priezvisko
- 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
Aby sme iba nespomínali a neapelovali,
v tomto roku nás čaká MRCHa rok,
teda IYC, teda International Year of
Chemistry, o ktorom píše v tomto
čísle doc. Drábik. Vyvrcholením IYC
bude opäť náš spoločný už 63. Zjazd
chemikov v Tatranských Matliaroch, na
ktorý Vás srdečne pozývame a s ktorým
začíname novú päťročnicu zjazdov.
Mne ostáva už len popriať Vám
príjemné listovanie v našom spoločnom
časopise. Tešíme sa na Vás v Tatroch,
alebo ešte predtým na novovzkriesenej INCHEBE a to v dňoch 12-14/
Apr/2011.
D. Velič
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Priemyselné správy

BASF získala
medzinárodnú
ekologickú cenu
OekoGlobe
za energeticky
úsporné riešenia áut,

ktoré sa stali súčasťou vývoja konceptu „i-flow“. Ocenenie pod záštitou univerzity v Duisburg-Essene sa
udeľuje za prínos v oblasti vývoja
konceptov, inovácií, výrobkov a výrobných procesov. Vývojári BASF
navrhli i-flow v spolupráci s kórejskou automobilkou Hyundai.
Vďaka kombinácii niekoľkých individuálnych riešení je hodnota uhlíkových emisií modelu i-flow len 85 g/
km. Tieto hodnoty sú hlboko pod zdokumentovanými hladinami v prípade
podobných konvenčných vozidiel.
Inovácie z dielne BASF majú zásluhu
na takmer polovici z týchto znížených
hodnôt. Wolfgang Hapke, vedúci divízie BASF pre vysoko účinné polyméry, pri tejto príležitosti uviedol:
„Koncept i-flow je dôkazom toho, akú
dôležitú úlohu hrá chemický priemysel
vo vývoji ekologickejších automobilov budúcnosti.“ Energetický koncept
modelu i-flow je pôsobivý príklad
použitia najmodernejšej technológie.
Moderný vznetový motor je uzavretý
v pevnom izolačnom penovom systéme, ktorý chráni motor a zároveň
životné prostredie. Nový katalyzátor
kombinuje štyri technológie, ktoré
znižujú hladinu emisií, tvoria ho len
dve súčiastky. Zvláštny je aj koncept
rámu sedadla modelu i-flow, poukazuje na skutočnosť, že ľahké stavebné
materiály môžu pomôcť šetriť zdroje.
Infračerveno-transparentné a infračerveno-odrážajúce pigmenty v interiéri
vozidla prispievajú k chladnejšiemu
plastovému povrchu prístrojovej dosky, sedadiel a stredovej konzoly.
BASF v spolupráci s partnermi z
rôznych odvetví vyvíja tiež inovatívne
koncepty batérií s vyšším výkonom
pre autá na elektrický pohon. Vývoj je
zameraný hlavne na inovatívne katódové materiály pre nový typ lítiovo-iónových batérií, jeho cieľom je dosiahnuť 2- až 5-krát vyššiu hustotu energie
než pri konvenčných batériách. BASF
sa pokúša vyvinúť aj technológiu takzvanej slnečnej batérie, ktorá by pracovala na báze organických článkov a
mohla byť zakomponovaná priamo do
vozidla. Organické solárne články sú
pri hrúbke len niekoľko nanometrov
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lepšie ako ich anorganické alternatívy
tým, že sú flexibilné, ľahké a tenké
ako priehľadné fólie. Navyše majú
potenciál, aby sa vyrábali za nižšie
náklady ako tradičné slnečné batérie
na báze kremíka.

Rok 2010 bol úspešný
pre inovatívne firmy
Od roku 2010 mali firmy na
Slovensku rôzne očakávania. Niektorí
podnikatelia verili, že horšie už bolo a
tento rok bude rokom ekonomického
oživenia. Iní boli skeptickejší a poukazovali na to, že kríza sa ešte vôbec
neskončila.
Hoci v prvom štvrťroku namerali
štatistici rast HDP o 4,8 percenta, v
druhom kvartáli sa už slovenskej ekonomike darilo horšie a rast sa spomalil
na 4,2 percenta. Aj napriek tomu však
Slovensko patrilo medzi najúspešnejšie krajiny v eurozóne a firmy mali
príležitosť rásť.
Z priemyselných podnikov sa darilo
nad očakávania dobre výrobcom televízorov Sony a Samsung. Potiahli ich
hlavne majstrovstvá sveta vo futbale,
ktoré skokovo zvýšili dopyt. Darilo
sa aj chemickým firmám a výrobcom
liekov. K tým úspešnejším firmám
patria tie, ktoré sa nebáli v čase krízy
investovať do ľudí či do nových produktov. Tento rok sa im to vrátilo v
podobe nárastu predaja, cien či nových
akvizícií. S novými produktami prišli
na trh automobilky Volkswagen a Kia
či výrobca televízorov Samsung.
Na druhej strane sú na trhu spoločnosti, ktoré ostali neflexibilné, držali si prezamestnanosť, neinovovali.
Niektoré z nich si ťahali so sebou
bremená dlhu z minulého roka. Tie
ich v tomto roku položili na kolená a
skončili bankrotom.

Zlepšujúce sa externé
podmienky pozitívne
vplývali na výsledky
Skupiny Slovnaft
Priaznivý vývoj medzinárodných
burzových cien ropných a petrochemických výrobkov, nákladová disciplína, ako aj postupné posilňovanie
eura voči americkému doláru stoja

za zlepšeným hospodárením Skupiny
Slovnaft v 3. štvrťroku 2010.
Priemerná cena ropy dosiahla v 3.
štvrťroku 2010 úroveň 76,9 USD/bbl a
v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástla o 12,9%.
Vývoj ceny ropy výrazne ovplyvňovali
pozitívne očakávania ekonomického
vývoja medzi investormi na medzinárodných burzách, oslabenie dolára
a čiastočné obmedzenie ponuky producentmi ropy. Na výsledok Skupiny
Slovnaft mal pozitívny vplyv aj vývoj
v petrochemickom segmente, predovšetkým v súvislosti so zvyšujúcimi sa
cenami primárnych plastov na burzách
v Európe a Ázii, čo zvýšilo integrovanú petrochemickú maržu Q3 2010 o
4% a dosiahla priemernú ročnú úroveň
339 EUR/t.
K lepšiemu výsledku prispelo aj
ukončenie obdobia generálnych opráv
kľúčových jednotiek v spoločnosti, pre
ktoré v 2. štvrťroku 2010 rafinéria znížila spracovanie ropy. V 3. štvrťroku
spoločnosť spracovala prakticky rovnaké množstvo ropy ako v rovnakom
období v roku 2009
Celkovo Skupina Slovnaft zaznamenala za prvých deväť mesiacov tohto
roka prevádzkový zisk 42,8 mil. EUR,
pričom na celkovom predaji sa export
aj naďalej podieľa viac ako 70%.
„Skupina Slovnaft sa v 3. štvrťroku 2010 opätovne vrátila k ziskovému hospodáreniu. Je dôležité dodať,
že sa to stalo v prostredí, v ktorom
naďalej ponuka ropných produktov
prevažuje nad dopytom. V tomto neľahkom období sme sa sústredili na
udržanie finančnej stability, nákladovej disciplíny a na tvrdé opatrenia v
rámci zvyšovania efektívnosti. Verím,
že okrem zlepšujúceho sa externého
prostredia, aj tieto prijaté kroky sa
začínajú postupne na výsledkoch prejavovať. Napriek tomuto zatiaľ pozitívnemu trendu sme v prognózach
naďalej opatrní a preto aj v ďalšom
období budeme pokračovať v silnom
tlaku na efektivitu výroby a zvyšovaní
predaja ropných produktov,“ povedal
k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.
Spoločnosť Slovnaft ku koncu septembra 2010 prevádzkovala 209 čerpacích staníc, čo je nezmenený stav v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
A. Murárová

Priemyselný profil

Metsä Tissue

Tento – papierová pomoc v domácnosti

M

etsä

Tissue

je

papiera ako sú toaletný papier, ku-

Spotrebitelia kupujú v období krízy

súčasťou Metsäliitto

chynské utierky, priemyselné kotúče

viac lacnejších výrobkov. Takzvaným

Group.

Všetky

a hygienické vreckovky. Spoločnosť

economy produktom zo sivého papiera

závody spoločnosti

patrí medzi významných spracovate-

kríza pomáha, zatiaľ čo biele viac-

spĺňajú manažérske postupy ISI 9001

ľov druhotných surovín a vyrába vý-

vrstvové toaletné papiere či utierky

a ISO 14 001. Spoločnosť Metsä Tissue

robky s kvalitou na úrovni európ-

z prémiového

je vedúcim dodávateľom papierových

skeho štandardu. Svojou činnosťou

segmentu

hygienických výrobkov pre domác-

prispieva k znižovaniu negatívnych

majú na trhu

nosti a veľkoodberateľov v Európe.

dopadov na životné prostredie avšak

ťažšie. Napriek

Značky spoločnosti Metsä Tissue sú

zároveň zabezpečuje bezpečnosť vý-

kríze žilinské

Lambi, Serla, Mola, Katrin, Fasana

robných procesov a tým spojenú bez-

Metsä

Tissue

a Tento. Vo svojich početných závo-

pečnosť a ochranu zdravia. V súlade

stále

vyrába

doch v Európe zamestnáva niekoľko

s víziou a princípmi enviromentálnej

najviac

tisíc ľudí.

politiky, ktoré sa spoločnosť zaviazala

robkov stred-

dodržiavať realizuje výkup zberového

nej kvality, zo

papiera.

zmesí celulózy

Sortiment výrobkov značky Tento je

to

vý-

a zberového papiera.

široký. Výrobky Tento sú v kategórii

Preferovanie lacnejších produktov

Eko, Classic, Maxi, Feel good, pričom

je viditeľné aj na výsledkoch celého

každá kategória je niečím výnimočná.

tuzemského papierenského priemyslu.

Rad Feel good má produkty, ktoré sú

Medziročne spadli tržby skoro o pä-

biele a jemné a pridanú hodnotu za-

tinu, výroba hygienického papiera

hŕňajú vo forme rôznofarebnej potlače,

klesla o tri a pol percenta.

Do spoločnosti Metsä Tissue patrí

vône a vysokých funkčných vlastností.

Lacnejšie produkty tvorbe ziskov

od začiatku roka 2006 Metsä Tissue

Spoločnosť Metsä Tissue a.s. Žilina

rozhodne nenahrávajú. Ešte predvlani

a.s. Žilina. Bývalý štátny podnik

inovuje svoje výrobky. Novinkou v os-

síce žilinská fabrika dokázala zarobiť

Chemicelulóza bol sprivatizovaný pô-

tatnom období sú univerzálne pa-

veľmi slušných 16 miliónov eur, ale

vodne domácimi podnikateľmi, ktorí

pierové utierky, ktoré sú použiteľné

ešte účtovne neuzavretý minulý rok sa

ju premenovali na PT Žilina. V roku

nielen v kuchyni a v celej domác-

podľa manažmentu ukazuje slabší.

1997 ho získala ďalšia podnikateľská

nosti, ale kdekoľvek mimo domu.

Spotreba papierovej hygieny v stred-

skupina Slovenská papierenská a zalo-

Kozmetické utierky Tento sa vyrábajú

nej a východnej Európe rýchlo rastie.

žila novú spoločnosť Tento. Pôvodná

zo 100% celulózy a to zaručuje ich

Slovák v priemere ročne spotrebuje

značka Tento papierových výrobkov zo

jemnosť a mäkkosť. Hygienické vrec-

5 kg papiera, je to však o 4 kg menej

Žiliny zostala aj po príchode Fínov.

kovky Tento sú vyrábané zo 100%

ako je priemerná spotreba obyvateľa

Metsä Tissue Žilina patrí zároveň

čistej celulózy v 3 vrstvách a sú ohľa-

Európy. Toto je významným ukazova-

medzi najväčšie papierenské firmy

duplné pre citlivé pokožky. Novinkou

teľom, ktorý hrá v prospech investícií

u nás. Domáca spoločnosť rastie na

v kategórii Tento Feel good je Herbal

do významného rozširovania žilinskej

regionálneho lídra a je bránou na obsa-

Sensitive – jemný toaletný papier s

výroby.

dzovanie ukrajinského a bieloruského

výťažkami rôznych liečivých rastlín,

trhu. Papierenská spoločnosť vyrába

ktoré majú protizápalový, antimikro-

hygienické výrobky na báze tissue

biálny a regeneračný účinok.

A. Murárová
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50 laserových
rokov
Komisař Ledvina: „Co to je?”
Nick Carter: „Solární ručnice. Dar přítele Lasera“
(Adéla ještě nevečeřela, 1977)
Rok 2010 bol okrem iného význačný tým, že uplynulo 50 rokov od
prvej demonštrácie lasera. K spomínanému významnému „počinu“, ktorý
nebol dielom pána „Lasera“ ako by
sa mohlo zdať z podtitulku k tomuto
článku ale Dr. Theodora Maimana,
došlo 16. mája 1960 na pôde Hughes
Research Laboratories, Malibu, Ca. Od
uvedeného dňa je vývoj v oblasti vedy
a techniky nerozlučne spätý s využitím
laserových zdrojov. Zdrojov, ktoré nachádzali a nachádzajú čoraz širšie uplatnenie v laboratóriu aj v každodennom
praktickom živote. Asi nie je potrebné
zdôrazňovať, že bez laserových zdrojov
by napríklad internet v podobe ako ho
poznáme nemohol existovať, keďže je
na fyzickej úrovni závislý práve na
využití laserových zdrojov v optických
komunikačných systémoch.
Tento článok je stručným historickým
prehľadom významných medzníkov vo
vývoji laserov a súvisiacich technológií od prehistorických dôb masívnych
kondenzátorov a rubínových tyčí až po
attosekundovú, multimegajoulovú a petawattovú súčasnosť. Súčasnosť Blu-ray
mechaník a “Fibernetu“.
  

Začiatky

Rané obdobie vývoja laserov sa historicky spája s iným typom zdroja,
maserom. Názov MASER je akronymom slovného spojenia „Microwave
Amplification by Stimulated Emission
of Radiation“ (zosilnenie mikrovĺn stimulovanou emisiou žiarenia). Ako už
samotný názov naznačuje, zariadenia
tohto typu využívajú proces stimulovanej emisie žiarenia, teda proces,
ktorý bol postulovaný ešte v roku 1917
Albertom Einsteinom. V prvej polovici
50-tych rokov na uvedenej problematike
pracovalo niekoľko skupín nezávisle,
v USA najmä skupina okolo Charlesa
Townesa (neskôr spolu s Arthurom
Schawlowom) a v bývalom ZSSR
Alexander Basov a Nikolaj Prochorov.
Druhá menovaná dvojica ešte v roku
1952 teoreticky formulovala princíp masera a následne v roku 1953 skupina Ch.
Townesa na pôde Columbia University
úspešne demonštrovala prvý funkčný
prototyp. Townes, Basov a Prochorov
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Obr.1 T. Maiman
(zdroj: Encyclopedia Brittanica)

boli za svoj prínos k problematike maserov a neskôr laserov v roku 1964
spoločne odmenení Nobelovou cenou
za fyziku. Koncom 50-tych rokov čoraz
častejšie rezonovala otázka, ako by bolo
možné prístup využitý pri konštrukcii
maserov rozšíriť do optickej oblasti
spektra. Potrebné konceptuálne stimuly
(otvorený rezonátor, optické čerpanie)
sú pripisované Gordonovi Gouldovi,
Schawlowovi, Townesovi a nezávisle A.
Prochorovovi.
Neoficiálne preteky o prvenstvo
v konštrukcii lasera sa tak mohli rozbehnúť. Theodore Maiman nebol v silnej konkurencii ostatných prestížnych
značiek ako IBM, Siemens, Bell Labs.
považovaný za favorita. Napriek tomu
16. mája 1960 ako prvý prichádza
s funkčným optickým kvantovým zosilňovačom, laserom. Jeho konštrukcia
využíva rubín v úlohe aktívneho prostredia opticky čerpaný špirálovou Xe
výbojkou. Laser generuje impulzy s vlnovou dĺžkou 694.3 nm t.j. v červenej
oblasti spektra. Po úspechu Maiman zostavuje manuskript a posiela ho do prestížneho fyzikálneho časopisu Physical
Review Letters ale jeho príspevok je
z nie celkom jasných dôvodov zamietnutý*. Následne v auguste 1960 svoje
výsledky publikuje v časopise Nature.
Iba niekoľko dní predtým iný časopis „Electronic Design“ priniesol „výstižný“ komentár v znení: “Ak skutočne
má to, čo si myslí, že má, potom je to
takmer určite laser.“

Medziobdobie

Prakticky celé obdobie 60-tych rokov
je poznačené prudkou expanziou laserovej techniky, kedy sa v krátkom odstupe
za sebou objavujú aj v súčasnosti stále
často využívané zdroje akými sú HeNe,
Ar, N2 laser, prvá laserová dióda, che-

mický, farbivový aj excimérový laser.
Zároveň sa objavujú veľmi dôležité technológie, ktoré predznamenali vývoj v nasledujúcom období. Len rok po úvodnej
demonštrácii lasera Peter Franken so
svojím kolektívom ukázal, ako možno
žiarenie na výstupe laserového zdroja
konvertovať na druhú harmonickú frekvenciu a položil tak základy odboru nelineárnej optiky. Zodpovedajúci článok
bol časopisom Physical Review Letters
akceptovaný, ale pred zadávaním do
tlače technik mylne pokladal odfotografovaný zväzok druhej harmonickej za artefakt prachového zrna a preto sa vlastne
najdôležitejší záver práce v publikovanej verzii článku neobjavil. O rok neskôr
sa R. Hellwarthovi a F. McClungovi
použitím techniky modulácie kvality
podarilo podstatným spôsobom skrátiť
výstupné impulzy rubínového lasera.
V rovnakom období sa J. Denisjukovi
ako prvému podarilo metódou holografie zhotoviť trojrozmerný záznam
objektu. Experimentálne tak potvrdil
metódu, ktorú ešte v roku 1947 navrhol
Dennis Gabor.
Priebeh 70-tych rokov charakterizujú
ďalšie inovácie, zdokonaľovanie experimentálnych techník a hľadanie potenciálnych aplikácií. Ešte v roku 1966
Kao a Hockham navrhli metódu ako
výrazne znížiť útlm v optickom vlákne
z vtedajších 1000 dB/km na 20 dB/km.
V nasledujúcom období došlo k postupnému znižovaniu útlmu až na súčasných
0.2 dB/km a tento fakt umožnil rozšírenie vláknových optických komunikačných systémov. Ropná kríza z roku
1973 znamenala zelenú pre financovanie alternatívnych zdrojov energie
a v prípade laserovej techniky zrodenie
programu laserom iniciovanej termonukleárnej syntézy v USA reprezentovanej ranými projektmi 4pi a Janus
a v ZSSR paralelným programom Iskra.
Veľmi dôležitým výsledkom bola aj
realizácia prvej kontinuálnej laserovej
diódy (s heteroštruktúrou) pracujúcej
pri izbovej teplote v roku 1970, zdroja
ktorý v nasledujúcom období zrevolucionizoval jednak vláknové optické
komunikačné systémy ako aj metódy
optického uchovávania informácií.
Väčšiu časť 80-tych rokov poznačil nástup Reaganovej administratívy
a s ním súvisiace vyhlásenie programu
Strategickej obrannej iniciatívy (tzv.
Hviezdne vojny) a následný prudký
rozmach laserových technológií pre vojenské využitie na strane USA aj ZSSR
a podpora veľkoškálových programov.
Ako jeden z „vedľajších“ produktov
bol v roku 1984 na pôde LawrenceLivermore National Laboratories prvýkrát úspešne otestovaný roentgenový
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laser. V 80-tych rokoch boli tiež uro1981 – Arthur L. Schawlow – Nobelova
bené tri zásadné kroky smerom k excena za výskum v oblasti laserovej
trémne vysokým špičkovým výkonom
spektroskopie
laserových zdrojov. Najskôr sa týmu
1981 – C. Shank a ďalší - skrátenie
dĺžky impulzu < 100 fs
Charlesa Shanka z Bell Labs. podarilo
1982 – Ti:zafírový laser
v kolíznom farbivovom laseri pripra1984 – prvá laboratórna demonštrácia
viť impulzy s časovou dĺžkou menej
RTG lasera (LLNL)
ako 100 femtosekúnd. V roku 1982 na
scénu vstupuje Ti:zafírový laser,
ktorý sa v posledných 30 rokoch
ukázal byť jedným z kľúčových
vedeckých nástrojov. Následne
(1985) Gérard Mourou navrhol
techniku zosilnenia chirpovaných impulzov. Metóda CPA
v nasledujúcom období umožnila prakticky skokový nárast
špičkových výkonov (a súčasne
intenzít) až na úroveň stoviek
TW resp. PW. V druhej polovici
80-tych rokov sa objavuje ešte
jedna veľmi dôležitá inovácia
z hľadiska budúcich perspektív
a síce Er dopovaný vláknový la- Obr.2 Moderný Ti:zafírový systém v akcii (zdroj: autori)
ser, ktorý našiel neskôr uplatnenie
najmä v oblasti optických komunikácií.     1985 – G. Mourou, D. Strickland - technika zosilnenia chirpovaných impulzov
1953 – Ch. Townes, J. Gordon a H.
1986 – prvý Er dopovaný vláknový laser
Zeiger konštruujú prvý funkčný maser.
1994 – F. Kapasso a kol. - prvý laser
1960 – T. Maiman konštruuje prvý
s kvantovou kaskádou
funkčný optický laser na báze rubínu
1996 – Prenosová rýchlosť v optic(Cr3+: Al2O3) čerpaného Xe výbojkou.
kom vlákne prvýkrát prekročila hodObjavný článok, ktorý posiela do čanotu 1 Tbit/s.
sopisu Physical Review Letters je za1996 – S. Nakamura (Nichia) – prvá
modrá laserová dióda
mietnutý a napokon v auguste vychádza
1997 – A. Zeilinger - kvantová teleportácia
v Nature.
1960 – Prvý kontinuálny plynový HeNe
2001 – P. Agostini, F. Krausz – prvý sublaser (632.8 nm)
femtosekundový impulz, attosekundy
2002 – LIGO – gravitačné vlny
1961 – P. Franken a kol., generácia druhej harmonickej, zrod nelineárnej optiky
2009 - NIF – riadená termonukleárna
1962 – Robert N. Hall demonštruje
syntéza
prvú laserovú diódu (GaAs). Pracuje
Súčasnosť
v infračervenej oblasti na vlnovej dĺžke
850 nm.
Posledných 20 rokov vo vývoji lase1962 – Q-modulácia (modulácia kvarov na jednej strane znamená praktické
lity) – podstatné skrátenie výstupných
implementácie v podobe optického záimpulzov.
znamu (CD, DVD, Blu-ray) a optických
1962 – J. Denisjuk – experimenálna
komunikačných systémov (Internet) ale
demonštrácia holografie
zároveň technické, technologické a fun1964 – A. Prochorov, Ch. Townes, N.
damentálne fyzikálne inovácie, ktoré
Basov – Nobelova cena za fundamenv niektorých prípadoch výrazne zmenili
tálny prínos v oblasti kvantovej elekronáš pohľad na realitu. V roku 1994 sa
niky, ktorý viedol ku konštrukcii osciláobjavil laser s kvantovou kaskádou,
torov a zosilňovačov na báze princípu
ktorý generuje v strednej až ďalekej
Maser-Laser.
IR oblasti a doplnil tak širokú paletu
1965 – Demonštrácia prvého chemiclaserových zdrojov z predchádzajúceho
kého lasera
obdobia. V polovici 90-tych rokov sa
komercializujú aj dve nezávislé kon1966 – Nezávisle P. Sorokin a F. Schäfer,
farbivový laser
kurenčné technológie, ktoré významne
1966 – Ch. Kao, G. Hockham – zníženie
ovplyvnili využitie laserov v priemyselných aplikáciách (rezanie, zváranie, obútlmu v optických vláknach na 20 dB/km
1970 – N. Basov, V. Danilyčev, Yu.
rábanie...). Prvou sú výkonové vláknové
Popov, excimérový laser
lasery a druhou lasery na báze tenkých
1970 – Z. Alferov a kol. – prvá laserová
diskov. V roku 1997 skupina Antona
dióda s kontinuálnym výstupom pri
Zeilingera publikuje článok o kvantoizbovej teplote
vej teleportácii, čím úspešne zavŕšila

celú triedu prác, ktoré sa zaoberajú
kvantovou povahou svetla. Výsledky
experimentov potvrdzujú predpoklady,
ktoré ešte v roku 1964 formuloval John
Bell, vypovedajú v prospech štandardnej
formulácie kvantovej mechaniky (bez
skrytých premenných) a indikujú jej
nelokálny charakter. V roku 2001 v krátkom časovom odstupe skupina
Pierra Agostiniho a Ferenca
Krausza vygenerovala impulzy
s časovou dĺžkou menej ako 1
fs a fyzika tým obrazne vstúpila
do éry attosekúnd. O rok neskôr
do prevádzky vstupuje Laserové
interferometrické observatórium
gravitačných vĺn (LIGO), ktorého cieľom (zatiaľ neúspešne)
je priama detekcia gravitačných
vĺn. V roku 2009 napokon začína prvý experiment na pôde
NIF (National Ignition Facility –
autori sa radšej nepokúsili o preklad) s ultimatívnym cieľom
demonštrácie riadenej termonukleárnej syntézy v plazme s inerciálnym
udržaním.

Záver

Cieľom predchádzajúcich riadkov
nebolo podať vyčerpávajúci prehľad
všetkých vedeckých a technických
výdobytkov ku ktorým laser prispel
v predchádzajúcom polstoročí. Laser
v najrozličnejších podobách zostáva aj
v 21. storočí nenahraditeľným nástrojom v laboratóriu, v priemysle, v každodennom živote. Čiarové skenery, laserová chirurgia, optické uchovávanie
informácií, internet... sú len niektoré
z príkladov dokumentujúcich úspešné
ťaženie lasera za posledných 50 rokov.
Ako sa zdá, tempo inovácií neustáva
a tak sa možno v neďalekej budúcnosti
dočkáme aj optických (kvantových) počítačov, optickej kvantovej kryptografie, holografických záznamových médií
a konečne aj laserovej termonukleárnej
syntézy. Autori by na tomto mieste radi
zaželali laseru pevné zdravie a ešte veľa
okrúhlych budúcich výročí.
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Aktuality SCHS
Vážení priatelia !
Aj keď toto je ostatné číslo v roku
2010, do rúk sa Vám dostane až začiatkom roku 2011, teda začiatkom
roku, ktorý bol na základe návrhu
Etiópie za podpory IUPAC-u ustanovený rezolúciou Valného zhromaždenia OSN za Medzinárodný rok chémie, IYC 2011. Samozrejme, že sa
k tomu pridala aj európska chemická
organizácia EuCheMS a samozrejme
aj naša Spoločnosť. Je ťažké porovnávať možnosti a zdroje veľkých chemických spoločností, ktoré mohli byť
usmernené spolu s veľkým ľudským
potenciálom na prípravu tejto jedinečnej oslavy chémie po celom svete,
ale veríme, že aj po skončení roku
2011 budeme môcť konštatovať, že
naša chemická spoločnosť pripravila
dôstojné oslavy Medzinárodného roku
chémie aj v našich podmienkach.
Len pred dvoma rokmi oslávila
Slovenská chemická spoločnosť pri
SAV ako jedna z najstarších a najväčších vedeckých spoločností na
Slovensku 80. výročie svojho založenia. Tieto oslavy sme rozprestreli
na celý rok a nesústredili sme ich do
jedného alebo niekoľko málo „kľúčových“ podujatí a treba povedať podľa
ohlasov členskej základne, že sa nám
podarilo zorganizovať pestré a zaujímavé podujatia. Takýmto smerom
sme sa ubrali aj teraz, avšak podarilo
sa nám najmä v ostatnom období
zintenzívniť spoluprácu s viacerými
chemickými resp. príbuznými subjektami na Slovensku s cieľom vyvolať
efekt opačný k efektu troch rozvadených Svätoplukových synov. Naopak,
spojenie síl, úsilia a prostriedkov prinieslo a veríme že aj v budúcnosti
prinesie svoje ovocie.
Pred asi šiestimi rokmi prešla
Spoločnosť výrazným omladením
a tým aj pomerne ráznymi zmenami,
napr. naše spoločné zjazdy s českou
chemickou spoločnosťou sme presunuli z internátov do prostredia hotela
v lone našich prekrásnych veľhôr, začalo sa vydávať ChemZi na kvalitnom
papieri, s farebnou tlačou a spektrom
informácií pokrývajúcich od stredných škôl až po európsku chemickú
spoločnosť. Následne sa rozbehol
cyklus medziodborových a cielene
nadčasových prednášok Chemické
horizonty. V ďalšej fáze sme sa sú-
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stredili na pozíciu našej spoločnosti
v stredoeurópskom až svetovom regióne: nadviazali a obnovili sme kontakty so susednými chemickými spoločnosťami (rakúskou, maďarskou,
poľskou) ako aj s významnými európskymi chemickými spoločnosťami
(nemecká, francúzska, španielska).
Následne bola zaktivizovaná činnosť
členov pracovných skupín v IUPAC-u
a EuCheMS-e, čo sa zakrátko odrazilo v nomináciách našich členov do
vyšších stupňov týchto organizácií,
napr. v IUPAC-u Prof. Labuda a Doc.
Drábik a v EuCheMS-e bol za člena
Výkonného výboru zvolený Prof.
Milata. Aktivita, povedomie, postavenie ale aj uznanie našej spoločnosti sa
odrazilo aj v roku 80. výročia vzniku
Slovenskej chemickej spoločnosti,
kedy sme boli poctení možnosťou
usporiadať zasadnutie byra IUPAC-u,
teda najvyššej chemickej autority vo
svetovom meradle. Pozornosť tomuto
zasadnutiu bola venovaná aj na úrovni
podpredsedu vlády SR a predsedníctva
Slovenskej akadémie vied. Zo strany
našej materskej organizácie sa nám dostalo tohto roku vysokého vyznamenania, ako sme už informovali v ChemZi
SCHS bola udelená Plaketa SAV.
Naši predchodcovia trochu váhali,
keď sa jednalo o možnosti vstupu
do konzorcia ChemPubSoc Europe,
ktoré založili európske chemické spoločnosti. Vkladom boli národné chemické časopisy alebo finančný vklad
a vzniklo úspešné konzorcium špecializovaných európskych časopisov,
ktoré následne expandovalo do Ázie.
My sa teraz veľmi obtiažne snažíme
doň SCHS dostať, ale už sme úspešní
a v časopise CHEMCATCHEM môžete nájsť logo našej Spoločnosti. Radi
by sme videli naše logo aj v ostatných
časopisoch konzorcia, čo nie je také
jednoduché, ale prináša to tantiémy...
Zatiaľ môžeme aspoň aktívnejšie prispievať do týchto časopisov, aby si
majitelia všimli, že sa stávame povšimnutiahodnými partnermi a uľahčili nám prijatie do konzorcia daného
časopisu. Čím viac článkov, tým sa
viac vylepší naša situácia. Publikujme
v európskych chemických časopisoch,
majú impakt faktor už pekne vysoký
a mnohé z nich sa pomaly nenápadne
stávajú prestížnymi.
Slovenská chemická spoločnosť pri
SAV veľmi skoro pochopila príležitosť,

ktorá sa vyhlásením Medzinárodného
roku chémie naskytla pre popularizáciu chémie v živote spoločnosti. Treba
si uvedomiť, že obraz chémie je v súčasnosti dosť deformovaný, chémia
je považovaná za nebezpečnú, ohrozujúcu naše prostredie, ba až životy.
Touto sa môže stať v rukách ľudí bez
dostatočných vedomostí a skúseností:
tak ako je štipka soli a lyžička cukru
požehnaním pre pokrm, ale ich nadbytok je škodlivý, tak je to aj s chémiou.
Veď viete nájsť niečo hmotné v našom
okolí, čo nie je výsledkom chemického procesu, teda procesu zániku
a vzniku chemickej väzby? Asi ťažko.
Aj v tomto momente zmieta novinársku obec aféra s dioxínmi, ale je na
vine chémia? Myslíme si, že asi nie!
Veď je na vine chémia, keď havaruje
tanker s ropou, alebo to je chyba posádky tankera, takže populárny „ľudský faktor“? Len ľudská nedokonalosť vedie k nebezpečenstvu. Aj drogy
sa používajú v liečbe, ale populárne
pre masmédiá je ich zneužívanie.
A potom sa čudujeme, že na prednášku čerstvého nositeľa Nobelovej
ceny za chémiu v roku 2007 Prof.
Gerharda Ertla v Bratislave neprišiel
skoro žiaden predstaviteľ „siedmej
veľmoci“.
Vráťme sa však späť: keďže sme
zavčasu vedeli, že treba začať prípravu včas, podarilo sa nám osloviť
vtedy predsedu Zväzu slovenských filatelistov, organického chemika Doc.
Ľubomíra Flocha a po nespočetných
argumentáciách pred pár dňami bola
inaugurovaná slovenská známka venovaná Medzinárodnému roku chémie
2011. Neboli sme jediní, v podobnom
čase vydali známku aj Belgičania a tak
Slovenská pošta koordinovala vydanie s belgickou. Ďalšou Aktivitou, na
ktorej príprave sa podieľame veľmi
pozorne je obnovenie tradície chemických veľtrhov v podobe veľtrhu
Chemistry Slovakia 2011. Veľtrh
usporadúva ako prvý nový, resp. 38.
obnovený ročník Incheba ako prehliadku slovenskej chémie, práve ako
jednu z akcií oslavujúcich chémiu
v jej Medzinárodnom roku, ako znovuzaloženie tradície v tomto regióne.
Poznanie a zmapovanie histórie
je tiež vážnou úlohou, ktorá leží na
SCHS. Odborná skupina História chémie každoročne pred koncom roku
usporadúva Seminár pre jubilantov.

Aktuality SCHS
Na tomto bývajú odovzdané ocenenia jubilantom, ktorým sa počas
roku nedalo odovzdať ocenenia. Aj
aktivita v podobe riešenia grantov
VEGA a KEGA zameraná na vytvorenie knižnej série História chemického
priemyslu je zárukou archivácie dát
o období od počiatkov chemickej výroby do roku 1989. Riešitelia privítajú
záujemcov o prácu na tomto diele.
Onedlho uzrie svetlo sveta pilotný
zväzok a prvý diel o vláknitých materiáloch.
Veľmi aktívne sme sa zapojili do
popularizácie chémie medzi mladými
ľuďmi: Spoločnosť je predsa odborným garantom chemickej olympiády,
majúcej viacero kategórií, ale vo svojej najvyššej forme – Medzinárodnej
chemickej olympiáde – je Slovensko
mimoriadne úspešné a odnáša si takmer z každého ročníka všetky ocenenia. No a mimoriadne aktívnym riaditeľom Sekretariátu MCHO, ktorý sídli
na Slovensku je RNDr. Sirota.
Pre mladých chemikov bude určite
zaujímavé, že tohto roku sa uskutoční
v Bratislave v dňoch 19.-22. mája
konferencia ECTNA. Pred dvoma
rokmi sa toto rokovanie uskutočnilo
vo francúzskom Marseille a prezentácia Bratislavy bola natoľko presvedčivá, že sme zvíťazili v súťaži
s dvoma ďalšími konkurentmi. Som
presvedčený, že priebeh tejto konferencie bude úspešný, organizátori
podujatia pripravujú pre mladých chemikov a ich učiteľov pestrý a zaujímavý program.
Minulý rok vošla mimoriadne do
povedomia aktivita popularizujúca
vedu pod názvom „Noc výskumníka“.
Zapojili sme sa do nej a veríme, že
23. 9. 2011 bude chémia predstavená verejnosti v tých najširších súvislostiach; jednoducho, zrozumiteľne
a pútavo nielen pre mladú generáciu.
Pokúsime sa o to aj takou modernou
formou, ako je populárna sociálna
sieť Facebook, kde vystupujeme pod
menom Jozef Chemicky. Časom tu
budeme avizovať aktuality, diskusné
skupiny, zverejňovať fotografie z podujatí a pod. Časom sa ponúkaný
obsah určite rozšíri. A to sme za
pomoci našich spolupracovníkov pripravili preklad výstavy „Milestones of
chemistry“, ktorý pripravili v spolupráci Americká a Maďarská chemická
spoločnosť. Naša spoločnosť ako

prvá preložila toto dielo a s pomocou
riaditeľa firmy COOPEX, pána Ing.
Boroša sme realizovali tieto vývesky,
ktoré absolvovali výstavy v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Prírodovedeckej fakulty UK, Slovenskej akadémie vied,
akademicko-univerzitných pracovísk
v Košiciach, v Kultúrnom stredisku
v Nových Zámkoch, gymnáziách na
Gercenovej, Metodovej ulici v Bratislave a pod. Predpokladáme ich
vydanie v podobe elektronickej forme
na CD alebo tlačenej forme pre potreby žiakov, študentov, pedagógov a
verejnosti.
Ako partneri Slovenskej chemickej spoločnosti mimo už spomenutých vystupujú organizácie ako napr.
Slovenská organizácia pre výskumné
a vývojové aktivity (SOVVA),
Asociácia slovenských chemických a farmaceutických spoločností
(ASCHFS), Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP),
Zväz slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a jeho súčasť Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie (SSPCH), Centrum vedecko-technických informácií (CVTI),
kolektívni členovia (Sigma-Aldrich,
Merck, Zentiva), Novartis, Shimadzu,
Slovnaft, chemicky zamerané ústavy
SAV, vysoké a stredné školy, samosprávne orgány a iné. Tieto partnerstvá
sú nesmierne užitočnými impulzmi
a pomáhajú zvyšovať impakt našich
aktivít, tak napr. v spolupráci s CVTI
bude t. r. časť cyklu Chemických horizontov prístupná ešte širšej verejnosti
vo forme „Vedeckej kaviarne CVTI“,
alebo spoločne so SOVVA a CVTI
bude počas Noci výskumníka vrcholiť celosvetový experiment IYC 2011
– „Water, a chemical solution“.
Spolupráca s týmito organizáciami
prináša mimo iných výhod aj finančnú
pomoc našej organizácii, ktorá ako
občianske združenie pracuje najmä
z príspevkov členskej základne. A čo
robiť, keď členské príspevky platí len
asi polovica členov? Vo väčšej výške
ako členské príspevky je cena dvoch
ročných čísiel ChemZi, ktoré dostanú
členovia automaticky. Nezamrzelo to
tých, ktorí tieto členské príspevky zabudli zaplatiť? Aj viac rokov zabudli?
My tie peniaze potom musíme preniesť z iných aktivít a nemôžeme podporiť napr. účasť mladých na zjazde,

konferenciách, diplomových prácach
a pod. v takom rozsahu, ako by sme
si želali. Požiadali sme už viackrát
o alokovanie 2 % dane: ďakujeme
tým, ktorí tak urobili: žiaľ platby sú
zo zrejmých dôvodov bezmenné, ale
vedel by som si predstaviť preukázanie tejto sumy v prospech našej
Spoločnosti a následné odpustenie
členského príspevku takýmto darcom.
V jednom prípade sme už tak vykonali. Veď osem eur je v porovnaní
s niekoľko desiatkami zanedbateľné.
A napriek tomu sa ťaží prísť osobne
zaplatiť členské, poslať ho prostredníctvom Slovenskej pošty či previesť
Internetbankingom? Je naozaj osem
či tri eurá vysoká suma??? Verím,
že nie, a viacerí členovia si uvedomia benefity zaplateného členského:
zľavy na vložnom na zjazdoch, zľava
vo Vydavateľstve VEDA, možnosti
podpory ako je uvedené na našich
webových stránkach, časopis, odborné
akcie a že aj prípadné zvýšenie členského príspevku povedzme na desať
a päť eur nebude vplývať na úbytok
členskej základne.
Tradične najdôležitejším podujatím
slovenských ale aj českých chemikov
sú zjazdy, usporadúvané striedavo
v Čechách a na Slovensku: sú vedeckou-odbornou platformou, ale nemenej
dôležitý je aj ich spoločenský rozmer.
No a v tomto roku je plenárnou prednášateľkou na tomto podujatí prezidentka
IUPAC-u prof. Nicole Moreau. Možno
si želať vyššiu poctu? Ale nerobíme to
pre pocty, robíme to pre našich členov
i nečlenov, robíme to pre chémiu. Aby
bola chémia ponímaná ako materiálová veda, veda, ktorá dokáže pripraviť
nové sofistikované materiály oplývajúce zvláštnymi vlastnosťami, umožňujúcimi ich nové aplikácie.
Záverom chceme poďakovať tej veľkej skupine zväčša dobrovoľných funkcionárov a aktivistov, ktorí pracujú
v prospech chemickej komunity aj na
úkor svojho voľného času, svojich koníčkov, svojej rodiny, aby na svojich
pracoviskách zorganizovali podujatia
zaujímavé pre iných. Snažme sa byť
tiež takýmito, oslava je vtedy dobrá,
keď sa bavia všetci a dlho na oslavu
spomínajú. A takouto by mala byť aj
oslava Medzinárodného roku chémie
2011. Ale len, ak si ju takou urobíme,
sama sa nepripraví.
M. Drábik
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3rd EuCheMS Congress in Nuernberg

T

retí kongres EuCheMS sa
pod heslom Chemistry – the
Creative Force konal v
dňoch 29. 8. - 2. 9. 2010 v
Norimberku ako pokračovanie tradície
založenej v roku 2006 v Budapešti s pokračovaním o dva roky neskôr v Turíne.
Kongresu predchádzala dôkladná nemecká príprava a logistika. Jej súčasťou
bol výber plenárnych prednášateľov,
pracovných skupín kongresu ako aj
satelitných podujatí a nábor účastníkov.
Hneď úvodom treba konštatovať, že
všetky akcie prebehli bez akýchkoľvek
problémov. Môže za to možno aj novozrekonštruované kongresové centrum
v Norimberku, kde sa kongres konal
ako prvá akcia po rekonštrukcii. Veľká
presklená vstupná hala je prepojená
koridorom so zastávkou metra a tak
dostupnosť bola výborná.
Od prvého okamihu registrácie sme
boli sprevádzaní červenými tričkami
usporiadateľskej služby. Vo vstupnej
hale na účastníkov čakali výstavné
stánky dvoch nemeckých chemických
spoločností (GDCh, DFG), anglickej
RSC, americkej ACS, talianskej CNC
ako aj EuCheMS a ECTN. Samozrejmou
súčasťou boli stánky renomovaných firiem ako BASF, Bayer, Lanxess, Bruker,
Waters a. i.. Neprehliadnuteľnými vystavovateľmi boli vydavateľstvá ako Wiley,
Springer, Elsevier, JCS, Bentham, anglický Open Access Central, kde sa
predháňali v ponuke knižných titulov z
najnovšej, ale aj tematickej produkcie
zameranej na súčasné trendy v chémii
ako materiálovej vede, v ktorej dominovalo všetko, čo malo v titule NANO,
nezriedka popri ukážkach produktov
sprevádzané aj rôznymi súťažami, alebo
minilotériami.
V najväčšej sále kongresového centra
– Frankenhalle – sa konali otvárací,
záverečný ceremoniál, prednášky plenárnych prednášateľov, ako aj zasadnutie sekcie Advances in Organic and
Inorganic Chemistry. Prítomných hostí
na Otváracom ceremoniáli privítal prof.
G. Natile, past-president Európskej chemickej spoločnosti, Dr. A. Niebler, poslankyňa Európskeho parlamentu a H.
Förther, starosta Norimberku. Súčasťou
bolo odovzdanie European Sustainable
Chemistry Award prof. Matthiasovi
Bellerovi (Rostock, Germany) viceprezidentom EuCheMS a Dr. Niebler.
To všetko bolo popretkávané slávnostnými fanfárami a hudobnými vložkami.
Potom nasledovala už prvá prednáška
prof. Barbary Imperiali z USA na
tému Fluorescent Tools for Chemical
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Biology uvedená prof. F. Diderichom
z ETF Zürich, predsedom kongresu.
Po prednáške zazneli pozdravy IUPAC
prednesené past-presidentom prof.
Jung-Il Jinom, CEFIC-u (H. Mandery,
riaditeľ) a prezidenta GDCh prof. M.
Dröschera. Po príhovoroch nasledovalo
odovzdanie ceny August-Wilhelm-vonHofmann Medal prof. C. N. R. Raovi
(Bangalore, India) z rúk predsedu kongresu a prof. M. Jansena (Max Planck
Institute Stuttgart). Nasledovala prednáška prof. K. Müllena z Max Planck
Institute for Polymer Research v Mainzi,
ktorý prezentoval so šarmom výsledky
na tému Macromolecules, Particles
– A Discovery Journey in Materials
Synthesis, uvedená druhým predsedom
kongresu prof. A. Hirschom. Prvý deň
rokovania kongresu ukončila uvítacia
party sponzorovaná firmou BASF.
Druhý rokovací deň otvorila
prednáška prof. Grätzela na tému:
Molecular Photovoltaics. Následne sa
rokovanie kongresu rozdelilo do sekcií
Innovative Materials; Resources and
Environment; Supramolecular Systems;
Catalysis; Molecular Life Sciences;
Analysis, Manipulation and Simulation
a Advances in Organic and Inorganic
Chemistry. Počas obedňajších prestávok
zvyčajne prebiehali „vendor“ semináre
(napr. fy Waters, Elsevier, Bruker), ale
súbežne so sekciami aj paralelné akcie
ako Reaxys PhD. Prize winner´s symposium, Career Days EYCN, GDCh a
Era Net Chemistry. Druhý deň rokovania bol ukončený koncertom v kostole
sv. Seebalda a recepciou u primátora na
norimberskej radnici.
Tretí deň otvorila plenárna prednáška
prof. E. W. Meijera The Non-Covalent
Synthesis of Function Supramolecular
Systems, po ktorej nasledovalo rokovanie v sekciách, paralelných akciách
Career days, Sustainability in and of
Chemical Education a Ethics, Chemistry
and Education for the Environment. O
18,00 začala plenárna prednáška prof.
H. - J. Freunda Model Catalyst Design:
A Perspective at the Atomic Level, po
ktorej bola odovzdaná cena fy. Merck a o
20,00 začala gigantická prezentácia chémie a všetkých sekcií kongresu formou
plagátových oznámení, na tejto sa diskutovalo do neskorých nočných hodín.
Prvý september začal takisto plenárnou prednáškou Aromaticity Switching
in Porphynoids and Heteroporphyrinoids
prof. Latosa-Grazynského z Poľska. Popri
rokovaniach sekcií prebehli sprievodné
akcie Highlights in Nuclear Chemistry,
Mechanisms in Disease, Clinical

Chemistry between Analytical Chemical
and Laboratory Medicine, Highlights
in Inorganic Chemistry, Meeting of the
EuCheMS Working Party on Physical
Chemistry a European Young Chemists
Award finalist´s symposium. Záver dňa
prebehol na norimberskom futbalovom
štadióne formou kongresovej záverečnej párty „Chemistry meets soccer“.
Urputnosť zápasov v stolnom futbale na
piatich stoloch, živom „stolovom“ futbale
dokumentuje aj zničenie okuliarov sekretára nemeckej GDCh prof. Kocha. Záver
tvorili obrazce s účastníkmi mávajúcimi
fluorescenčnými svetlami na trávniku štadióna bez svetiel a záverečný ohňostroj.
Posledný deň kongresu začal plenárnou prednáškou prof. Jortnera Chemical
Dynamics at Extremes from Ultracold
Systems to Table-top Nuclear Fusion.
Následne popri rokovaní sekcií mohli
účastníci kongresu navštíviť Highlights
in Organic Stereochemistry a Working
day devoted to professional chemists.
Záverečný ceremoniál viedol prezident
európskej chemickej spoločnosti prof.
Luis Oro za účasti predsedov kongresu
prof. Didericha a prof. Hirscha. V panelovej diskusii zhodnotili celkovú úroveň
kongresu, prínos prednášajúcich so zameraním na plenárnych prednášajúcich,
ale aj prednášajúcich v sekciách, satelitné
podujatia a zaujímavé diskusie pri panelových oznámeniach. Nasledovalo odovzdanie cien laureátom European Young
Chemists Award, pozvánka na nasledujúci kongres a záverečná recepcia.
Kongresu sa zúčastnilo vyše 2000
účastníkov, ktorí si mohli vypočuť 7
plenárnych prednášok, takmer 600 odborných prednášok v sekciách a sprievodných podujatiach a diskutovať s
autormi 1400 plagátových oznámení.
Slovensko malo na kongrese malé zastúpenie – len 7 účastníkov, čo veríme,
že sa zlepší na najbližšom, 4. kongrese
EuCheMS (http://www.euchems-prague2012.cz/ ), ktorý sa bude konať 26.
– 30. 8. 2012 v blízkej Prahe v Paláci
kultúry známom aj ako Kongresový
palác. Hlavným garantom kongresu je
Prof. RNDr. Pavel Drašar, DrSc., na
ktorého je možné sa priamo alebo prostredníctvom chemických spoločností
obrátiť s návrhmi, radami a doporučeniami. Fotografie z podujatia si môžete prezrieť na webovej stránke našej
spoločnosti www.schems.sk v sekcii
Fotogaléria – Aktuálne fotky – 2010
3EuCheMS Norimberk.
http://www.euchems-congress2010.org/
V. Milata, M. Drábik

Aktuality SCHS

Profesionální známka kvality
“European Chemist”

E

uCheMS, The European
Association for Chemical and
Molecular Sciences, uděluje
cestou své ECRB, European
Chemist Registration Board, profesní
titul (označení) Evropský chemik,
„European Chemist” (EurChem) z popudu samotné Evropské Komise již od
roku 1992. Účelem udělování tohoto
profesního označení (European Chemist
designation)[1,2] je především zdůraznit
kvalitu a podpořit mobilitu chemiků v
rámci Evropy na základě uznání jejich
znalostí, dovedností a vzdělání na bázi
Boloňského schématu kvalifikací a poskytnout pomůcku ke snadnější zaměstnatelnosti chemiků v rámci Evropy.
Profesionální praxe se předpokládá v
oboru jako práce v chemické oblasti,
ve výuce chemie a pravidla EuCheMS
předpokládají minimálně dosažení kvalifikace druhého cyklu (VŠ). Kandidát na
označení EurChem by měl mít alespoň
5 let náležité praxe v oboru po dosažení
magisterského (inženýrského) stupně
vzdělání. Bakaláři, ale jen ti, kteří studovali akreditované kursy nesoucí známku
kvality “Chemistry EuroBachelor”[3],
mohou být komisí zváženi a titul jim
udělen na základě minimálně osmileté
profesní praxe v oboru.
Kandidát na titul EurChem musí dokumentovat a ve své další profesní praxi
uplatňovat 12 „profesních atributů”:
Měl by významným způsobem osobně
přispět k rozvoji své profesní oblasti
a oboru a plně rozumět chemickým
dějům uplatňovaným v jeho činnosti.
Měl by předvést vysokou úroveň svých
profesních dovedností aplikovaných na
praktikování chemických disciplin. Měl
by rozvíjet své chemické a další profesní znalosti a dovednosti. Měl by si
být vědom a uplatňovat ohledy na zdravotní, bezpečnostní a environmentální
problémy a uplatňovat mezinárodně
uznané standardy ve své práci. Měl by
kriticky hodnotit a vyvozovat praktické
závěry z vědeckých a odborných dat.
Měl by kontinuálně projevovat zájem o
rozvoj chemických disciplín a věd. Měl
by být zodpovědný a zohledňovat integ-

ritu a respekt k zacházení s (důvěrnými)
informacemi při práci ale i hlediska mezilidských vztahů. Měl by být schopen
plánovat a organizovat čas a práci své i
svých podřízených systematicky a předvídavě. Měl by být schopen o své práci
psát jasně, řádně a koncízně a přednést
své výsledky před kolegy. Měl by být
schopen diskutovat přesvědčivě a objektivně s kolegy, zákazníky a dalšími
partnery. Měl by být schopen reagovat
konstruktivně a oceňovat hodnotu i u
alternativních pohledů a hypotéz. Měl
by být schopen pracovat jako součást
týmu a na multidisciplinárních projektech ale i schopen vést. A nakonec,
ale ne naposled musí dodržovat pravidla stanovená jako „ECRB Code of
Conduct“.[4]
Současným cílem ECRB je dosáhnout pro Evropské chemiky status profesionálního chemika jako registrované
profese, podle pravidel EU. Zatím,
podle dohody ECRB s Královskou chemickou společností (RSC) je Evropský
chemik přibližně stejná kvalifikace jako
v Británii běžný „Chartered Chemist
(CChem)“.
Slovenská chemická společnost se
stala členem ECRB a jejím prostřednictvím budou moci její členové (podmínka) žádat o udělení titulu Evropský
chemik.
Autor (PD) oceňuje podporu MŠMT
ČR v rámci programu INGO (projekt
LA10014-ESUSRP).
Literatura:
[1]http://www.euchems.
org/Qualifications/
EurChemDesignation.asp.
[2] Drašar P., Facchetti S., Whewell R.J.
in: Employability of the Chemistry
First Cycle Graduates, ECTN/
ČSCH Praha 2009, p. 58.
[3] Mitchell T.N., Whewell R.J. in:
Employability of the Chemistry
First Cycle Graduates, ECTN/
ČSCH Praha 2009, p. 42. [4]
http://www.euchems.org/binaries/
CodeofConduct_tcm23-57171.pdf.
S. Facchetti, P. Drašar

Oprava k článku Alternatívne letecké biopalivá – čoraz bližšie k certifikácii
v ChemZi 6/11 2010, str. 8 - 10
1. Výroba leteckého petroleja v Slovnafte a.s. sa pohybuje okolo 80 kt za rok
podľa dopytu, a nie 850 kt za rok, ako bolo uvedené v závere článku
2. Autorom článku je Ing. Miroslav Dolnák, Obnoviteľné zdroje SN, Slovnaft
a.s.- člen skupiny MOL; 824 12 Bratislava

Jubilanti SCHS
v roku 2011
90 – ROČNÍ
● Prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
– 12.12.
● RNDr. Ing. Miroslav Zikmund,
CSc. – 26.12.
85 - ROČNÍ
● Prof. PhDr. Jozef Heger, CSc.
– 19.5.
● Prof. Ing. Konštantín Holobradý,
CSc. – 15.1.
● Doc. Ing. Jozef Kováč, CSc. – 26.1.
● Doc. Dr. Juraj Krätsmár-Šmogrovič,
CSc. – 2.7.
● Ing. Ivo Proks, DrSc. – 16.6.
● Doc. Dr. Ing. Július Studnický, CSc.
– 5.5.
80 – ROČNÍ
● Prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc.
– 20.10.
● Ing. Ján Hohoš – 25.7.
● Ing. Milan Hrabovec – 27.5.
75 – ROČNÍ
● Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.
– 28.11.
● Doc. Ing. Michal Dunaj-Jurčo,
PhD. – 30.5.
● Ing. Eva Greiplová – 1.6.
● RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
– 29.5.
● Prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
– 28.12.
● RNDr. Václav Konečný, CSc.
– 24.11.
● Doc. Ing. Pavel Krkoška, PhD.
– 13.11.
● Ing. Rudolf Melicher – 12.4.
● Ing. Alexander Nutter – 3.6.
● Doc. Ing. Jozef Polonský, CSc.
– 24.8.
● Ing. Dagmar Šimunková, CSc.
– 20.6.
● RNDr. Klára Šinková – 18.7.
● Ing. Jozef Tomajka – 16.3.
● Prof. Ing. Michal Uher, DrSc.
– 13.12.
70 – ROČNÍ
● Ing. Emil Adamkovič, CSc. – 5.1.
● Ing. Ján Bubanec, CSc. – 4.6.
● Doc. Ing. Vladimír Frank, CSc.
- 13.3.
● Ing. Blažena Ivaničová – 6.1.
● Ing. Eva Jedlovská, PhD. – 15.2.
● Ing. Alžbeta Kardošová, PhD.
– 5.3.
● Prof. Ing. Ivan Lukáč,CSc. – 15.6.
● Ing. Eva Reitznerová, CSc. – 7.12.
● RNDr. Jarmila Štetinová, CSc. – 12.6.
● Doc. RNDr. Aladár Valent, CSc.
– 4.5.
● RNDr. Jiřina Zámocká – 24.1.
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Seriál Heyrovský – Ilkovič –
Nernst – Lecture v Bratislave

O

dborná skupina analytickej
chémie SCHS zabezpečila 16. 12. 2010 na pôde
Ústavu analytickej chémie FCHPT STU prednášku profesora
Frank-Michaela Matysika z Univerzity
v Regensburgu, ktorý vystúpil v rámci
cyklu prednášok Heyrovský – Ilkovič

2001 habilitoval za docenta na Ústave
analytickej chémie Univerzity v Lipsku.
Od r. 2008 pracuje trvale na Ústave pre
analytickú chémiu, chemo- a biosenzoriku Univerzity v Regensburgu. Profesor
Matysik z čias jeho pôsobenia v Lipsku
dlhodobo udržuje odborné i kolegiálne
priateľské kontakty s analytikmi a elektrochemikmi v Česku aj na Slovensku,

Prof. Matysik a prof. Barek pred budovou FCHPT STU

– Nernst. Tento cyklus sa koná v zmysle
dohody České společnosti chemické,
Slovenskej chemickej spoločnosti
a Gesellschaft Deutscher Chemiker z
konca r. 2002, pričom prednáškové turné
na troch rôznych univerzitných alebo
akademických pracoviskách absolvuje
striedavo jeden rok vedec z Česka alebo
Slovenska v Nemecku a v nasledujúci
rok vedec z Nemecka v Česku a na
Slovensku. Cieľom týchto kontaktov je
iniciovať alebo zlepšiť vzťahy medzi
výskumnými inštitúciami v Česku a na
Slovensku na jednej strane a v Nemecku
na druhej strane, predovšetkým tam,
kde sú málo rozvinuté. Jednotlivé zúčastnené chemické spoločnosti si pritom
pomáhajú organizáciou a krytím nákladov na cestovné a pobyt prednášateľov.
Pozvaný prednášateľ dostane certifikát.
Profesor Frank - Michael Matysik je
dlhoročným výskumníkom predovšetkým v oblasti elektromigračných metód
a elektrochemickej detekcie. Po štúdiu na
Univerzite v Lipsku, kde promoval v r.
1990 a získal vedeckú hodnosť v r. 1994,
absolvoval rad zahraničných študijných
a prednáškových pobytov na univerzitách v Budapešti, Oxforde, Coimbre,
Upsale, Sao Paulo, na Ohio University
a Monash University v Austrálii. V r.

58

ChemZi  6/12   2010

ktoré vyúsťujú aj do výmeny študentov
na študijné pobyty a študentské vedecké
konferencie.
V rámci prednáškového cyklu
Heyrovský – Ilkovič – Nernst 2010
vystúpil profesor Matysik na pôde České
společnosti chemické v Prahe a Brne.
Počas pobytu na Slovensku ho sprevádzal profesor RNDr. Jiří Barek, CSc.,
vedúci sesterskej Katedry analytickej
chémie Prírodovedeckej fakulty Karlovej
univerzity v Prahe a predseda Odbornej
skupiny analytickej chemie České spoločnosti chemické. SCHS usporiadala v
Bratislave odborný seminár, na ktorom
profesor Matysik predniesol u nás prednášku na tému „Microfluidic systems in
conjunction with electrochemical and
MS detection“. Prednáška bola spojená
s diskusiou aj neformálnym stretnutím
našich odborníkov, učiteľov aj študentov s profesorom Matysikom, ktoré iste
prispeli k naplneniu poslania a zámerov
seriálu prednášok Heyrovský – Ilkovič
– Nernst. Profesorovi Matysikovi bola
udelená osobitná plaketa SCHS k príležitosti cyklu Heyrovský – Ilkovič
– Nernst. K úspechu pobytu profesora
Matysika v Bratislave iste napomohla
aj predvianočná atmosféra v Bratislave
v peknom slnečnom a pritom zimnom
počasí.
J. Labuda

65 – ROČNÍ
● Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
– 18.6.
● Doc. RNDr. Ján Benko, CSc. – 5.6.
● Doc. Ing. Marta Chovancová, PhD.
– 18.7.
● RNDr. Daniela Chromíková – 10.7.
● Doc. RNDr. Vladimír Štefan Fajnor,
CSc. – 20.2.
● Ing. Mária Fišerová, PhD. – 14.3.
● Ing. Peter Gemeiner, DrSc. – 17.9.
● RNDr. Anna Groidlová – 24.7.
● Prof. RNDr. Katarína Györyová,
DrSc. – 18.3.
● Ing. Ladislav Lahučký, PhD. - 9.12.
● RNDr. Kveta Markušová, CSc. – 2.1.
● Ing. Eva Michalková – 3.5.
● Ing. Marta Považancová - 11.11.
● Ing. Šmaríková Alena – 12.1.
● Doc. RNDr. Mária Stankovičová,
CSc. – 7.7.
● Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, PhD.
– 21.1.
● Prof. Ing. Fedor Valach, DrSc. – 6.2.
● Doc. RNDr. Mária Žemberyová,
PhD. – 23.3.
60 – ROČNÍ
● Ing. Ľubomír Čimbora, CSc. – 21.3.
● Ing. Katarína Csomorová – 11.1.
● RNDr. Marcela Göghová, CSc.
– 8.10.
● PhDr. Darina Heřmanová – 14.4.
● Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. – 22.8.
● Doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.
– 23.2.
● Ing. Milan Kováč, CSc. – 22.9.
● RNDr. Eva Krčahová – 2.12.
● Ing. Vladimír Kriššák – 25.7.
● Doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD.
– 1.10.
● Prof. Ing. Marek Liška, DrSc. – 24.7.
● Mgr. Jaroslav Maček – 24.12.
● Ing. Mária Maláčová, CSc. - 28.4.
● Mgr. Mária Malaníková – 17.8.
● RNDr. Anna Malovíková, CSc.
– 19.3.
● Ing. Miroslav Marchalín, CSc. – 4.4.
● Doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.
– 19.4.
● Ing. Igor Novák, CSc. – 16.1.
● Doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová,
PhD. – 8.8.
● Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
– 26.10.
● RNDr. Vojtech Szöcs, CSc. – 12.11.

Jubilantom srdečne
blahoželáme!

Noví členovia SCHS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Patrik Baloga
Ing. Michal Jablonský, PhD.
Bc. Katarína Švihlová
Mgr. Vladimír Gašperík
RNDr. Jana Donovalová, CSc.
Mgr. Vladimír Bariak
Mgr. Peter Podolec
Mgr. Alexandra Szabóová
Janka Kubincová

Aktuality SCHS

Globálny chemický experiment
pre Medzinárodný rok chémie
„Voda: Chemický roztok“
Globálny chemický experiment
pre Medzinárodný rok chémie

„Voda: Chemický roztok“ *
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stva. Pod spoločnou témou „Chémia –
náš život, naša budúcnosť“ IYC 2011
ponúkne počas roku 2011 mnoho interaktívnych, zábavných a vzdelávacích
aktivít pre všetky vekové kategórie.

Globálny chemický
experiment
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Zapojenie verejnosti, obzvlášť študentov, do aktivít Medzinárodného
roku chémie je jedným z najdôležitejších cieľov chémie v roku 2011.
IUPAC and UNESCO vyvinuli súbor
nazvaných Globálny chemický
Študenti základných a stredných škôl na Slovensku majú jedinečnú príležitosť zapojiť saaktivít
do
aIUPAC-u
stredcelosvetového projektu tudenti
Voda: Chemický základných
roztok, ktorý je iniciatívou
a UNESCO pri
experiment, aby motivovali študentov
príležitosti Medzinárodného
roku chémie
2011
(IYCSlovensku
2011). Cieľom IYC 2011
je zvýšiť verejné
ných
škôl
na
majú
povedomie chémie ako prostriedku uspokojujúceho svetové potreby, zvýšiť záujem o chémiupo
medzi
celom svete spoznať význam chémie
mladými a zlepšiť medzinárodnú
spoluprácu.
jedinečnú
príležitosť
zapojiť
pre
jeden z najdôležitejších zdrojov
sa http://www.chemistry2011.org/
do celosvetového projektu
v
ich
bežnom živote. Globálny expeVoda: Chemický roztok, ktorý je iniriment zapája študentov v školách po
ciatívou IUPAC-u a UNESCO pri
celom svete do praktických aktivít k
príležitosti Medzinárodného roku
téme „Voda: Chemický roztok“. Dôraz
chémie 2011 (IYC 2011). Cieľom IYC
je kladený rovnako na vodu ako roztok
2011 je zvýšiť verejné povedomie
ako aj na úlohu vody v spoločnosti a
chémie ako prostriedku uspokojujúživotnom prostredí.
ceho svetové potreby, zvýšiť záujem
Voda, H2O, je najrozšírenejšou látkou
o chémiu medzi mladými a zlepšiť
na zemskom povrchu. Voda je jedinou
medzinárodnú spoluprácu.
látkou v prírode, ktorú môžeme nájsť
* originálny anglický názov „Water:
v kvapalnom, tuhom aj plynnom stave.
A Chemical Solution” trefne vystihuje
Pokrýva okolo 70 % povrchu planéty,
myšlienku projektu – do slovenčiny ho
je nevyhnutná pre život a tvorí asi 70 %
možno preložiť ako „Voda: Chemický
ľudského tela. Vďaka jej unikátnym
roztok“, ale aj „Voda: Chemické rievlastnostiam je ideálnym predmetom
šenie“
Globálneho chemického experimentu.
Výsledky meraní študentov budú uloVoda sa zriedkavo vyskytuje ako
žené v celoslovenskej a celosvetovej
čistá látka. Keďže vo vode sa rozpúšťa
databáze – interaktívnej mape výsledmnoho látok hlavne minerálneho pôkov. Popri individuálnych možnostiach
vodu, o vode sa často hovorí ako o
budú, v spolupráci so SOVVA a CVTI
univerzálnom rozpúšťadle. Interakcie s
SR, zber údajov a ich interaktívna
prírodnými a umelými systémami vedú
prezentácia realizované počas Noci
k rôznorodosti vodných roztokov, ktoré
výskumníka 2011 a na Infoseminári.
hrajú kľúčové úlohy v životnom proV prípade záujmu vašej školy zapostredí a v mnohých aplikáciách. 97 %
jiť sa do projektu kontaktujte prosím
vody na Zemi tvorí morská voda s
koordinátora Globálneho chemického
vysokým obsahom solí a nie je vhodná
experimentu na Slovensku Bc. Lukáša
pre väčšinu použití. Preto je pre zaKrivosudského, email: lukas.krivosudbezpečenie dostupnosti vody, v zmysle
sky@gmail.com.
kvality aj kvantity, nevyhnutné, aby
sa našli praktické metódy ošetrovania
Úvod
vody. Voda vhodná pre ľudskú spotMedzinárodný rok chémie (IYC 2011)
rebu, teda pitná voda, je nevyhnutná
je iniciatívou IUPAC-u (Medzinárodná
pre zdravie a prosperitu. Čistenie pitnej
únia čistej a aplikovanej chémie) a
vody vyžaduje dodržiavanie série kriUNESCO (Organizácia Spojených nátérií kvality stelesnených vo fyzikálrodov pre vzdelávanie, vedu a kultúru).
nych, chemických a mikrobiologických
Spája chemické spoločnosti, akadémie
parametroch. Všetky tieto parametre
a inštitúcie po celom svete a opiera sa
musia byť merané podľa predpísaných
o individuálne iniciatívy organizujúce
procedúr. Globálny chemický experilokálne a regionálne aktivity.
ment jasne a jednoducho demonštruje
IYC 2011 je globálnou oslavou chétieto koncepcie pre všetkých študentov
mie a jej príspevkom k prosperite ľudna svete.
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Globálny chemický experiment pozostáva zo štyroch aktivít, všetky môžu
uskutočniť deti všetkých vekových kategórií na školách všetkých kontinentov. Tieto aktivity je možné prispôsobiť
schopnostiam a záujmom študentov
rôzneho veku a využívajú príslušenstvo, ktoré je široko dostupné za nízku
alebo žiadnu cenu.
Tieto aktivity umožňujú študentom
porozumieť chemickému výskumu a
zberu dát a ich overovaniu. Koncom
roku 2011 budú výsledky zobrazené
na webovej stránke zberu dát IYC ako
interaktívna globálna mapa dát demonštrujúca hodnotu medzinárodnej spolupráce vo vede.

Voda: Chemický roztok

Globálny chemický experiment dá
študentom po celom svete možnosť
študovať kvalitu vody a čistenie vody
v ich vlastnom prostredí. Oba aspekty
je možné sledovať dvoma aktivitami, z
ktorých si môžu učitelia vybrať podľa
toho, ktoré sa najlepšie hodia do ich
vzdelávacieho programu.
Meranie kvality vody:
i. pH: študenti zozbierajú dáta meraní
pH vody použitím roztokov indikátorov
(a dostupných pH metrov)
ii. Salinita: študenti preskúmajú slanosť vody
Čistenie vody:
i. Filtrácia a dezinfekcia: študenti sa
naučia ako môže chémia pomôcť zabezpečiť bezpečnú pitnú vodu
ii. Desalinácia: študenti skonštruujú
solárne destilačné zariadenie z materiálov dostupných v domácnosti a budú
experimentovať s použitím tohto zariadenia na čistenie vody

Experimenty v praxi

Každá aktivita bola prehodnotená tímom učiteľov, univerzitných vedcov,
vedcov z oblasti priemyslu a predstaviteľov Kráľovskej chemickej spoločnosti
(Veľká Británia), IUPAC-u a UNESCO.
Aktivity boli starostlivo vybrané podľa
prísnych kritérií (Dodatok 1) aby bolo
možné implementovať ich v školách na
celom svete; testovala sa ich uskutočniteľnosť a to najmä v rozvojových krajinách. Úplné detaily oboch kritérií pre
výber aktivít a aktivity samotné sú uvedené v Dodatku 2 tohto dokumentu.
Zdroje
Zdroje pre učiteľov a študentov sa
dajú vyrobiť pomerne jednoducho.
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Učiteľom poskytneme inštrukcie.
Niektoré experimenty môžu priniesť
väčší úžitok pri použití špeciálnych
reagencií (napr. kvapalné indikátory
alebo činidlá pre zrážacie reakcie).
Komunikácia
Logo Medzinárodného roku chémie
a tému Globálneho experimentu Voda:
Chemický roztok je potrebné čo najviac
rozširovať (reklama v tlači, na internetových stránkach, letáky). Mediálna
a PR (public relations) stratégia budú
rozvíjané v spolupráci so združeniami
ako UNESCO, Water World Council a
Water Monitoring Day. Tieto združenia
majú dlhoročné skúsenosti a odborné
znalosti v podobných iniciatívach.

Dodatok 1

Voda: Chemický roztok – Globálny
chemický experiment
Kritériá výberu
Experimenty budú spĺňať nasledovné
požiadavky
Využívajú chémiu, ktorá:
● je široko dostupná,
● je založená na princípoch a učebných cieľoch základného a stredného
školstva,
● berie do úvahy dedičstvo vedeckých objavov a
● jasne demonštruje hodnotu chémie
pre spoločnosť.
Zahŕňajú experimenty, ktoré:
● môžu byť realizované s príslušenstvom a materiálmi dostupnými takmer
všade vo svete,
● vyžadujú minimálne použitie iného
príslušenstva ako sú každodenné používané chemikálie a materiály,
● nepredstavujú významné bezpečnostné riziko a
● môžu byť realizované na rôznych
stupňoch náročnosti na dosiahnutie
súladu so schopnosťami a záujmami
študentov.
Poskytujú výsledky veľkého rozsahu,
ktoré:
● umožňujú študentom preniknúť do
podstaty zberu a overovania dát,
● sú pripravené na zverejnenie pre
svetovú verejnosť (pomocou webovej
stránky zberu dát IYC) a
● povedú k diskusii o spoločenských
otázkach a o nenahraditeľnej úlohe chémie.

Dodatok 2

Voda: Chemický roztok – Globálny
chemický experiment
Aktivity
MERANIE KVALITY VODY
i. pH: Študenti zozbierajú dáta meraním pH vody, slanej alebo sladkej,
použitím roztokov indikátorov (a dostupných pH metrov). Výsledky budú
zaznamenané v databáze a zobrazené
na svetovej mape.
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● Experiment bol vyvinutý a testovaný na základných aj stredných školách. Výsledky vhodnej kvality môžu
študenti dosiahnuť rutinne.
● Témy kyselín a zásad a kvality
vody sú bežné vo vyšších ročníkoch základnej školy aj na stredných školách.
● Študenti budú merania opakovať a
zhromaždia individuálne výsledky, aby
pochopili vedecký proces overovania
výsledkov.
● Doplnkové aktivity pomôžu učiteľom sprístupniť študentom princípy
teórie kyselín a zásad pomocou merania
pH domácimi materiálmi a zisťovaním
stability pH.
Požiadavky: Pre každú triedu bude
potrebná súprava pozostávajúca z: 100 mg
vzoriek dvoch indikátorov, farebný diagram pre každý indikátor, skúmavky a
kvapkadlá, inštrukcie pre experiment.
Salinita: Študenti budú skúmať salinitu ich lokálnej vody. Testy, ktoré budú
vykonávať, budú závisieť na dostupnom
prislušenstve a budú zahŕňať: meranie
hmotnosti materiálu, ktorý zostane po
odparení vody, odhadnutie salinity založené na podomácky vyrobenom konduktometri kalibrovanom pre chlorid sodný
a v prípade dostupnosti meranie salinity
na kalibrovanom konduktometri s možnosťou zverejnenia výsledkov. Výsledky
merania salinity môžu byť vhodné pre
doplnenie globálnej databázy.
● Experiment bude založený na metódach rozsiahle používaných v Portugalsku,
Juhoafrickej republike a Austrálii.
● Iónové zlúčeniny a ich rozpustnosť
tvoria dôležitú časť študijných plánov
na základných aj stredných školách. So
soľami sa študenti bežne zoznamujú na
základných školách ako s látkami bez
rozvedenia ich chemickej podstaty.
● Doplnkové aktivity merania salinity pomôžu učiteľom rozvinúť pochopenie základných konceptov chémie u
študentov.
Požiadavky: Všetky experimenty
vyžadujú váhy pre meranie hmotnosti
rozpusteného materiálu, podomácky
vyrobený alebo komerčný konduktometer (zariadenie môže byť zdieľané
viacerým školami) a inštrukcie.

ČISTENIE A
OŠETROVANIE VODY

Ošetrovanie pitnej vody: Tento
experiment bude pozostávať z dvoch
častí, v ktorých sa študenti naučia ako
sa chémia používa na zabezpečenie
bezpečnej pitnej vody. V prvej časti študenti uskutočnia najdôležitejšie kroky
ošetrovania vody – filtráciu a dezinfekciu. Použijú na to lokálnu povrchovú
vodu. V druhej časti budú študenti
skúmať ošetrovanie vody ich lokálnym
dodávateľom.
● Experimentálne aktivity zahŕňajú:
identifikáciu a zber prírodnej povrchovej vody, konštrukciu základnej fil-

tračnej aparatúry, pridanie kamenca a
dezinfekčného prostriedku do vody.
● Študenti sa naučia chemické princípy okysličovania, koagulácie, sedimentácie, dezinfekcie a filtrácie.
● Ďalšia časť experimentu umožní
študentom pochopiť lokálny kontext
ich práce.
Požiadavky: Zariadenie a väčšina
materiálov sú ľahko dostupné. V prípade potreby bude potrebné dodať
kamenec a chlórnanovú dezinfekciu.
Inštrukcie pre experiment a bezpečnostné rady poskytneme.
Solárne destilačné zariadenie:
Študenti skonštruujú solárne destilačné
zariadenie z materiálov dostupných
v domácnosti a budú experimentovať s jeho použitím na čistenie vody.
Vedomosti o skupenstvách hmoty tu
budú použité na vysvetlenie chodu destilačného zariadenia na rôznych úrovniach pre základné a stredné školy.
● Experiment bol testovaný so študentmi s rôznym stupňom vzdelania.
Experiment sa dotýka dôležitých chemických princípov skupenstiev látok.
Môže prispieť k vysvetleniu svetového
kolobehu vody.
● Experiment zdôrazňuje dôležitý
fakt, že mnohé látky, priaznivé aj škodlivé, sú prítomné vo vode aj keď ich
nevidíme.
Požiadavky: Všetky materiály pre
experiment sú ľahko dostupné, bude
potrebné dodať len inštrukcie.

Dodatok 3

Voda: Chemický roztok – Globálny
chemický experiment
Internet
Webová stránka Globálneho chemického experimentu bude centrálnym
zdrojom informácii pre školy aj pre
ostatné záujmové skupiny. Bude interaktívna a bude obsahovať stránku pre
nahlásenie dát. Pre tento projekt budú
dostupné nasledovné zdroje:
● Materiály pre školy budú obsahovať potrebné inštrukcie pre realizáciu
aktivít. Tieto materiály bude možné
stiahnuť z internetu a budú obsahovať:
učiteľského sprievodcu, protokoly pre
aktivity, návrhy ako by aktivity mohli
byť integrované do učebného procesu a
rady ako a kde objednať špeciálne príslušenstvo. Logá a reklamné materiály
sa rozšíria do škôl a širších komunít.
● Registračná stránka pre školy,
kde učitelia môžu zaregistrovať svoj
záujem o projekt a prihlásiť ich školu
na aktivity.
● Mapa, ktorá bude zobrazovať odovzdané dáta z celého sveta a tiež bude
znázorňovať Google mapu škôl zapojených do experimentu.
● Podpora koordinácie škôl, ktorá
uľahčí spoluprácu a zber dát a môže tiež
zahŕňať archívy súborov, vnútorný systém posielania správ a chatové skupiny
a fóra. Skúma sa možnosť zapojenia

Aktuality SCHS
študentov do tohto priestoru za účelom
debát a/alebo chatu.

Dodatok 4

Voda: Chemický roztok – Globálny
chemický experiment
Ďalšie iniciatívy spojené s vodou
● Skupina „Vodné zdroje 2030“:
Táto skupina bola založená v roku
2008 aby prispela novými pohľadmi
na zvyšujúci sa nedostatok zdrojov
vody. Počiatočným sponzorom projektu
je Medzinárodná finančná korporácia
IFC, súčasť Svetovej banky, ktorá poskytla investície a poradenstvo s cieľom
vybudovať súkromný sektor v rozvojových krajinách.
Ďalšími sponzormi sú: The Barilla
Group, The Coca-Cola Company, Nestlé
S.A., SABMiller plc, New Holland
Agriculture, Standard Chartered Bank
a Syngenta AG.
● Svetový deň vody: Valné zhromaždenie UNESCO ustanovilo 22. marec za
Medzinárodný deň vody od roku 1993.
● Svetový deň kontroly vody: World
Water Monitoring Day™ (WWMD) je
medzinárodným vzdelávacím programom, ktorý zvyšuje verejný záujem o
ochranu vodných zdrojov zapájaním
občanov do bežného monitorovania lokálnych vôd.
Jednoducho použiteľné testovacie
súpravy umožňujú každému (deťom aj
dospelým) otestovať rôzne parametre
kvality lokálnej vody, napríklad teplotu,
kyslosť (pH),čistotu (kalnosť) a množstvo rozpusteného kyslíka. Výsledky
zdieľajú všetky zapojené komunity
na svete na webovej stránke WWMD.
Svetový deň kontroly vody sa oficiálne
oslavuje 18. septembra.
Súvisiace iniciatívy na Slovensku:
● Noc výskumníka 2011: Vytvorenie
a prezentovanie celoslovenskej databázy výsledkov Globálneho chemického
experimentu „Voda“, vrátane možnosti
zmerať parametre kvality vody podľa
metodiky experimentu, cieľová skupina
– verejnosť.
● Infoseminár a prezentácia interaktívnej celosvetovej mapy výsledkov, vrátane prednášky a diskusie o
kvalite vôd na Slovensku, cieľová skupina – mládež a školy aktívne zapojení
do experimentu „voda“.
Ďalšie iniciatívy:
The co-operative ethical water campaign: http://www.co-operativewater.
co.uk/ Clean Water Campaign website:
http://www.cleanwatercampaign.com/
Inside the Bottle : http://www.insidethebottle.org/ H2O Conserve : http://www.
h2oconserve.org; http://www.h2oconserve.org/?page_id=51&pd=edu; http://
www.h2oconserve.org/wc_disclaimer.php Water Conserve: http://www.
waterconserve.org/Water End Water
Poverty: Sanitation and Water for All:
http://www.endwaterpoverty.org/The

Slovenská spoločnosť
priemyselnej
chémie (SSPCH)
Dňa 15. 12. 2010 bolo zvolené nové vedenie Slovenskej spoločnosti priemyselnej
chémie v nasledovnom zložení
Predseda:
Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Podpredseda: Ing. Michal Šingliar
Tajomník:
Doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Vedecký tajomník: Prof. Ing. Michal Uher, DrSc.
SSPCH tvoria nasledovné odborné skupiny:		
Odborná skupina pre katalýzu
Predseda: Prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.
Odborná skupina pre históriu chemického priemyslu
Predseda: Prof. Ing. Michal Uher, DrSc.
Odborná skupina pre analytickú chémiu
Predseda: Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
Odborná skupina pre chemickú technológiu
Predseda: Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
Odborná skupina chemického strojárstva a chemického inžinierstva
Predseda: Ing. Roman Peško
Odborná skupina EURACHEM SLOVAKIA
Predseda: Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok
Predseda: Prof. Ing. Marián Koman, DrSc.
Odborná skupina pre toxikológiu
Predseda: Doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Odborná skupina chemických vlákien
Predseda: Doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Odborná skupina pre plasty a kaučuk
Predseda: Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Odborná skupina Slovnaft Petrochemicals
Predseda: Ing. Eva Kameschová
Odborná skupina zeolity (OSZ)
Predseda: Doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Odborná skupina pre krízové riadenie
Predseda: Ing. Vladimír Hricko
Odborná skupina pre anorganickú a bioorganickú chémiu
Predseda: Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
Odborná skupina manažmentu, chemických a potravinárskych technológii
Predseda: Doc. Ing. Pavol Herzka, PhD.
Odborná skupina pre textilný dizajn
Predseda: Doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.
P-SSPCH pri Slovnaft, a.s.
Predseda: Ing. Michal Šingliar
P-SSPCH pri SAV – Ústav polymérov
Predseda: Doc. Ing. Štefan Florián, PhD.
P-SSPCH pri FCHPT STU
Predseda: Doc. Ing. Drahomír Oktavec, DrSc.
Východoslovenské regionálne centrum SSPCH
Predseda: Ing. Dušan Sabo
P-SSPCH TU AD Trenčín
Predseda: Prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc.
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Chemické horizonty

Chemické horizonty
– jesenný cyklus 2010

J

esenný cyklus Chemických
Horizontov 2010 sa začal 13. októbra prednáškou prof. Miroslava
Prokšu, CSc. s názvom „Lesk a
bieda školských chemických pokusov
v súčasnej situácii nášho školstva”,
ktorá sa konala na Prírodovedeckej
fakulte UK v Mlynskej doline v
miestnosti AMOS. Prof. Prokša od roku
2001 pôsobí ako vedúci Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty UK

Obr. 1 Prof. Miroslav Prokša po prednáške
s optimistickým úsmevom

(PRIF UK) a je iste ten najpovolanejší
odborník na zvolenú tému. Prof. Prokša
prednášku rozdelil na tri časti. Prvá
mala názov Chemický pokus ako súčasť
vyučovania chémie. Tu sa Prof. Prokša
venoval objasneniu podstaty, funkcie a významu školských chemických
pokusov z pohľadu didaktiky chémie.
Druhá veľmi zaujímavá časť mala podnadpis Kríza školských chemických
pokusov vo svete a u nás. V tejto časti
analyzoval a komentoval stav a riešenie
problémov vo vyučovacom procese na
našich základných a stredných školách.
Porovnal prístupy k riešeniu u nás
s riešeniami obdobných problémov
v zahraničí. Podrobnejšie sa venoval
obsahovej prestavbe nášho školstva
s dôrazom na školský chemický pokus.
Tretia časť so stručným názvom Ako
ďalej, bola tou, ktorá sa nedá veľmi
jednoducho vyriešiť. Tu Prof. Prokša
komentoval nešťastnú situáciu s novými
bezpečnostnými predpismi súvisiacimi
s používaním chemických látok na
školách. Naznačil možné cesty, ktorými
by bolo možné prinavrátiť váhu a význam pokusov vo vyučovaní chémie v
našich školách. Malú chemickú šou si
mohli prítomní pozrieť z premietaného
DVD, kde študenti z katedry v rámci
riešenia projektu ESF pripravili pod
vedením Prof. Prokšu niekoľko zaujímavých ukážok chemických pokusov.
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Po prednáške
sa
rozprúdila
zaujímavá diskusia, keďže sa
nám
podarilo
zabezpečiť účasť
učiteliek chémie
zo základných
a stredných škôl,
ktoré
dostali Obr. 2B Auditórium v centre AMOS na PRIF UK sleduje prednášku
pozvánku cez Prof. M. Miglieriniho
Metodické cennickým mletím (amorfné kovové sklá,
trum. Diskusia sa venovala príčinám nízkvázikryštály, nanokryštály, práškové
kej efektívnosti školského chemického
ocele), materiály jadrových reaktorov
pokusu, poukázala na nutnosť spojenia
(ocele, korózne produkty), zeolity, arteórie s experimentom. Žiaľ, školy často
cheologické artefakty, nano a biomanemajú finančné zdroje na zabezpečenie
teriály, distribúcie hyperjemných inteexperimentov, nehovoriac o fungovaní
rakcií a hyperjemných magnetických
bývalých chemických laboratórií na
polí. Prednáška Prof. M. Miglieriniho
základných školách.
bola rozdelená do troch častí. V prvej
sme sa dozvedeli čo je Synchrotrón a
načo je dobré synchrotrónne žiarenie. Na
pochopenie vlastností najrozmanitejších
materiálov je potrebná dôkladná znalosť
ich štruktúrneho usporiadania, ktoré determinuje všetky fyzikálne vlastnosti.
Charakterizácia štruktúry sa rutinne vykonáva pomocou viac alebo menej sofistikovaných spektroskopických metód
analýzy. Nemálo z nich je schopných
skúmať materiály na atomárnej prípadne
jadrovej úrovni. Napriek tomu sa občas
Obr. 2A Prof. Marcel Miglierini pred
stretávame s neprekonateľnými ťažkosprednáškou
ťami, ktoré sú zvyčajne spôsobené nedostatočnou intenzitou použitého žiareV stredu 3. novembra sa v miestnosti
nia. Následne sme výrazne obmedzení
AMOS na PRIF UK konala prednáška
pri získavaní relevantných informácií
prof. Ing. Marcela Miglieriniho, DrSc.
a nejedno okno do mikro- či nanosveta
z Katedry jadrovej fyziky a techniky,
pre nás ostane zatvorené. Jedným z vyFakulty elektrotechniky a informatiky
soko účinných zdrojov svetla so široSTU v Bratislave, ktorá bola spoluorkým diapazónom energií je synchrotrón,
ganizovaná so Slovenskou spektroskoktorý patrí medzi najúčinnejšie cyklické
pickou spoločnosťou. Jej názov znel
urýchľovače. Poskytuje tzv. synchrozaujímavo, “Synchrotrónové žiarenie,
trónové žiarenie, ktorého briliancia o
alebo ako sa dá vidieť neviditeľné” a
12 rádov prevyšuje ostatné konvenčne
prilákal veľké množstvo poslucháčov.
používané zdroje. V prednáške bol spoM. Miglierini je od roku 1997 profesomenutý tiež princíp činnosti synchrorom v odbore fyzika tuhých látok, FEI
trónu, základné charakteristiky synSTU Bratislava a zaoberá sa využitím
chrotrónového žiarenia, ako aj príklady
jadrovo-fyzikálnych spektroskopických
jeho použitia pre rôzne oblasti, vrátane
metód (Mössbauerova spektrometria,
medicínskych aplikácií. Prof. Miglierini
NMR, elektrón-pozitrónová anihilačná a
sa venoval aj in situ vyšetrovaniu štrukgama spektroskopia) a AFM jadrového
túrnych transformácií, ktoré prebiehajú
rezonančného rozptylu synchrotrópri premene amorfného kovového skla
nového žiarenia v materiálovom výsna nanokryštalickú zliatinu s výhodnými
kume. Jeho ďalšími oblasťami záujmu
magnetickými vlastnosťami. V závere
sú magnetické a štruktúrne vlastnosti
prednášky sa prítomní oboznámili s
neusporiadaných materiálov pripravemechanizmami, ktoré umožňujú prístup
ných rýchlym ochladením alebo mechaslovenských vedcov k Synchrotronu a

Chemické horizonty
to v ESRF centre v Grenobli a v blízkej
budúcnosti aj v novobudovanom centre
v Hamburgu.

Obr. 3 Ing. Roman Szücs, PhD.
pred prezentáciou prednášky na FCHPT

Prvého decembra 2010 predniesol
prednášku s názvom „Vplyv inovácie
separačných metód na vývoj nových
farmaceuticky aktívnych látok a produktov” Ing. Roman Szücs, PhD., ktorý
pôsobí v Pfizer Global R&D, Analytical
R&D, v Kente (Veľká Británia). Jedným
z podnetov, pre ktoré sme ho pozvali
bolo získanie Silver Jubilee Medal 2010,
ktorú udeľuje Chromatographic Society.
Roman Szücs nás na úvod prednášky
oboznámil s možnými riešeniami separačných problémov, pre ktoré existuje
dnes omnoho viac možných alternatív
ako kedykoľvek v minulosti. Napríklad,
nedávny pokrok v chromatografických
metódach viedol k rozšíreniu výberu

separačných mechanizmov (HILIC,
Supercritical Fluid Chromatography, Per
aqueous Chromatography), miniaturizácii, viacrozmernosti separácií a vývoju
nových detekčných systémov. Napriek
tomu, že takmer všetky podobné inovácie majú významný potenciálny vplyv
na zvýšenie produktivity v analytickom
laboratóriu, môžu v konečnom dôsledku
predstavovať skutočné prekážky pri výbere a optimalizácii vhodných experimentálnych podmienok, ako sú takmer
nekonečný výber chemického zloženia,
morfológie a fyzikálnych rozmerov stacionárnych fáz. V praxi to znamená, že
analytik strávi omnoho viac času optimalizáciou metód ako vlastnou analýzou
a toto takmer vždy zvyšuje jej cenu.
Ďalšia časť prednášky priniesla prehľad
inovácií a praktických príkladov aplikácií vyvinutých v posledných rokoch.
Väčšina technológií vznikla na základe
pokroku vo výskume základných teoretických princípov separačných vied.
Tieto technológie majú v súčasnosti
významný vplyv na spôsob, akým sa
vyvíjajú nové farmaceutické látky. V
poslednej časti sa Dr. R. Szücs venoval
niektorým moderným vývojovým trendom vo farmaceutickom priemysle, ako
napr. ’Quality by Design’, ’Real time
Release’, alebo pokroku v ’knowledge
management’ a možnosti ich vplyvu v
blízkej budúcnosti na spôsob vývoja
chromatografických metód.

Jarný cyklus Chemických horizontov v roku 2011 sa bude tak ako
aj mnoho iných aktivít Slovenskej
Chemickej Spoločnosti niesť v znamení Medzinárodného roku chémie
2011. (IYC 2011). Je aj našou úlohou
prezentovať chémiu s jej mnohými
stránkami širšej verejnosti. V januári
2011 sa chystá vydanie slovenskej
poštovej známky k medzinárodnému
roku chémie (IYC 2011). Zaujímavá
preto bude prednáška doc. Ing. Petra
Barana, PhD. „Oslava chémie v našej
filatelii“ o slovenských a československých známkach na tému chémia,
plánovaná na 16. február 2011 na
FCHPT v Bratislave. Pri príležitosti
IYC 2011 sa nám podarilo spoločne
s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) naplánovať v rámci
cyklu Chemických kaviarní na marec
prednášku „In vivo NMR spektroskopia“, ktorú prednesie Dr. Tkáč 24.
marca 2011. V apríli budeme pokračovať tiež v centre CVTI prednáškou
o uchovávaní plastov v umení, kde
sme pozvali manželov Lydu a Jozefa
Rychlých z Ústavu polymérov SAV.
Po odznení ich prednášky bude v centre zahájená výstava týkajúca sa témy
prednášky z umeleckých diel slovenských výtvarníkov.
Poteší nás vaša podpora formou
účasti na prednáškach.
M. Omastová

Nové knihy
Michal UHER

Osemdesiatpäťročný
kAMIL ANTOŠ
nakladateľstvo STU v Bratislave,
2010, 65 strán,
ISBN 978-80-227-3416-5

V rámci série „Osobnosti Fakulty

Profesor Antoš mimoriadne aktívne

chemickej a potravinárskej technoló-

pracoval v Slovenskej chemickej spo-

gie STU v Bratislave“ vyšla vďaka ini-

ločnosti, ktorej je členom od roku 1954.

ciatíve dekana FCHPT STU prof. Ing.

V roku 1962 na Valnom zhromaždení

Dušana Bakoša, DrSc. ako 4. zväzok

v Bratislave bol zvolený za vzdelá-

táto recenzovaná kniha.

vateľa a v roku 1969 za vedeckého

Profesor Kamil Antoš sa narodil

tajomníka. Zastupoval Spoločnosť

9. októbra 1925 v Rimavskej Sobote

v Ústrednom výbore Československej

a FCHPT (terajší názov) ukončil

spoločnosti chemickej v Prahe.

v roku 1951.
Jadrom knihy sú spomienky profesora Antoša, kde spomína na štu-

V

roku

1993

bol

odmenený

Hanušovou medailou a v roku 1995 bol
menovaný za čestného člena SCHS.

dentské roky, na roky učiteľovania

Tešíme sa, že pán profesor Antoš sa

a výskumného pracovníka. Okrem

svojho významného životného jubilea

príloh je uvedený zoznam všetkých

dožíva v plnom zdraví a dovoľujeme si

pôvodných vedeckých prác, udelených

zaželať do ďalších rokov veľa zdravia

patentov a autorských osvedčení do-

a spokojnosti.

mácich i zahraničných.

M. Uher, V. Milata
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PriF UK

ŠtudentskÁ vedeckÁ konferenciA
PriF UK 2011

Š

tudentská vedecká konfeUK, za najlepší príspevok konferencie
v danej sekcii. Fakulta tieto konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2011 sa bude korencie na svojej pôde usporadúva už
nať 27. apríla 2011. Miestom
niekoľko desaťročí. Termín konania sa
konania, je tak ako aj po minulé
pripravovaného vedeckého podujatia je
roky, pôda Prírodovedeckej fakulty
stanovený na 27. apríla 2011. Miestom
Univerzity Komenského v Bratislave
konania, tak ako po minulé ročníky je
(PriF UK), ktorá je jej organizátorom.
pôda fakulty.
Cieľom podujatia je
poskytnúť študentom
z rôznych, domácich aj
zahraničných univerzít, príležitosť verejne
prezentovať výsledky
svojej vedeckej práce.
Odborná komisia vyberie z každej hlavnej
sekcie (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej,
geologickej a chemickej) víťazný príspevok,
ktorého autorovi udelí
dekan PriF UK diplom Organizačný výbor Študentskej vedeckej konferencie na PriF UK
za najlepší príspevok
ŠVK v danej sekcii a dostane vecnú
Zameranie konferencie pokrýva širesp. finančnú cenu. Výstupom vedecroké spektrum prírodovedných oblastí,
kého podujatia so zahraničnou účasťou
cez biológiu (antropológia, botanika,
je recenzovaný zborník plnotextových
fyziológia rastlín, genetika, mikrobiopríspevkov s ISBN. Podrobnejšie inforlógia, virológia, molekulárna biológia,
mácie o prihláškach, termínoch a podzoológia, živočíšna fyziológia, etolómienkach účasti je dostupný na webogia), biotechnológie, chémiu (analytická
vej stránke www.fns.uniba.sk/svk
chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna a teoretická chémia, jadŠtudentské vedecké konferencie
(ŠVK) majú na Prírodovedeckej fakulte
rová chémia a rádioekológia, organická
Univerzity Komenského v Bratislave,
chémia), geológiu (aplikovaná a environmentálna geofyzika, geológia, paktorá je ich organizátorom, dlhú tradíciu. Ide o vedecké podujatie s medzileontológia, hydrogeológia, inžinierska
národnou účasťou. Výstupom podujageológia, ložisková geológia, mineralótia je recenzovaný zborník príspevkov
gia, petrológia), geografiu (fyzická geos ISBN, ktorý obdrží každý aktívny
grafia, geoekológia, humánna geograúčastník konferencie. Recenzentmi sú
fia, demogeografia, kartografia, geoinrenomovaní odborníci v jednotlivých
formatika, diaľkový prieskum zeme,
regionálna geografia, ochrana a pláprírodovedných oblastiach. Komisia
zložená z docentov a profesorov fakulty
novanie krajiny), environmentalistiku
vyberie za každú sekciu jeden príspe(eksozológia, fyziotaktika, geochémia,
krajinná ekológia, pedológia), až po
vok, autor ktorého dostane vecnú resp.
finančnú cenu a diplom od dekana PriF
didaktiku prírodných vied, psychológie
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a pedagogiky.
Cieľom konferencie je poskytnúť
študentom príležitosť verejne prezentovať výsledky
svojej vedeckej práce. Študenti svojou
aktívnou účasťou získavajú praktické
skúsenosti pri formulovaní záverov, zovšeobecňovaní výsledkov
a učia sa prezentovať
dosiahnuté výsledky
a seba ako osobnosť.
Získavajú
prehľad
o stave výskumu aj na
iných vedeckých pracoviskách. Študentská
vedecká
konferencia prispieva k vyššej atraktivite štúdia
na fakulte. Má veľký
význam pre vedenie
fakulty, garantov študijných programov,
učiteľov a vedeckých pracovníkov pôsobiacich na fakulte.
Aktívnymi účastníkmi konferencie
sú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia (bez
PhD.), a to nielen z PriF UK, ale aj
z iných univerzít, vrátane účastníkov
z okolitých krajín. Počet aktívnych
účastníkov z roka na rok rastie. V roku
2010 navštívilo ŠVK viac než 800
účastníkov, z čoho takmer polovicu
predstavovali prezentujúci študenti.
Podujatie má značný edukačný význam aj pre neprezentujúcich účastníkov. Študentské vedecké konferencie
na PriF UK začínajú čoraz viac navštevovať aj študenti stredných škôl
a gymnázií.
Podrobnejšie informácie o prihláškach, termínoch a podmienkach účasti,
ako aj program konferencie nájdete na
webovej stránke www.fns.uniba.sk/svk
M. Galamboš    

PriF UK

18. medzinárodná
konferencia
ANALYTICKÉ METÓDY
A ZDRAVIE ČLOVEKA

K

atedra analytickej chémie
Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského
v Bratislave v spolupráci
s Odbornou skupinou pre chromatografiu a elektroforézu Slovenskej
chemickej spoločnosti a Slovenskou vákuovou spoločnosťou zorganizovali v období 11. - 14. októbra
2010 v priestoroch hotela Falkensteiner
v Bratislave 18. medzinárodnú konferenciu „Analytické metódy a zdravie
človeka“. Konferencia je pokračovaním
série konferencií, ktoré sa konali pod
názvom „Chromatografické metódy a
zdravie človeka“ v období rokov 19752006 postupne v Smoleniciach, Starom
Smokovci, Tatranskej Lomnici, Starej
Lesnej a v Piešťanoch. V roku 2008
bola konferencia, organizovaná v Novom Smokovci, tématicky rozšírená a
pod novým názvom „Analytické metódy
a zdravie človeka“ vyjadruje väzby
analytickej chémie, bioanalytickej chémie, biochemických metód analýzy, potravinárskej analýzy, environmentálnej
analytickej chémie a klinickej analýzy
na celý komplex (bio)analytických úloh
súvisiacich so zdravím človeka. 18.
ročník konferencie bol venovaný pamiatke zosnulého prof. RNDr. Dušana
Kanianskeho, DrSc., svetoznámeho
slovenského vedca, ktorý svojou prácou
zanechal nezmazateľnú stopu v oblasti
vývoja inštrumentácie a metód kapilárnej elektroforézy, ako aj ich využitia v
najrozličnejších oblastiach spoločenskej
praxe a ktorý výrazným spôsobom
sformoval vývoj (elektro)separačných
analytických metód na Slovensku.
Konferenciu slávnostne otvoril dekan
Prírodovedeckej fakulty UK a čestný
predseda vedeckého výboru konferencie, prof. RNDr. Anton Gáplovský,
DrSc., ktorý predniesol úvodné slovo
a privítal účastníkov konferencie zo
SR a ČR. Konferencia bola organizovaná ako súčasť podujatí k oslavám
70. výročia založenia PriF UK a 55.
výročia založenia Katedry analytickej
chémie PriF UK.
Jedným z cieľov konferencie bolo poskytnúť fórum na stretnutie, výmenu názorov a skúseností pre odborníkov z vý-

roby, vysokých škôl,
akademického a aplikovaného výskumu,
štátnych zdravotných
ústavov, výskumných, Slavnostné otvorenie konferencie za účasti dekana PriF UK
kontrolných a klinic- prof. RNDr. A.Gáplovského, DrSc.
kých laboratórií využívajúcich vo svojej
práci metódy chromatografické, elektroforetické, hmotnostnej
spektrometrie, prvkovej spektrálnej analýzy a elektrochemickej analýzy.
Na konferencii sa
aktívne zúčastnilo
106 účastníkov, vrátane zástupcov desiatich vystavujúcich
firiem. V rámci odborného programu Zástupkyňa firmy Pragolab s.r.o. RNDr. M. Danková, PhD.
odovzdáva cenu za najlepší poster prezentovaný na konferencii
konferencie odznelo Mgr. R. Myjavcovej z PriF UK UP Olomouc
40 prednášok, medzi
ktorými bolo 20 od
pozvaných prednášateľov z renomovaPřírodovědecké fakulty University
ných pracovísk akademických inštitúcií
Palackého v Olomouci, s príspevkom
zo SR a ČR. K obohateniu odborného
„Analysis of anthocyanin dyes in exprogramu prispeli formou odborného
tracts of Blue Honeysuckle berries by
príspevku taktiež zástupcovia 5 firiem.
mass spectrometry“.
Vedecký program konferencie bol zaMimoriadne pozitívny ohlas vyslovili
meraný najmä na najnovšie trendy a doúčastníci konferencie s bohatým spolosiahnuté výsledky v oblasti analytických
čenským programom, ktorý prebiehal
separačných metód vzhľadom na to,
v historických pivničných priestoroch
že väčšina prednášajúcich patrí medzi
hotela Matyšák v Bratislave a v reštaušpičkových odborníkov, ktorí svoj verácii Vinum Galeria Bozen v Pezinku,
decký záujem sústreďujú v tejto oblasti
kde pri príjemnej hudbe mali účastníci
analytickej chémie. Veľmi pozitívny
konferencie veľa príležitostí na praohlas vyvolali aj príspevky od renocovné, ale aj neformálne stretnutia.
movaných odborníkov z oblasti využi18.
medzinárodná
konferencia
tia elektrochemických metód analýzy,
„Analytické metódy a zdravie človeka“
prvkových spektrálnych metód anabola účastníkmi hodnotená ako vedecké
lýzy alebo hmotnostnej spektrometrie.
podujatie s mimoriadne vysokou odbornou
Bohaté zastúpenie mala aj posterová
úrovňou a zaradila sa medzi významné vesekcia, v rámci ktorej bolo prezentovadecké podujatia organizované Odbornou
ných 44 prác. Firma Pragolab vyhlásila
skupinou chromatografie a elektroforézy
súťaž o najlepší poster prezentovaný
SCHS v roku 2010. Väčšina účastníkov
na konferencii, s výsledkami ktorej
vyslovila želanie, aby sa konferencia orboli účastníci oboznámení na záverečganizovala v pravidelných intervaloch ako
nom spoločenskom podujatí v Pezinku.
pravidelné vedecké fórum pre odborníkov
Víťazom súťaže sa stala Mgr. Renáta
z rôznych oblastí analytickej chémie pre
Myjavcová, ktorá je študentkou dovýmenu názorov, skúseností a najnovších
ktorandského stupňa vysokoškolského
poznatkov.
štúdia na Katedre analytické chemie
R. Góra, J. Marák
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PriF UK

EXCELENTNÉ CHEMICKÉ VZDELANIE –
UŽ 70 rokov NA PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTE
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

H

istória Prírodovedeckej

mickej sekcie PriF UK sa začala rozví-

fakulty

jať až po r. 1953. Začiatky boli v oblasti

Univerzity

Komenského sa začala

štúdia vlastností a využitia prírodných

písať už v roku 1940,

aluminosilikátov (prof. J. Masár, doc.

kedy sa na vtedajšej Slovenskej univerzite vytvorila Prírodovedecká fakulta.

Súčasná budova Prírodovedeckej fakulty v
Mlynskej doline

Vznik Prírodovedeckej fakulty predpo-

nachádzalo na 25 miestach Bratislavy.

kladal už zákon č. 375/1919 Zb., ktorým

chemikálií a potenciálnych liečiv (prof.
M. Furdík, prof. V. Sutoris, prof. P.

Z tohto pohľadu veľmi dôležitou uda-

Hrnčiar) ako aj rozvoji polarografic-

bola založená Univerzita Komenského.

losťou v živote fakulty bolo začatie

kých metód v analytickej i fyzikálnej

Začiatkom zimného semestra školského

výstavby vysokoškolského areálu v

chémie (prof. S. Stankoviansky, prof. Ľ.

roku 1942/1943 pribudol na fakulte

Mlynskej doline v roku 1967. Tu mala

Treindl). V neskorších rokoch sa oblasť

Ústav atómovej fyziky. Z tradičných

byť v 10 pavilónoch umiestnená celá

výskumu rozšírila o chémiu polyoxova-

prírodovedných disciplín existovala

Prírodovedecká fakulta UK. V prvej

nadičnanov a komplexov vanádu (prof.

na Prírodovedeckej fakulte bez inšti-

etape, v rokoch 1967-1978 boli vybu-

P. Schwendt, prof. Ľ. Žúrková), chémiu

tucionálnej základne len chémia, ktorá

dované pavilóny matematiky, výpoč-

ferocénu (prof. Š. Toma), chémiu osci-

sa však prednášala už od roku 1939,

tového strediska, fyziky 1 a fyziky 2.

lačných reakcií (prof. Ľ. Treindl, prof. Ľ.

najskôr na Filozofickej fakulte a od

Pavilóny chémia 1, chémia 2, biológia

Adamčíková, prof. P. Ševčík), kvantovú

roku 1940 na Prírodovedeckej fakulte.

1, biológia 2 a geológia boli postupne

chémiu (doc. J. Leška, prof. M. Urban,

Chemický ústav bol na Prírodovedeckej

odovzdávané v rokoch 1976-1988.

prof. P. Zahradník), plynovú chroma-

fakulte zriadený až v októbri 1948 a za

V roku 1980 sa vytvorila samostatná

tografiu (prof. L. Soják, doc.RNDr. I.

externého vedúceho ústavu bol meno-

Matematicko-fyzikálna fakulta, do kto-

Ostrovský, RNDr. R. Kubinec), jad-

vaný prof. M. Dillinger. Rozvoj fakulty

rej boli začlenené pracoviská odborov

rovú chémiu (prof. F. Macášek, doc.V.

nakoniec vyústil do zriadenia 6 od-

matematiky a fyziky Prírodovedeckej

Mikulaj, doc. R. Kopunec), elektrose-

borných sekcií, biologickej, chemickej,

fakulty. V rámci Prírodovedeckej fa-

paračné metódy, najmä izotachoforézu

fyzikálnej,

geologicko-geografickej,

kulty sa naďalej rozvíjali odbory bio-

(prof. D. Kaniansky). Veľký rozvoj

matematickej a všeobecného základu,

lógie, geografie, geológie a chémie.

nastal na biochémii, najmä v oblasti

ktoré mali za úlohu koordinovať činnosť

Uončila sa postupná koncentrácia všet-

využitia kvasiniek, modelu pre štúdium

do nich patriacich katedier a ústavov.

kých pracovísk fakulty do Mlynskej

oxidačnej fosforylácie (prof. L. Kováč,

doliny. Umožnila to dostavba pavilónov

doc. Š. Kužela, doc. M. Greksák, prof.

CH-1 (v roku 1976), CH-2 (v roku

J. Šubík, prof. J. Kolarov). Rozvoj

1981), B-1 (v roku 1985), B-2 (v roku

biochémie bol však od r. 1970 násilne

1988) a G (v roku 1988). V súčasnosti

prerušený a prakticky sa obnovil až

má fakulta 36 základných pedagogicko-

v 80-tych rokoch a ďalší rozvoj nastal

vedeckých pracovísk, z čoho je 33 ka-

po r. 1990 (prof. M. Kollárová, prof.

tedier a 3 vedecké ústavy. Ich činnosť

J. Turňa).

Pôvodná budova Prírodovedeckej fakulty
na Šmeralovej ulici

je čiastočne integrovaná do 5 odbor-

V súčasnosti je vedecko-výskumná

ných sekcií – biologickej, geografickej,

činnosť chemických pracovísk zame-

geologickej, chemickej a environmen-

raná do nasledujúcich oblastí:

Veľkým problémom fakulty však

tálnej. Chemická sekcia integruje 6

Z oblasti analytickej chémie je me-

stále boli priestory, kde sídlili jej jed-

chemických katedier, Chemický ústav

dzinárodne vysoko hodnotený prínos

notlivé pracoviská. Začiatkom šesde-

a Katedru didaktiky prírodných vied.

skupiny prof. D. Kanianskeho do rozvoja

siatych rokov sa 32 pracovísk fakulty
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Vedecko-výskumná činnosť Che-

metód a techník kapilárnej a čipovej

PriF UK
elektroforézy (prof. D. Kaniansky, doc.

J. Korduláková),

štúdiu mitochon-

veľkou mierou podieľali na vybudovaní

J. Marák, Dr. M. Masár). Významný je

driálneho genómu kvasiniek (prof. J.

Cyklotrónového centra SR (prof. F.

aj prínos do metód kvapalinovej chro-

Nosek), štúdiu apoptózy (Dr. P. Polčic)

Macášek a prof. P. Rajec).

matografie (doc. M. Hutta),

a štúdiu nukleárno- mitochondriálnych

V organickej chémii sa najvýraznej-

Z oblasti anorganickej chémie sú

interakcií (prof. J. Nosek, Dr. P. Sulo).

šie výsledky dosiahli v rozvoji netradič-

významné výsledky v štúdiu a zistení

Výskum sa realizuje v rámci širokej

ných metód organickej syntézy ako sú

štruktúry komplexov vanádu a poly-

medzinárodnej spolupráce, získaním

mikrovlnné žiarenie, UV žiarenie (fo-

oxovanadičnanov. Viaceré výsledky

prestížnych grantov (Howard Hughes

tochémia) a ultrazvuk a kombinácia ul-

boli prevzaté do renomovanej svetovej

Medical Institute – J. Kolarov, J. Nosek;

trazvuku s UV žiarením (prof. Š. Toma,

učebnice (F. A. Cotton, G. Wilkinson,

NATO grant – P. Polčic, NIH-Firca – K.

doc. M. Mečiarová, prof. A. Gáplovský).

C. A. Murillo, M. Bochmann: Advanced

Mikušová) a zapojením sa do projektov

Významné výsledky sa dosiahli aj v

Inorganic Chemistry, J, Wiley, 1999)

podporovaných EU (6. RP - NM4TB-

stereoselektívnej katalýze v klasických,

(prof. P. Schwendt, doc. M. Sivák).

K. Mikušová).

najmä však v netradičných rozpúšad-

Pozoruhodné výsledky sa získali pri

V oblasti fyzikálnej chémie sa

lách, akými sú iónové kvapaliny. Ako

hydrotermálnej syntéze montmorillo-

dosiahli významné, zahraničím oce-

katalyzátory sú využívané chirálne

nitu a saponitu (prod. J. Masár, doc. V.

ňované, výsledky pri objave a štúdiu

komplexy paládia a organokatalyzátory

Fajnor, Dr. L. Kuchta) a pri štúdiu ich

mechanizmu viacerých nových oscilač-

(prof. Š. Toma, doc. R. Šebesta, doc.

vlastností, najmä metódami termickej

ných reakcií (prof. Ľ. Treindl, prof. Ľ.

M. Mečiarová). Veľmi oceňované sú aj

analýzy. Významné výsledky sa dosiahli

Adamčíková, prof. P. Ševčík). Skupina

práce spojené s počítačovým modelo-

aj v príprave a charakterizácii vysoko-

prof. V. Holbu, v pokračovaní s doc.

vaním a následnou syntézou biologicky

teplotných supravodičov na báze zlúče-

Grančičovou, doc. Vollárovou a doc.

aktívnych látok, ako organických ma-

nín tália (prof. G. Plesch), formulácií

Benkom rozvíjajú štúdium procesu

teriálov pre optoelektroniku (prof. P.

počítačových programov pre urýchlenie

solvatácie. Smerovanie na femtose-

Zahradník, doc. M. Putala).

röntgenografickej štrukturálnej analýzy

kundovú laserovú spektroskopiu na-

Na Prírodovedeckej fakulte UK od

(doc. F. Pavelčík) a príprave aerogélov

noštruktúr a povrchov je gestorované

jej vzniku sa kontinuálne až dodnes re-

na báze anorganických oxidov (doc. K.

doc. D. Veličom, ktorý prišiel na PriF

alizuje študijný program učiteľstva na

Jesenák, doc. V. Fajnor).

UK z berlínskeho laboratória prof. G.

Katedre didaktiky prírodných vied,

Dekan fakulty prof. A. Gáplovský
a prodekanka doc. B.Brestenská pri
slávnostnom príhovore k výročiu založenia
Prírodovedeckej fakulty

Ertla, nositeľa Nobelovej ceny za ché-

psychológie a pedagogiky. V roku

miu z roku 2007. V rámci tejto skupiny

1987 vznikla samostatná Katedra di-

sa rozvíja aj hmotnostná spektrometria

daktiky prírodných vied, psychológie

sekundárnych iónov (dr. M. Jerigová)

a pedagogiky, ktorá gestoruje v spolu-

a terahertzová spektroskopia (dr. M.

práci s odbornými katedrami prípravu

Janek) komplexných systémov. Veľmi

budúcich učiteľov prírodovedných

intenzívne sa rozvíja teoretická chémia.

predmetov pre základné a stredné

Rozvíjajú ab-initio presné výpočty a aj

školy. Výstupy výskumu sa realizujú

aplikáciu metód molekulárnej dynamiky

v zmene obsahu vzdelávania, v tvorbe

na veľké molekuly a systémy. (prof. M.

učebníc pre prírodovedné predmety na

Urban, prof. V. Kellö, prof. I. Černušák,

ZŠ a SŠ (Prof. RNDr. P. Silný, CSc.,

prof. J. Noga, doc. P. Neogrády).

Prof. RNDr. M. Prokša, CSc., Doc.

Katedra biochémie nadväzuje na tra-

V oblasti jadrovej chémie sa do-

RNDr. B. Brestenská, Doc. RNDr.

díciu 60-tych rokov v oblasti bioener-

siahli vynikajúce výsledky v oblasti

K. Ušáková, PhD.,). Pracovisko patrí

getiky a dosiahli sa významné výsledky

separácie rádionuklidov. Je tu vybu-

na Slovensku od roku 1987 k lídrom

v týchto oblastiach: ADP/ATP translo-

dované medzinárodne akreditované a

vo výskume

kátory kvasiniek (prof. J. Kolarov) a

autorizované „Skúšobné laboratórium

mentáciu IKT do vyučovania príro-

dýchací reazec trypanozomatíd (doc.

rádiochemickej analýzy merania ak-

dovedných predmetov (Doc. RNDr.

A. Horváth), štúdiu oxidoredukč-

tivít alfa, beta a gama rádionuklidov

B.Brestenská, PhD.- národný projekt

ných systémov streptomycét (prof. M.

vo vzorkách životného prostredia, jad-

Infovek Slovensko, RNDr. Š. Karolčík,

Kollárová), biosyntéze bunkovej steny

rových zariadení a úložísk jadrového

PhD. – 5.RP EU projekt RAFT).

mykobaktérií (doc. K. Mikušová, Dr.

odpadu“ (doc. Ľ. Mátel). Pracovníci sa

zameranom na imple-

B. Brestenská
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UPJŠ

45 rokov výučby a výskumu v oblasti
anorganickej chémie na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

P

ri príležitosti osláv 45.

akadémie vied v Bratislave

výročia založenia Katedry

– z Ústavu anorganickej ché-

anorganickej

chémie

mie a v Košiciach – z Ústavu

Ústavu chemických vied

geotechniky. Na seminári boli

Prírodovedeckej fakulty Univerzity

prítomní aj odborníci v oblasti

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa

teórie vyučovania chémie, ako

v dňoch 3. až 5. júna 2010 konal

aj učitelia z gymnázia CGJK

vo Vysokých Tatrách na Štrbskom

v Trebišove.
V úvode seminára bola
prednáška o histórii katedry, s hlbším zame-raním

mie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v

na vedecko-výskumnú činnosť

Košiciach, ktoré prevzal Doc. RNDr.

v oblasti anorganickej chémie,

Vladimír Zeleňák, PhD. ako predseda

spolupráce s priemyselnými pod-

organizačného výboru, ale aj súčasný

nikmi v uplynulom období 45

vedúci katedry.

rokov a aj didaktiky chémie.
Odborný program seminára
pozostával

zo

Organizačne bol odborný semi-

zaujímavých

nár veľmi dobre pripravený a všetci

plenárnych a krátkych prednášok,

účastníci seminára vyslovili spokojnosť

ktoré prezentovali výsledky výs-

s jeho priebehom, odbornou úrovňou

kumu v rôznych oblastiach anor-

ako aj zvolenou lokalitou. K jeho

ganickej chémie, bioanorganickej

úspešnému priebehu nemalou mierou

chémie,

chémie

prispela i finančná podpora firiem

a možností aplikácií týchto poznat-

Fisher Slovakia s.r.o., Chromspec

materiálovej

kov. Všetci prednášajúci
prispeli

k vysokej

od-

bornej úrovni podujatia.
Abstrakty prezentovaných
príspevkov boli zverejnené
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Plese v hoteli Baník odborný semi-

v zborníku. V závere semi-

nár s názvom „Anorganická chémia

nára bola sekcia doktorandov,

v treťom tisícročí“,

45.

kde aj mladá generácia našej

výročiu výučby a výskumu na Katedre

venovaný

katedry referovala výsledky

anorganickej

UPJŠ.

svojho doktorandského štúdia

Seminára sa zúčastnilo 44 účastníkov,

chémie

PF

a dokázala, že je schopná ak-

ktorí zastupovali významné pracoviská

tívne sa zapájať do vedeckovýskumnej

Slovakia s.r.o., ITES Vranov, s.r.o.,

v oblasti anorganickej chémie z uni-

činnosti a je plnohodnotnou súčasťou

Lambda Life, a.s., Merck s.r.o.,

verzít v Prahe, Olomouci, Bratislave,

katedry.

Pragolab s.r.o. a rovnako Slovenskej

Banskej Bystrici a Košiciach. Seminára

Počas odborného seminára boli

chemickej spoločnosti. Za podporu

sa zúčastnili aj pracovníci z Českej aka-

odovzdané pozdravné listy Slovenskej

organizátori seminára vyjadrujú touto

démie vied – z Ústavu fyzikální chemie

chemickej spoločnosti a partnerských

formou poďakovanie.

J. Heyrovského v Prahe, Slovenskej

pracovísk Katedre anorganickej ché-
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     V. Zeleňák, M. Reháková

SAV

Nádej pre liečbu cukrovky enkapsulovanými
ostrovčekmi na obrazovke STV

S

lovenskej odbornej i laickej verejnosti sa v posledných mesiacoch dostala do povedomia
relácia Spektrum vedy. Jedná sa
o 20-dielny „cyklus televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských
vedcov“. Vznikol v spolupráci Centra
vedecko-technických informácií SR,
Slovenskej akadémie vied a Slovenskej
televízie. Spektrum vedy dáva priestor prezentovať výber zaujímavých
výsledkov zo slovenských vedeckých
a vzdelávacích inštitúcií, ktoré hovoria
o tom, že slovenská veda sa má čím pochváliť. Aj napriek mnohým prekážkam
a problémom, ktoré ovplyvňujú vedeckú
komunitu na Slovensku. Verejnosť cez
túto reláciu má možnosť vidieť našich
vedcov, prostredie a podmienky, v ktorých pracujú. Má tiež možnosť pochopiť
verejnú diskusiu (zatiaľ nie dostatočne
intenzívnu v zmysle reálnych výstupov)
o tom, že veda a vzdelanie nesmú zostať na konci záujmu spoločnosti a že
si slovenská veda zaslúži systematickú
pozornosť a podporu tých, ktorí o nej
rozhodujú. Mení zároveň možno zaužívaný obraz vo verejnosti o tom, že
vedecká práca je sedenie v kancelárii
a „čakanie na nápad“, ktorý sa potom
zrealizuje v laboratóriu. Verejnosť sa
dozvedá o projektoch, ktoré vyžadujú
vedeckú invenciu, poznanie, aktivitu, tímovú spoluprácu, vedecký manažment,
dávku šťastia a mnoho iných faktorov,
aby výsledkom bolo niečo, čo je, citujem jedného môjho veľmi dobrého
priateľa a zároveň jedného z učiteľov
Ing. J. Pavlinca, PhD., napokon „prospešné pre spoločnosť“. V neposlednom
rade, vedecké tímy sa dostávajú pred
kameru a majú možnosť vyskúšať na
vlastnej koži novosť takejto situácie pod
dohľadom profesionálov pripravujúcich
tieto relácie.
Po tomto rozsiahlejšom úvode je už
konečne dôležité napísať, že v decembri 2010 mali diváci STV2 možnosť
si pozrieť reláciu pod názvom Ako
oklamať imunitný systém: Nová nádej
v liečbe cukrovky. Moje Oddelenie
špeciálnych polymérov a biopolymérov
Ústavu polymérov SAV dostalo možnosť prezentovať prierez našej práce
na téme liečby cukrovky transplantovanými pankreatickými ostrovčekmi,
ktoré sú chránené pred imunitným systémom enkapsuláciou (obalením) v semipriepustnej polymérnej membráne.
Enkapsulované ostrovčeky si po transplantácii do brušnej dutiny zachovávajú
životné funkcie. Sú schopné produkovať inzulín v závislosti od hladiny cukru
v organizme a kontinuálne regulovať
hladinu cukru v krvi u diabetického

pacienta tak ako zdravý pankreas. Pre pacienta takáto
možnosť liečby cukrovky
znamená vyhnutie sa zdravotným komplikáciám vyplývajúcich z hypo- a hyperglykemických stavov, ktoré
sú viac alebo menej hrozbou
pri pichaní inzulínu ako najbežnejšej kontroly hladiny
cukru v krvi v súčasnosti.
Na tejto téme pracujeme
na Ústave polymérov SAV
už temer 10 rokov. Po mojom návrate z post-doktorandského pobytu v USA Enkapsulačná aparatúra inštalovaná v klinickom laborasme sa jej začali venovať tóriu v UIC Chicago
v rámci APVT projektu (Dr. Kolláriková, ÚPo SAV, a Kjetil Formo, UIC)
(2002 - 2005) v spolupráci
s Medzinárodným laserovým
implantované do brušnej dutiny paviácentrom, Ústavom experimentálnej ennov. Mikrokapsule tak spĺňajú jednu zo
dokrinológie SAV, Chemickým ústavom
zásadných vlastností požadované inštia FCHPT STU. Zároveň sme aktívne
túciou Food and Drug Administration
spolupracovali s európskymi pracovispre takýto typ biomateriálu v procese
kami bilaterálnou spoluprácou, zapojeschvaľovania pre klinické testy.
ním sa do projektov COST840, COST
Paralelne popri testoch funkčnej
865 a tiež v rámci Bioencapsulation
transplantácie enkapsulovaných panResearch Group. Postupne sa nám pokreatických ostrovčekoch (dlhodobá
darilo zabezpečiť potrebnú prístrojovú
kontrola hladiny cukru v krvi v rôznych
a personálnu štruktúru a získali sme
zvieracích diabetických modeloch) sme
uznanie svetovej komunity v oblasti
sa v poslednom období veľmi intenvyužitia polymérnej chémie v príprave
zívne venovali testom zameraným na
polymérnych mikrokapsúl pre enkapsubezpečnosť transplantovaných mikroláciu živých buniek.
kapsúl. Totiž pre zvažovanie alternatívy
V r. 2006 sme boli pozvaní do Chicago
liečby cukrovky pankreatickými ostrovDiabetes Projektu ako expertné pracočekmi oproti inzulínovým injekciám
visko pre polymérne materiály a proces
bude nutné ukázať, že mikrokapsule
enkapsulácie ostrovčekov (www.chicanestimulujú imunitný systém ľudského
godiabetesproject.org). Tento projekt
organizmu. Spolupracujúca univerzita
vedie Prof. J. Oberholzer z University
v Trondheime (NTNU) v Nórsku vyof Illinois Chicago a sú v ňom zapojené
vinula potrebný test, tzv. human whole
pracoviská z USA, Austrálie a Európy
blood assay, čiže test v kompletnej
s cieľom nájsť liečbu cukrovky tak
ľudskej krvi, ktorý umožňuje rýchlo
rýchlo, ako je to možné. Na začiatku
a presne zistiť, či daný biomateriál bude
boli naše aktivity zamerané na prípravu
alebo nebude stimulovať ľudský imumikrokapsúl, ich komplexnú charaktenitný systém. Na základe týchto testov
rizáciu a porovnanie mikrokapsúl pribolo nedávno zistené, že naše mikrokappravených na rôznych pracoviskách vo
sule tolerované imunitným systémom
svete. Princíp mikrokapsúl a procesu
primátov nie sú tolerované ľudským
enkapsulácie už bol opísaný na stránimunitným systémom. Toto zistenie má
kach ChemZi pred niekoľkými rokmi
niekoľko dôsledkov. Napovedá o tom,
(ChemZi 2/2, 2006, 54-55). Chicago
že len do obmedzenej miery je možné
Diabetes Projekt odvtedy vyriešil nievyvíjať nové biomateriály pre implankoľko zásadných otázok a veríme, že
táciu na základe použitia zvieracích
efektívne smerujeme ku klinickým tesmodelov. Zásadným odkazom pre nás je
tom. V r. 2009 sme s mikrokapsulami
využiť poznatky polymérnej chémie a
optimalizovanými v Bratislave vstúpracovať na optimalizácii mikrokapsúl
pili do fázy predklinickej validácie,
s cieľom dosiahnuť žiadnu alebo nevýzktoré zahrňovali aj experimenty v prinamnú odozvu ľudského imunitného
mátoch. Tieto experimenty ukázali,
systému v testoch v kompletnej ľudskej
že mikrokapsule sú tolerované v tomto
krvi. Máme zadefinované určité stratézvieracom modeli, t.j. vykazujú pogie a veríme, že sa nám podarí získať
stačujúcu biokompatibilitu, pretože sa
grantové prostriedky pre ich realizáciu.
nepozorovala žiadna významná odozva
Relácia Spektrum vedy nám umožimunitného systému na mikrokapsule
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SAV
nila predstaviť verejnosti princípy našej
práce, pohľad do našich laboratórií,
vysvetlenie krokov prípravy a charakterizácie mikrokapsúl ako aj bližšie predstavenie niekoľkých členov oddelenia.
Súčasťou relácie bola aj zmienka o tom,
že tento výskum je odborne i finančne
náročný. Pre zabezpečenie kontinuity
práce na tejto téme sme sa rozhodli
založiť neinvestičný fond Cukrovka n.f.
pod patronátom Ústavu polymérov SAV
a Chicago Diabetes Projektu (www.
cukrovkanf.sk). Takouto možno menej
bežnou formou pre vedeckého pracovníka na Slovensku sa pokúšame osloviť
verejnosť s našimi zámermi a dúfame
v spätnú väzbu vo forme finančných
darov, 2% príspevku z daní prípadne
iných foriem podpory. Trochu sa učíme
od našich kolegov v Chicagu (uvedomujeme si pritom, že situácia s podporou vedy z grantových agentúr a tiež
s filantropiou je neporovnateľná s našou situáciou), keďže Chicago Diabetes
Projekt získava nemalé prostriedky od
sponzorov.
Bolo pre nás príjemným zistením,
že následne po odvysielaní relácie
sme mali odozvu od mnohých divákov zo všetkých kútov Slovenska,

Polymérne mikrokapsule s priemerom cca
700 µm (a) a pohľad pomocou laparoskopie na rozptýlené mikrokapsule v brušnej
dutine paviána 4 týždne po implantácii (b)

ktorých život je poznačený touto chorobou: od diabetikov rôznych vekových kategórií ako aj od rodičov
detí, u ktorých je častokrát obtiažne
nastaviť fyziologickú hladinu cukru
v krvi aj pri prísnej kontrole jedla
a dávkovania inzulínu. Z odoziev môžeme vybrať napr. „...s úžasom som
počúvala každé slovo a chcem vám
aspoň takouto formou vyjadriť moje
poďakovanie a úctu k vašej výnimočne záslužnej práci. Som hrdá, že v
Bratislave máme takých výnimočných
ľudí...“ alebo „...Som mama 8 ročného
chlapčeka Miška, ktorému v 2 rokoch
diagnostikovali diabetes 1. typ....Stále
sledujeme informácie len zo zahraničia, z Ameriky, kde nás pravidelne

informuje tiež naša kamarátka, ktorá
je diabetička....boli sme z Vašej relácie všetky nadšené....píšem Vám, aby
som Vám ponúkla spoluprácu“.
Pre nás takéto odozvy sú veľmi
potešujúce a zároveň nesmierne záväzné pre vynaloženie úsilia smerom
k dosiahnutiu cieľa v našej práci. Tiež
nás utvrdili v tom, že je potrebné propagovať vedeckú prácu. S tvorcami
relácie Spektrum vedy bolo prirodzené
sa dohodnúť na tom, že je dôležité, aby
informácia o našej práci nebola podaná
ako senzácia, ale postavená na skutočnej situácii s poukázaním na problémy,
dosiahnuté výsledky a úlohy, ktoré
sú ešte pred nami. Chcem sa poďakovať mojim kolegom na Slovensku
a v zahraničí za dlhodobú spoluprácu
v tejto neľahkej téme a verím, že pri
nej spolu vydržíme do fázy dosiahnutia finálneho cieľa pred nami. Takisto
si dovolím vysloviť vďaku tvorcom
Spektra vedy spomenutým v úvode
tohoto príspevku za realizáciu dobrej
a potrebnej myšlienky, ktorou je propagácia vedy na Slovensku. Je viac
než zrejmé, že slovenská veda si túto
pozornosť zaslúži.      
I. Lacík

Deň Otvorených
Dverí 2010
na Ústave Anorganickej
Chémie SAV

D

ňa 09. 11. 2010 pripravil
Ústav anorganickej chémie
SAV v rámci Týždňa vedy
a techniky 2010 „Deň otvorených dverí ÚACH SAV“.
Celodenný program začal krátkym
privítaním návštevníkov vo vestibule
budovy, kde sa návštevníci mohli zoznámiť s programom Dňa otvorených
dverí, ktorý bol pre nich pripravený.
Návštevníci boli sprevádzaní po vybraných laboratóriách, kde im bol poskytnutý odborný výklad prezentujúci
zameranie jednotlivých oddelení ÚACH
SAV. Taktiež im bolo predvedené prístrojové vybavenie pracoviska a praktické
ukážky niektorých chemických experimentov. Experimentálne zariadenia boli
zakúpené prevažne zo štrukturálnych
fondov, keďže Ústav anorganickej chémie SAV je úspešným žiadateľom a koordinátorom troch projektov a v ďalších 6 vystupuje ako partner. Zaujímavá
prezentácia bola pre návštevníkov pripravená na skenovacom elektrónovom
mikroskope v spolupráci so Slovenskou
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Silikátovou Spoločnosťou.
Na chodbách ústavu bola inštalovaná výstavka finálnych produktov,
ktoré vznikli na základe výskumu na
ÚACH. Počas celého dňa bolo možné
sledovať vývesné tabule s tématikou
výskumu ústavu. K dispozícii boli propagačné materiály, výtlačky vedeckých
časopisov a powerpointová prezentácia
o Ústave anorganickej chémie SAV.
V prípade záujmu mali návštevníci
možnosť navštíviť ústavnú knižnicu.
V rámci programu bola pre účastníkov Dňa otvorených dverí pripravená
prednáška o príčinách havárie v jadrovej elektrárni Černobyl.
Pre návštevníkov bolo počas celého
dňa zabezpečené občerstvenie.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo
okolo 80 návštevníkov, predovšetkým
študentov z bratislavských i mimobratislavských stredných škôl.
B. Kubíková, M. Boča
Príspevok bol vytvorený realizáciou
projektov: Centrum pre Materiály, vrstvy
a systémy pre Aplikácie a ChemIcké
procesy v extrémNych podmienkAch
a Centrum pre Materiály, vrstvy a systémy pre Aplikácie a ChemIcké procesy
v extrémNych podmienkAch – Etapa II
na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

SAV

Letný workshop mladých vedcov „3rd Bratislava
Young Polymer Scientists Workshop“
(BYPoS 2010)

T

ak a sme tu zasa s komentárom
o našom treťom BYPoS-e. Ako
sme sľúbili minule, tento ročník sme poňali letne a rozhodli sme sa ukázať našim nielen
zahraničným mladým kolegom krásu
slovenských kúpeľov. Celý vedecký ale
aj spoločenský program sa odohrával
v prekrásnom a útulnom hoteli s názvom Parkhotel na
Baračke*** v Trenčianskych Tepliciach
v dňoch od 7. – 10.
júna 2010. Tak
ako po iné roky aj
tentokrát bola organizácia
konferencie pod záštitou
Ústavu polymérov
SAV,
Slovenskej
Chemickej
spoločnosti (SCHS),
Európskej polymérnej federácie (EPF),
organizácie „Modification, Degradation
and Stabilisation“ (MoDeSt society)
a Central and East European Polymer
Network CEEPN.
Konferenciu otvorila predsedníčka organizačného výboru Dr. Silvia
Podhradská spolu s predsedom vedeckej rady Ústavu polymérov SAV, Dr.
Igorom Lacíkom, ktorý bol na minulom ročníku pozvaným prednášateľom.
V mene organizačného výboru by som
chcela Dr. Lacíkovi poďakovať za jeho
povzbudzujúce slová a perfektný úvod
tohto workshopu. Odprezentoval nielen
históriu BYPoS-u ale aj náš ústav, ktorý
sa takto dostal hlbšie do povedomia
zahraničných kolegov. Vedecký program
konferencie bol podľa klasického formátu BYPoS-u zameraný na všetky oblasti polymérnej chémie a bol rozdelený
do piatich sekcií: Syntéza, modifikácia a
charakterizácia polymérov; Polymérne
zmesi a kompozity; Inteligentné polyméry a biopolyméry; Stabilita a degradácia polymérov a v neposlednom rade aj
Výpočtová chémia a fyzika polymérov.
Každú sekciu uviedol pozvaný prednášateľ svojím príspevkom. Na workshope
odzneli štyri pozvané prednášky od Prof.
Carmen Alvarez-Lorenzo, Prof. Gregory
T. Russella, Prof. Ivana Chodáka, Prof.
Kaloian Koynova, ktorí patria medzi

popredných odborníkov v uvedených
oblastiach.
Prof. Carmen Alvarez-Lorenzo zo
Španielska otvorila vedeckú časť konferencie svojou prednáškou z oblasti
syntézy a charakterizácie nosičov liekov na báze cyklodextrínových hydro-

gélov. Pani profesorka predniesla veľmi
zaujímavú tému, ktorá rozprúdila diskusiu aj z radov doktorandov, čo bolo
veľmi potešujúce z hľadiska napĺňania
účelu tohto workshopu. Ďalšiu sekciu uviedol s veľkou ľahkosťou Prof.
Gregory T. Russell z Nového Zélandu,
a v úvode svojej prezentácie sa nechal
inšpirovať blížiacimi sa majstrovstvami
sveta vo futbale. Napokon nám ukázal,
akým odborníkom v oblasti radikálovej
polymerizácie je. V stredu ráno Prof.
Ivan Chodák z Ústavu Polymérov SAV
uviedol sekciu o kompozitoch a nanokompozitoch prednáškou o vlastnostiach
vrstevnatých silikátov a ich kompozitoch. Posledná sekcia workshopu patrila Prof. Kaloian Koynovi z Nemecka,
ktorý nám ozrejmil problematiku fluorescenčnej spektroskopie polymérnych
systémov. V priebehu troch dní odznelo
celkovo 24 prednášok, z toho boli 4
pozvané a 20 prezentácií doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov do 40
rokov. Na workshope sa zúčastnilo 28
účastníkov z 8 krajín sveta (Slovensko,
Česká republika, Poľsko, Francúzsko,
Nemecko, Španielsko, Nový Zéland
a Južná Afrika). Na záver sme poďakovali všetkým účastníkom konferencie
a opäť sa ujal slova Dr. Igor Lacík, ktorého úprimné a kladné slová o našej

odvedenej práci potešili všetkých, ktorí
sa pričinili o úspešný priebeh konferencie.
Napätie z prednášajúcich opadlo
snáď ihneď po prezentácii, avšak veľa
z nich využilo ponúkaný relax vo wellness centre priamo v hoteli. Výletom
na Trenčiansky hrad
sme kolegom zo zahraničia ukázali, akú
nádhernú históriu
má naša malá krajina a čo všetko sme
v minulosti prežili.
Veľmi sa im to páčilo
a tento spoločenský
program sme zavŕšili záhradnou party
na terase hotela.
Grilované mäsko,
ale aj bezmäsité chuťovky nám úžasne
ladili k delikátnemu
vínu. Priateľská atmosféra záhradnej
party bola podčiarknutá živou hudbou. Kapela, ktorej žáner nie je príliš tanečný, napriek tomu
rozprúdil medzi mladými chuť do tanca.
Keďže sa vytvorila perfektná partia mladých ľudí hneď na začiatku podujatia,
všetko šlo akoby „po masle“.
Už teraz sa tešíme na ďalší BYPoS.
Veríme, že sa nám podarí prípadne zvýšiť
kvalitu pripravovaného vedeckého podujatia a taktiež sa tešíme na nových ale aj
už participujúcich mladých vedcov.
Na záver by sme chceli poďakovať sponzorom, Amedis spol. s r.o.;
Pragolab s.r.o.; INSTRON s.r.o. a VWR
s. r. o. za ich finančnú pomoc, ktorá
nám pomohla zabezpečiť úspešný priebeh podujatia a St. Nicolaus a Fedor
Malík & Syn za delikátne občerstvenie
na záhradnej party.
S. Podhradská
Workshop bol veľmi dobrý, bol to ojedinelý zážitok. Páčilo sa mi, že všetko
organizovali mladí, čo sa odrazilo aj na
celkovej atmosfére, tiež úroveň prednášok
bola výborná. Mám už dlho dojem, ze
naši mladí sú určite lepší než sme my boli
v ich veku, čo je normálne a nevyhnutné,
ak chceme dosiahnuť pokrok v kvalite výskumu. Po BYPOS-e som ale tento názor
trocha korigoval v tom zmysle, že niektorí
mladí sú už lepší než my sme teraz.
Prof. Ivan Chodák
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Medaila H. F. Marka pre
Prof. Eberharda Borsiga

T

ohtoročné odovzdanie H. F.
Mark medailí sa konalo pri
príležitosti výročného zasadnutia Rakúskeho združenia spracovateľov plastov v Salzburgu,
22. septembra 2010. Na zasadnutí odzneli
vybrané prednášky charakterizujúce pokroky dosiahnuté v rôznych oblastiach
vedy a výskumu. Zúčastnila sa ho aj

zidenta ÖFI, Prof. Dr. Jürgena
Miethlingera za prítomnosti
zástupcu Österreichisches
Wissenschafts Ministerium-u Obr. 1. Líce a rub Medaily H. F. Marka
Dr. Karl Wizanyho a jednateľa
ÖFI Dr. Dietmara Loidla.
zahraničné študijné pobyty a to ako
Prof. E. Borsig sa narodil 28. 11. 1936
štipendista Humboltovej nadácie v roku
v Humennom. Po absolvovaní Strednej
1971 na Deutsches Kunststoff-Institut,
priemyslovej školy chemickej v BanDarmstadt, SRN u Prof. D. Brauna. V
skej Štiavnici, začal v roku
rokoch 1981 – 82 pôsobil 13 mesiacov
1955 študovať na vtedajšej
ako hosťujúci vedec na University of
Fakulte chemickej technolóMassachusetts, Amherst, USA u Prof.
gie SVŠT v Bratislave, ktorú
O. Vogla. V rokoch 2001 až 2006 praukončil v roku 1960 v odbore
videlne po jednom mesiaci každý rok
chémia a technológia plasticstrávil na Albert Ludwigs Universität
kých látok a kaučuku. V roku
vo Freiburgu u Prof. R. Mülhaupta ako
1961 začal pracovať v Ústave
hosťujúci profesor.
polymérov ako interný ašpirant.
Prof. Borsig bol dlhoročným, aktívnym
Ašpirantúru úspešne skončil
členom a funkcionárom Československej
v roku 1966 obhajobou dizera Slovenskej chemickej spoločnosti.
tačnej práce o radikálovej poV rokoch 1982 – 1986 bol členom
lymerizácii metylmetakrylátu
Predsedníctva Československej chemicnovými typmi radikálových
kej spoločnosti. V rokoch 1987 – 1989
iniciátorov na Ústave makropôsobil ako jej podpredseda. V rokoch
molekulární chemie ČSAV
1976 až 1990 bol členom Predsedníctva
v Prahe. Od roku 1966 pôsobí
Slovenskej chemickej spoločnosti
v Ústave polymérov SAV poa v období 1991 až 1996 bol jej predstupne ako vedecký pracovník,
sedom. V roku 1993 stál pri zrode sposamostatný vedecký pracovník
ločných zjazdov slovenských a českých
a vedúci vedecký pracovník.
chemikov. V rokoch 2001 až 2005 bol
V roku 1991 obhájil doktorpredsedom Odbornej skupiny Polyméry,
skú dizertačnú prácu (DrSc.)
Slovenskej chemickej spoločnosti a v
na tému Radikálové reakcie pri
súčasnosti je jej podpredsedom.
Obr. 2. Prof. Eberhard Borsig pri poďakovaní za udelenie
syntéze
a
chemickej
modifikácii
Za svoju aktivitu, pracovné úspechy
významného ocenenia
polymérov. V roku 1991 prešiel
a organizačnú činnosť získal viaceré
na hlavný úväzok na Katedru
ocenenia ako bronzovú (1980), striedelegácia zo Slovenska, pretože medzi
vlákien, SVŠT neskoršie STU, kde sa
bornú (1986) a zlatú (1997) medailu
ocenenými bol náš polymérny chemik
v r. 1994 stal docentom a v r. 1998 bol
Slovenskej chemickej spoločnosti, dipvymenovaný za profesora makromoleProf. Eberhard Borsig. Pred samotným
lom zaslúžilý člen Slovenskej chemicodovzdaním medaily, Prof. RNDr. Pavol
kulovej chémie. Naďalej však viedol aj
kej spoločnosti (2006), striebornú meHrdlovič, DrSc., ktorý bol požiadaný
výskumnú skupinu v Ústave polymérov.
dailu Dionýza Štúra od Predsedníctva
Osterreichisches Kunststoffinstitut-om
Prof. E. Borsig uverejnil viac ako
SAV (1986) a Hanušovu medailu Českej
(ÖFI) udeľujúcim H. F. Mark medaily,
100 pôvodných vedeckých prác v čachemickej spoločnosti (2001). K týmto
prečítal laudácio na Prof. Eberharda
sopisoch pokrytých databázou Current
oceneniam pribudla v septembri 2010
Borsiga. Herman Francis Mark bol raContents, je spoluautorom monoMedaila H. F. Marka. K blahoželaniu
kúsko-americkým chemikom, ktorý patgrafie Complexes in Free Radical
sa pripájajú členovia Odbornej skuril k priekopníkom v chémii polymérov.
Polymerization (Elsevier, 1988) a je
piny Polyméry pri SCHS a tiež bývalí
Na jeho pamiatku ÖFI udeľuje medaily,
autorom okolo 20 patentov.
kolegovia z Ústavu polymérov SAV
ktoré nesú jeho meno, významným vedNadviazal a udržiaval rozsiahle mes úprimným želaním zdravia, vitálnosti
com v tomto odbore. Prof. E. Borsig
dzinárodné kontakty s pracoviskami
a ďalších úspechov.
prebral medailu H. F. Marka z rúk prev Nemecku a USA. Absolvoval viaceré
M. Omastová
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Vážení priatelia, chemici, fyzici,
vákuári

S

lovenská vákuová spoločnosť
pripravuje v poradí už 14.
Školu vákuovej techniky,
ktorá sa každoročne koná
v tatranskom regióne, skoro už tradične
na Štrbskom Plese.
Rok 2011 bol vyhlásený UNESCO
aj IUPAC za rok chémie, a príspevkom
do týchto aktivít je zblíženie chemikov
a vedeckých, vedecko-výskumných pracovníkov aj z iných odborov – užívateľov vákuových technológií, vákuovej
techniky, metodiky naviazanej na chémiu a aj fyziku nízkych tlakov.
Škola vákuovej techniky sa bude konať v priestoroch hotela Baník v termíne
8. - 11. septembra 2011 s predbežným

názvom „Vákuum a progresívne materiály“. Tento termín nadväzuje na „Zjazd
chemických spoločností“, ktorý bude
v Tatranských Matliaroch v dňoch 5. - 9.
septembra 2011.
Škola vákuovej techniky okrem možnosti prezentovania výsledkov mladých
vedeckých pracovníkov ale aj študentov
doktorandského resp. inžinierskeho štúdia
súčasne ponúka aj Kurz vákuovej techniky.
Kurz vákuovej techniky so zameraním na
fyziku nízkych tlakov, prípravy vákua,
merania vákua až po prehľad analytických
metód pracujúcich vo vákuovom prostredí
a zároveň aj prehľad technologických procesov, ktoré sa v súčasnosti využívajú
v elektrotechnickom, automobilovom a

osvetľovacom priemysle.
Škola vákuovej techniky ponúka
príležitosť zúčastniť sa aj jednotlivým
zástupcom vákuárskych firiem prezentovať svoje produkty a inovácie pre odbornú verejnosť a komunitu pracujúcich
s týmito zariadeniami.
Bližšie informácie nájdete na www.
svs.stuba.sk u kontaktných osôb:
Marian Veselý a Viera Dubravcová,
Katedra mikroelektroniky FEI STU,
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, marian.vesely@stuba.sk, viera.dubravcova@stuba.sk
Andrej Vincze, Medzinárodné laserové
centrum, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava,
vincze@ilc.sk

14. Blue Danube
Sympózium heterocyklickej chémie

V

dňoch 26. – 29. júna
tohto roku sa uskutoční
v poradí už 14. Blue
Danube Sympózium heterocyklickej chémie (14th BDSHC)
v Grandhoteli Permon na Podbanskom.
Toto podujatie začalo svoju tradíciu
v roku 1991, keď TU Viedeň usporiadala prvý ročník vtedy ešte len za
účasti pracovníkov vtedajšej Katedry
organickej chémie Chemicko-technologickej fakulty SVŠT. Recipročne sa
uskutočnil 2. ročník v roku 1992 v
Smoleniciach a následne sa podujatie rozrastalo o maďarských, českých
a napokon aj slovinských kolegov. Od
roku 2003 sa organizuje každé dva
roky. Sympózium nie je vyhradené len
heterocyklickým chemikom z týchto
piatich krajín, vítaní sú organickí chemici aj mimo povodia Dunaja. Tohto
roku privítame okolo 250 účastníkov
a veríme, že krásna príroda Vysokých
Tatier bude dôstojným rámcom pre

prezentáciu výsledkov z oblasti heterocyklickej chémie. Doteraz prisľúbilo účasť 10 špičkových zahraničných plenárnych prednášateľov.
Podujatie sa koná ako jedna z akcií
Medzinárodného roku chémie 2011
a pri tejto príležitosti Organizačný
výbor požiadal o záštitu aj Európsku
Asociáciu chemických a molekulových vied (EUCheMS). Viac pod-

robností nájdete na webovej stránke:
http://www.schems.sk/bdshc2011/index.html, informácie tiež možno získať od predsedu Organizačného výboru prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc.
(lubor.fisera@stuba.sk) alebo tajomníka prof. Ing. Viktora Milatu, DrSc.
(viktor.milata@stuba.sk).
Ľ. Fišera
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NEW TRENDS IN COORDINATION, BIOINORGANIC AND APPLIED
INORGANIC CHEMISTRY
The XXIII. ICCBIC is organized in the Congress Centre of the Slovak Academy of
Sciences in Smolenice Castle by the: Slovak Chemical Society, Slovak
Technical University in Bratislava, University of Alexander Dubček in
Trenčín and Slovak Academy of Sciences. The importance of the XXIII.
ICCBIC is highlighted by the fact, that in 2011 we remember the 70th
anniversary of the Department of Inorganic Chemistry, Slovak Technical
University.
Scientific program shall be focused on the following topics:

A

Electronic, molecular and crystal structures
New theoretical approaches and experimental techniques applied in structural
investigation of inorganic compounds and materials, coordination
compounds and biocomplexes (supervised by Professor Dirk Reinen –
Germany)

B

Solution and solid state reactivity
Synthesis and characterization, spectral and magnetic properties of coordination
compounds, electrochemistry, thermochemistry, photochemistry, catalysis, speciation of
complexes in solutions (supervised by Professor Jerzy Mroziński – Poland)

C

Applied inorganic and coordination chemistry
Nanomaterials, magnetic materials, optomaterials, exploitation of physical and chemical
properties of inorganic and coordination compounds and composites, supramolecular
devices, superconductors (supervised by Professor Edwin Constable – Switzerland)

D

Complexes in human medicine and the environment
Preparation, structure, chemical, biological properties and function of therapeutical
agents and enzymes, natural and model biocomplexes, catalyzed destruction of
environmental pollutants (supervised by Professor Jan Reedijk – Netherlands)
More information on the conference you can find at the website www.iccbic.stuba.sk
Contacts via e-mail are possible at the address: iccbic@stuba.sk
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63. ZJAZD CHEMIKOV
5. - 9. september 2011
Vysoké Tatry
Vážení priatelia,
v mene organizačného a programového
výboru, sponzorov a čestného predsedníctva je nám
potešením Vás pozvať na náš ďalší spoločný 63.
zjazd chemikov a to opäť do Vysokých Tatier. Popri
pozvaných prednáškach sa môžete tešiť na
zaujímavú plenárnu prednášku od pani profesorky
Nicole Moreau, nikoho menej ako prezidentky
IUPAC. Tématický večer bude venovaný
medzinárodnému roku chémie IYC 2011.
Organizačný výbor
Dušan Velič - predseda
Monika Jerigová-Aranyosiová – výkonný tajomník
Miroslav Michalka – technický tajomník
Zuzana Hloušková - hospodár
Viktor Milata – vedecký tajomník
Pavel Drašar – vedecký tajomník
Programový výbor
Prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. (SChS)
Doc. RNDr. Milan Drábik, PhD. (SChS)
Ing. Miloš Revús (SSPCH, BA)
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc. (SChS)
Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. (SChS)
Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (SChS)
Ing. Mária Omastová, DrSc. (SChS)
Ing. Marián Janek, PhD. (SChS)
RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (SChS)
Mgr. Katarína Javorová (SChS)
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Florián, DrSc. (SCHS)
Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (STU, BA)
Prof. Ing. Marián Koman, DrSc. (STU, BA)
Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (STU, BA)
Prof. Ing. Martin Bajús, DrSc. (STU, BA)
Ing. Michal Korenko, PhD. (SAV, BA)
Prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. (STU, BA)
Doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc. (UK, BA)
Doc. Ing. Milan Vrška,CSc. (STU, BA)
Prof. RNDr. Milan Hutta, DrSc. (UK, BA)
Doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD. (UK, BA)
Prof. Ing. Milan Remko, DrSc. (UK, BA)
Prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. (STU, BA)
Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc. (SAV, BA)
Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (STU, BA)
Ing. Ján Hirsch, DrSc. (SAV, BA)
Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (STU, BA)
Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc. (STU, BA)
Doc.Ing. Ján Reguli, PhD. (TU, TT)
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (UK, BA)
Doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc. (UPJŠ, KE)
Doc. RNDr. Mária Reháková, CSc. (UPJŠ, KE)
Doc. RNDr. Renáta Oriňáková, CSc. (TU, KE)
Prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. (TU, KE)
RNDr. Slávka Hamuľáková, PhD. (UPJŠ, KE)
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. (UPJŠ, KE)
Doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. (TU, KE)
Ing. Elena Kulichová (Nováky)
RNDr. Beáta Vranovičová, PhD.

Sekcie
1. Analytická a fyzikálna chémia
2. Anorganická a materiálová chémia
3. Organická chémia a polyméry
4. Vyučovanie a história chémie
5.Životné
prostredie,
potravinárstvo
a biotechnológie
6. CHEMPROGRESS
Konferenčný poplatok
 účastník, člen*
 študent, doktorand, člen*
 dôchodca, člen*
 príplatok za nečlena
 príplatok za jednolôžkovú izbu
 sprevádzajúca osoba

350 €
295 €
325 €
100 €
150 €
325 €

* ASChFS, AČChS, SChS

Poplatok zahŕňa: konferenčné materiály, ubytovanie
v dvojposteľovej izbe s plnou penziou (od večere 5. 9. po obed
9. 9.), uvítací večierok, vínny a pivný večer, prestávkové
občerstvenie, slávnostný večierok, plaváreň, miestny poplatok,
poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby.

Termíny
Registrácia
Platba
Abstrakt

do 1. júna 2011
do 1. júla 2011
do 1. júla 2011

Registrácia po 1. 6. 2011 pri zaplnenej ubytovacej kapacite, bude
navýšená o 100 € na zabezpečenie náhradného ubytovania.

Formy prezentácie
Poster (800 mm šírka × 1 000 mm dĺžka)
Súťaž formou komentovaných posterov. študenti a doktorandi
(ceny: 1. miesto 150 €, 2. miesto 100 €, 3. miesto 50 €)
Prednáška
Formát MS Powerpoint
pozvaná prednáška 40 min. + 10 min. diskusia
prednáška 20 min. + 5 min. diskusia
Panelová diskusia ako záver zjazdu
Abstrakt v časopise ChemZi 7/13 2011
Publikácia v nasledujúcich číslach ChemZi

Kontakt:
fax:
e-mail:
web:

Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9/1111, 812 37 Bratislava
+421/2/52495205
zjazd.chemikov@gmail.com
http://www.schems.sk/63zjazd

Predbežný program
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Konferencia Pokroky organickej chémie 2010

V

dňoch 5. – 9. Septembra 2010
sa na zámku SAV v Smoleniciach uskutočnila 29. konferencia organických chemikov,
ktorej cieľom bolo umožniť väčšiemu
počtu mladých chemikov a doktorandov
vypočuť si prednášky popredných vedcov ako aj prezentovať svoje výsledky.
Na konferencii sa zúčastnilo 100 aktívnych účastníkov zo Slovenska, Českej
republiky, Švajčiarska, Nemecka,
Francúzska, Veľkej Británie, USA a
Švédska. Pozvanie na konferenciu prijalo 10 uznávaných plenárnych prednášateľov. Jednalo sa o popredné osobnosti súčasnej organickej chémie.
Vedecký program konferencie začal v
pondelok 6. 9. 2010 krátkym úvodným
príhovorom hlavného organizátora profesora Štefana Tomu. Potom predniesol prvú plenárnu prednášku profesor
Dieter Seebach z ETH Zurich. V prednáške s názvom „Endevors in Organic
Synthesis - a Personal View“ uviedol
najnovšie výsledky jeho laboratória
z oblasti asymetrickej organokatalýzy
a β-peptidov. Dôležitou črtou konferencie bola snaha umožniť popredným
organickým chemikom zo Slovenska
a Českej republiky prezentovať svoju
prácu formou krátkych pozvaných prednášok. Prvú takúto predniesol profesor
Ulrich Jahn z Českej akadémie vied.
Druhú plenárnu prednášku predniesol
profesor John Gladysz z Texas A&M
University s názvom „Alkene Metathesis
in Metal Coordination Sphere: the Quest
for Molecular Gyrospopes“. Profesor
Gladysz ukázal syntézu molekúl, ktoré
majú štruktúru, symetriu (Dnh) ako aj
rotačnú schopnosť gyroskopov. Ďalej
nasledovala krátka prednáška profesora
Martina Kotoru z Karlovej Univerzity
v Prahe. Tretiu plenárnu prednášku prvého dňa konferencie predniesol profesor Simon Woodward z Nottingham
University s názvom „New Adventures
in Organoelement Chemistry“. Profesor
Woodward prezentoval výsledky mechanistických štúdií 1,4-adícií dialkylzinočnatých činidiel za Cu-katalýzy.
Analyzoval tiež tzv. Zn-Schlenkovu
rovnováhu. Potom vystúpili s krátkymi
prednáškami doc. Martinková z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach,
dr. Šebestík z Českej akadémie vied, dr.
Hodáčová z VŠCHT Praha a prof. Mazal
z Masarykovej Univerzity v Brne.
Rannú sekciu druhého dňa začal plenárnou prednáškou profesor Magnus
Rueping z RWTH Aachen s názvom
„Bio-inspired Catalysis: From Concepts
to Applications“. Prednáška bola venovaná najmä aplikácii chirálnych
Bröstedových kyselín na báze kyseliny
fosforečnej v enantioselektívnej katalýze. Druhú plenárnu prednášku prezentoval profesor Jean M. J. Frechet
z University of California. Prednáška
s názvom „Functional Macromolecules:
From Catalysis to Therapeutics“ priniesla prehľad aplikácií netradičných
organických polymérov, napríklad ako
nosičov terapeutík. Druhá doobednajšia

76

ChemZi  6/12   2010

sekcia bola opať venovaná domácim
výskumníkom. Vystúpili doc. Putala
z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, prof. Sedlák
z Pardubickej Univerzity a dr. Veselý
z Karlovej Univerzity. Po obede profesor
Pher Andersson z Uppsala University vo
svojej prednáške s názvom „Development
and Application of Iridium Catalysts for
Asymmetric Hydrogenation of Nontraditional Substrates“ ukázal vývoj
a uspešnú aplikáciu účinných hydrogenačných katalyzátorov na báze irídia.
Na záver utorkového vedeckého programu predniesli príspevky dr. Kraus z
Českej akadémie vied, doc. Magdolen z
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,
dr. Babjak z Fakulty Chemickej a Potravinárskej Technológie STU a doc.
Kvičala z VŠCHT Praha.
V pondelok a utorok sa uskutočnili
posterové sekcie. Spolu bolo formou
posteru prezentovaných 61 príspevkov
najmä študentov, doktorandov a mladších výskumníkov. To, že sa taktiež
jednalo o kvalitné a zaujímavé práce
dokumentuje aj poznámka profesora
Seebacha, že za čas vyhradený posterovej sekcii nestihol podiskutovať so
všetkými prezentujúcimi.
V stredu 8. 9. 2010 bola úvodná
sekcia opäť venovaná plenárnym prednáškam. Profesor Peter Kündig z University of Geneva v prednáške s názvom „Asymmetric Catalysis with Bulky
Chiral Monodentate Phosphoramidate
and NHC-ligands“ informoval použití
chirálnych monodentátnych ligandov
v asymetrickej katalýze. Po ňom nasledoval profesor Pier-Giorgio Cozzi z Univerzity of Bologna s prednáškou „Novel
Asymmetric Organocatalytic C-C Bond
Reactions by the Use of Carbocations“.
V druhej dopoludnajšej sekcii vystúpili
Dr. Huťka z Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave, doc. Petruš zo Slovenskej
Akadémie Vied a Dr. Easterfield z firmy
Thermo Fisher Scientific. Popoludní
mohli vedecké diskusie pokračovať počas exkurzie na hrad Červený kamen,
jaskyne Driny a v prípade plenárnych
prednášateľov aj v Národnom salóne vín
SR v Pezinku alebo pri turistike v okolí
Smolenického zámku.
Posledný deň konferencie, štvrtok
9. 9. 2010, boli na programe ešte dve
plenárne prednášky. Profesor Carsten
Bolm z RWTH Aachen University sa
v príspevku nazvanom „Ligand Effects
in Catalyzed Organic Reactions“ venoval najmä železom-katalyzovaným
reakciám. Poslednú prednášku predniesol Dr. Benoit Pugin z firmy Solvias na
tému „Chiral Ligands with Secondary
Phosphine Oxides (SPO´s): A New,
Highly Promising Tool for Asymmetric
Catalysis“. Záver tejto úspešnej konferencie patril opäť hlavnému organizátorovi profesorovi Tomovi, ktorý okrem
iného vyjadril presvedčenie, že o 2 roky
opäť zorganizujeme podobnú konferenciu. O tom, že bola konferencia úspešná
svedčia poďakovana, ktoré sme, ako
organizátori dostali. Zo všetkých dve

citácie: Prof. P. Kündig „ I very much
enjoyed the chemistry programme that
you so able put together at Smolenice
Castle. Chemistry apart, the event was
made most enjoyable thanks to your
kind attention, outstanding organisation and exemplary hospitality.“ Prof.
D. Seebach „ Ich danke ihnen für das
Erlebnis „Smolenice-Tagung“. Ich habe
viel gelernt und bin beeindrukt vom
Niveau der von den tschechischen und
slowakischen Kollegen presentierten
Chemie, aber auch von der Begeisterung
der Doktoranden und Postdoktoranden,
mit denen ich viele gute Geschpräche
und Diskussionen hatte.“
Konferencia získava dobré meno aj
v zahraničí, keďže na „Smolenice
2012“ už prijalo pozvanie 10 popredných plenárnych prednášateľov z Európy i USA.
R. Šebesta, Š. Toma

Nové knihy

Miloslav Černý, Tomáš Trnka,
Miloš Buděšínský:

Sacharidy
Vydavatelství ČSCH v edici
Chemické Listy, Praha 2010, stran
178, ISBN 978-80-86238-81-4,
cena ca. 350 Kč, sleva pro individuální členy ČSCH 20 %.

Před 15 lety přivítali studenti i pedagogové, jejichž zájem se nějak dotýkal
chemie sacharidů, nenápadnou brožuru
v modrých deskách nazvanou Sacharidy
I sepsanou profesory na Katedře organické chemie Přírodovědecké fakulty
UK Miloslavem Černým a Tomášem
Trnkou. Brožuru nabídlo Vydavatelství
pds – divize společnosti SciTech s r.o.
Tomuto dílu se dostalo velmi vřelého
přijetí zejména proto, že na malé ploše
necelých 70 stran brilantním způsobem
zkoncentrovalo základní vědomosti
o sacharidech, jejich existenčních
formách, chemických vlastnostech a
transformacích. Věc pro studenty, ale
i pro všechny ostatní zájemce prostě
k nezaplacení. V předmluvě autoři
přislíbili ještě Sacharidy II, kde měly
být kapitoly o identifikaci a strukturní
analýze sacharidů pomocí fyzikálních
metod. Svůj slib nyní plní, snad trochu
jinak než původně zamýšleli, ale ještě
chvályhodněji.
V těchto dnech se totiž péčí stejného
vydavatelství dostává na svět trochu
objemnější kniha Sacharidy, v jejíž
realizaci připojil k autorům výše jme-

novaným svůj autorský přínos ještě
dr. Miloš Buděšínský, CSc. (ÚOCHB
AV ČR). Již ze složení autorského
kolektivu je tedy patrné, že v Sacharidech (2010) došlo k fúzi někdejších Sacharidů I (1995) a plánovaných
Sacharidů II, avšak nejen k tomu.
V souladu s rychlým vývojem v tomto
oboru chemie vyvstala důležitost nových informací, což se projevilo v rozšíření objemu: nejvíce u kapitoly 2 o
monosacharidech na 107 stran (oproti
45 v Sacharidech I). Jinak zůstává
základní členění kapitol stejné: Po
Úvodu 2. Monosacharidy, 3. Cyklitoly,
4. Oligosacharidy, 5. Polysacharidy.
Všechny kapitoly jsou ještě dále členěny podle desetinného systému, až
do čtyřčíselných partií v části monosacharidy. Členění je velmi logické,
zejména v podkapitole 2.2 Vlastnosti a
reakce monosacharidů si může čtenář
podle obsahu velmi rychle najít část,
která jej právě zajímá. Zde také přibyly nové odstavce, např. thiocukry,
fosfanové a fosfonové deriváty cukrů,
rozvětvené cukry a heteroanalogy cyklických forem. V části o oligosacharidech byla nově věnována zvláštní
podkapitola jejich syntéze.
V 6. kapitole nazvané Separační
a analytické metody jsou přehledně
komentovány „klasické“ i moderní
způsoby stanovení sacharidů, u chromatografických metod s důrazem na
stacionární fáze a způsoby detekce.
Nechybí zde odstavec o enzymových
metodách, používaných hlavně v biochemických laboratořích. Kapitola
jako jediná není dále číselně členěna,
což by si asi zasloužila.
V 7. kapitole Fyzikální metody strukturní analýzy zcela bezpečně kraluje
podkapitola o nukleární magnetické
rezonanci, nejen svým rozsahem (20
stran), ale hlavně kvalitou zpracování.
Čtenář se zde seznámí s metodami
jednorozměrných i dvourozměrných
spekter používanými ve strukturní
analýze sacharidů. Výklad je dopro-

vázen řadou 15 tabulek s hodnotami
chemických posunů či interakčních
konstant, jakož i zobrazením spekter
s vysvětlujícími legendami. Přiznám
se, že jsem ještě neviděl v literatuře
toto téma tak dobře zpracované, s takovou maximální vstřícností vůči nám
laikům, a v této euforii odpouštím i
skutečnost, že ostatní, jistě důležité
metody, jako hmotnostní spektrometrie, infračervená a ultrafialová spektrometrie, chiroptické metody a krystalová strukturní analýza jsou stručně
popsány v základních charakteristikách, spíše jen jako další možnosti.
Ke všem metodám, ostatně jako ke
všem samostatně číslovaným částím
v celé knize jsou ovšem připojeny
odkazy na obsažnější přehledné referáty, v nichž lze získat podrobnější
informace. Osmá kapitola je seznam
základních monografií o problematice
sacharidů (celkem 13 odkazů, včetně
„komplexního“ odkazu na 62 svazků
Advances in Carbohydrate Chemistry
and Biochemistry nebo 4 díly kompendia The Carbohydrates, editovaného
W. Pigmanem a D. Hortonem).
V 9. Kapitole Příloha jsou tabelárně uvedeny triviální a systématické
názvy monosacharidů a oligosacharidů
a jejich přijaté zkratky, používané zejména v biochemii. Celé dílo uzavírá
Rejstřík s abecedním řazením hesel.
Kniha Sacharidy byla napsána erudovanými pedagogy a vynikajícími
odborníky, kteří jistě využili i mnohaleté zkušenosti z práce s předchozí
verzí Sacharidy I. Tak nyní mohou
nabídnout velmi hodnotné dílo, které
současné generaci zájemců poskytuje
výklad chemie sacharidů v moderním
pojetí, dává kvalitní a čerstvé informace o jednotlivých látkách, reakcích,
problémech a metodách a ukazuje
cestu k dalšímu rozšíření vědomostí.
Knihu Sacharidy všem zájemcům o
tento obor chemie vřele doporučuji.
K. Kefurt
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Pedagogika

Chemická show BALÓNOVÝ POCHOD

V

posledných dvadsiatich
– tridsiatich rokoch sa
v slovenskej didaktickej literatúre čoraz častejšie používa pojem chemická show. V našom
chápaní to je špecifický typ chemickej
besiedky, v ktorej sa uskutočňujú chemické pokusy. Hlavným cieľom je zvýraznenie estetickej stránky chemických
javov tak, aby vznikol silný motivačný
impulz, zasahujúci nielen kognitívne
potreby žiakov, ale aj potreby zažitia
niečoho krásneho, emočne uspokojujúceho. Pokusy sú v chemických show
špeciálne usporiadané. Často sa využíva výber pokusov s jedným farebným efektom (napríklad Rhapsody in
Blue – modrá farba) (1). Pokusy môžu
byť vybrané aj tak, aby boli farebne
čo najpestrejšie (napríklad Chemické
divertimento) (2). Na vytvorenie show
však môže postačovať jediný pokus.
Výber pokusov môže vychádzať aj z
použitia jedného typu pomôcok, chemických látok a podobne (napríklad
Cabbage show – použitie červenej kapusty v každom zaradenom pokuse) (3).
Chemická show je často sprevádzaná
hudbou, ktorá istým spôsobom korešponduje s pozorovanými chemickými javmi, prípadne ich umocňuje
(napríklad Šabľový tanec – iskrenie,
samovznietenie, výbuchy za znenia rovnomennej skladby Chačaturjana) (4).
Hudobný sprievod môžu tvoriť známe
skladby z vážnej hudby (napríklad
Gerschwin – Rhapsody in Blue, Mozart
– Divertimento D – dur, atď.). Žiakom
býva bližšia populárna hudba, preto sa
v známych chemických show môžeme
stretnúť so skladbami Collegia musica
(5), Vangelisa atď. Hudba nemusí byť
jediný spájajúci element v chemickej
show. Chemické pokusy môžu byť začlenené napríklad do vhodne zostaveného scénického útvaru (6).
Chemická show sa zvyčajne uskutočňuje pri príležitosti rôznych školských osláv, dní otvorených dverí, významných akcií – napríklad chemickej
olympiády. Môže tiež byť súčasťou
bežného vyučovacieho procesu na ZŠ,
SŠ aj VŠ. Poznávacia funkcia môže byť
v chemickej show podporená testami,
dotazníkmi (Rhapsody in Blue).
Pre tých, ktorí sa zatiaľ s týmto didaktickým fenoménom ešte nestretli,
bude namiesto uvedenej charakteristiky oveľa názornejší reálny príklad.
Uvedieme show, ktorú sme špeciálne
pripravili pre ďalšie vzdelávanie uči-

78

ChemZi  6/12   2010

teľov chémie na ZŠ (7). Zámerne sme
v nej využívali relatívne jednoduché,
bezpečné a ľahko realizovateľné pokusy. Najskôr uvedieme čo najpodrobnejší popis jednotlivých pokusov.
Ktorých neosloví možnosť vyskúšať si
celú show, môžu zrealizovať aj samostatne jednotlivé pokusy, bez sprievodu
hudby. Aj v takomto prípade majú uvedené pokusy veľký motivačný potenciál. Tým, ktorí by si radi vyskúšali celú
show, je určená aj druhá časť, v ktorej
sú podrobne popísané jednotlivé fázy
prípravy a realizácie celej show. Pre
tých, ktorým by sa napriek našej snahe
o použitie čo najprístupnejších pomôcok a chemikálií zdalo, že niečo presahuje ich možnosti či mieru akceptácie
bezpečnostných predpisov podotýkame,
že mnohé veci ešte možno zjednodušiť,
či použiť dostupnejšie a bezpečnejšie
chemikálie. Napríklad namiesto acidobázických indikátorov možno použiť
výluh červenej kapusty.

Pokusy použité v show

1. Zástup balónov
Pomôcky
Erlenmeyerove banky (4 ks), nafukovacie balóniky (4 ks), odmerný valec,
laboratórna lyžička, laboratórne váhy,
násypka, sklená tyčinka.
Chemikálie
Hydrogenuhličitan sodný, metylénová oranžová, brómfenolová modrá,
p-nitrofenol, metylénová modrá, koncentrovaný roztok kyseliny chlorovodíkovej, univerzálny acidobázický indikátor, voda.
Príprava roztokov
Roztok kyseliny chlorovodíkovej
(c = 0,1 mol·dm–3) pripravíme tak, že
8,3 cm3 koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej zriedime na 1 dm3.
Roztok univerzálneho indikátora
(Rodier) pripravíme tak, že 0,1 g fenolftaleínu, 0,3 g dimetylovej žltej,
0,2 g metylovej červenej, 0,4 g brómtymolovej modrej a 0,5 g tymolovej
modrej sa rozpustí v 500 ml etanolu.
Roztok metylénovej oranžovej pripravíme tak, že 1 g metylénovej oranžovej rozpustíme v malom množstve
vody a doplníme na 100 cm3.
Roztok brómfenolovej modrej pripravíme tak, že 0,1 g brómfenolovej modrej
rozpustíme v malom množstve etanolu a
doplníme etanolom na 100 cm3.
Roztok p-nitrofenolu pripravíme tak,
že 1 g p-nitrofenolu rozpustíme v malom
množstve vody a doplníme na 100 cm3.

Roztok metylénovej modrej pripravíme tak, že 0,1 g metylénovej modrej
rozpustíme v malom množstve vody a
doplníme na 100 cm3.
Postup
Príprava pred demonštráciou
Do Erlenmeyerových baniek odmeriame po 100 cm3 kyseliny chlorovodíkovej a pridáme niekoľko kvapiek jedného z indikátorov. Do prvého balónika
navážime a pomocou násypky pridáme
8 g hydrogenuhličitanu sodného. Do
druhého balónika navážime a pomocou
násypky pridáme 6 g, podobne dáme do
tretieho balónika 4 g a do štvrtého balónika 2 g hydrogenuhličitanu sodného.
Balóniky natiahneme na hrdlá baniek
tak, aby pevné látky zostali v balónikoch (pozri obr. 1).

Obr. 1

Demonštrácia pokusu
Počas demonštrácie postupne presypeme obsah balónikov do baniek.
Banky a balóniky jemne pridržiavame,
kým sa balóniky nenafúknu a celá aparatúra sa stane stabilnou proti prevráteniu. Občas môžeme krúživým pohybom
premiešať reakčnú zmes v bankách.
Pozorovanie
Pozorujeme búrlivú reakciu v bankách, pri ktorej uniká plyn. Ten nafukuje balóniky. Veľkosť nafúknutia klesá
od prvého po štvrtý balónik (pozri obrázok 2). Farba roztokov v bankách sa
mení, čo závisí od použitého indikátora.
Zmena farby súvisí so zvyšovaním pH
v reakčných zmesiach. Búrlivá reakcia
v každej aparatúre pri občasnom miešaní kruhovým pohybom banky trvá
približne 30 sekúnd.

Obr. 2

Podstata
Podstatu búrlivej reakcie v bankách
môžeme vyjadriť chemickou rovnicou
NaHCO3(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq)
+ H2O(l) + CO2(g)
Hodnota pH stúpa v dôsledku znižovania koncentrácie oxóniových katiónov v reakčnej zmesi.

Pedagogika
Zmeny farby acidobázických indikátorov súvisia s ich zmenou počas
chemickej reakcie
HInd(aq) + OH–(aq) → Ind–(aq) +
H2O(l)
Použité symboly predstavujú: HInd
– molekulu alebo ión kyslej formy
indikátora, Ind– − molekulu alebo ión
zásaditej formy indikátora.
Poznámky
Množstvá látok použitých v experimente sú volené tak, aby výsledný efekt
bol čo najpresvedčivejší a výrazne ho
nelimitovalo ani prípadné mierne nedodržanie množstiev reaktantov. Preto
sa môže stať, že časť reakčnej zmesi
vykypí do balónika. Odporúčame preto
držať balónik nad bankou po vysypaní
jeho obsahu do nej. Ak to neurobíme,
banka sa môže prevrátiť. Po dostatočnom nafúknutí balónika, sa obsah, ktorý
vykypel, vráti do banky a aparatúru už
netreba pridŕžať. Odporúčame tiež obsah banky miešať krúživým pohybom.
Dosiahneme tak urýchlenie priebehu
celého pokusu.

2. Pochod bubliniek

Pomôcky
Frakčná banka, balónik, premývačka,
gumená hadička, skrutková tlačka, odmerný valec, laboratórna lyžička, laboratórne váhy, násypka, sklená tyčinka.
Chemikálie
Hydrogenuhličitan sodný, hydroxid
sodný, fenolftaleín, koncentrovaný roztok kyseliny chlorovodíkovej, indikátorový roztok fenolftaleínu, univerzálny
indikátorový roztok.
Príprava roztokov
Roztok kyseliny chlorovodíkovej
(c = 1 mol·dm–3) pripravíme tak, že
8,3 cm3 koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej zriedime na 100 cm3.
Roztok
hydroxidu
sodného
(c = 1 mol·dm–3) pripravíme tak, že 4 g
hydroxidu sodného rozpustíme vo vode
a doplníme na 100 cm3.
Roztok fenolftaleínu pripravíme tak,
že 1 g fenolftaleínu rozpustíme v malom množstve 60 % etanolu a doplníme
na 100 cm3.
Roztok univerzálneho indikátora
(Rodier) pripravíme tak, že 0,1 g fenolftaleínu, 0,3 g dimetylovej žltej,
0,2 g metylovej červenej, 0,4 g brómtymolovej modrej a 0,5 g tymolovej
modrej sa rozpustí v 500 ml etanolu.
Postup
Príprava pred demonštráciou
Do frakčnej banky odmeriame 50
cm3 roztoku kyseliny chlorovodíkovej

a pridáme niekoľko kvapiek univerzálneho acidobázického indikátora. Do
premývačky dáme 100 cm3 vody, 1 cm3
roztoku hydroxidu sodného a indikátorový roztok fenolftaleínu. Gumenou
hadičkou, na ktorej je nasunutá tlačka,
spojíme frakčnú banku s premývačkou.
Dbáme o to, aby bola tlačka zatvorená.
Do balónika navážime 7 g hydrogenuhličitanu sodného a pomocou násypky ho dáme do balónika. Balónik
natiahneme na hrdlo banky tak, aby
hydrogenuhličitan sodný zostal v balóniku. Schéma aparatúry je zachytená na
obrázku 3.

Obr. 3

Demonštrácia pokusu
Počas demonštrácie presypeme obsah
balónika do banky. Po nafúknutí balónika otvoríme tlačku a vzniknutý plyn
necháme prebublať cez roztok v premývačke. Veľkosťou uvoľnenia tlačky
regulujeme intenzitu prebublávania a
teda aj čas, za ktorý ukončíme demonštráciu daného pokusu.
Pozorovanie
Pozorujeme búrlivú reakciu v banke,
pri ktorej uniká plyn. Ten nafukuje
balónik. Farba indikátora v banke sa
zmení z červenej na žltú. Búrlivá reakcia trvá asi 30 sekúnd. Po otvorení
tlačky pozorujeme prebublávanie plynu
v premývačke. Roztok v premývačke sa
odfarbí. Čas prebublávania a odfarbenia
regulujeme tlačkou. Pozri obrázok 4.

Použité symboly predstavujú: HInd
– molekulu alebo ión kyslej formy
indikátora, Ind– – molekulu alebo ión
zásaditej formy indikátora.
Pri prebublávaní oxidu uhličitého
roztokom hydroxidu sodného v premývačke dochádza k neutralizačnej reakcii
H3O+(aq) + OH–(aq) → 2 H2O(l)
V jej dôsledku sa zníži pH roztoku a
fenolftaleín sa odfarbí.
Poznámky
Čas prebublávania a odfarbenia regulujeme tlačkou.

3. Odchod plameňov

Pomôcky
Frakčná banka, balónik, kadička,
gumená hadička, skrutková tlačka,
zohnutá sklená rúrka, odmerný valec,
laboratórna lyžička, laboratórne váhy,
násypka, sklená tyčinka, sviečky – 4 ks,
zápalky, drevené špajdle.
Chemikálie
Hydrogenuhličitan sodný, koncentrovaný roztok kyseliny chlorovodíkovej,
roztok univerzálneho indikátora.
Príprava roztokov
Roztok kyseliny chlorovodíkovej
(c = 1 mol·dm–3) pripravíme tak, že
8,3 cm3 koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej zriedime na 100 cm3.
Postup
Príprava pred demonštráciou
Do frakčnej banky odmeriame 50 cm3
roztoku kyseliny chlorovodíkovej a pridáme niekoľko kvapiek univerzálneho
acidobázického indikátora. Frakčnú
banku spojíme gumenou hadičkou s
tlačkou so zohnutou sklenou rúrkou
zavedenou do kadičky. V kadičke sú na
dne uchytené 4 sviečky rôznej výšky.
Tlačku zatvoríme. Do balónika navážime 7 g hydrogenuhličitanu sodného.
Balónik natiahneme na hrdlo banky tak,
aby hydrogenuhličitan sodný zostal v
balóniku (pozri obr. 5).

Obr. 4

Podstata
Podstatu búrlivej reakcie v banke
môžeme vyjadriť chemickou rovnicou
NaHCO3(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq)
+ H2O(l) + CO2(g)
Hodnota pH stúpa v dôsledku znižovania koncentrácie oxóniových iónov v
reakčnej zmesi.
Zmeny farby acidobázických indikátorov súvisia s ich zmenou počas
reakcie
HInd(aq) + OH–(aq) → Ind–(aq) +
H2O(l)

Obr. 5

Demonštrácia pokusu
Počas demonštrácie presypeme obsah
balónika do banky. Po nafúknutí balónika, zapálime sviečky, otvoríme tlačku
a vzniknutý plyn necháme unikať do
kadičky.
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Pozorovanie
Pozorujeme búrlivú reakciu v banke,
pri ktorej uniká plyn, ktorý nafukuje
balónik. Farba indikátora v banke sa
zmení z červenej na žltú. Po otvorení
tlačky horiace sviečky postupne zhasnú
(pozri obr. 6).

Obr. 6

Podstata
Podstatu búrlivej reakcie v banke
môžeme vyjadriť chemickou rovnicou
NaHCO3(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq)
+ H2O(l) + CO2(g)
Hodnota pH stúpa v dôsledku znižovania koncentrácie oxóniových iónov v
reakčnej zmesi.
Zmeny farby acidobázických indikátorov súvisia s ich zmenou počas
reakcie
HInd(aq) + OH–(aq) → Ind–(aq) +
H2O(l)
Použité symboly predstavujú: HInd
– molekulu alebo ión kyslej formy
indikátora, Ind– – molekulu alebo ión
zásaditej formy indikátora.
Oxid uhličitý má väčšiu hustotu ako
vzduch. Preto sa zhromažďuje na dne
kadičky. Postupne, ako z nej vytlačí
vzduch, zhasnú sviečky.
Poznámky
Čas potrebný na zhasnutie sviečok
regulujeme tlačkou.

Realizácia show

Show Balónový pochod je postavená na použití ľahko dostupných látok
a jednoduchých pomôcok. Vo všetkých
pokusoch sa využíva hydrogenuhličitan sodný a kyselina chlorovodíková.
Rovnaký je aj produkt – plynný oxid
uhličitý. Hudobný sprievod je postavený na skladbe W. A. Mozarta Turecký
pochod. Hudobný sprievod show tvoria
dve variácie tejto skladby. Prvá je sláčiková verzia. Trvá dve minúty a desať
sekúnd. Druhá verzia je klavírna. Trvá
tri minúty štyridsať sekúnd. Celkový
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čas trvania hudobného sprievodu je
teda 350 s.
Do tohto času sa musí vtesnať realizácia všetkých troch pokusov. Ich
poradie a čas vymedzený pre jednotlivé
experimenty sú volené tak, aby, podľa
nášho názoru, čo najlepšie vyjadrovali
charakter hudby.
Show začíname bez hudobného sprievodu, zviditeľnením nápisu Balónový
pochod, W. A. Mozart – Turecký pochod. Potom uvedieme názov prvého
pokusu. Spustíme nahrávku uvedených
skladieb. Podobne pred začiatkom druhého a tretieho pokusu zviditeľníme
príslušný názov.
Časová koordinácia počas demonštrácie s hudbou
Začiatok pokusu 1 – 1. sekunda hudobného sprievodu. Celá demonštrácia
pokusu by mala trvať 130 s, teda počas
celej prvej variácie hudobnej skladby
Turecký pochod.
Začiatok pokusu 2 – 1. sekunda
druhej variácie hudobného sprievodu
Turecký pochod. Celá demonštrácia pokusu by mala trvať 100 s.
Začiatok pokusu 3 – 101. sekunda
od začatia druhej variácie Tureckého
pochodu. Od tohto okamihu začneme
uskutočňovať tretí pokus. Po zapálení
sviečok v kadičke zhasneme svetlo
v miestnosti. Otvoríme tlačku a začneme vypúšťať vzniknutý oxid uhličitý
z balónika. Postupné zhasínanie sviečok regulujeme rýchlosťou vypúšťania balónika tak, aby posledná sviečka
zhasla práve s poslednými tónmi hudby.
Celá demonštrácia tohto pokusu by
mala trvať 120 s.
Poznámky
Uvedieme niekoľko poznámok určených tým, ktorí nemajú skúsenosti s podobnými demonštráciami. Uvedené časové intervaly jednotlivých častí show
sú samozrejme orientačné. Pri reálnom
experimentovaní prirodzene dochádza
k sklzom, či rýchlejšiemu ukončeniu
pokusu. Snažíme sa, aby diferencie
neboli príliš veľké, ale úplne sa im asi
nevyhneme.
Prvý balónik sa v prvom pokuse
(Zástup balónov) má vznikajúcim oxidom uhličitým nafúknuť počas približne
tridsiatich sekúnd. Po uplynutí tohto
času postupne prejdeme na nafukovanie
druhého, tretieho a štvrtého balónika.
Na nafúknutie každého balónika je rezervovaných približne tridsať sekúnd.

Uskutočnenie prvého pokusu končíme
s poslednými tónmi sláčikovej verzie
Tureckého pochodu.
Bezprostredne po skončení prvej
skladby nasleduje druhá. Druhý pokus
(Pochod bubliniek) začíname s prvými
taktami druhej skladby. V prvých tridsiatich sekundách nafúkneme balónik
vznikajúcim oxidom uhličitým. Potom
uvoľníme tlačku a plyn necháme prebublávať cez roztok v premývačke.
Intenzitu vypúšťania oxidu uhličitého
regulujeme tak, aby sa roztok v premývačke odfarbil v čase jednej minúty
štyridsať sekúnd od začatia druhého pokusu. Po tomto čase začneme uskutočňovať tretí pokus (Odchod plameňov)
vysypaním obsahu balónika do banky.
Vznikajúci oxid uhličitý má nafúknuť
balónik za tridsať sekúnd. Potom zapálime sviečky v kadičke a zhasneme
osvetlenie. Otvoríme tlačku a začneme
vypúšťať vzniknutý oxid uhličitý z balónika. Postupné zhasínanie sviečok
regulujeme rýchlosťou vypúšťania balónika tak, aby posledná sviečka zhasla
práve s poslednými tónmi hudby.
Požiadavky na experimentálnu
miestnosť a demonštračný stôl nie sú
veľké. Je dôležité, aby sme mohli regulovať intenzitu osvetlenia miestnosti.
Najvýhodnejšie je, ak je osvetlená iba
umelým osvetlením, ktoré môžeme
v požadovanom okamihu vypnúť.
Veľkosť laboratórneho stola (prípadne
stolov) by mala umožniť prehľadné
rozmiestnenie všetkých aparatúr pred
začatím show.
Aparatúry usporiadame zľava doprava z pohľadu divákov. Ako prvé
umiestnime štyri banky s natiahnutými
balónikmi pre prvý pokus. V strede
umiestnime frakčnú banku s natiahnutým balónikom uchytenú na laboratórnom stojane a spojenú s premývačkou.
Najviac vpravo je aparatúra na tretí pokus. Všetky aparatúry sú naplnené príslušnými roztokmi a tuhými látkami.
Úspešnú realizáciu show ovplyvňuje
seriózna príprava potrebných roztokov,
odskúšanie realizovateľnosti každého
pokusu a príprava demonštračného
stola. Precízna príprava všetkých potrebných pomôcok, ako aj ich optimálne
rozloženie na stole zabezpečia istotu a
pokoj počas demonštrácie. Z tohto dôvodu treba venovať tejto fáze prípravy
sústredenú pozornosť. Odporúčame
vypracovať osobitne ku každému pokusu zoznam pomôcok potrebných pri
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demonštrácii. Podľa takéhoto zoznamu
sa ľahko skontroluje úplnosť demonštračného zariadenia.
Pomôcky k jednotlivým pokusom
odporúčame rozložiť čo najbližšie ku
sebe, aby sa nemiešali s príslušenstvom
k iným experimentom. Rozloženie musí
tiež byť také, aby sa už nemuselo meniť
jeho usporiadanie a aby bolo prehľadné
z pohľadu diváka. Aparatúry treba mať
podľa možnosti naplnené a zostavené.
Musíme si uvedomiť, že na demonštrovanie jednotlivých pokusov pripadá
relatívne krátky čas. Pri demonštrácii sa
preto nemôžeme zdržiavať pomocnými,
prípravnými prácami. Uskutočňujeme
iba demonštráciu vlastného efektu.
Všeobecný a úplný predpis na uloženie jednotlivých pomôcok alebo celých
zostáv nemožno odporučiť. Vždy treba
vychádzať z možností v demonštračnej
miestnosti a z individuálnej potreby
demonštrátora.
Show (aj jednotlivé pokusy) môže,
ale nemusí byť uvádzaná nápismi. Ak
používame názvy, je najlepšie mať ich
napísané na osobitných hárkoch papiera, prípadne ich píšeme na tabuľu,
ak je k dispozícii. Ideálne je, ak sú
jednotlivé hárky prichytené na miestach
ľahko prístupných pre demonštrátora
a súčasne dobre viditeľných pre diváka. Názvy pokusov môžu tiež byť na
trasparentných fóliách a v príslušnom
okamihu sa môžu presvietiť spätným
projektorom. Ak je k dispozícii dataprojektor, možno využiť prezentáciu
v programe MS PowerPoint. Musíme
pripraviť nápisy:
Balónový pochod
W. A. Mozart – Turecký pochod
Zástup balónov
Pochod bubliniek
Odchod plameňov
    
Pre celkové umocnenie efektu show
je vhodné vybrať miestnosť s úplným
zatemnením a možnosťou ľahko dostupnej manipulácie so zapínaním a vypínaním osvetlenia miestnosti a spúšťaním
a zastavovaním hudobného sprievodu.
Show je koncipovaná ako chemické
experimentovanie podfarbené hudobným sprievodom. Pri jej realizácii nie
je potrebný žiadny slovný komentár,
konferovanie.
Demonštráciu popisovanej show lepšie zvládne dvojica experimentátorov.

V prípade núdze však postačí aj jeden.
Show však môže realizovať aj podstatne viac demonštrátorov.
Experimentovanie vyžaduje, aby demonštrátori boli natoľko oboznámení s
priebehom show a natoľko zohratí, aby
sa počas celej demonštrácie nemuseli
dohovárať na ďalšom postupe, a to aj v
prípade improvizácie vyvolanej neočakávaným priebehom pokusov.
Použitá literatúra
1. Holada, K., Beneš, P.: Rhapsody
in Blue. XVII. Medzinárodná chemická olympiáda. Bratislava 1985.
2. Prokša, M.: Chémia a my –
Kurikulum zaujímavej chémie. 1.
vyd. SPN, Bratislava 1997. 164 s.
ISBN 80-08-02455-0.
3. Prokša, M.: Cabbage show. PriF
UK Bratislava (nepublikovaný materiál).
4. Prokša, M., Tóthová, A., Solárová,
M.: Plamene chémie. 1. vyd.,
Bratislava : Univerzita Komenského,
2006, 80 s. ISBN 80-223-2247-4.
5. Prokša, M.: Amoniakové fontány.
1. vyd., Bratislava : Univerzita
Komenského, 2006. 65 s. ISBN 80223-2232-6.
6. Solárová, M. a kol.: Pohádka o ohni
a vode. Přírodovědecká fakulta OU
Ostrava (nepublikovaný materiál).
7. Prokša, M., Tóthová, A.: Školské
chemické pokusy na ZŠ vo svetle
aktuálnych požiadaviek didaktickej
teórie a praxe. 1. vyd., Bratislava :
Univerzita Komenského, 2005. 92
s. ISBN 80-88707-69-2.
8. Prokša, M., Tóthová, A.: Using
Balloons for a Dramatic presentation of the Acid-Bicarbonate
reaction. Journal of Chemical
Education. Vol. 83, No. 10 (2006),
pp. 1471-1472 ISSN 0021-9584.
M. Prokša
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učebnice
chémie
pre základné
školy
po novom...

Helena Vicenová, Mária Siváková, Veronika Zvončeková

pre 7. roèník základných škôl
a 2. roèník gymnázií s osemroèným štúdiom

pre 7. roèník základných škôl
a 2. roèník gymnázií s osemroèným štúdiom

MENO

I

ŠKOLA
TRIEDA

deou nového Štátneho vzdelávacieho programu je zjednodušenie
obsahu učiva, zdôraznenie spätosti s bežným životom, nepodsúvanie hotových nových poznatkov len
na osvojenie si (naučenie sa), ale zaktivizovanie vyučovacieho procesu. Žiak
by vlastnou činnosťou, porovnávaním,
analyzovaním mal dospieť k novým
poznatkom. Realizovať to v praxi nie
je ľahké – to vedia všetci pedagógovia.
To, čo by mal žiak nakoniec vedieť
určuje vzdelávací štandard, no zvoliť
na to tie najvhodnejšie didaktické prostriedky tiež nie je jednoduché.
Toto všetko sme mali na zreteli, keď
sme sa rozhodli, že sa pokúsime o nové,
súčasné učebnice chémie. Vyučovanie
predmetu sa posunulo do 6. ročníka
s dotáciou 0,5 vyučovacej hodiny týždenne. S chémiou sa teda začnú oboznamovať šiestaci. Veľmi si želáme,
aby sme pre chémiu nadchli aspoň
niekoľkých. Preto sme koncipovanie
učebnice pre 6. ročník [1] robili tak, aby
pôsobila motivačne, s cieľom ukázať,
že chémia je skutočne všade okolo nás.
V tomto ročníku sa žiaci prvýkrát oboznamujú s chemickým laboratóriom.
Témy o spoznávaní vlastností jednotlivých látok sme spracovali tak, aby
sme žiakov podnietili k vlastnému pozorovaniu, skúmaniu. Pri učive o zmesiach, oddeľovacích metódach sme sa
už nemohli vyhnúť uvedeniu nových
informácií, ktoré si žiaci musia osvojiť. Vždy sme však zdôrazňovali súvis
s bežným životom, napr. filtrácia – cedenie uvarených cestovín. Téma rozpustnosť už umožňuje experimentálnu
činnosť žiakov. Ekologické témy Voda,
Vzduch sú spracované s rešpektovaním
medzipredmetových vzťahov (najmä s
biológiou) a špirálovitej nadväznosti
poznatkov (najmä na prírodovedu).
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Obsah učiva pre 7. ročník [2] umožňoval začať experimentom, teda motivačne aktivizujúco. Z výsledku pokusu
vyplynú nové poznatky, ktoré sú uvedené vždy aj v zhrnutí na konci témy.
Žiaci si v zhrnutí len zopakujú, upevnia,
k čomu dospeli sami pri pokuse. Text
dopĺňajú autentické fotografie pokusov,
ktoré sme robili so žiakmi. Iste nemôžu
suplovať realizáciu pokusu, ale poskytujú krajné riešenie, ak pokus nemožno
urobiť. Zaradené otázky a úlohy sú aj
úlohami navyše – problémovými, ktoré
nútia premýšľať, hľadať súvislosti.
K obom učebniciam sme spracovali
pracovné učebnice pre žiaka pod názvom Cvičebnica [3, 4]. Obsahujú obrazový materiál z príslušnej učebnice,
aj identický text zhrnutých nových poznatkov. Výber obrázkov, úloh, textu
sme uskutočnili z hľadiska požiadaviek vzdelávacieho štandardu. Niektoré
témy sú v cvičebnici v inom poradí ako
v učebnici. Robili sme to zámerne, aby
poznatky v ďalších ročníkoch na seba
špirálovito nadväzovali a boli vždy
upevňované tie poznatky, ktoré sú dôležité na osvojenie si poznatkov vo
vyššom ročníku.
Okrem učebníc, cvičebníc v súčasnosti pripravujeme aj DVD pre jednotlivé ročníky, ktoré budú obsahovať motivačné prvky, názorné obrázky na sprístupnenie nového učiva, ale aj priebeh
pokusov a reakcií uvádzaných v učebniciach. Svojím spracovaním bude učebnica, cvičebnica a DVD predstavovať
pre príslušný ročník komplexný balík,
ktorý, ako dúfame, prispeje ku skvalit-

neniu a zjednodušeniu osvojovania si
nových poznatkov žiakmi.
Stručný metodický materiál pre vyučovací predmet chémia v základných školách je uverejnený na internetovej stránke
vydavateľskej spoločnosti COMPERIO,
s. r. o., www. comperio.sk.
H. Vicenová, V. Zvončeková

[1] Romanová, D., Adamkovič, E.,
Vicenová, H., Zvončeková, V.:
Chémia pre 6. ročník základných
škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava:
Expol Pedagogika, 2009. ISBN
978-80-8091-181-2
[2] Vicenová, H. Zvončeková, V.,
Adamkovič, E., Romanová, D.:
Chémia pre 7. ročník základných
škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava:
Expol Pedagogika, 2010. ISBN
978-80-8091-218-5
[3] Vicenová, H., Siváková, M.,
Zvončeková, V.: Chémia pre 6.
ročník základných škôl a 1. ročník
gymnázií s osemročným štúdiom.
Cvičebnica. 1. vyd. Bratislava :
COMPERIO, 2011. ISBN 978-80970487-3-0
[4] Vicenová, H., Siváková, M.,
Zvončeková, V.: Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník
gymnázií s osemročným štúdiom.
Cvičebnica. 1. vyd. Bratislava :
COMPERIO, 2010. ISBN 978-80970487-1-6
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33. ročník Letnej školy úspešných riešiteľov
CHO v kategórii B a C - Nitra 2010

Ú

častníkov 33. ročníka Letnej
školy mladých chemikov
prichýlili po dvoch rokoch,
v dňoch 4. – 16. júla. 2010,
opäť na Spojenej škole v Nitre. Žiakom
a ich učiteľom poskytli nielen dobre
vybavené laboratóriá, ale aj ubytovanie
a stravu v DM pri SPŠP.
Vedúcou LŠCH bola Ing. Silvia
Pisárová, ktorá sa okrem rozposlania
prihlášok, ich spracovania a výberu
účastníkov starala o bezproblémový
chod sústredenia. Pomáhali jej pri tom,
hlavne vo večerných a nočných hodinách, Mgr. Katarína Surová a vysokoškolák Patrik Takács. „Pravou rukou“ pre
učiteľov bola pani laborantka Urdová,
ktorá vždy všetko perfektne nachystala
a hlavne okamžite vedela, kde je čo
odložené, keď napr. chýbala chemikália
alebo iná laboratórna pomôcka.
V tomto roku sa LŠCH zúčastnilo 39
študentov - 15 v C kategórii a 24 v B
kategórii.
Odborný program prebiehal denne
od 8:00 do 17:00 hod., s obedňajšou
prestávkou, a to formou prednášok,
seminárov a laboratórnych cvičení.
Niektorým žiakom však čas vyhradený
na výuku „nestačil“, a preto často žiadali mentorov aj o večerné konzultácie.
Problémy z anorganickej chémie už
tradične pomáhali riešiť RNDr. Jozef
Tatiersky, PhD. z PriF UK v Bratislave
a Ing. Miroslav Tatarko, PhD. z FCHPT
STU v Bratislave. Prednášky, semináre,
laboratórne cvičenia, a aj konzultácie z
organickej chémie viedli Doc. RNDr.
Marta Sališová, CSc., Doc. RNDr.
Martin Putala, PhD., Doc. RNDr.
Radovan Šebesta, PhD., Mgr. Andrea
Škvorcová a Mgr. Zuzka Galeštoková,
všetci z PriF UK v Bratislave. Fyzikálnu
chémiu priblížil žiakom oboch kategórií doc. Ing. Ján Reguli, CSc. z TU v
Trnave. Žiaci B kategórie „nakukli“
s Ing. Borisom Lakatošom z FCHPT
STU v Bratislave aj do tajov biochémie. Analytická chémia je už dlhodobo
doménou domáceho pracoviska – aj v
tomto prípade hodnotili presnosť titrácií Ing. Silvia Pisárová a Ing. Anna
Bobušová zo SPŠP.
Na voľnočasové aktivity študenti využívali možnosti školy, hlavne plaváreň. V telocvičniach hrali stolný tenis,
volejbal a pred budovou DM plážový
volejbal. Počas víkendu účastníci absolvovali výlety do Topoľčianok, kde
si prezreli zámok, žrebčín a zubriu
oboru. V nedeľu spoznávali krásy
historickej Nitry.

O tom, že mladí chemici radi súťažia, svedčí aj záverečné hodnotenie,
ktoré spočívalo v spočítaní bodov z
rôznych teoretických testov a výsledkov laboratórnych cvičení. Pre prehľadnosť uvádzame menný zoznam účastníkov LŠ, z ktorej školy prišli a kto bol
víťazom v jednotlivých kategóriách.
Milé prekvapenie zažili tri mentorky
– organičky, ktorým žiaci „udelili“
vlastnoručne vyrobené diplomy.
Za pekné dva týždne strávené s chémiou patrí vďaka nielen žiakom a mentorom z vysokých škôl, organizátorom
a učiteľkám zo SPŠP, riaditeľovi SPŠP
Mgr. Jaroslavovi Mačekovi a predsedníčke krajskej komisie CHO v NR kraji
- RNDr. Eve Krčahovej, ale všetkým
učiteľom, ktorí dokázali objaviť talent a
rozdúchať jeho ohienok záujmu o chémiu. Pre mnohých to boli dva nezabudnuteľné týždne plné chémie, pokusov,
zážitkov a nových priateľstiev.
Dovidenia na 34. ročníku LŠ.
E. Krčahová, M. Sališová
B  kategória:
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12..
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Meno a priezvisko
Simona Balúchová
Peter Belaj
Veronika Bilanovičová
Rastislav Čermák
Gajdošoci Radomír
Dan Gašpar Plecnik
Patrik Gereg
Peter Horváth
Radovan Jurašek
Adrián Kocián
Iveta Kršková
Roman Kučera
Michal Líška
Juraj Malinčík
Mária Nováková
Romana Perinajová
Martin Sarker
Jakub Šafin
Patrik Šuhaj
Zuzana Šimúthová
Denis Vanek
Ivana Vasarábová
Andrej Vlček
Lukáš Zámborský

Škola
Gymnázium Spiš. Nová Ves
Gymnázium Prievidza
Gymnázium Prešov
Gymnázium Skalica
Gymnázium Michalovce
Gymnázium Prešov
Gymnázium Považ. Bystrica
Gymnázium Brezno
Gymnázium Prešov
Gymnázium Trnava
Gymnázium Prievidza
Gymnázium Prievidza
Gymnázium Martin
Gymnázium Prievidza
Gymnázium
Gymnázium Martin
Gymnázium Nitra
Gymnázium Michalovce
SPŠ S. Mikovíniho, B. Štiav.
Gymnázium Žilina
Gymnázium Skalica
Gymnázium Lipt- Mikuláš
Gymnázium Lipt- Mikuláš
ZSŠ Košice

Meno a priezvisko
Roman Baška
Kristián Fonód
Martin Forbak
Andrej Gál
Anna Gibalová
Vladan Glončák
Zuzana Kohútová
František Kostrab
Nina Lúčna
Mária Minichová
Zuzana Mocková
Anna Olerínyová
Martin Ragula
Alica Štrbová
Radka Vašíčková

Škola
Gymnázium Pov. Bystrica
Gymnázium Vel. Krtíš
Spojená šk. Tilgnerova BA
Gymnázium Levice
Gymnázium Spiš. N. Ves
Gymnázium Trenčín
Gymnázium Martin
Gymnázium Prešov
Gymnázium Piešťany
Gymnázium Prievidza
Gymnázium Pezinok
Gymnázium Bratislava
Gymnázium Považ. Bystica
Gymnázium Skalica
Gymnázium Nitra

Umiestnenie

1. miesto
3. miesto

2. miesto

C  kategória:
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Umiestnenie
3. miesto
1. miesto

2. miesto
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Chémia na každý deň

V

yhlásenie Medzinárodného
roka chémie sa stalo impulzom pre organizovanie
mnohých odborných podujatí. Pozvánky na veľtrhy, sympóziá,
konferencie a semináre zapĺňajú klasické i mailové poštové schránky osôb
a osobností, ktoré sa chémii profesionálne venujú.
V tomto kontexte trocha netradičná
forma oslavy sa podarila Slovenskej
chemickej spoločnosti, ktorá 16. novembra vyhlásila súťaž posterov pre
žiakov základných škôl a osemročných
gymnázií. Nazvali sme ju Chémia na
každý deň, a jej cieľom bolo vyprovokovať žiakov k zamysleniu, kde všade
sa s chemickými látkami a chemickými
dejmi stretávajú. Ďalším cieľom bolo
popularizovať chémiu ako vyučovací
predmet, zbaviť ju nálepky „strašiaka“
v rozvrhu hodín.

Niekoľko čísiel na úvod

výbere povolania. Viac, ako by sme
čakali, vedia žiaci ohodnotiť kreativitu,
odbornosť, dôslednosť a odbornú pripravenosť svojich pedagógov.
Ako v zrkadle sme spomenuté faktory videli aj pri výbere tém, na ktoré
žiaci zamerali svoje práce. Rezonovali
najmä:
- problémy ochrany životného
prostredia, ktoré sú vo vnímaní
žiakov (určite aj vďaka médiám)
spojené s chemickým priemyslom,
- z výrobkov tzv. spotrebnej chémie
si žiaci najčastejšie uvedomovali
lieky, kozmetiku, čistiace a pracie prostriedky,
- mnoho prác sa orientovalo aj na chémiu a biochémiu v potravinách,
- plasty a syntetické materiály si
väčšina žiakov spája so znečisťovaním životného prostredia a potrebou ich separovaného zberu
a recyklovania.

Ak sme uviedli, že oslava sa podarila, prezradili sme zároveň, že odozva
na súťaž bola veľmi slušná. K termínu
uzávierky prišlo:
208 prác zo 68 základných škôl,
67 prác zo 17 osemročných gymnázií.
Ak by sme sa pozreli na mapu, do
súťaže sa zapojili školy od Malaciek po
Sninu a od Čadce po Šaľu a Bratislavu.
Z niektorých škôl prišla jedna – dve
práce, iné poslali desiatky prác, keďže
počet príspevkov za školu nebol pravidlami súťaže obmedzený.
Aj veková štruktúra zapojených žiakov je pestrá. Od šiestakov základných
škôl a primánov gymnázií až po kvartánov a deviatakov.

Ako a kde vidia chémiu žiaci

Na hodnotení „potrebnosti“ a „populárnosti“ školských predmetov sa
podieľa mnoho objektívnych faktorov,
najmä:
- aktuálne smery rozvoja vedy
a techniky, ktoré deti vnímajú prostredníctvom komunikačných prostriedkov,
- významné objavy, ktorými príslušná veda prispieva k pokroku
spoločnosti,
- hospodársky význam odvetvia,
v ktorom sa poznatky vedy aplikujú,
- problémy, s ktorými sa súvisiace
aplikované odvetvia stretávajú...
Práve pri objasnení uvedených súvislostí s vyučovacím predmetom môže
zohrať veľkú úlohu dobrý učiteľ. Je
všeobecne známe, že kvalita učiteľa
predmetu na základnej a strednej škole
má často rozhodujúci význam pri voľbe
orientácie ďalšieho štúdia alebo pri

84

ChemZi  6/12   2010

Simona Gulášová a Marcela Čakanišinová
zo ZŠ na ul. L. Novomeského v Trenčíne
takto umelecky stvárnili chemickú podstatu
ohňa.

Prišli však aj práce, ktoré dokumentujú podstatne hlbší pohľad na úlohu
chémie v našom živote.
Do tejto kategórie treba zaradiť predovšetkým príspevky, ktoré dokumentujú, že chemické procesy nie sú niečo
„mimo nás“, niečo, čo môžeme odignorovať jednoduchou nevedomosťou.
Vystihla to titulom svojej práce Lenka
Petríková z Partizánskeho, „Bez chémie
neprežiješ“ a tiež žiačky zo Spojenej
školy na Letnej ulici v Poprade, ktoré
vyskladali ľudské telo z prvkov a zlúčenín v posteri „Človeče poskladaj
sa“. Hodnotenie chémie z hľadiska sociológa ponúka práca „Prínos chémie
do nášho každodenného života“ autora Mikuláša Končoka zo Súkromného

osemročného gymnázia na Českej ulici
v Bratislave. Výtvarne i vecne hodnotná
práca „Slovenské minerálne vody“  
Mareka Giča z Cirkevnej spojenej
školy v Snine poukazuje na množstvo
chemických zlúčenín, ktoré prijímame
s každým dúškom vody.
Pomerne rozsiahla skupina súťažiacich sa venovala štúdiu vybraného chemického deja. Proces vzniku skamenelín zaujal napr. Marcelu Čakanišinovú
zo ZŠ na ul. L. Novomeského v Trenčíne. Okrem toho, že v práci „Stopy
minulosti“ opísala procesy premeny
vápenca, preskúmala si prakticky aj
vlastnosti sadry pri tvorbe modelov
skamenelín. Viktor Feťko a Jaroslav
Macko z Gymnázia J. Lettricha v Martine študovali deje v spaľovacom motore. Vytvorili pekné postery s názvom
„Ako prejde kvapka benzínu motorom“ a „Spaľovanie“.
Viacerí autori sa zamerali na konkrétny chemický prvok, zlúčeninu, či
materiál a ich úlohu v prírode a technike. Do tejto skupiny prác patria
napr. postery Kristíny Bednárovej,
ZŠ Na hôrke Nitra („Magnézium
- horčík“), Nikolety Mikolášovej, ZŠ
J. Fándlyho Pezinok („Jód-stopový
prvok“), Mariána Pochybu z Gymnázia
na Golianovej v Nitre („Sóda bikarbóna“) i Lenky Vozárovej a Martina
Chmolu zo ZŠ na ul. Fraňa Kráľa
v Žarnovici („Silon je prvé synteticky
vyrobené vlákno“)
V skupine prác, ktoré vystihli zámer vyhlasovateľa zaujala práca Diany
Pliškovej zo ZŠ Andreja Kmeťa v Leviciach. Nazvala ju „Vďaka chémii,
vďaka mydlám!“ a formou koláže poukazuje v nej na to, ako taký „banálny“
chemický výrobok, ako je mydlo, prispel k zdraviu a hygienickej bezpečnosti
nášho každodenného života. Rovnakú
tému na veľmi dobrej úrovni spracovali aj Patrícia Fogašová a Antónia
Vojteková zo ZŠ v Kapušanoch.
Vysokú odbornú úroveň malo viacero
prác. Medzi ne patril napr. príspevok
„Chémia a športová výživa“ autora
Michala Rudišina zo ZŠ na Žitavskej
ulici v Bratislave. V príspevku „Význam
chemických prípravkov pri ochrane
pred škodcami“ poukázal Marián Koco
zo ZŠ na námestí L. Novomeského
v Košiciach na obrovský význam, ktorý
majú insekticídy, inak často kritizovaný produkt priemyselnej chémie, pre
likvidáciu chorôb prenášaných hmyzom
a produkciu potravín. Podobnú tému
spracovala v rovnakom duchu aj Ibolya
Bödör zo Základnej školy vo Veľkom
Cetíne a Martina Krupová zo Základnej
školy v Hriňovej.
Nechýbajú ani práce z oblasti chemickej technológie. Množstvo zaujímavých informácií si žiaci i učitelia nájdu
v práci Petra Albrechta z Gymnázia
Malacky „Chémia výroby cementu“,
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či v práci „Úprava vody“ žiakov zo
základnej školy v Lipanoch.

Netradičné a podnetné
nápady

Okrem prác, ktoré sme doteraz zaradili do nejakej „kolónky“, oživením
súťaže boli aj práce prinášajúce netradičný nápad. Za všetky aspoň niekoľko príkladov: Dávid Kupec zo ZŠ
na Holubyho ulici v Piešťanoch použil
banky, kadičky, kryštalizačné misky
a ďalšie pomôcky na zostrojenie „chemického panáka“. Dievčatá zo ZŠ
v Pohronskej Polhore zase vytvorili
netradičný dizajn kuchyne a na posteri
„Tajomstvá chémie v kuchyni“ vyznačili, kde všade sa v tejto miestnosti
nachádzajú chemické látky. Podobne
spracoval tému aj žiak Gymnázia Jura
Hronca na Košickej ulici v Bratislave.
Svoj poster nazval „Hľadajte chémiu“
a lokalitu pre svoje hľadanie rozšíril na
celú Bratislavu.
No a Ivana Klimentová a Jarka
Parašínová zo ZŠ K. Rapoša v Brezne
sa celkom vážne zamysleli nad otázkou
„Čo má chémia spoločné s ľadovým
hokejom“. Nuž, mediálna popularita to
asi nebude...

Vízie mladých
do budúcnosti

Viacerí mladí autori sa zamysleli nad
úlohami, ktoré stoja pred chemickým výskumom a vývojom. Niektorí, napr. Mária
Glváčová zo ZŠ na Žitavskej v Bratislave
a Ivana Gondová zo ZŠ v Kriváni rozmýšľajú nad energetickými zdrojmi, ktoré by
chémia mohla priniesť.

Takto spracovala
tému Sofia Tureková
zo ZŠ na Holubyho
ulici v Piešťanoch

Klaudia Lukáčiková a Kristína
Pelikánová z Gymnázia Bytča vidia zase
cieľ chémie vo vývoji nových liečivých látok, ktoré by ľudí zbavili zákerných chorôb. Vo svojej práci „Liek
na rakovinu“ sa pozreli do roku 2030.
V každom prípade môžeme súhlasiť
s tým, čo na posteri „Cesta chémie
storočiami“ uviedli žiaci zo Základnej
školy na Nemocničnej ulici v Považskej
Bystrici: „Ešte je čo hľadať!
Na vytvorenie posterov použili žiaci
maľbu pastelom, temperou, vytvorili
koláže, použili dokumentáciu vlastnými
fotografiami, pokúsili sa dokonca aj
o 3D modely.

Vlastný prínos a experiment

Viacerých žiakov podnietila súťaž aj
k experimentovaniu či realizácii prieskumu, alebo ankety. Simona Naňová
zo ZŠ Chynorany spojila svoju prácu
„Zubná pasta a zdravý úsmev“ s anketou o ústnej hygiene. Iva Kučerová
z Gymnázia J. Lettricha v Martine referuje v práci „Ktorý z pracích prostriedkov zvíťazí“ o výsledkoch testov
pracích prostriedkov v odstraňovaní
škvŕn. Experimentovali aj jej spolužiačky. Katarína Boldišová prakticky
overila, či vlasová kozmetika naozaj prináša sľubované efekty pri úprave účesu
a Barbora Perinajová urobila „Test bielosti“. Kristína Jašková z Gymnázia
Golianova v Nitre si v praxi overila
„Odstraňovanie vodného kameňa“.

Ďalší postup súťaže

Hodnotiaca komisia starostlivo posúdi súťažné práce. Autori najlepších
príspevkov dostanú pozvánku na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční 11.02.2011 vo veľkej aule VUP
v Prievidzi. Pre autorov víťazných prác
sú pripravené hodnotné ceny, všetky zapojené školy získajú certifikáty SCHS.
Všetkým súťažiacim držíme palce !!!

Namiesto záveru

Estetická hodnota prác

Žiačky ZŠ na Nemocničnej ul. V Považskej
Bystrici znázornili „Cesta chémie
stáročiami“ ako presýpacie hodiny...

našej súťaže sa hodnotila ako jedno
z kritérií estetická úroveň. Napriek tomu
sa domnievame, že vznikli viaceré vydarené výtvarné dielka, z ktorých niektoré ilustrujú aj tento príspevok.

Autorka Paula Migašová zo ZŠ
Okrúhle vytvorila esteticky
hodnotný poster oživený veršíkmi

Odborníci z oblasti výtvarného umenia by na umeleckú stránku posterov
mali určite vlastné kritériá. Na úrovni

Súťaž k Medzinárodnému roku chémie ukázala, že na Slovensku stále
pôsobia zanietení učitelia chémie, ktorí
uvítali príležitosť na zapojenie sa do
súťaže. Druhý a nemenej dôležitý poznatok možno vyčítať zo sprievodných
listov, ktoré pripojili k prihláške:
Pani učiteľka Pivková z Liptovského Jána poslala prácu integrovaného žiaka. Z jej správy vidno, akú
pozornosť na škole súťaži venovali: „...
preto som vybrala túto prácu, ktorú
Vám prihlasujem do súťaže. Sú tam
aj fotky, ktoré robil on, aj kresby, aj
koláže vytvoril sám na PC . Zaoberal sa
prácou celé vianočné prázdniny. Poster
je na viditeľnom mieste v škole aj na
našej web stránke.“
Pani učiteľka Šebeňová zo Šale
napísala: „Potešilo ma, že sa začína
trochu propagovať chémia vašou zásluhou. Okrem chemickej olympiády pre
ZŠ neviem o žiadnej súťaži...“
Pani učiteľka Pčolková z Lipian:
„Veľmi oceňujem a chválim, že aj žiaci
na ZŠ môžu v rámci chémie súťažiť,
lebo okrem chemickej olympiády nepoznám inú vhodnú súťaž pre chemikov
na ZŠ.“
Pani
učiteľka
Meňhartová
Liptovského Hrádku: „...robili sme
aj školské kolo, myšlienka nás oslovila
a považujem to za veľký prínos pre
žiakov i pre vyučujúcich...“
Pani učiteľka Čurillová zo Spojenej
školy sv. košických mučeníkov:
„... posielam Vám príspevky do súťaže.
Dúfam, že to ešte stíhame, lebo moje
dievčatá sa z toho veľmi tešia...“
Pani
učiteľka
Jelenová
z
Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši: „Úprimne sme sa potešili vyhláseniu sutaže pri príležitosti
Medzinárodného roka chémie a zároveň
ďakujeme za možnosť zúčastniť sa...“
Všetkým autorom súťažných prác
a učiteľom chémie, ktorí svojich žiakov na súťaž upozornili, pomohli
im radou, usmernením i organizačne
patrí úprimné poďakovanie SCHS
a organizátorov súťaže.
E. Kulichová
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Chemická konferencia na Gymnáziu Viliama
Paulinyho – Tótha v Martine

D

ňa 26. 11. 2010 sa už tradične
konala na našom gymnáziu 7.
Chemická konferencia. Bola
pripravená
pre študentov,
pre ktorých je chémia viac, ako nutný
predmet v rámci povinnej výučby, teda
pre seminaristov, riešiteľov chemickej
olympiády a krúžkarov. Výhodou je, že
v tomto školskom roku máme 56 maturantov, čo v reálnom živote znamená tri
skupiny semináru z chémie - vo štvrtom
ročníku /2/ a šiestom /1/ a plus dve
skupiny semináru v treťom /1/ a piatom
ročníku /1/. To je ďalších 41 študentov.
A tu vznikol problém koho vybrať, veď
ešte mali záujem aj študenti druhého
ročníka navštevujúci predmet - Cvičenia
z chémie. A čo naši olympionici? Keby
sme v školstve museli riešiť len takéto
„problémy“! Jednoducho priestor, kde sa
konferencia konala sa nafúknuť nedal,
tak mladší museli ustúpiť. Samozrejme
okrem riešiteľov olympiády. Ale veď
rok tak rýchlo ubehne a čaká nás nový,
ôsmy ročník.
Záujem o chémiu na našej škole nás
teší, tak prečo sa nepochváliť.
Cieľom konferencie je rozšíriť študentom a aj nám vyučujúcim vedomosti
z najrozličnejších oblastí života, v ktorých sa chémia vyskytuje. A poznáte oblasť kde by nezasahovala? Prednášajúci
sú vyučujúci z vysokých škôl alebo
odborníci z praxe a naši študenti. Aj
touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí ochotne a radi prídu
medzi nás a podelia sa o svoje vedomosti
a zážitky. Asi máme šťastie, ale počas
organizovania všetkých ročníkov sme sa
s neochotou prísť nestretli. Ďakujeme!
Na tohoročnej konferencii odzneli
tieto prednášky:
1. Konderla T., Turčan M., - študenti 4.
B – „Antioxidanty v našom živote“
2. RNDr. Koreňová A., FCHPT STU
Bratislava – „Stereoizoméria a stereoizoméy okolo nás“
3. Doc. Ing. Velič D., PhD.,
Prirodovedecká
fakulta
UK
Bratislava„Nájsť
a odfotiť
molekulu- chemickí paparrazi“
4. Perinajová R., Líška M., - študenti 5.
F – „NMR spektroskopia“
5. Prof. Ing. Markoš J., DrSc., FCHPT
STU Bratislava- „Obnoviteľné
zdroje energie – chemické spracovanie biomasy“
6. Mgr. Šimera M., JLF UK Martin
– „Chemická regulácia dýchania
a obranných reflexov“
7. Zelenayová K., Beňadik T.- študenti
4. B- „Antibiotiká“
8. Doc. RNDr. Račay P., PhD. , JLF
UK Martin- „Využitie rekombinantnej DNA v medicíne“
9. Priehradný T.- študent 3.D- „Pôvod
života“
Na záver, ak by sme zhodnotili tento
7. ročník Chemickej konferencie, tak
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dopadol s použitím školskej terminológie na „VÝBORNÚ“ alebo ak chcete
na „A“. Rozprúdili sme bohatú diskusiu, dozvedeli sme sa veľa nového,
poznali zaujímavých nových ľudí a aj
starých známych a hlavne ukázali sme

rôznorodosť a krásu chémie a prebudili
v študentoch o ňu záujem, ako aj spropagovali naše kvalitné vysoké školy,
na ktoré už čo chvíľa pôjdu mnohí zo
zúčastnených študovať.
J. Tavelová, T. Rudzanová

Reklama

Merck Chemicals pre Bioscience. Výskum je úspešný, ked má
možnosť využiť inovácie a výhody, ktoré súčasná veda prináša,
tak ako výskum pod hlavičkou Merck Chemicals. Každý rok
uvádzame stovky nových produktov pre Bioscience. Náš ciel?

Pomôcť vám byt lepšími medzi najlepšími. Podporujeme výskum
produktami prémiovej kvality. Ako najlepší z najlepších myslíme
dopredu a novými technológiami dláždime cestu pre vás.
www.merck-chemicals.com

Ako Merck Chemicals podporuje úspech Bioscience?

Je to jednoduché.
Naše inovatívne technológie,
prémiové produkty a profesionálna
technická podpora vás dovedú
k prelomovým riešeniam
na svetovej úrovni.
That’s what’s in it for you. Merck Chemicals
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Chemická olympiáda

VYHODNOTENIE
46. ROČNÍKA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

Ch

emická olympiáda (CHO) je postupová súťaž
organizovaná v Slovenskej republike ako jedna
z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho
procesu na školách. Je určená pre žiakov základných škôl,
všetkých typov gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 6
kategórií, ktoré sú označené A, B, C, Dz, Dg, EF s úrovňou
E a F. Pre kategóriu A sa organizuje v 4 súťažných kolách
(študijné, školské, krajské a celoštátne), pre kategórie B, C a
Dg v 3 súťažných kolách (študijné, školské a krajské), pre kategóriu Dz v 4 súťažných kolách (študijné, školské, okresné
a krajské), pre kategóriu EF v 3 súťažných kolách (študijné,
školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci z celoštátneho kola
v kategórii A postupujú do výberových sústredení a najlepší
štyria sú po ich absolvovaní nominovaní do reprezentácie
SR. Podobne v kategórii EF sa po výberových sústredeniach
každý druhý rok vyberajú reprezentanti na súťaž Grand Prix
Chimique.
Vyhlasovateľom CHO je Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Odborným garantom je Slovenská
komisia Chemickej olympiády v spolupráci so Slovenskou
chemickou spoločnosťou. Od 1. septembra 2010 sa CHO organizuje v súlade s novým organizačným poriadkom č. 201010404/22658:1-913. Organizačným zabezpečením CHO je
na základe kontraktu uzatvoreného s Ministerstvom školstva
vedy, výskumu a športu SR poverená Iuventa – Slovenský inštitút mládeže a na základe písomného poverenia príslušného
krajského školského úradu, resp. povereného centra voľného
času školy a školské zariadenia.
Slovenská komisia Chemickej olympiády (SK CHO) má
v súčasnosti 22 členov vymenovaných ministrom školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Sú v nej zastúpení pedagógovia
z univerzít a rôznych typov škôl, zástupcovia Slovenskej
chemickej spoločnosti, metodicko-pedagogických centier.
Skladá sa z predsedu, podpredsedu, tajomníka, predsedov
všetkých krajských komisií CHO, vedúcich autorských kolektívov všetkých kategórií a i. Predsedom Slovenskej komisie CHO je RNDr. Anton Sirota, PhD.
Publikácie vydané v školskom roku 2009/2010: Chemické
rozhľady 3/2009, 4/2009 a 1/2010.
krajské kolá chemickej olympiády
Krajské kolo CHO je najvyšším kolom v kategóriách B, C,
Dz a Dg. Preto treba považovať za úspech žiaka, ak sa prebojuje do krajského kola. Najúspešnejší súťažiaci v krajských
kolách CHO v tomto školskom roku sú uvedení v prílohe č. 1.
Krajské kolá organizačne zabezpečovali najmä predsedovia
krajských komisií a školy, na ktorých sa súťaž konala.
Termíny  konania krajských kôl CHO a počet účastníkov:
Kategória
A
B
C
Dz
Dg
Celkom:
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Termín konania
4. – 5. 2. 2010
22. 4. 2010
13. 5. 2010
15. 4. 2010
6. 5. 2010

Počet účastníkov
76
168
197
229
155
825 žiakov
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Predsedovia krajských komisií CHO:
Bratislavský kraj: RNDr. Helena Vicenová, Gymnázium
Tilgnerova, Bratislava
Trnavský kraj: PaedDr. Ivan Hnát, Gymnázium F. V.
Sasinka, Nám. Slobody 3, Skalica
Trenčiansky kraj: PaedDr. Miroslav Kozák, Gymn. V. B.
Nedožerského, Matice Slovenskej 16, Prievidza
Nitriansky kraj: RNDr. Eva Krčahová, MPC,
Kozmonautov 5, Nitra
Žilinský kraj: Ing. Gréta Horčičiaková, ZŠ, Rybné námestie 1, Žilina
Banskobystrický kraj: Doc. RNDr. Mária Lichvárová,
PhD., FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Prešovský kraj: RNDr. Marcel Tkáč, Gymnázium a ZŠ sv.
Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
Košický kraj: RNDr. Martin Walko, PRIF UPJŠ,
Moyzesova 11, Košice
Celoštátne podujatia zrealizované
v rámci chemickej olympiády

Celoštátne kolo CHO

Bratislava

Sústredenie pred EUSO
1. sústredenie pred
MCHO – teória
2. sústredenie pred
MCHO – teória a prax
3. sústredenie pred
MCHO
1. sústredenie pred
Grand Prix Chimique

Bratislava

Počet
účastníkov
86 z toho 46
28. 2. – 3. 3. 2010
žiakov
26. 3. 2010
6 žiakov

Bratislava

25. 4. – 1. 5. 2010 11 žiakov

Bratislava

30.5. – 5. 6. 2010 7 žiakov

Bratislava

27. – 30. 6. 2010

Celoštátne podujatia Miesto konania Termín konania

Nováky, Prievidza 21.- 25. 6. 2010

5 žiakov
7 žiakov

celoštátne kolo chemickej olympiády
Vrcholným podujatím v rámci CHO je celoštátne kolo
organizované pre kategórie A a EF. V tomto školskom roku
sa konalo v Bratislave na jubilujúcej Prírodovedeckej fakulte
UK v dňoch 28. februára až 3. marca 2010.
Podujatie podporili Prírodovedecká fakulta UK v
Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
STU, Slovenská chemická spoločnosť, Zväz Chemického
a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a spoločnosť Slovnaft, a.s.
Na slávnostnom ukončení celoštátneho kola sa
ako hostia zúčastnili predstavitelia uvedených inštitúcií, a to: Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. (dekan PRIF UK), Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
(dekan SCHPT STU), RNDr. Milan Drábik, PhD. (predseda
SCHS), Ing. Štefan Petkanič (generálny sekretár ZCHFP),
Mgr. Hana Hučková (Slovnaft, a.s.). Hostia mali krátke
príhovory, v ktorých ocenili význam CHO na vyhľadávanie
a rozvoj talentovaných mladých ľudí v chémii a poukázali na
možnosti ďalšej spolupráce s SK CHO. Hlavný príhovor mal
predseda SK CHO, v ktorom zhodnotil súčasný stav v CHO
a jej pozitívny vplyv na vyučovanie chémie na Slovensku.
Ďalej zhodnotil výsledky CK CHO aj v kontexte s výsledkami našich žiakov na medzinárodných súťažiach v chémii.
Výsledky CK CHO s príslušným komentárom boli medializované prostredníctvom SIS.

Chemická olympiáda
Za bezproblémový priebeh podujatia patrí naše poďakovanie krajskej komisii CHO v Bratislavskom kraji a
jubilujúcej Prírodovedeckej fakulte UK.
Najúspešnejší súťažiaci v celoštátnom kole CHO:
kategória A
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
1.

Štefanko Dominik

2.

Buchman Marek

3.

Hovan Ladislav

Gymnázium A. Vrábla,
Mierová 5, Levice
ŠMNDaG, Teplická 7,
Bratislava
Gymnázium, Exnárová
10, Košice

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
F. Limberg

E. Bíla

kategória EF
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
1.

Gregorová Pavlína

2.

Vavrík Ferdinand

3.

Markuliak Mário

Spojená škola,
Slančíkovej 2, Nitra
SOŠ, T. Vansovej
1054/45, Púchov
Spojená škola,
Račianska 78,
Bratislava

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
Ž. Tóth
Z. Miháliková
Z. Bučková

42. Medzinárodná chemická olympiáda 
V dňoch 19. – 28. júla 2010 sa osemčlenná delegácia
zo Slovenska zúčastnila na 42. Medzinárodnej chemickej
olympiáde (MCHO) v Tokiu. Organizátorom podujatia boli
Tokijská univerzita a univerzita Waseda. Na 42. MCHO sa
zúčastnilo 267 súťažiacich zo 68 štátov zo všetkých kontinentov.
V Japonsku nás reprezentovali: Marek Buchman
(Gymnázium Bratislava), Ladislav Hovan (Gymnázium,
Exnárova 10, Košice), Dominik Štefanko (Gymnázium
A. Vrábla, Levice) a Marek Vician (Gymnázium V. B.
Nedožerského, Prievidza).
Súťažiacich žiakov sprevádzali štyria pedagógovia, členovia Slovenskej komisie CHO, a to RNDr. Anton Sirota,
PhD. z IUVENTY, (vedúci delegácie a člen medzinárodnej
poroty), Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. z Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave (člen medzinárodnej poroty), RNDr.
Pavol Tarapčík, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STU
v Bratislave (vedecký pozorovateľ) a Doc. Ing.
Ján Reguli, PhD.
z Pedagogickej
fakulty Trnavskej
univerzity (vedecký pozorovateľ).
Úspešnosť našich žiakov na 42. MChO:
Meno
Marek
Buchman
Ladislav Hovan
Dominik
Štefanko
Marek Vician

Teória (%) Prax (%) Celkom (%)

Ocenenie

77.8

91,7

83,5

strieborná medaila

94,8

66,3

83,4

strieborná medaila

89,1

72,7

82,6

strieborná medaila

46.6

66,6

54,6

čestné uznanie

Vystúpenie našich žiakov na 42. MCHO možno hodnotiť
stále ako veľký úspech. Ešte viac nás môže tešiť, že tento
úspech nie je náhodný. Veď len za ostatných 13 rokov, t. j.
odkedy sme pri výbere žiakov do reprezentačného družstva
Slovenska na MCHO zaviedli systém výberových sústredení,
získali naši žiaci na MCHO
celkom 47 z možných 52
medailí, z toho 5 zlatých
medailí, 23 strieborných a
19 bronzových medailí a 3
čestné uznania. 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
najmä Chemická olympiáda
na Slovensku, Letná škola a
všetci tí, ktorí ju podporujú.
8. ročník EUSO (European Union Science Olympiad)
V dňoch 11. 4 – 18. 4. 2010 sa uskutočnila v Göteborgu
(Švédsko) súťaž 8. ročníka EUSO 2010 (European Union
Science Olympiad). Súťaž sa organizuje pre študentov vo
veku do 16 rokov a je zameraná na prírodné vedy – fyzika,
chémia, biológia. Súťažné úlohy sú komplexne zamerané na
uvedené oblasti a majú prevažne experimentálny charakter.
V delegácii Slovenska boli 3 sprevádzajúci pedagógovia
(za každú oblasť jeden) a dve trojčlenné družstvá. Chémiu
reprezentovali Marek Buchman (Gymnázium, Bratislava, 2.
miesto na CK CHO) a Dorota Kaščáková (Gymnázium sv.
Mikuláša, Prešov, 8. miesto na CK CHO). Obaja výrazne
prispeli k úspechu našich družstiev, ktoré získali strieborné
medaily.
Na súťaži sa zúčastnilo 42 družstiev z 21 krajín EÚ.
Grand Prix Chimique
     
V tomto školskom roku sa súťaž nekonala, preto sa organizovalo len jedno sústredenie pred GPCH s tým zámerom, aby
sa žiaci oboznámili s úlohami z minulých súťaží a s nárokmi,
ktoré sa vyžadujú od súťažiacich, ktorá je zameraná najmä na
praktické laboratórne činnosti. V roku 2011 sa uskutoční už
11. ročník GPCH.
ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
V školskom roku 2009/2010 sa uskutočnil 46. ročník
Chemickej olympiády na Slovensku. Do jednotlivých súťaži
v rámci CHO sa zapojilo až 8 157 žiakov, pričom v kategórii
A súťažilo 279 žiakov, v kategórii B 712 žiakov, v kategórii
C 1 177 žiakov, v kategórii Dz 5 187 žiakov, v kategórii Dg
695 žiakov a v kategórii EF 107 žiakov. Podrobná štatistika
je uvedená v prílohe č. 2.
Zapojenie sa žiakov do Chemickej olympiády s pribúdajúcimi rokmi mierne klesá. Aj preto chceme poďakovať pedagógom, ktorí ešte dokážu v žiakoch vzbudiť záujem o chémiu
a často sa im venujú vo svojom voľnom čase bez toho, aby
boli nejako finančne, či aspoň morálne ocenení.
M. Štofov

Oficiálne výsledky 42. MCHO sú zverejnené na internetovej stránke: http://www.icho2010.org.
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Chemická olympiáda
Najúspešnejší súťažiaci 
v krajských kolách Chemickej 
olympiády v školskom roku 2009/2010
Bratislavský kraj
Kategória: A
Miesto konania: PRIF UK, Bratislava
Poradie Priezvisko a meno
1.
2.
3.

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

Názov a adresa školy

ŠMNDG*, Teplická 7,
Buchman Marek
–
Bratislava
Spojená škola, Tilgnerova
Bujdáková Veronika
H. Vicenová
14, Bratislava
Spojená škola, Tilgnerova 14
Panyková Barbora
H. Vicenová
Bratislava

* Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Kategória: B
Miesto konania: PRIF UK, Bratislava
Poradie Priezvisko a meno
1.

Herko Jakub

2.

Muravský Juraj

3.

Moravčík Štefan

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

Názov a adresa školy
Mercury, Zadunajská 27,
Bratislava
Gymnázium, Grösslingová
18, Bratislava
Gymnázium, Grösslingová
18, Bratislava

R. Bottliková
P. Danko
P. Danko

Kategória: C
Miesto konania: PRIF UK, Bratislava
Poradie Priezvisko a meno
1.

Forbak Martin

2.

Horváth Dušan

3.

Olerínyová Anna

Názov a adresa školy

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

Spojená škola, Tilgnerova
H. Vicenová
14, Bratislava
Spojená škola, Tilgnerova
H. Vicenová
14, Bratislava
Gymnázium J.
Papánka,Vazovova 6,
V. Miškovicová
Bratislava

Kategória: Dz
Miesto konania: PRIF UK, Bratislava
Poradie Priezvisko a meno
1.

Šatura Tomáš

2.

Bottová Zuzana

3.

Blšták Vladislav

Názov a adresa školy

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

Kategória: Dg
Miesto konania: PRIF UK, Bratislava
1.
2.
3.

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
K. Masaryková

Kováčová Barbora ŠPMNDG, Bratislava
Gymnázium F.G. Lorcou,
Shoeller Martin
M. Hutyrová
Bratislava
Holický Martin
ŠPMNDG, Bratislava
K. Masaryková

Trnavský kraj
Kategória: A
Miesto konania: Katedra chémie PdF TU, Trnava
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
1.

Bučková Lucia

2.

Durila Michal

3.

Ďurian Michal

Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany
Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
E. Horváthová
Ľ. Krajčová
E. Horváthová
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1.

Kocián Adrián

2.

Nesteš Andrej

3.

Vanek Denis

Názov a adresa školy

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

Gymnázium J. Hollého,
E. Benediková
Trnava
Gymnázium P. de CouE. Horváthová
bertina, Piešťany
Gymnázium F. V. Sasinka,
J. Štepániková
Skalica
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1.

Šišan Peter

2.

Krchňavý Rastislav

3.

Štrbová Alica

Názov a adresa školy

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

Gymnázium P. de CouE. Horváthová
bertina, Piešťany
Gymnázium Vojtecha
I. Černá
Mihálika, Sereď
Gymnázium F. V. SasinR. Ralbovský
ka, Skalica

Kategória: Dz
Miesto konania: ŠG J. Herdu, Trnava
Poradie Priezvisko a meno
1.
2.
3.

Vavro Matej
Grebeníčková
Antónia
Lopatková Tatiana

Názov a adresa školy

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

ZŠ Podzámska,
J. Leitmanová
Hlohovec
ZŠ Komenského ul. 959,
E. Hébortová
Senica
ZŠ Chtelnica
A. Babišová

Kategória: Dg
Miesto konania: ŠG J. Herdu, Trnava
Poradie Priezvisko a meno
1.

Vaško Filip

2.

Stanko Tomáš

3.

Vartál Martin

Názov a adresa školy
Gymnázium Vojtecha
Mihálika, Sereď
Gymnázium Vojtecha
Mihálika, Sereď
Gymnázium Ivana
Kupca, Hlohovec

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
K. Herzogová
K. Herzogová
Ľ. Krajčová

Trenčiansky kraj
Kategória: A
Miesto konania: Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
– teoretická časť;
SOŠ, Rastislavova 332, Nováky – praktická časť
1.

Ondrisek Pavol

2.

Vician Marek

3.

Kršková Iveta

Názov a adresa školy
Gymn. V. B. Nedožerského, Prievidza
Gymn. V. B. Nedožerského, Prievidza
Gymn. V. B. Nedožerského, Prievidza

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
M. Kozák
M. Kozák
M. Kozák

Kategória: B
Miesto konania: SOŠ, Rastislavova 332, Nováky
Poradie Priezvisko a meno
1.

Kučera Roman

2.

Kršková Iveta

3.

Prieboj Jozef

Názov a adresa školy
Gymn. V. B. Nedožerského, Prievidza
Gymn. V. B. Nedožerského, Prievidza
Gymn. V. B. Nedožerského, Prievidza

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
M. Kozák
M. Kozák
M. Kozák

Kategória: C
Miesto konania: SOŠ, Rastislavova 332, Nováky
Poradie Priezvisko a meno
1.

Baška Roman

2.

Minichová Mária

3.

Ragula Martin

Názov a adresa školy

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

Gymnázium, ul. Školská
V. Šmahaj
234/8 Považská Bystrica
Gymn. V. B. Nedožerského,
O. Kurbelová
Prievidza
Gymnázium, Považská
V. Šmahaj
Bystrica

Kategória: Dz
Miesto konania: ZŠ, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou

Kategória: B
Miesto konania: ŠG J. Herdu, Trnava
Poradie Priezvisko a meno

Poradie Priezvisko a meno

Poradie Priezvisko a meno

ZŠ Matky Alexie, BraĽ. Michalcová
tislava
ZŠ Ostredková 14,
N. Bulíková
Bratislava
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava P. Bernáth

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy

Kategória: C
Miesto konania: ŠG J. Herdu, Trnava

Poradie Priezvisko a meno
1.

Karasová Miriam

2.

Petričko Michal

3.

Trautenberger R.

Názov a adresa školy

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

ZŠ E. Schreibera, Lednické
B. Kubáňová
Rovne
ZŠ Slovanská 1415/7
A. Gašparíková
,Považská Bystrica
ZŠ Marianska, Prievidza

p. Štorcelová

Chemická olympiáda
Kategória: Dg
Miesto konania: SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov
Poradie Priezvisko a meno
1.

Korbela Michal

2.

Gallová M.

3.

Beňová F.

Názov a adresa školy
Gymn. Bánovce nad
Bebravou
Piaristické gymnázium,
Trenčín
Gymn. V. B. Nedožerského, Prievidza

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
M. Ferancová
E. Ližičárová
O. Kurbelová

Nitriansky kraj
Kategória: A
Miesto konania: Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
1.
2.
3.

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

Gymnázium A. Vrábla,
Štefanko Dominik
F. Limberg
Levice
Gymnázium Golianova 68,
Vašíček Tomáš
E. Karlubíková
Nitra
Gymnázium ul. M.R. ŠtefáDudáš Milan
M. Jonášová
nika 16, Nové Zámky

Kategória: B
Miesto konania: Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
1.
2.
3.

Gymnázium A. Vrábla,
Levice
Gymnázium Párovská 1,
Sarker Martin
Nitra
Gymnázium A. Vrábla,
Kocmánek Martin
Levice
Štefanko Dominik

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
F. Limberg
J. Buchlíková
F. Limberg

Kategória: C
Miesto konania: Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Poradie

Priezvisko a meno Názov a adresa školy

1.

Gál Andrej

2.

Paulovics Peter

3.

Sarker Martin

Gymnázium A. Vrábla,
Levice
Gymnázium Štúrová 16,
Želiezovce
Gymnázium Pánovská
1, Nitra

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
E. Lajtošová

Kategória: B
Miesto konania: Gymnázium A. Sládkoviča,
Banská Bystrica
Poradie
1.

Horváth Peter

2.

Matušov Marek

3.

Tomáš Lalík

Poradie

Nociarová Jela

2.

Fonód Kristián

2.

Kosztúr Daniel

1.
2.
3.

Poradie Priezvisko a meno
1.

Valovčan Jaroslav

2.

Halaj Matúš

3.

Cibuľa Matej

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
1.

Motko Štefan

2.

Sarker Martin

3.

Vachová Hana

Gymnázium A. Vrábla,
M. Labovská
Mierová 5, Levice
Gymnázium Párovská
J. Buchlíková
1, Nitra
Gymnázium Bernoláková
Z. Drábiková
37, Šurany

Banskobystrický kraj
Kategória: A
Miesto konania: FPV UMB, Banská Bystrica
Poradie Priezvisko a meno
1.

Horváth Peter

2.

Longauerová
Šarlota

3.

Fodorová Jana

Názov a adresa školy

Gymnázium J. ChalupM. Vrbovská
ku, Brezno
Gymnázium M. KukučíĽ. Urbancová
na, Revúca
Gymnázium J.G. TajovN. Kvetňanská
ského, Banská Bystrica

Gymnázium B. S.
Timravy, Lučenec
Gymnázium A. H.
Škultétyho, Veľký
Krtíš
Gymnázium I.
Kraska, Rimavská
Sobota

Žiaka/žiačku pripravoval/a
A. Šestina
I. Križániová
M. Nociarová

Názov a adresa školy
ZŠ Vígľaš
ZŠ Sitnianska 32,
Banská Bystrica
ZŠ s MŠ K. Rapoša,
Brezno

Gymnázium B. S.
Timravy, Lučenec
Gymnázium B. S.
Magyarová Zuzana
Timravy, Lučenec
Gymnázium B. S.
Bútová Paulína
Timravy, Lučenec
Šinková Barbara

Žiaka/žiačku pripravoval/a
A. Grgičová
Z. Oravcová
A. Miklovičová

Žiaka/žiačku pripravoval/a
T. Sarvašová
T. Sarvašová
T. Sarvašová

Žilinský kraj
Kategória: A
Miesto konania: Gymnázium V. P. Tótha, Malá hora 3,
Martin
Poradie Priezvisko a meno
1.

Bálazsik Dávid

2.

Brezániová Zuzana

3.

Rendek Pavol

Názov a adresa školy
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Gymnázium, Hlinská
29, Žilina
Gymnázium M.
Hattalu, Trstená

Žiaka/žiačku pripravoval/a
E. Čiljaková
Z. Bačíková, J.
Turoňová
J. Gajniak

Kategória: B
Miesto konania: Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2,
Žilina
Poradie Priezvisko a meno

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

T. Sarvašová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy

2.

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

I. Križániová

Kategória: Dg
Miesto konania: ZŠ, Tatranská 10, Banská Bystrica

J. Buchlíková

Kategória: Dg
Miesto konania: Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

M. Vrbovská

Kategória: Dz
Miesto konania: ZŠ, Tatranská 10, Banská Bystrica

3.

Poradie

Priezvisko a meno Názov a adresa školy

1.

1.

Žiaka/žiačku
Priezvisko a meno Názov a adresa školy
pripravoval/a
Máčaj Patrik
ZŠ Saratovská 85, Levice S. Bieliková
Kolárik Mátúš
ZŠ Hradná, Nové Zámky E. Mlynáriková
Popelka Ľudovít
ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa
A. Šebeňová

Gymnázium J. Chalupku, Brezno
Gymnázium A. H.
Škultétyho, Veľký
Krtíš
Gymnázium B. S.
Timravy, Lučenec

Kategória: C
Miesto konania: FPV UMB, Banská Bystrica

A. Straková

Kategória: Dz
Miesto konania: Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Žiaka/žiačku pripravoval/a

Priezvisko a meno Názov a adresa školy

1.

Vlček Andrej

2.

Habánek Matúš

3.

Vasarábová Ivana

Názov a adresa školy

Žiaka/žiačku pripravoval/a

Evanj. gymn. J.
Tranovského, Lipt.
E. Jančiová
Mikuláš
Gymnázium, Š.
Moyzesa 21, Ružom- E. Čiljaková
berok
Evanj. gymn. J.
Tranovského, Lipt.
E. Jančiová
Mikuláš
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Chemická olympiáda
Kategória: C
Miesto konania: Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23,
Námestovo
Poradie Priezvisko a meno
1.

Traj Rudolf

2.

Račko Michal

3.

Gazdag Martin

Názov a adresa školy

Žiaka/žiačku pripravoval/a

Gymnázium A. BerB. Matulová
noláka, Námestovo
Gymnázium J. LettriO. Sajková
cha, Martin
Gymnázium J. LettriO. Sajková
cha, Martin

Kategória: Dz
Miesto konania: Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 13,
Liptovský Mikuláš
Poradie Priezvisko a meno
1.

Romančík Matúš

2.

Viglašová Mária

3.

Labudová Alžbeta

Názov a adresa školy

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

ZŠ s MŠ Ondreja ŠtefM. Tavačová
ku, Varín
ZŠ s MŠ Chlebnice,
A. Šimková
Chlebnice
ZŠ M. Kukučína,
Ľ. Ďurkovičová
Dolný Kubín

Kategória: Dg
Miesto konania: Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2,
Žilina
Poradie
1.
2.
3.

Žiaka/žiačku
Priezvisko a meno
Názov a adresa školy
pripravoval/a
Gymnázium J. LettriChristozová Kristína
O. Sajková
cha, Martin
Gymnázium V. P.
Zathurecký Jakub
T. Rudzanová
Tótha, Martin
Gymnázium J. LettriŠtuller Samuel
O. Sajková
cha, Martin

Priezvisko a meno Názov a adresa školy

1.

Midlik Adam

2.

Kocák Jakub

3.

Steranka Luboš

Žiaka/žiačku pripravoval/a

Gymnázium J. A.
J. Kobulská
Raymana, Prešov
Gymnázium arm.
Gen. L. Svobodu,
M. Melník
Humenné
Gymnázium L. StöckeC. Knap
la, Bardejov

Priezvisko a meno Názov a adresa školy

1.

Katkovčin Maroš

2.

Pleceník Dan
Gašpar

3.

Čopák Ladislav

Gymn. arm. gen. L.
Svobodu, Humenné
Gymnázium Konštantínova 2, Prešov
Gymnázium Snina,
Snina

Grošík Martin

2.

Grošík Maroš

3.

Feťko Filip

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
J. Oreská
Ľ. Kundrátová
S. Marcianová

Kategória: C
Miesto konania: Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, Humenné
Žiaka/žiačku pripraPoradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
voval/a
Gymnázium Kon1.
Pleceník Dan Gašpar
L. Kundrátová
štantínova 2, Prešov
Gymnázium Snina,
2.
Čopák Slavomír
S. Marcinová
Snina
Gymnázium sv.
3.
Kostrab František
M. Hlavatá
Moniky, Prešov
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Názov a adresa školy

Žiaka/žiačku pripravoval/a

ZŠ Juh Vranov nad
Topľou, Vranou nad M. Babjaková
Topľou
ZŠ Juh Vranov nad
Topľou, Vranou nad M. Babjaková
Topľou
ZŠ Šrobárová, Prešov N. Mikitková

Kategória: Dg
Miesto konania: Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska
č. 16, Prešov
Žiaka/žiačku
pripravoval/a

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
1.

Ivanidesová Diana

2.

Reviľák Adam

3.

Gič Marek

Gymnázium D. Tatarku,
Poprad
Gymnázium sv. J. Bosca,
Bardejov
Cirkevná spojená škola sv.
Cyrila a Metoda, Snina

I. Rodáková
R. Reviľák
M. Buhajová

Košický kraj
Kategória: A
Miesto konania: PF UPJŠ, Moyzesova 11, Košice
Žiaka/žiačku
pripravoval/a

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
1.

Hovan Ladislav

2.

Šafin Jakub
Syathmárzová
Silvia

3.

Gymnázium, Exnárova 10,
E. Bíla
Košice
Gymnázium P. Horova, Košice B. Semková
Gymnázium, Komenského
E. Macejková
32, Trebišov

Kategória: B
Miesto konania: PF UPJŠ, Moyzesova 11, Košice

2.
3.

Žiaka/žiačku
pripravoval/a

Gymnázium P. Horova,
B. Semková
Michalovce
Gajdošoci
Gymnázium P. Horova,
A. Sučová
Radomír
Michalovce
Gymnázium, Školská 7,
Baluchová Simona
D. Švihrová
Spišská Nová Ves
Šafin Jakub

Kategória: C
Miesto konania: UPJŠ, Moyzesova 11, Košice
Poradie

Priezvisko a meno Názov a adresa školy

1.

Šafin Jakub

2.

Nemčko Filip

3.

Lapár Radovan

Gymnázium P. Horova,
Michalovce
Gymnázium Akademika
Hronca 1, Rožňava
Gymnázium Poštová 9,
Košice

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
B. Semková
G. Berczeliová
Ľ. Zelková

Kategória: Dz
Miesto konania: Stredná odborná škola zdravotnícka,
Moyzesova 17, Košice
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
1.

92

Priezvisko a meno

1.

1.

Kategória: B
Miesto konania: SOŠ, Štefánikova 39, Svit
Poradie

Poradie

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy

Prešovský kraj
Kategória: A
Miesto konania: SOŠ, Štefánikova 39, Svit
Poradie

Kategória: Dz
Miesto konania: ZŠ, Hviezdoslavova 1, Lipany

2.
3.

ZŠ Komenského 12,
Sobrance
ZŠ sv. Cyrila a Metoda,
Valachová Viktória
Spišská Nová Ves
ZŠ Parchovany, ParchoPalenčík Matúš
vany
Suranič Marián

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
J. Hazuchová
B. Čujová
Z. Salátek

Kategória: Dg
Miesto konania: PF UPJŠ, Moyzesova 11, Košice
Poradie

Priezvisko a meno Názov a adresa školy

1.

Tkáčik Milan

2.

Teplan Marián

3.

Petrášek Viktor

Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava
Gymnázium, Javorová
16, Spišská Nová Ves
Gymnázium, Javorová
16, Spišská Nová Ves

Žiaka/žiačku
pripravoval/a
J. Szanková
M. Kubenková
M. Kubenková

História

80-te narodeniny prof. Treindla a 45 rokov
Katedry fyzikálnej chémie Prírodovedeckej
fakulty UK

V

roku 2010 sa dožil 80 rokov
prof. RNDr. Ľudovít Treindl,
DrSc., emeritný profesor na
Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave,
významná a svetom uznávaná osobnosť
slovenskej
a
československej
fyzikálnej chémie.
Prof.
Treindl sa narodil
29.8.1930
v obci
Stráže
nad
Myjavou
(Šaštín-Stráže).
Po maturite na
Masarykovom
gymnáziu v Skalici študoval v rokoch
1949 až 1953 na Prírodovedeckej fakulte
UK v Bratislave, odbor chémia – fyzika.
Po ukončení vysokoškolského štúdia
bol prijatý na vedeckú ašpirantúru u
akademika Jaroslava Heyrovského ako
školiteľa na Polarografickom ústave
ČSAV v Prahe. Svoju kandidátsku
dizertačnú prácu obhájil v roku 1957 a
stal sa druhým kandidátom chemických
vied vo fyzikálnej chémii na Slovensku.
V roku 1963 sa habilitoval na docenta
fyzikálnej chémie. V roku 1972 bol
menovaný a ustanovený mimoriadnym
profesorom. V roku 1979 obhájil svoju
doktorskú dizertáciu a od roku 1980 je
profesorom fyzikálnej chémie.
Prof. Ľudovít Treindl sa v roku 1965
stal vedúcim novovzniknutej Katedry
fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty UK, na čele ktorej stál až do 1.10.
1990. Pod jeho vedením sa katedra stala
uznávaným pracoviskom v oblasti chemickej kinetiky a chemickej reaktivity.
Jeho orientáciu na chemickú kinetiku
zrejme ovplyvnil jednoročný pobyt u
prof. Robertsona v Kanade, kde sa
zaoberal hlavne solvolytickými reakciami. Neskôr sa jeho záujem upriamil na
chemické reakcie s oscilačným priebehom, ktoré sú významné ako z hľadiska
chemickej kinetiky, tak z hľadiska nelineárnej nerovnovážnej termodynamiky
a synergetiky. Sústredil sa na vyhľadávanie a výskum chemických oscilátorov nového typu, predovšetkým tzv.

bezhalogénových oscilátorov, ktoré sú
zatiaľ dosť vzácne. Za použitia modifikovaného prietokového reaktora bolo
toto úsilie korunované objavom prvého manganistanového oscilátora, čo
predstavuje významnú svetovú prioritu
(Nature 1986, 320, 344). Publikoval
so spolupracovníkmi 127 pôvodných
vedeckých prác v renomovaných domácich aj zahraničných časopisoch
s pozoruhodným citačným ohlasom.
Je autorom vysokoškolskej učebnice
„Chemická kinetika“, SPN, Bratislava
1978 a 1990, spoluautorom vedeckej
monografie A. Tockstein, Ľ. Treindl:
„Chemické oscilace“, Academia, Praha
1986, a monografie J. Krempaský a
spolupracovníci: „Synergetika“, SAV,
Bratislava 1988. Do roku 1995 bol

FyzChem - (v pokľaku) M. Mrákavová, M.
Vítková, (prvý rad) V. Holba, M. Paškrtová,
M. Schillingová, M. Miadoková,
A. Olexová, O. Grančičová, Ľ. Adamčíková,
Ľ. Treindl (vedúci katedry),
(druhý rad) V. Kellö, I. Halaša, E. Marko,
A. Nagy, M. Urban, O. Vollárová, P. Ševčík,
J. Benko, r. 1988

zodpovedným riešiteľom úloh štátneho
plánu základného výskumu a vedúcim projektov podporených Grantovou
agentúrou Ministerstva školstva v oblasti kinetiky a mechanizmov substitučných, redoxných a oscilačných reakcií,
riešených na Katedre fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty UK. Aj
v súčasnosti je platným členom týmu,
ktorý rieši projekty v oblasti dynamiky
nelineárnych chemických systémov, o
čom svedčí napr. jeho nedávny článok
publikovaný v JPC A. Zúčastnil sa
viacerých študijných pobytov v zahraničí. Na základe pozvania prof. R. M.
Noyesa, najvýznamnejšej svetovej kapacity v oblasti chemických oscilácií,
bol prof. Ľ. Treindl v akademickom

roku 1992-1993 hosťujúcim profesorom na Oregonskej Univerzite v USA.
Prof. Noyes a prof. Treindl navrhli nový
reakčný mechanizmus pre jodičnanové
oscilátory. V rokoch 1996 a 1999 bol
hosťujúcim profesorom na Rogaland
University Center v Stavangeri, Nórsko
a v rokoch 1997 a 2000 bol pozvaný
k vedeckej spolupráci v oblasti elektrochemických oscilácií prof. G. Ertlom na
Ústav fyzikálnej chémie, Fritz-Haber
Institut Spoločnosti Maxa Plancka
v Berlíne. V laboratóriu prof. Ertla,
prof. Treindl stretol D. Veliča, ktorý
sa na pozvanie prof. Treindla stal novým členom jeho kolektívu na Katedre
fyzikálnej chémie na Prírodovedeckej
fakulte UK.
Prof. Treindl sa po celý život s láskou
venoval aj pedagogickej práci. V rámci
prednášok z fyzikálnej chémie vštepoval svojim študentom nielen poznatky
z tejto vedeckej disciplíny, ale aj zásady
vedeckého bádania a vedeckej etiky.
Svojim záujmom o výskumnú prácu
vedel nadchnúť svojich spolupracovníkov a žiakov, takže dnes možno právom
hovoriť o vedeckej škole, ktorú v oblasti oscilačných reakcií na Slovensku
vytvoril. Vychoval množstvo vedeckých pracovníkov, podieľal sa na výchove profesorov, docentov, kandidátov
a doktorov vied, rigorozantov a PhD.
Z vyškolených ašpirantov a doktorandov možno konkrétne uviesť:
Peter Ševčík (1973), Ľubica
Adamčíková (1974), Milan Melicherčík
(1981), Ivan Tkáč (1984), Anna
Olexová (1987), Arpád Nagy (1988),
Gongoryn Sodnomdordž (1992), Marta
Mrákavová (1995), Zuzana Melichová
(1996). Tým všetkým a aj mnohým ďalším bol vzorom ľudskosti a skromnosti.
Uvážlivosť, serióznosť a zodpovednosť
sú vlastnosti, ktoré determinujú každé
jeho rozhodnutie a prejav.
Plodná vedecko-výskumná a pedagogická práca prof. Treindla bola ocenená
mnohými vyznamenaniami:
• strieborná medaila PriF UK, v roku
1980 udelená dekankou
• strieborná medaila D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách, v roku
1980 udelená predsedníctvom SAV
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• strieborná medaila SCHS, v roku
1980 udelená predsedníctvom
SCHS
• zlatá medaila D. Štúra za zásluhy
v prírodných vedách, v roku 1990
udelená predsedníctvom SAV
• zlatá
medaila
Jaroslava
Heyrovského za zásluhy v chemických vedách, v roku 1990
udelená predsedníctvom ČSAV
• zlatá medaila UK, v roku 1990
udelená rektorom UK
• zlatá medaila PriF UK, v roku

1990 udelená dekanom PriF UK
• Hanušova medaila, v roku 1990
udelená predsedníctvom ČSCHS
• čestný člen SCHS, v roku 1995
• pamätná medaila PriF UK, v roku
2000 pri príležitosti 60. výročia
fakulty
• pamätná medaila UK pri príležitosti
90-tého výročia UK, v roku 2009
udelená rektorom UK
• medaila SCHS pri príležitosti 80.
výročia svojho založenia, v roku
2009 udelená predsedníctvom

SCHS za zásluhy vo fyzikálnochemických vedách.
Prof. Treindl sa tohto pekného okrúhleho životného jubilea dožíva v plnej
fyzickej a duševnej sile a pohode s bezprostredným záujmom o všetko dianie
okolo nás na katedre. Nie je tajomstvom,
ale skôr milou zhodou náhod, že v roku
2010 oslávili v kruhu Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie svoje okrúhle
životné jubileá aj žiačky prof. Treindla
a to prof. Adamčíková a doc. Olexová.
Ľ. Adamčíková, P. Ševčík a D. Velič

Zdenko Hans ŠKRAUP

100 rokov od jeho smrti (10. september 1910)

P

omenovanie prvkov, alebo
nových typov reakcií podľa
ich objaviteľov má v chémii
a zvlášť v organickej už dlhú
tradíciu, aj keď sa našli odporcovia
tohoto spôsobu zapisovania sa do histórie chémie. V oblasti mineralógie však
názvy či už minerálov, alebo prvkov
z nich izolovaných nebolo považované
za niečo mimoriadneho. V konečnom
dôsledku sa aj v organickej chémii ujali
menné reakcie podľa mena ich pôvodcov. Zo Slovenska sa dostalo tejto cti
len dvom chemikom, V. Bílikovi [1]
a D. Bellušovi [2]. Takto vošiel do
povedomia organických chemikov aj
Zdenko Škraup v súvislosti so syntézou
chinolínu [3].
Zdenko Hans Škraup sa narodil 3.
marca 1850 v Prahe v rodine kapelníka,
muzikálne nadanie zdedil po svojom
otcovi. Hoci pôvodom Čech, bol, ako
tvrdia niektoré biografie jednoznačne
rakúsko-uhorský patriot.
Škraup študoval v Prahe na Vysokej
škole technickej, na ktorej aj po skončení krátku dobu pracoval. Potom
veľmi krátko pôsobil v továrni na porcelán v Karlových Varoch. V r. 1874
prešiel na Univerzitu vo Viedni, kde
pracoval na mieste asistenta u profesora Rochledera. Jeho prvou úlohou
bola izolácia prírodných látok typu cinchonínu, izolovaných z rastlín. Jeho
vedecká dráha bola na krátku dobu
prerušená vojenskou službou.
Po návrate na viedenskú univerzitu
publikoval celý rad prác, týkajúcich sa
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cinchonínov a jeho derivátov. Zistil,
že u týchto zlúčenín alkaloidová časť
molekuly je vždy rovnaká, rozdiely sa
vyskytujú v časti chinolínovej. Aj dnes
už tak zaužívaná „Škraupova“ syntéza
chinolínu reakciou anilínu s glycerolom
pochádza z tohto obdobia (1880):

NH2

+

H2C OH
HC OH
H2C OH

Jeho vážnosť v oblasti chémie narastala; pod jeho vedením vyrástli významné chemické osobnosti ako prof.
Pregl, Vortmann. Stredobodom jeho záujmu ostal chinolín a jeho deriváty.
V r. 1906 sa uvoľnilo miesto na
viedenskej univerzite, ktoré ponúkli

H2SO4
C6H5-NO2

N

Škraupovi, a ten sa rád vrátil na miesto
začiatkov svojej vedeckej kariéry,
najmä s perspektívou jeho nového dobudovania. Škraup sa s veľkou vervou
pustil do práce, ktorú však neočakávane
ukončila jeho smrť 10. septembra 1910
vo Viedni.

Dehydratáciou glycerolu kyselinou
sírovou vzniká akroleín, 1,2-adíciou anilínu na akroleín a cyklokondenzáciou
vzniká 1,2-dihydrochinolín, ktorý dehydrogenáciou poskytne chinolín [3].
S rastúcim významom jeho prác
sa stal významným organickým chemikom. Viaceré univerzity prejavili
o neho záujem, napr. pražská, ETH
Zürich alebo TU v Grazi. Škraup sa
rozhodol pre TU v Grazi, kde však dlho
nepobudol, nakoľko ho pedagogické
a administratívne povinnosti príliš zaťažovali a prešiel (r. 1887) na miesto
vedúceho Inštitútu chémie.

Literatúra:
[1] Bílik, V.: Chem. Zvesti 26, 183
(1972); Bílik V. ibid. 26, 187
(1972); ibid 26, 372 (1972); Petruš
L., Petrušová M., Hricovíniová Z.:
Topics Curr. Chem. 215, 15-41
(2001).
[2] Malherbe R., Belluš D.: Helv. Chim.
Acta 61, 3096-3099 (1978); Gonda
J.: Angew. Chem. Int. Ed. 43, 35163524 (2004).
[3] Skraup, Z.H.: Ber. 13, 2086 (1880)
a 15, 893 (1882).
M. Uher, V. Milata

STU

Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave

F

akulta chemickej a potravinárskej technológie STU bola aj v
tomto roku, už po šiesty krát,
hodnotená nezávislou agentúrou ARRA ako najlepšia technická
fakulta na Slovensku. Za úspechom
fakulty treba predovšetkým vidieť sedemdesiatročnú tradíciu, kde sa pri
výskume a v pedagogickom procese
vždy dbalo na silný prírodovedný teoretický základ a kvalitné chemické
inžinierstvo slúžiace ako teoretický
základ technologickým disciplínam.
Fakulta ako jediná v SR vychováva odborníkov z mnohých oblastí chémie,
chemických a potravinárskych technológií a biotechnológií so širokým
uplatnením doma aj v zahraničí.
Fakulta poskytuje najširšie chemické,
chemickotechnologické, potravinárske a
biotechnologické vzdelanie v piatich
bakalárskych, desiatich inžinierskych a
šestnástich doktorandských študijných
programoch. Aj napriek súčasnému klesajúcemu záujmu o vzdelávanie v technických vedách a v chémii zvlášť, rastie významným spôsobom v ostatných
akademických rokoch počet záujemcov
o štúdium na FCHPT STU. Sedemdesiat
ročná tradícia výučby na fakulte dáva
všetky predpoklady pre vysokú kvalitu
pedagogického procesu. Fakulta však
v rámci skvalitnenia a zatraktívnenia
štúdia prešla viacerými kvalitatívnymi
zmenami. Tu sa spoločne pri reorganizácii pracovísk sledovala nielen atraktivita
štúdia, ale ešte väčšie prepojenie medzi
teoretickými a technologickými pracoviskami fakulty. Študenti sa zúčastňujú
priamo v rámci pedagogického procesu
na kvalitných vedeckých projektoch,
ktorých úroveň znesie veľmi prísne kritériá a ktorých výsledky sa publikujú v
renomovaných časopisoch.
Atraktivita štúdia na fakulte je v
možnosti podieľať sa na interdisciplinárnych projektoch, kde chémia zasahuje do fyzikálnych, biologických
a medicínskych vied. Toto aj najviac rezonuje pri hodnoteniach fakulty
študentmi, ktorí často až po príchode
na fakultu prehodnocujú svoje záujmy
a nachádzajú k chémii svoj pozitívny
vzťah. Ako jediná na Slovensku poskytuje fakulta komplexné vzdelanie
v chémii, medicínskej chémii, chemických a potravinárskych technológiách, biotechnológiách, chemickom
inžinierstve, medicínskom inžinierstve
a automatizácii, informatizácii a manažmente v chémii a potravinárstve,

polygrafii, chemickej technológii dreva,
celulózy a papiera a najnovšie aj v
mnohých oblastiach záchrany objektov
kultúrneho dedičstva. Ponúkame aj nový
bakalársky študijný program zameraný
na výživu, kozmetiku a ochranu zdravia.
Po absolventoch fakulty je veľký dopyt
v priemyselnej sfére na Slovensku aj
v zahraničí a nachádzajú uplatnenie aj
v ústavoch SAV a na iných vysokých
školách. Na fakulte sa za veľmi dôležitú
považuje spolupráca s vedeckou komunitou na príbuzných fakultách iných
škôl nielen na Slovensku, ale i v zahraničí a veľmi úzka komunikácia aj s
ústavmi SAV. Medzinárodná spolupráca
a snaha pracovníkov fakulty prezentovať svoje výsledky na medzinárodných
vedeckých fórach sa veľmi pozitívne
prejavuje na kvalite vedeckej činnosti.
Takto je priamo zabezpečená konfrontácia kvalitnej vedeckej práce a vytváranie
kritického pohľadu na vlastnú vedeckú
činnosť, vrátane snahy porovnávania sa
s najlepšími. Takáto akceptácia hodnôt
jednoznačne vedie na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie SAV k
atmosfére zdravej súťaživosti a hlavne
odmietaniu kamufláže vedeckej práce.
Tieto fakty sa odrážajú aj v pomerne vysokom počte študentov doktorandského
štúdia a najmä v ich úspešnosti pri jeho
dokončovaní. Vedecké a pedagogické
kvality fakulty ocenil aj prezident republiky tým, že udelil v ostatných štyroch
rokoch vždy jednému z pracovníkov,
resp. bývalých absolventov, vedeckých
spolupracovníkov fakulty vysoké štátne
vyznamenanie.
Akreditované študijné programy
bakalárskeho štúdia:
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Chemické inžinierstvo
Biotechnológia a potravinárska technológia
Výživa, kozmetika a ochrana zdravia
Akreditované študijné programy
inžinierskeho štúdia:
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Automatizácia a informatizácia v
chémii a potravinárstve
Biotechnológia
Environmentálna chémia a technológia
Chemické inžinierstvo
Chemické technológie
Ochrana materiálov a objektov dedičstva

Prof. Ing. Ján Šajbidor,
DrSc.
dekan fakulty

Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie STU

Riadenie technologických procesov v
chémii a potravinárstve
Potraviny, hygiena, kozmetika
Prírodné a syntetické polyméry
Technická chémia
Výživa a ochrana zdravia
Kontakty
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Študijné oddelenie:
tel.: 02/524 494 855
fax : 02/524 495 381
http://www.fchpt.stuba.sk
Prijímacie konanie
Uchádzači podávajú elektronickú
prihlášku. Návod na jej vyplnenie
je uvedený na www stránke fakulty.
Fakulta otvára len denné bakalárske
štúdium. Všetci uchádzači, ktorí majú
ukončené stredoškolské vzdelanie s
maturitou budú prijatí bez prijímacích
pohovorov. S prihláškou opatrenou
lekárskym potvrdením o spôsobilosti
na štúdium treba zaslať: vysvedčenia
zo strednej školy + maturitné vysvedčenie (alebo overené kópie), životopis
a kópiu potvrdenia o zaplatení manipulačného poplatku 20,00 eur na účet
Štátna pokladnica Bratislava, číslo účtu:
7000081471/8180, variabilný symbol:
2011. Podrobnejšie informácie o náplni
jednotlivých študijných programov a
profile absolventa sú uvedené na webových stránkach fakulty. V prvom
kole sa prihlášky prijímajú do 30. apríla
2011. V mesiaci august 2011 sa bude
ešte podľa potreby konať aj druhé kolo
prijímacích pohovorov na vybrané študijné programy. Konkrétne podmienky
budú uvedené v masmédiách a na www
stránke fakulty.
J. Šajbidor
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Legislatíva

Nové skupiny nebezpečných
chemických látok a zmesí – PBT, vPvB
Mária Porubská
UKF v Nitre, FPV, Katedra chémie
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
mporubska@ukf.sk

V

ývoj zdravotného stavu obyvateľstva a životného prostredia nepochybne ovplyvňuje aj
používanie chemických látok.
Skúsenosti na medzinárodnej úrovni
v posledných desaťročiach ukázali, že
látky s charakteristikami ako perzistentné (P), bioakumulatívne (B) alebo
toxické (T), alebo veľmi perzistentné
(vP) a veľmi bioakumulatívne (vB), dávajú dôvod na veľmi veľké obavy (substances of very high concern). Dôvody
sú odvodené od medicínskych skúseností
a vedeckých dôkazov, ktoré signalizujú,
že účinok týchto látok na živé organizmy
je veľmi nebezpečný. Táto skutočnosť sa
premietla aj do nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady ES známeho ako
REACH [1], kde sa im venuje zvláštna
pozornosť ako novej kategórii nebezpečných látok. Dokument uvádza kritériá na
identifikovanie uvedených látok ako PBT
resp. vPvB. Zdôrazňuje sa, že kritériá
by sa mali revidovať s prihliadnutím na
súčasné a všetky nové skúsenosti z identifikácie týchto látok a v prípade potreby
zmeniť a doplniť ich s cieľom zabezpečiť
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a
životného prostredia.
     
Nové povinnosti výrobcov
a dovozcov v súvislosti s látkami
PBT a vPvB
Posúdenie PBT a vPvB vlastností látky
je popri posúdení nebezpečnosti pre zdravie ľudí, fyzikálno-chemickej bezpečnosti a nebezpečnosti pre životné prostredie povinne zahrnuté do krokov hodnotenia registrovaných látok a vypracovania
správy o ich chemickej bezpečnosti.             
V oblasti informácií v dodávateľskom
reťazci je pri vypracovaní a poskytovaní
karty bezpečnostných údajov následným
užívateľom ako nová povinnosť dodať
kartu bezpečnostných údajov pre látky
identifikované ako PBT alebo vPvB.
Ak v dodávaných zmesiach (prípravkoch), ktorých klasifikácia síce
ešte nespĺňa kritériá nebezpečnej látky,
ale (okrem iných prípadov) obsahuje v
jednotlivej koncentrácii ≥ 0,1 % hmotnostného látku identifikovanú ako PBT
alebo vPvB, musí dodávateľ na žiadosť
odberateľa poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. V karte nie je potrebné
uvádzať úplné zloženie zmesi (charakter
zložiek a ich koncentráciu), avšak všeobecný opis zložiek a ich koncentrácií
môže byť užitočný. Uvedené informácie
umožňujú príjemcovi ľahko identifikovať nebezpečnosť zložiek prípravku.
Kritériá identifikácie
PBT a vPvB vlastností
Kritériá perzistencie sú založené na
hodnote polčasu rozpadu predmetnej
látky t1/2, ako to uvádza Tab.1.
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tok zo skupín polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov
a dibenzofuránov.
Dioxíny sú perzistentné a majú
vysoko bioakumulatívne schopnosti.
> 60 dní
Poškodzujú imu> 180 dní
nitný systém, na> 180 dní
rušujú hormonálny
poškoTab. 1 Kritériá perzistencie a vysokej perzistencie látok v závislosti systém,
dzujú vyvíjajúci sa
od polčasu rozpadu t1/2
plod v tele matky,
podporujú rast nádorov, negatívne
Bioakumulácia súvisí s biokonvplývajú na kardiovaskulárny systém,
centračným faktorom BCF, ako je to
môžu spôsobiť cukrovku alebo kožné
zrejmé z Tab. 2. BCF je bezrozmerné
ochorenia, poškodzujú nervový systém.
číslo, udávajúce koľkokrát sa v živom
V dôsledku rozpustnosti v tukoch majú
tkanive koncentruje daná látka viac než
schopnosť akumulovať sa v tukových
v okolitom prostredí:
tkanivách. Na rozdiel od väčšiny iných
koncentrácia tkanivo
toxických látok či karcinogénov nie je
BCF =
koncentrácia prostredie
pre dioxín stanovená bezpečná dávka
NOAEL (No Observed Adverse Effect
BCF má vzťah k rozdeľovaciemu koLevel); predpokladá sa, že je škodlivý
eficientu danej látky v prostredí n-okv akejkoľvek detekovateľnej koncentanol/voda (Kow). Vysoká hodnota Kow
trácii. Súčasne sú dioxíny perzistentné
vyjadruje tendenciu látky kumulovať sa
a z organizmu sa dajú ťažko odstrániť.
viac v nepolárnom prostredí (tuku) než vo
vode, a naopak. Pretože určiť Kow danej
Štokholmský dohovor
látky je ľahšie ako BCF, existujú koreParalelne s aplikáciou REACH funguje Štokholmský dohovor [2] o perLátka spĺňa kritériá BIOAKUMULÁCIE, ak:
zistentných organických polutantoch
BCF
> 2 000
Látka spĺňa kritériá VYSOKEJ PERZISTECIE, ak:
(POPs), po niekoľkoročnom vyjednáBCF
> 5 000
vaní podpísaný v r. 2001. Jeho cieľom
je eliminácia vybraných perzistentných
Tab. 2 Kritériá bioakumulácie a vysokej
organických látok. Dohovor právne zabioakumulácie látok v závislosti
väzuje signatárske zemi, medzi nimi aj
od biokoncentračného faktora BCF
Slovenskú republiku (podpis v r. 2002),
lačné vzťahy pre prepočet Kow na BCF.
obmedziť výrobu vybraných látok, ich
Toxicita je určovaná karcinogenitou
používanie a vypúšťanie do životného
(C), mutagenitou (M), reprodukčnou
prostredia.
toxicitou (R) a chronickou toxicitou.
Prehľad kritérií uvádza Tab. 3.
Látka spĺňa kritériá PERZISTECIE, ak:
t1/2 (morská voda)
t1/2 (sladká voda alebo voda v ústí riek)
t1/2 (morské sedimenty)
t1/2 (sedimenty v sladkej vode alebo v ústí riek)
t1/2 (pôda)
Látka spĺňa kritériá VYSOKEJ PERZISTECIE, ak:
t1/2 (morská, sladká voda alebo ústie riek)
t1/2 (sedimenty v morskej, sladkej vode alebo v ústí riek)
t1/2 (pôda)

Látka spĺňa kritériá TOXICITY, ak:
dlhodobá NOEC (pre morské alebo sladkovodné organizmy)
je klasifikovaná ako CMR v kategórii
existuje iný dôkaz o chronickej toxicite

>
>
>
>
>

60 dní
40 dní
180 dní
120 dní
120 dní

> 0,01 mg/l
1 alebo 2 (+3)
klasifikácia T, R48 alebo Xn, R48

Tab.3 Kritériá toxicity (NOEC – no observed effect concentration – koncentrácia látky vo
vode, pri ktorej sa ešte nepozoruje toxický účinok)

Testovanie uvádzaných vlastností sa
musí vykonať stanovenými metódami
a v režime Správnej laboratórnej praxe,
aby boli výsledky spoľahlivé a prenosné. Tým dochádza k významnému
šetreniu nákladov výrobcov.
Aby bola látka identifikovaná ako
PBT, musí spĺňať kritériá všetkých
troch vlastností, t.j. pre P, pre B, pre T.
Podobne to platí pre látky vPvB.
Na základe doterajších skúseností
usudzujeme, že pre veľkú skupinu látok
plnenie všetkých podmienok zrejme
nebude zriedkavé. Do tejto skupiny
látok patria napr. polychlórované bifenyly, chlórparafíny, polybrómbifenyly,
dioxíny, ai.
V poslednom čase sa viackrát vyskytli
medializované informácie o kontaminácii potravín dioxínmi. Ako dioxíny
sa označuje súhrn 210 chemických lá-

Referencie
1.Korigendum
k
nariadeniu
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (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, 93/105/ES a 2000/21/ES. Úradný
vestník Európskej únie L 396 z 30. dehttp://eur-lex.europa.
cembra 2006.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2007:136:0003:0280:SK:PDF
2. Štokholmský dohovor. http://www.
greenpeace.org/raw/content/slovakia/
press/reports/tokholmsk-dohovor-operziste-2.pdf

Jubilanti

Prof. Ing. Mirjam Gálová,
DrSc.
V auguste minulého
roku sa významného
životného jubilea – 75
rokov dožila prof. Ing.
Mirjam Gálová, DrSc..
Po skončení vysokoškolského štúdia na
Chemicko-technologickej fakulte STU
(vtedy SVŠT ) v Bratislave nastúpila
v roku 1958 ako asistentka na Katedru
chémie Hutníckej fakulty TU v Košiciach, kde učila najmä analytickú chémiu, ale aj elektrochémiu a fyzikálnu
chémiu. Vedeckú dráhu začala na Ústave
fyzikálnej chémie a elektrochémie ČSAV
v Prahe, kde bola v rokoch 1962 – 1968
externou ašpirantkou. Jej školiteľom bol
riaditeľ ústavu prof. Vlček. Kandidátsku
prácu, týkajúcu sa elektrochemických
vlastností koordinačných zlúčenín kobaltu obhájila v roku 1968. V tom istom
roku nastúpila na jednoročné postdoktorandské štúdium na Imperial College of
Science and Technology v Londýne, kde
sa zaoberala elektrochemickými vlastnosťami nevodných roztokov elektrolytov.
Po návrate na pôvodné domáce pracovisko sa tejto téme venovala naďalej
ako zodpovedný riešiteľ v rámci riešenia čiastkových úloh štátneho plánu rozvoja vedy. Vďaka svojim organizačným
schopnostiam zapojila do užitočnej spolupráce na spomínaných úlohách aj ďalších
výskumných pracovníkov zo Slovenskej
akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zahraničná spolupráca jej výskumnej skupiny sa týkala
Univerzity v Halle (vtedy NDR) a neskôr
Univerzity v Greifswalde v Nemecku.
V roku 1989 obhájila doktorskú dizertačnú prácu z fyzikálnej chémie na tému
„Elektrochemické vlastnosti zlúčenín
hliníka v organických elektrolytoch“.
V roku 1992 už ako docentka prešla
na pozvanie dekana na Prírodovedeckú
fakultu UPJŠ v Košiciach, kde začala
prednášať fyzikálnu chémiu a ďalej
rozvinula svoju profesionálnu kariéru.
Významnou súčasťou pedagogického a
vedeckého života prof. Gálovej bola i
angažovanosť vo verejných otázkach a v
živote akademickej obce PF UPJŠ. Prof.
Gálová je medzinárodne uznávanou odborníčkou v oblasti elektrolytického vylučovania kovov na práškové častice poriadku mikrometrov vo fluidnom lôžku.
Na tejto téme pracovala ako hlavná riešiteľka a riešiteľka grantových úloh až
do r. 2007, kedy ako emeritná profesorka
odišla do dôchodku. Je autorkou a spo-

luautorkou 138 pôvodných vedeckých
prác v časopisoch a zborníkoch z konferencií, kapitoly v monografii a 3 skrípt, s
ohlasom vyše 94 citácií. Výsledky svojej
práce predniesla na mnohých svetových
a európskych kongresoch. Vďaka svojim fundamentálnym poznatkom sa stala
prirodzenou autoritou pre svojich kolegov a najmä pre študentov. Vychovala
19 diplomantov a 6 doktorandov a
podieľala sa aj na výchove ďalších mladých vedeckých pracovníkov ako garantka doktorandského štúdia v odbore
Analytická chémia.
Členkou Slovenskej chemickej spoločnosti je od roku 1970. Je jednou zo
zakladajúcich členov Odbornej skupiny
pre elektrochémiu (neskôr Odbornej
skupiny pre fyzikálnu chémiu a elektrochémiu) Východoslovenskej pobočky
SCHS. V rokoch 1975 - 2005 veľmi
aktívne pracovala ako predsedníčka
Odbornej skupiny pre fyzikálnu chémiu a elektrochémiu SCHS v Košiciach.
Bola tiež členkou Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy a doteraz je
členkou Spoločnosti pre vedu a umenie
so sídlom vo Washingtone.
V mene spolupracovníkov, kolegov
a celej chemickej obce želám jubilantke do
ďalších rokov veľa zdravia a spokojnosti.
  R. Oriňáková

Prof. Ing. Pavol Kristian,
DrSc. 80-ročný
Prof. Ing. Pavol
Kristian, DrSc., známa
slovenská osobnosť na
poli organickej chémie, sa v uplynulom
roku v plnej tvorivej
aktivite dožil krásnych 80 rokov. Vedecké pôsobenie
prof. Kristiana sa prejavuje vo viacerých rovinách. Predovšetkým je to
excelentný výskum v oblasti chémie
heterokumulénov, najmä izotiokyanátov, a heterocyklických zlúčenín na
báze akridínov. Prvú oblasť začal rozvíjať na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave od jej absolvovania v roku
1952. So spolupracovníkmi vyvinul liečivo proti trichophýciam vyrábané v 60tych rokoch Slovakofarmou Hlohovec
pod názvom TRICHOPHYTOCIT. Po
prechode na miesto vedúceho novozaloženej Katedry organickej chémie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v
roku 1966 okrem budovania katedry
bol vyše 20 rokov vedúcim štátnych
úloh základného výskumu a výskum-

ných úloh pre potreby praxe. V 90-tych
rokoch bol vedúcim projektov GAV
a VEGA, ktoré nadväzovali na skúsenosti z predchádzajúceho výskumu,
so zameraním na syntézu a vlastnosti
biologicky a farmakologicky aktívnych
zlúčenín ako potenciálnych cytostatík
a látok s neuroprotektívnou účinnosťou. V súčasnej dobe spolupracuje na
vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti zameranej na syntézu nových DNA
interkalátorov, ako aj pri štúdiu syntézy
a vlastností nových farmakofórov na
báze derivátov Tacrinu, ktorý patrí medzi známe liečivá Alzheimerovej choroby.
Vedecká práca Prof. Kristiana do roku
1977 je zhrnutá v monografii spolu s
doc. Ľ. Drobnicom a prof. J. Augustínom
„The Chemistry of Cyanates and Their
Thio Derivatives“, ktorá vyšla v nakladateľstve J. Wiley & Sons. Vo vydavateľstve SAV v spoluautorstve vydal
monografiu „Biologische Wirksamkeit
syntetischer Isothiocyansäureester“
v roku 1962. Doteraz publikoval aj so
spoluautormi viac ako 200 publikácií
v karentovaných časopisoch. Jeho publikačná činnosť má významnú odozvu
vo vedeckej verejnosti, čo sa prejavilo
v častej citovanosti (cca 550 citácií).
Veľmi časté boli jeho vystúpenia na domácich a medzinárodných sympóziách
a konferenciách, kde prezentoval viac
ako 150 príspevkov. Výsledkom spolupráce s praxou bolo 12 zahraničných
a 26 domácich patentov.
Ďalšou črtou vedeckého pôsobenia
prof. Kristiana je aktívna propagácia
výsledkov pracoviska na zahraničných
univerzitách. Počas 14 mesiacov pôsobil na Univerzite v Mníchove u prof.
R. Huisgena v rámci Humboldtovho
štipendia. Nasledovali pobyty v Bologni u prof. A. Manginiho a u prof. M.
Sprinzla v Bayreuthe, spolupracoval
aj s prof. A. Dondonim z Univerzity
Ferrara. Prednášal na 27 zahraničných
univerzitách v Európe, USA a Afrike.
Vedecko-výskumná a pedagogická
práca prof. Kristiana bola ocenená
udelením 13 cien, napr. Zlatá plaketa
Dionýza Štúra SAV, Zlatá medaila
UPJŠ, Pamätná medaila VŠCHT Praha,
Pamätná medaila SVŠT Bratislava,
Strieborná medaila SCHS a iné. Uznanie
vedeckou komunitou menovaného sa
prejavilo členstvom v Nomenklatúrnej
komisii UPAC (Oxford), v komisii pre
obhajoby DrSc., vo vedeckých radách
UPJŠ a PF UPJŠ, v kolégiu SAV pre
chemické vedy, v habilitačných komisiách v Drážďanoch a Merseburgu
a v ďalších inštitúciách.
V súčasnej dobe pôsobí na Ústave
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chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
ako emeritný profesor v plnom pracovnom nasadení ako spoluautor 4 prác v
roku 2009 a 2 prác v roku 2010 v renomovaných zahraničných časopisoch. Je
spoluriešiteľom 2 projektov VEGA na
obdobie rokov 2011-2014. Do ďalších
rokov želáme profesorovi Kristianovi
pevné zdravie, veľa tvorivých síl, potešenie z rodinného života, detí a vnúčat
a aby mu naďalej zostal vlastný jeho
neutíchajúci optimizmus a zápal pre
vedeckú prácu.
J. Imrich

Prof. Ing.
Mikuláš Matherny,
DrSc. – 80 ročný
Zdá sa, že to bolo
len včera, keď si slovenská
chemická
a
spektroskopická
komunita pripomenula okrúhle životné
jubileum -70 rokov
jedného z nestorov
slovenskej spektroskopie – Prof. Ing.
Mikuláša Mathernyho, DrSc. Čas však
beží veľmi rýchlo a my sme si opäť
uctili nášho učiteľa, kolegu a priateľa,
popredného predstaviteľa slovenskej
analytickej chémie pri príležitosti krásneho životného jubilea – 80 rokov.
Jubilant, toho času emeritný profesor
Hutníckej fakulty TU v Košiciach sa
dožil tohto jubilea v dobrom zdraví
a v jemu charakteristickom pracovnom
nasadení. Uplynulé roky nič neubrali
na záujme jubilanta o dianie na katedre,
ktorú roky viedol a ani o aktuálne témy
výskumu, vrátane výchovy novej vedeckej generácie – doktorandov.
Jubilant, narodený 3. júla 1930 v
Prešove maturoval tamtiež v roku 1948
na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu, nasledovalo štúdium v rokoch
1949-1952 na Chemickotechnologickej
fakulte SVŠT v Bratislave. V rokoch
1952-1960 pôsobí na Katedre kryštalografie a mineralógie PrirF UK
v Bratislave, odkiaľ musí v roku 1961
z politických dôvodov odísť. Prichádza
na Katedru chémie Hutníckej fakulty
TU v Košiciach a v krátkom čase sa
ujíma jej vedenia. V roku 1964 obhajuje
kandidátsku dizertačnú prácu, v roku
1965 sa habilituje za docenta v odbore
analytická chémia, v tom istom roku
absolvuje študijný pobyt na Univerzite
v nemeckom Mainzi. Tento pobyt zakladá viac ako 30-ročnú úspešnú spoluprácu s viacerými poprednými pracoviskami v Nemecku. Po reorganizácii
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v roku 1966 sa jubilant stáva vedúcim
užšie špecializovanej Katedry analytickej chémie na Hutníckej fakulte TU
a súbežne aj Katedry analytickej chémie
PrirF UPJŠ v Košiciach. Obe poverenia
končia organizačnými zmenami v roku
1973. Spolupráca s nemeckými inštitúciami vrcholí v rokoch 1979-1980 pôsobením jubilanta ako hosťujúceho profesora na RWTH v Aachene. Po obhajobe doktorskej dizertačnej práce v roku
1980 je jubilant v roku 1982 menovaný
profesorom analytickej chémie a opätovne preberá vedenie Katedry chémie
Hutníckej fakulty TU v Košiciach. Túto
funkciu vykonáva až do legislatívnych
zmien v roku 1990. Popri vedení katedry
je v rokoch 1986-1990 aj koordinátorom Hlavnej úlohy ŠPZV a súčasne
vedúcim spoločného Laboratória chémie
vzácnych prvkov TU a SAV. Po viac ako
35-ročnej aktívnej činnosti na HF TU
v Košiciach odchádza v roku 1997 do
dôchodku, ale ostáva na katedre pôsobiť
ako profesor emeritus.
Veľmi široko rozvetvená bola aj pedagogická činnosť jubilanta, ktorý okrem
najrozmanitejších predmetov z vedného
odboru analytickej chémie prednášal postupne aj v oblasti kryštalografie a mineralógie, neskôr všeobecnej a anorganickej chémie (PrirF UPJŠ, F-BERG TU),
ale aj environmentalistiky (toxikológia,
chémia odpadov - FVT TU so sídlom v
Prešove). V rámci pedagogickej činnosti
napísal jubilant čiastočne v spoluautorstve viac ako 10 skrípt, zameraných okrem problematiky analytickej chémie aj
na všeobecnú chémiu a environmentalistiku. Neodmysliteľnou súčasťou pedagogickej práce jubilanta bola výchova
novej generácie vedeckých pracovníkov,
okrem vedenia viac ako 60 diplomantov
sa venoval aj absolventom prírodovedeckých fakúlt v rámci rigoróznych prác
(14 vychovaných RNDr.) a samozrejme
vedeckej výchove (dnešné doktorandské
štúdium) - bol školiteľom 16 ašpirantov.
Je samozrejmosťou, že dlhé roky bol
členom obhajobných komisií kandidátskych a doktorských dizertačných prác.
Dvaja spolupracovníci jubilanta dosiahli
najvyššiu vedeckú hodnosť DrSc., na
katedre ktorú viedol sa inaugurovali 3
profesori analytickej chémie.
Vo vedeckovýskumnej činnosti sa
prof. Matherny postupne zaoberal
problematikou chemickej mineralógie
a metódou difrakcie X-lúčov, atómovou emisnou spektroskopiou v rámci
čoho založil a dlhé roky viedol výskumnú skupinu známu ako „košická
spektroskopická škola“ . Jubilant sa vo
svojej výskumnej činnosti stále viac
orientoval na využitie matematicko-šta-

tistických metód v analytickej chémii
a od 70-tych rokov minulého storočia
bol jedným z priekopníkov využívania
výpočtovej techniky pri spracovávaní
a vyhodnocovaní analytických výsledkov. V nadväznosti na HÚ ŠPZV, ktorú
koordinoval sa celé toto obdobie venoval problematike analytickej chémie
prvkov vzácnych zemín, po ukončení
tejto úlohy prevažuje orientácia na chemometrické metódy a využívanie teórie
informácií v analytike. Logickou súčasťou vedeckej činnosti boli zahraničné
zmluvné spolupráce s viacerými univerzitami v Nemecku a Maďarsku.
Nemožno opomenúť ani dlhoročnú
vedecko-organizátorskú činnosť jubilanta, ktorú vyvíjal predovšetkým
v rámci SCHS, kde v roku 1962 založil a do roku 1990 viedol Krajskú
(neskôr Východoslovenskú) pobočku
Spoločnosti. Od roku 1963 bol aktívny
aj v rámci Československej spektroskopickej spoločnosti, do jej reorganizácie
bol členom Hlavného výboru. V oboch
spoločnostiach organizoval rad vedeckých podujatí, konferencií, sympózií,
seminárov tak domácich ako aj so zahraničnou účasťou. Medzi najdôležitejšie
patrili tradičné Výberové semináre o atómovej spektroskopii, Postsympózium
I. konferencie CSI v roku 1977, II.
Spektrochemické sympózium, ale aj rad
chemometrických konferencií.
Všetky vyššie uvedené činnosti jubilanta doprevádzali viaceré významné
ocenenia: zlatá čestná plaketa D.
Ilkoviča (SAV), čestné členstvá SCHS,
Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, medaila T. Töröka (Maďarská
spektroskopická spoločnosť), početné
ďalšie Medaily (SCHS, TU v Košiciach, PF UPJŠ v Košiciach, Univerzita
F.Schillera v Jene, atď.).
Katedra chémie HF TU v Košiciach
v spolupráci s PrirF UK a Slovenskou
spektroskopickou spoločnosťou si pripomenula jubileum prof. Mathernyho
organizovaním výberového seminára v
Herľanoch, na ktorom sa okrem bývalých a terajších spolupracovníkov
a priateľov jubilanta zúčastnili aj jeho
jubilujúci priatelia, menovite ďalší nestor slovenskej spektroskopie prof. Ing.
Eduard Plško, DrSc. a čestný doktor
TU v Košiciach, prof. Dr. Hubertus
Nickel z Nemecka. Všetci traja 80roční jubilanti boli pri tejto príležitosti
ocenení prvými troma exemplármi medaily Mikuláša Konkoly-Thege, ktorú
od roku 2010 udeľuje Slovenská spektroskopická spoločnosť.
V mene všetkých účastníkov seminára, Tvojich žiakov, spolupracovníkov
a priateľov Ti prajeme vážený pán
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profesor v prvom rade dobré zdravie
a neutíchajúci záujem o všetko dianie
na pracovisku, ktoré Ti je stále blízke
a ktorého rozvoj je neoddeliteľne spojený s Tvojím menom a Tvojím pôsobením v našom kruhu.
Ad multos annos !
K. Flórián

Doc. Ing. Ladislav Petruš,
DrSc.
Doc. Ing. Ladislav
Petruš, DrSc., výrazná
vedecká osobnosť bratislavskej
vedeckej
školy chémie sacharidov oslávil v dobrom
zdraví a plný elánu
svoje šesťdesiatiny
(narodil sa 14. októbra 1950 vo Veľkom
Šariši). Na Chemickom ústave SAV pracuje od roku 1974 postupne ako vedecký
ašpirant, vedecký pracovník, samostatný
vedecký pracovník a vedúci vedecký
pracovník. Výskumu sacharidov sa venoval v pomerne širokom zábere a dosiahnutými výsledkami významne prispel k rozšíreniu základného poznania
ako aj aplikačných možností v chémii
sacharidov. Okrem výskumnej činnosti
sa venoval aj pedagogickej, redaktorskej
a organizačnej práci. Počas tohto obdobia absolvoval viacero dlhodobých a
krátkodobých zahraničných pobytov na
popredných vedeckých pracoviskách v
Kanade, USA a Rakúsku. Od roku 1991
je neustále vedúcim projektov financovaných grantovými agentúrami SAV a
APVV. V roku 1999 získal trojročný
zahraničný grant od CMS Chemicals
zameraný na vývoj špeciálnych sacharidov. Výsledkami svojej práce prispieva
k získaniu dobrého mena ústavu doma
aj v zahraničí.
K jeho najvýznamnejším vedeckým
výsledkom patrí vypracovanie viacerých nových syntetických a analytických postupov, z ktorých spomenieme
fenylhydrazínovú metódu skracovania
uhlíkatého reťazca aldóz, chromatografické metódy delenia alditolov resp.
ketóz od aldóz, iónomeničové metódy
izolácie glykozylnitrometánov, ozonizačnú metódu premeny nitroalditolov na
aldózy, nitrometánové metódy syntézy
S- a C-viazaných disacharidov ako aj
C-glykozylovaných aminokyselín, katalytickú metódu vzájomnej premeny
ketóz a vetvených aldóz, či nové celulózové rozpúšťadlo na jej homogénne
alkylácie. Vybrané výsledky prezentoval
v pätnástich plenárnych alebo pozva-

ných prednáškach na medzinárodných
vedeckých podujatiach. Je autorom resp.
spoluautorom 90 pôvodných vedeckých
prác v karentovaných časopisoch, dvoch
kapitol v zahraničných monografiách,
23 autorských osvedčení alebo patentov na slovenské alebo československé
vynálezy a ďalších vyše 100 príspevkov
na domácich a zahraničných vedeckých
podujatiach. Tieto výsledky dosiahli široký medzinárodný ohlas v 600 SCI a
zahraničných knižných citáciách.
V rámci vedecko-pedagogickej činnosti vychoval siedmich doktorandov; z
toho štyroch ako hlavný školiteľ a troch
ako školiteľ-špecialista, rovnako viedol aj diplomové práce. Od roku 1996
prednáša Chémiu sacharidov na Katedre
organickej chémie PRIF UK, kde sa stal
v r. 2000 aj hosťujúcim docentom. Vo
vednom odbore organická chémia bol v
rokoch 1997-2010 podpredsedom SOK
pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, od roku 2006 je členom troch
univerzitných doktorandských komisií a
od roku 1998 členom Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác. Je
spoluautorom učebného textu Sacharidy
pre poľnohospodárov a potravinárov pre
dištančné vzdelávanie na SPU Nitra.
Ako výkonný redaktor časopisu
Chemical Papers v rokoch 1995-1999
rozhodujúcou mierou prispel k zachovaniu tohto jediného chemického karentovaného časopisu na Slovensku,
ktorý sa po niekoľkoročnom vydávaní
na CHTF STU dostal do krízy a hrozil
mu zánik. Je stálym členom redakčnej
rady tohto časopisu od roku 1987 a od
roku 1999 aj členom redakčnej rady
časopisu ARKIVOC. Je pravidelným recenzentom aj pre časopisy Carbohydrate
Research a Journal of Carbohydrate
Chemistry.
Nemalý podiel jeho práce predstavuje
aj jeho vedecko-organizátorská práca. Bol
členom prvých dvoch Rád vedcov SAV
(1990-1992, 1992-1993) ako aj členom
Výboru RV SAV (1992). Okrem období
jeho dlhodobých zahraničných pobytov je
neustálym členom VR CHÚ SAV.
Už štvrté funkčné obdobie je externým členom VR PRIF UK (od r. 1997).
Bol členom Komisií grantových agentúr
SAV a MŠ pre chemické a technologické
vedy (1991-1993, 1996-1999). V rokoch
1996-1997 vykonával funkciu člena
akreditačnej subkomisie SAV pre lekárske a chemické vedy. V r. 1999-2010
bol členom Vedeckého kolégia SAV pre
chemické vedy a v r. 1999-2000 bol aj
jeho tajomníkom. Od r. 2009 je členom
Predsedníctva SAV a zástupcom vedeckého sekretára SAV.
Bol členom Predsedníctva Slovenskej

chemickej spoločnosti (1997-2005) a postupne v rokoch 1999-2000 jej prvým
podpredsedom, v r. 2001-2002 predsedom
a v r. 2003-2004 druhým podpredsedom.
Od roku 1997 je podpredsedom odbornej
skupiny SCHS organická chémia.
V rokoch 2000-2004 bol vedeckým sekretárom programu COST v Bruseli. Práve
počas tohto obdobia využil svoj vplyv
z tejto pozície ako aj funkcie predsedu
SCHS a rozhodujúcim podielom sa pričinil o získanie kompletnej chemickej knižnice ako daru Nemeckej chemickej spoločnosti Slovenskej technickej univerzite.
Tento knižničný dar, ktorý v policovom
meradle predstavuje 1300 metrov vedeckých časopisov a 850 metrov odborných
kníh a pokrýva celé obdobie chémie od jej
počiatkov ako exaktnej vedy až do rokov
2000-2001, je v používaní slovenskej chemickej verejnosti od 15. mája 2002. Vtedy
bola táto knižnica slávnostne otvorená za
prítomnosti štátnych tajomníkov príslušných rezortných ministerstiev Nemecka
a Slovenska, zástupcov Nemeckej chemickej spoločnosti, Slovenskej chemickej
spoločnosti, Slovenskej technickej univerzity, jej Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) a mnohých
ďalších slovenských i českých univerzít,
ako aj masovokomunikačných oznamovacích prostriedkov. Táto knižnica, ktorá
bola pôvodne majetkom firmy Hoechst
pred jej zlúčením s firmou SopheonAventis, je teraz uložená v študijnom a informačnom stredisku na FCHPT STU.
(Podrobnejšie celú túto udalosť opisujú
Bulletin Slovenskej chemickej spoločnosti
č. 47/2002 na str. 3-10 a Hospodárske
noviny zo dňa 23.5.2002, http://www.
hnonline.sk/3-20365205-kni%9Enicek00000_detail-42). Svoje vedecko-koordinačné skúsenosti v programe COST od r.
2005 ďalej využíva vo svojej činnosti ako
slovenský zástupca v Doménovom výbore
pre chemické a molekulové vedy.
Jeho tvorivá vedecká, vedecko–pedagogická, vedecko-organizačná a vedecko-popularizačná práca bola ocenená v r. 2000 Medailou Dionýza Štúra
Slovenskej akadémie vied a Bronzovou
medailou Slovenskej chemickej spoločnosti, v r. 2003 Pamätnou medailou
Chemického ústavu SAV a v r. 2009
Pamätnou medailou Slovenskej chemickej spoločnosti .
Pri príležitosti životného jubilea v r.
2010 mu predseda SAV prof. Jaromír
Pastorek odovzdal vysoké ocenenie Medailu SAV za podporu vedy, súčasne
s poďakovaním za doterajšiu prácu a
želaním všetkého najlepšieho v ďalšom
pracovnom aj osobnom živote. Zároveň
bol ocenený Pamätnou medailou PRIF
UK a Medailou FCHPT STU, ktoré mu
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Jubilanti
udelili dekani prof. Anton Gáplovský a
prof. Dušan Bakoš, za jeho prínos k rozvoju týchto fakúlt. Veľmi radi sa pridávame k týmto dobrým želaniam a do
ďalších dní žitia prajeme veľa pohody a
radosti v rodine i na pracovisku.
M. Sališová, Z. Hloušková

Doc. Ing. Natália
Pliešovská, CSc.
V minulom roku oslávila svoje významné životné jubileum - 75 rokov
- naša kolegyňa, vzácny človek, pani
doc. Ing. Natália Pliešovská, CSc..
Narodila sa v Moskve, kde v r.
1957 absolvovala Mendelejevov chemicko-technologický inštitút, odbor
Elektrochémia. V tom istom roku začínala svoju odbornú prax ako odborná
asistentka Výskumného ústavu hutníckej
keramiky v Bratislave. Pracovala ako
vedúca analytického laboratória, spolupracovala na zavedení prístrojových
metód na analýzu magnezitov a iných
žiaruvzdorných materiálov. V r. 1962
nastúpila na Katedru chémie, HF VŠT
v Košiciach, kde začala spolupracovať
v skupine prof. Ing. M. Mathernyho,
DrSc. na problematike analýzy nevodivých materiálov. Po rozdelení katedry
v r. 1967 pracovala krátko na Katedre
chemických základov hutníctva, od r.
1968 pracovala na Katedre analytickej
chémie a od r. 1973 pracovala na „novozlúčenej“ Katedre chémie, na oddelení
analytickej chémie. V r. 1975 obhájila
kandidátsku dizertačnú prácu na tému
„Štúdium spektrochemických vlastností
vápencových matrixov“ a v r. 1980 sa
habilitovala s témou „Spektrochemické
štúdium slinutej magnézie“. Ako spoluriešiteľka dlhodobo participovala
v „spektrálnickej“ pracovnej skupine
Katedry chémie na viacerých domácich
i zahraničných grantových projektoch.
Od r. 1972 sa začala intenzívnejšie zaoberať aj problematikou ochrany životného prostredia, analýzou stopových
množstiev nečistôt vo vodách a prašných spadoch a postupne sa vyprofilovala na uznávanú odborníčku v tejto
oblasti. Počnúc rokom 1984 organizovala a odborne viedla pracovnú skupinu, zaoberajúcu sa sledovaním anorganických polutantov v riečnych vodách
a jazerách východoslovenskej oblasti.
Pracovne úzko spolupracovala s Povodím Bodrogu a Hornádu v Košiciach,
kde získané informácie boli využité
v rámci prognostických a zhodnocovacích programov zásobovania mesta
Košice vodou. Svojou prácou výrazne
prispela k monitorovaniu stavu znečiste-
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nia východoslovenských tokov a nádrží
a umožnila kvalifikované zásahy do
ochrany a tvorby životného prostredia.
Svoje bohaté skúsenosti z oblasti
analytickej chémie odovzdávala v rámci
výučby (HF TUKE, FBERG TUKE, PF
UPJŠ v Košiciach) formou prednášok
a cvičení, formou diplomových a dizertačných prác, ako aj aktívnych prezentácií
na rôznych domácich i zahraničných odborných podujatiach.
Od roku 1981, až do svojho odchodu
do dôchodku v r. 2000, bola vedúcou oddelenia Analytickej chémie na
Katedre chémie HF TUKE.
Ako členka organizačného výboru sa
podieľala až do roku 2002 na zorganizovaní niekoľkých ročníkov „Slovenskej
spektroskopickej konferencie“, medzinárodného Slovak – Austrian symposium: „Contemporary state and trends
of decomposition methods in analytical
chemistry“, ako aj 4. ročníka významného európskeho vedeckého podujatia
„European Furnace Symposium 2000“.
V rokoch 1985 – 2005 viedla ako predsedníčka odbornú skupinu analytickej
chémie pri východoslovenskej pobočke
Slovenskej chemickej spoločnosti, kde
aj v súčasnosti, ako aktívna dôchodkyňa,
podobne ako v Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, je naďalej členkou.
Pamätám si svoje prvé osobné stretnutie s pani docentkou na pohovore do
zamestnania. Jej gestikulácia, vľúdne
a ľudské jednanie pôsobilo ako ukľudňujúci balzam a vytváralo pocit istej
pohody a rovnováhy. A s týmto pocitom
som ďalšie roky, počas jej pôsobenia na
katedre, chodila do práce (a nielen ja),
už ako súčasť kolektívu „jej“ oddelenia.
Myslím, že hovorím za všetkých, ktorí
ju poznajú, že tak profesionalitou, ako
aj svojou ľudskosťou, snahou pomôcť
a empatiou si dokázala ľudí získať a
vytvárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy nielen na pracovisku. Pani
docentka žije teraz životom aktívnej
dôchodkyne, avšak s katedrou je stále
v kontakte a my sme vždy, keď nás navštívi, poctení jej prítomnosťou.
Milá pani docentka, v mene Vašich
bývalých kolegov Vám prajem všetko
najlepšie, pevné zdravie, pohodu v rodine a radosť z nových zážitkov.
S. Ružičková

        

K životnému jubileu doc.
RNDr. Marty Sališovej,
CSc.
Je potešním pozdraviť
jubilantku,
pani docentku RNDr.
Martu Sališovú, CSc.
a vysloviť jej uznanie
na stránkach nášho
časopisu ChemZi za
vedeckú, pedagogickú
a organizačnú prácu. Verím pritom, že
dosiahnuté výsledky jej úsilia sú a budú
významným podnetom nasledovania a
príkladom najmä pre mladú generáciu
chemikov.
Jej rodiskom je Liptovský Mikuláš
– Okoličné. Vedeckú karieru začala na Katedre organickej chémie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, kde pracovala od r. 1970 ako asistentka a odborná
asistentka a od r. 1993 pracuje ako
docentka organickej chémie. Učiteľské
aktivity jubilantky sú zamerané predovšetkým na prednášky a semináre
z organickej chémie a stereochémie a
na vedenie diplomových prác a školenie doktorandov. Vo svojej vedeckej
práci sa venuje problematike organokovových zlúčenín, hlavne derivátov
ferocénu, stereoselektívnej syntéze
resp. syntéze potenciálnych antiangiogeník. Výsledky jej vedeckej a pedagogickej práce dosiahnuté aj v rámci
projektov VEGA, KEGA, APVV resp.
ESF sú obsiahnuté v 52 publikáciách,
citovaných viac ako 270 krát. Je spoluautorkou 12 skrípt a učebných textov,
mnohoročnou autorkou úloh z organickej chémie pre riešiteľov chemickej
olympiády kategórie A resp. E, ale aj
spoluautorkou prekladu knihy O. B.
Ramsay: „Stereochemistry“. V rokoch
1995-98 koordinovala medzinárodný
projekt Tempus S-JEP-09101-95 „New
Curriculum in Chiral Chemistry“ a v rokoch 2007-2011 je „vice chair“ medzinárodného projektu COST – CM0602
– „Inhibitors of angiogennesis: design,
synthesis and biological exploitation“.
Jubilantka
absolvovala
viaceré študijné pobyty, z nich spomenieme 1-ročný pobyt na Department
of Chemistry, University of Ottawa
(1978-1979) a 1-ročný pobyt na ECPM,
University of Louis Pasteur Strasbourg
(2002-2003). V r. 1972 absolvovala
trojmesačný študijný pobyt na Katedre
organickej chémie MGU v Moskve,
kde sa viackrát vrátila ako účastníčka
výmennej praxe študentov. V rámci
projektu Tempus navštívila univerzity
v Strasbourgu, Liége, Regensburgu,
Tübingene, Eindhovene, Londýne

Jubilanti
a Ríme. V r. 1997 absolvovala krátke
návštevy viacerých univerzít v USA,
ktoré sponzorovala Americká chemická
spoločnosť (ACS).
Osobitné ocenenie si zasluhuje neúnavná dlhoročná práca jubilantky pri
výchove mladej generácie chemikov
- nielen ako vysokoškolskej učiteľky,
ale od r. 1980 aj ako lektorky pre stredoškolských chemických olympionikov.
Zvláštnu pozornosť venuje organizácii
Letných škôl pre úspešných riešiteľov
CHO. S najlepšími sa ako mentorka
niekoľkokrát zúčastnila na úspešných
medzinárodných chemických olympiádach (1998 Melbourn, 2000 Kodaň,
2002 Groningen a v r. 2007 Moskva).
Dlhodobo pracuje ako členka Slovenskej
komisie chemickej olympiády a ako
organizátorka zjazdov slovenských a
českých chemikov. Na tomto mieste vyzdvihujem jej stály záujem o získavanie
študentov za členov SCHS.
Doc. Sališová je členkou Slovenskej
chemickej spoločnosti od r. 1971. Ako
členka predsedníctva SCHS bola v r.
1997 zvolená za I. podpredsedníčku, v
r.1999 za predsedníčku a v r. 2001 za
II. podpredsedníčku SCHS. Z aktivít
jubilantky na tomto poste spomeňme jej
významnú angažovanosť v procese prípravy založenia Asociácie slovenských
chemických a farmaceutických spoločností. Po jej založení bola zvolená za jej
prvú predsedníčku pre funkčné obdobie 2001-2003. V rokoch 2002 - 2004
bola členkou Výkonného výboru FECS
(Federation of European Chemical
Societies). Od r. 2003 je zástupkyňou
SCHS v projektoch ECTN (European
Chemistry Thematic Network), v súčasnosti vo funkcii členky Výkonného
výboru ECTN asociácie.
Odborná a organizačná práca jubilantky bola viackrát odmenená. Je držiteľkou Striebornej medaily Univerzity
Komenského (1998) a Striebornej
medaily Prírodovedeckej fakulty
UK (2005). Za dlhoročný prínos do
Slovenskej chemickej spoločnosti jej
bola udelená Zlatá medaila SCHS
(2006) a Čestné členstvo v SCHS. V
roku 2003 jej Česká společnost chemická udelila Čestné členství – „Za
zásluhy o chemii a Českou společnost
chemickou“. V rámci návštevy USA v
roku 1997 sa stala členkou Americkej
chemickej spoločnosti.
Jubilantka je členkou redakčnej rady
časopisu ChemZi, predtým viac rokov
jeho predchodcu Bulletinu SCHS.
Na záver ešte jeden pohľad na jubilantku. Ľudský. Jej vzťah k ľuďom je
vľúdny a priateľský, rozhovory s ňou
sú vždy príjemné a inšpirujúce. Vážime
si jej záslužnú prácu pri výchove mladej
generácie chemikov.

Dovoľ mi, pani docentka, zaželať Ti do
ďalších rokov všetko najlepšie vo všetkých oblastiach Tvojich záujmov a aktivít.
Prajem Ti veľa radosti z ďalších úspechov
v pracovnom i osobnom živote.
D. Gyepesová

Životné jubileum
profesora RNDr.
Petra Schwendta, DrSc.
Sedemdesiatiny sú
vzácnou príležitosťou
zablahoželať jubilantovi k významnému životnému jubileu, najmä
ak sa ho dožíva pri tvorivej práci. Je to tiež
príležitosť pripomenúť
si významne medzníky v jeho živote.
Prof. Schwendt sa narodil 3. júla 1940
v Trnave, kde tiež v roku 1957 ukončil
stredoškolské vzdelanie. V tom istom
roku začal študovať na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského fyzikálnu
chémiu. Vysokoškolské štúdium ukončil
s vyznamenaním v r. 1962. Kandidátsku
dizertačnú prácu, ktorú robil v rámci internej ašpirantúry na Ústave teórie merania SAV, obhájil v r. 1969. Titul doktora
prírodovedy (RNDr.) získal v r. 1969. Od
r. 1967 pôsobí jubilant na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty
UK, najprv ako odborný asistent, od r.
1988 ako docent a od r. 1998 ako profesor
anorganickej chémie.
Od príchodu na PriF UK sa prof.
Schwendt systematicky zaoberá výskumom zlúčenín vanádu. Najprv to boli
polyvanadičnany, neskôr sa začal venovať peroxokomplexom vanádu(V) pre
ich významné vlastnosti, najmä z hľadiska možnosti ich využitia ako oxidačných katalyzátorov a ako modelových
bioanorganických systémov. V uvedenej
problematike pracuje doteraz. V tejto
oblasti dosiahol viaceré pozoruhodné
výsledky či už ide o syntézy nových
komplexných zlúčenín vanádu s unikátnymi štruktúrnymi vlastnosťami alebo
v oblasti vibračnej spektroskopie, kde
vypracoval konzistentnú interpretáciu
IČ a Ramanových spektier pre oblasť
valenčných vibrácií väzieb s atómom
vanádu. Táto výskumná problematika je
tiež obsahom jeho doktorskej dizertácie,
na základe ktorej získal v r. 1997 vedeckú hodnosť DrSc. z vedného odboru
anorganická chémia.
Prof. Schwendt patrí medzi popredných
odborníkov v oblasti koordinačnej chémie
nielen na Slovensku, ale je uznávaný aj
v zahraničí. Dokumentuje to viac ako 80
pôvodných vedeckých prác, publikovaných v renomovaných časopisoch, ktoré

sú viac ako 350-krát citované. Za najcennejšie ohlasy jeho práce možno považovať
prebratie jeho vedeckých výsledkov do významných svetových monografií a učebníc ako napr. Encyclopedia of Inorganic
Chemistry (J. Wiley, Chichester 1994),
Cotton, F.A., Wilkinson, G., Murillo,
C.S., Bochamnn, M.: Andvaced Inorganic
Chemistry (6th ed. J. Wiley, New York,
1999) a i. O jeho medzinárodnom uznaní
svedčia aj pozvania na prednáškové pobyty ako aj pozvania na prednášky na
medzinárodných konferenciách.
Výsledky jeho vedeckej práce, ako
aj aktivity pri výchove mladých vedeckých pracovníkov sú dôkazom toho, že
prof. Schwendt vytvoril úspešnú vedeckú
školu. Potvrdzuje to je tiež vedecký rast
jeho spolupracovníkov, vyškolenie 10 doktorandov (resp. kandidátov vied) a výsledky grantových projektov, ktorých bol
a doteraz je zodpovedným riešiteľom.
Náš jubilant patrí medzi vynikajúcich
vysokoškolských učiteľov. Svoje pedagogické majstrovstvo získal viac ako 40ročnou sústavnou pedagogickou prácou
na PriF UK. V posledných rokoch to boli
najmä základné a špeciálne prednášky
z anorganickej a bioanorganickej chémie
a spektrálnych metód. Viedol viac ako
40 magisterských a rigoróznych (RNDr.)
prác a ako hlavný garant doktorandského
štúdia z odboru „anorganická chémia“ sa
zúčastňoval aj na výchove mladých vedeckých pracovníkov.
Prof. Schwendt sa zúčastňoval na odbornom živote aj mimo svojho pracoviska, napr. ako člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác
(DrSc.), člen komisie pre obhajoby doktorandských prác (PhD.) z anorganickej
chémie a člen vedeckých rád. Aktívne
sa zapájal aj do práce v Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV, kde pôsobil ako predseda odbornej skupiny pre
anorganickú chémiu. Odborná skupina
pod jeho vedením zorganizovala početné
domáce aj zahraničné odborné podujatia. SCHS viackrát ocenila jeho aktívnu
prácu pre rozvoj chémie: medailou v roku
1991, striebornou medailou v roku 1994
a v roku 2000 mu udelila vysoké vyznamenanie – Zlatú medailu SCHS.
Všetky výsledky, ktoré prof. Schwendt
dosiahol vo vedeckej a pedagogickej
práci sú o to cennejšie, že ich dosiahol
čestný, nesmierne pracovitý, korektný
a tolerantný človek.
Vážený pán profesor, milý Peter, sme
veľmi šťastní, že sme sa s tebou stretávali pri vedeckej a pedagogickej práci
a želáme Ti do ďalších rokov ešte veľa
tvorivých nápadov, spokojnosť v pracovnom i osobnom živote a zdravie.
Ľ.  Žúrková
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Spomienka

Spomíname na doc. Ing.
Tibora Šramku, CSc.
Tibor Šramko sa narodil 9. 8. 1929
v Lučenci, kde chodil aj do školy.
Po maturite na Gymnáziu v Lučenci
v r. 1948 pokračoval v štúdiu na
Chemicko-technologickej fakulte
SVŠT v Bratislave, kde ukončil štúdium v r. 1952
v odbore silikátová chémia.
Po skončení
vysokoškolského štúdia
ostal pôsobiť
na
Katedre
anorganickej
chémie CHTF
v Bratislave
ako asistent.
Spolu s manželkou Alicou
a dvoma deťmi
Tiborom
a
Melitou žil v
Bratislave.
Kandidátsku
prácu obhájil v
roku 1960, habilitovaný bol v r. 1968 a stal sa
docentom. Na Katedre anorganickej
chémie pôsobil celkom 40 rokov,
venoval sa výchove mladých inžinierskych kádrov, v dennom i diaľkovom štúdiu. Za svoje pôsobenie bol
ocenený striebornou a neskôr zlatou
medailou SVŠT.
Jeho pedagogická a publikačná
činnosť je veľmi bohatá. Je autorom osnovy pre študijný odbor
„Potravinárska chémia“, viacerých
vysokoškolských skrípt, mnohých
odborných článkov a publikácií,
najmä v oblasti koordinačných zlúčenín niklu. Spolupracoval s Niklovou
hutou v Seredi, kde sa významne
podieľal na úsporách pri výrobnom
procese. Externe pôsobil na bývalom VÚP v Bratislave, úspešne viedol celkom 7 ašpirantov, je autorom
mnohých recenzií a oponentúr.
Je spoluautorom viacerých učebníc
chémie pre vysoké školy, gymnáziá,
ZŠ i SOU. Vysokoškolská učebnica
„Všeobecná a anorganická chémia“
pod vedením Prof. Gaža, kde bol
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spoluautorom, bola ocenená 3. cenou
Ministerstva školstva. Chémia pre
8. ročník ZŠ vyšla celkom v štyroch
jazykoch: v slovenčine, češtine, maďarčine a poľštine. Vyšla v mnohých
vydaniach, viackrát upravených.
Menovaný sa intenzívne angažoval v oblasti Chemickej olympiády,
kde stál pri jej zrode v r. 1964 a na
jej pôde pôsobí
doteraz. V minulosti pracoval ako autor
a neskôr ako
recenzent úloh
Chemickej
o l y m p i á d y.
Je spoluautorom
návrhu
pravidiel pre
Medzinárodnú
chemickú
olympiádu,
ktoré v podstate
platia
dodnes.
Pre
MCHO
v Bratislave
1977 zabezpečil úlohy praktickej časti, osem rokov bol predsedom KK CHO v Bratislave, neskôr
členom Oblastnej, resp. Krajskej komisie CHO v Nitre a od r. 1996 do
nedávnej minulosti, napriek svojmu
úctyhodnému veku, pracoval ako
člen KK CHO v Trnave, kde sa aktívne podieľal na jej činnosti.
Poznali sme ho ako čestného,
múdreho, svedomitého a galantného
muža, ochotného pomôcť, najmä v
odbornej chemickej problematike, ale
aj v bežnom živote, rád sa podelil o
svoje bohaté odborné i životné skúsenosti.
Za bohatú pedagogickú činnosť a
aktivity spojené s chemickou olympiádou ho KK CHO v Trnave navrhla
na Veľkú medailu sv. Gorazda, ktorú
mal dostať ku Dňu učiteľov 2010.
Žiaľ sa jej nedočkal a dňa 14. marca
2010 nás navždy opustil. Medailu
udelenú in memoriam prevzala jeho
dcéra Melita.
Venujme zosnulému spoločne tichú
spomienku.
I. Hnát

Odišiel Rolf Christian Schulz
V nedožitých
90-tých rokoch,
dňa 13. 7. 2010
prestalo biť srdce
šľachetného človeka prof. Dr. Rolfa
Christiana Schulza
z Johannes Gutenberg Universität
Mainz. Na začiatku 70-tych rokov sa
zaradil k najvýznamnejším, medzinárodne uznávaným pedagógom a vedcom
v oblasti makromolekulovej chémie
v Nemecku. K najvýznamnejším jeho
prácam patria syntézy kopolymérov
s tuhými a elastickými segmentami s
cieľom kontrolovať elasticitu produktu.
Vďaka svojim prácam často vystupoval
na medzinárodných konferenciách
a sympóziách ako pozvaný prednášateľ.
S pocitom vďaky treba pripomenúť,
že bol častým hosťom aj našich podujatí najmä tradičných „Bratislavských
konferencií o polyméroch“. Prichádzal
k nám aj vtedy, keď musel na hraniciach prekonávať nepríjemné osobné
prehliadky.
R. C. Schulz bol aj hlavným organizátorom viacerých významných
vedeckých podujatí, z ktorých treba
pripomenúť celosvetové sympózium
IUPAC Macro78 v Mainzi, ktorého bol
hlavným organizátorom. Aj po rokoch
oceňujeme, že vlastnou iniciatívou zabezpečil finančnú podporu našim účastníkom sympózia. Pre mnohých našich
účastníkov to bola aj prvá príležitosť
po viacerých rokoch sa zúčastniť tak
veľkého medzinárodného podujatia.
Na prof. R. C. Schulza si spomínam
ako na osobnosť vedca s veľmi dobrými ľudskými vlastnosťami, vďaka
ktorým si udržiaval až do odchodu do
penzie odborné aj priateľské vzťahy aj
s mnohými našimi spolupracovníkmi
cele desaťročia. Už ako penzista sa zastavil pri plavbe po Dunaji v Bratislave,
aby sa mohol s stretnúť s členmi OS
Polyméry.
Prof R. C. Schulz ostane v našej pamäti ako vzor vedca - pedagóga, ktorý
prispel k rastu a prenikaniu výsledkov
pracovníkov Ústavu polymérov SAV
do sveta.
Česť jeho pamiatke.
E. Borsig
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38. ROČNÍK VEĽTRHU CHEMICKÉHO, PLASTIKÁRSKÉHO,
GUMÁRENSKÉHO A PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU
38TH CHEMICAL, PLASTIC, RUBBER AND PAPER INDUSTRY
TRADE FAIR

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.

Česká republika
Slovensko

Tel.: +420 246 003 200
Tel.: +421 02/555 71 562
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sigma-aldrich.com
12357--SIGMA--inz-ascentis--02.indd 1

3.12.2009 9:41:02

$"3QMBTU

6. ROČNÍK VEĽTRHU PLASTOV, GUMY A KOMPOZITOV PRE
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
6TH TRADE FAIR OF PLASTIC, RUBBER AND COMPOSITES FOR
AUTOMOTIVE INDUSTRY

12. - 14. 4. 2011

