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Editorial

Rok chémie 2011 skončil a pokračuje opäť
Každodenná chémia

V tomto zimnom čísle ChemZi
bilancujeme uplynulý rok. Bol to
Medzinárodný rok chémie, IYC, významný signál pre spoločnosť, aby
sme, my chemici, chémiu dostali do
povedomia celej spoločnosti, ako neodmysliteľnú súčasť moderného bytia.
Myslím, že sme v tomto snažení boli
celkom úspešní, ako si nakoniec môžete prečítať na nasledujúcich stránkach
ChemZi. Aktivity mali rôzne podoby,
počiatkom bolo oficiálne otvorenia IYC
v Paríži. Naším malým medzníkom na
Slovensku bolo oživenie Incheby v podobe Chemistry Slovakia 2011. Akcia
Voda – globálny experiment zaujal a na
Slovensku mal najvyššiu odozvu na
svete v prepočte na počet obyvateľov.
Pamätným krokom bolo vydanie slovenskej známky pri príležitosti IYC.
Vyvrcholením bol náš spoločný, už 63.

Zjazd chemikov, kde otváracie slovo
nemal nikto menej významný ako samotná prezidentka celosvetovej chemickej organizácie IUPAC, prof. Nicole
Moreau. Tento rok nás tak opäť veľa
naučil. Taktiež nám veľa vzal, keď nás
opustili významné osobnosti slovenskej
chémie prof. Belluš a prof. Macho.
Avšak dúfam, že nám zasa aj veľa dal,
prostredníctvom Štrukturálnych fondov
Európskej komisie cez agentúru ASFEU
sa vybavili desiatky laboratórií s novou
perspektívou výskumného rastu.
A tak hľadiac do budúceho roku, pripravujme pre Vás sľubované 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.
A len pre upresnenie, ak máte
záujem dostávať tento časopis
ChemZi bezplatne, stačí poslať
email s Vaším menom a Vašou poštovou adresou na emailovú adresu
velic@ilc.sk

A malá zmena na záver. Doteraz
používané PSČ 812 37 od 1. februára
2012 bude nahradené novým. Prečo?

Staré PSČ je smerovacím číslom a číslo
P.O. Boxu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Najčistejšie a najpriechodnejšie riešenie bolo zriadenie
nášho P.O. Boxu a súčasne pridelenie
tentokrát naozaj nášho PSČ SCHS a to
812 15. A na úplný záver Vám prajem
príjemné čítanie a listovanie nášho časopisu a budeme Vám veľmi povďační,
ak nám naďalej budete posielať Vaše
príspevky, ktoré vždy radi uverejníme.
A na úplný záver záverov, aktuálne si
prajem, aby “NEZVÍŤAZILI GORILY
V NÁS”.
D. Velič
Rád by som tiež v mene Slovenskej
chemickej spoločnosti, vyzval jej
členov o zaplatenie členského
príspevku na rok 2012 osobne na
sekretariáte SCHS, Radlinského 9,
1. posch., č. dv. 1111 v čase úradných hodín alebo cez
- internet banking na účet SCHS
Číslo účtu: 121632012
Kód banky: 0200
Končt. symbol: 0308
Variabilný symbol: rok alebo
roky nezaplateného členského
Správa pre prijímateľa: meno
a priezvisko
8 EURO členské pre riadneho
člena
3 EURO členské pre študentov
a dôchodcov, aj čestných členov
3 EURO zápisné
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Priemyselný profil

Dynamitka, Dimitrovka, Istrochem
Od roku 1873 – dokedy?
(časť druhá)

2. Od 2. svetovej vojny
do r. 1989

P

rvou veľkou povojnovou investíciou bola výstavba Závodu
mieru, ktorý mal slúžiť výrobe
viskózového hodvábu, v starom
objekte Vistra zostala výroba viskózovej
striže. Stavba trvala od roku 1947 do r.
1951, podľa projektu architekta Karfíka.
Pôvodne tu mala byť inštalovaná najmodernejšia americká technológia (f.
Kohorn); keďže medzičasom sa k moci
dostali komunisti a začalo obdobie studenej vojny, USA uvalili embargo na
ďalšie dodávky technológie. Chýbajúce
časti zariadení napokon dokázal vyrobiť strojársky cech Dynamitky, čo bol
z technického hľadiska pozoruhodný
výkon.
Už pred spustením Závodu mieru
bola v areáli 5. cechu dokončená nová
prevádzka sírouhlíka, ktorého spotreba
zahájením novej výroby viskózy adekvátne stúpla.

Obr. 5: Závod Mieru, archívny záber
(60-te roky 20. storočia)

Pokračovalo sa vo výrobe kyseliny
sírovej a ďalších anorganických produktov, hnojív, priemyselných trhavín
pre civilné účely; vojenský sektor sa
neobnovil. Na výrobu vojenských výbušnín vláda zriadila nový muničný
závod Chemko v Strážskom (v r. 1952),
strategicky umiestnený v hlbokom zázemí blízko východných hraníc republiky. Ako odštepný závod Dimitrovky
vzniká v r. 1958 v Šali tzv. Dusikáreň,
čoskoro premenovaná na Duslo.
Popri rozširovaní tradičných technológií sa však v znárodnenej DynamitkeDimitrovke začali rozvíjať i dve nové
odvetvia zásadného významu. Jednak
šlo o prostriedky ochrany rastlín – in-
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sekticídy,
fungicídy,
herbicídy atď., jednak
o gumárenské chemikálie a ďalšie prísady do
plastov ako napr. antioxidanty. Obe odvetvia
zahŕňajú skôr malotonážne, komplikovanejšie výroby zväčša organickej chémie, vedúce
k produktom s relatívne
vysokou pridanou hod- Obr. 6: Závod Mieru v súčasnosti, pohľad z výškovej budovy
Lakeside Park. V pozadí ZSE.
notou. Budovanie týchto
výrob kládlo rastúce nána zavádzanie náhradných, menej zároky na výskum a vývoj, čo viedlo ku
vadných technológií, a tak bola roku
vzniku výskumných oddelení, ktorých
1970 v severovýchodnom okraji areálu
spletitými transformáciami vznikol
spustená rozsiahla prevádzka na výnapokon dnešný VUCHT (Výskumný
robu polypropylénovej striže a neskôr
ústav chemickej technológie).
i vlákien (POP), ako rozšírenie výroby
Samotná výroba prebiehala v „budosyntetických vlákien (dovtedy len na
vateľských“ 50-tych rokoch v tvrdých
báze viskózy). Prevádzka POP nebola
podmienkach, neraz pripomínajúcich
v pravom zmysle slova chemickou výtrestanecký tábor. Pre ilustráciu pomerobou, keďže spracúvala polypropylérov, vtedajšie zákony umožňovali podnový granulát zo Slovnaftu.
niku neakceptovať výpoveď zo strany
V 60-tych rokoch, po výbuchu r. 1959,
zamestnanca. Niektoré prevádzky zabola zásadne modernizovaná technolómestnávali väzňov, vrátane politických.
gia priemyselných trhavín (injektorová
Namáhavá a nezdravá práca, spojená
nitrácia a kontinuálna výrobná linka
s nárastom exhalátov do mestského ovzšvédskej firmy Nitro Nobel). Tým sa
dušia a únikom toxických chemikálií do
podstatne zvýšila bezpečnosť tejto kľúpôdy a podzemných vôd sa podpísali na
čovej výroby podniku.
verejnej mienke. Chemická fabrika sa
Na sklonku socialistického režimu
stala symbolom ekologickej pohromy.
predstavovala Dimitrovka ešte stále
Tu kdesi sú korene čoraz napätejších
hrozbu pre životné prostredie; Závod
vzťahov medzi mestom a podnikom.
mieru, s charakteristickým hrubým koSpráva oboch subjektov bola síce v rumínom, do ktorého ústili odsávačky
kách tej istej štátostrany, ale konflikt
zo zvlákňovania viskózy, zamoroval
záujmov tlel pod povrchom. Tým viac,
mestské ovzdušie výparmi sírouhlíka;
že v priebehu 20. storočia sa Bratislava
ďalšie exhaláty sa šírili z výrob prírozrástla i do okolia závodu.
sad a agrochemikálií. Výroba superfoVzhľadom na strategický význam pre
sfátu a granulovaného viaczložkového
štát, mala fabrika v prvých desaťročiach
hnojiva (GVH) zasa vypúšťala kyslé
navrch. V sedemdesiatych rokoch však
plyny ako fluorovodík, nitrózne plyny
už musela pristúpiť na niektoré koma práškové úlety. Väčšina prevádzok
promisy, tým viac, že pozíciu mesta pobola morálne i fyzicky zastaralá; stále
silnilo vyhlásenie za Hlavné mesto SR.
menej prostriedkov sa vynakladalo na
A tak boli roku 1975 v Dimitrovke odnevyhnutnú údržbu. Tesne pred rokom
stavené staršie výrobne kyseliny sírovej
1989 bola odstavená výrobňa organofoz pyritu Oleum I a Oleum II, čo bolo
sfátového insekticídu Metation; okrem
možné vďaka prevádzke novej výrobne
havarijného stavu i kvôli problémom
na báze síry z Poľska. Zanikla i produks odbytom, orientovanom na ruské trhy.
cia kyseliny chlórsulfónovej. V roku
Posledná relevantná investícia na území
1977 sa zrušila ekologicky i požiarne
závodu bola a dodnes zostala stavba
vysoko riziková výroba sírouhlíka (odnovej prevádzky gumárenských chemivtedy sa dováža), a o rok neskôr výroba
kálií (tzv. nový Sulfenax) vo východnej
viskózovej striže v objekte Vistra. V tej
časti areálu, blízko bývalej Vistry. Išlo
dobe ešte existovala snaha i prostriedky

OK
Priemyselný profil
o výkonnejšiu náhradu starej výrobne na
5. cechu, určenej na zrušenie. Súčasťou
novej prevádzky je kontinuálna linka
na výrobu kľúčového medziproduktu
2‑merkaptobenztiazolu (Kaptaxu) z anilínu, sírouhlíka a síry, ktorá patrí medzi
najväčšie výrobne tejto chemikálie na
svete. So stavbou sa začalo v r. 1987, do
prevádzky bola uvedená až po zmene
režimu roku 1992.

3. Po roku 1989
Po páde totality sa názov továrne zmenil na neutrálne znejúci Istrochem. Pod
novým názvom však už len pokračuje
fáza postupného úpadku. V priebehu
deväťdesiatych rokov boli zastavené
ekologicky neúnosné prevádzky ako
Závod mieru, hnojivá. Plošná likvidácia
5. cechu bola potrebná vzhľadom na
blízkosť k obytným štvrtiam; tým však
zanikli výroby aditív do plastov okrem
zmieneného Sulfenaxu. Postupné odstavenie výrob prípravkov na ochranu rastlín sa nedá zdôvodniť len nedostatkom
odbytu, keďže viaceré zrušené produkty
boli odvtedy na náš trh dovážané. Demontovaná bola tiež relatívne moderná

Obr. 7: Z výroby sírouhlíka na 5. cechu –
destilačné zariadenie (archív, okolo r.1970).

prevádzka kyseliny sírovej.
Po prechodnej dobe, keď podnik fungoval ako štátna akciová spoločnosť,
bol v roku 1996 privatizovaný spoločnosťou Chemické závody Bratislava.
Spôsob privatizácie za Mečiarovej vlády
bol súdne napadnutý po voľbách v r.
1998; noví vlastníci museli podnik vrátiť Fondu národného majetku. Od FNM
odkúpil fabriku v r. 2002 český miliardár
slovenského pôvodu Andrej Babiš, majiteľ koncernu Agrofert, ovládajúceho
podstatnú časť českého chemického
priemyslu; na Slovensku odvtedy získal

i podnik Duslo Šaľa. Tým sa začína zatiaľ posledná etapa v histórii niekdajšej
Dynamitky. Iróniou osudu, kým Duslo
bolo pri svojom založení odštepným
závodom Dimitrovky, Istrochem sa v rukách Agrofertu stal na základe fúzie v r.
2006 už len odštepným závodom Dusla.
V dobe Babišovho príchodu funguje
v podstate už len výroba priemyselných trhavín a prevádzka Sulfenaxu.
Niekoľko zachovalejších objektov
v rozsiahlom fabrickom areáli bolo
daných do prenájmu cudzím firmám.
Väčšinou sa však príchodziemu skytá
pohľad na chátrajúce, prázdnotou zívajúce výrobné haly, zrúcaniny, ktorých osudom je zrejme demolácia.
Desaťročiami chemických výrob silno
kontaminovaná pôda by si pred alternatívnym využitím žiadala hĺbkovú
asanáciu.
Aké priority sledoval nový majiteľ kúpou Istrochemu, ťažko povedať; zrejme
mu išlo najmä o prevádzku Sulfenax.
Keďže ju nebolo možné rozobrať a preniesť do Dusla, výroba zatiaľ funguje na
pôvodnom mieste v Istrocheme.
Prevádzku priemyselných trhavín
Babiš v r. 2008 predal českej štátnej
firme Explosia Pardubice-Semtín, nechal
si len pozemok. Hoci produkcia šla na
odbyt, Explosia už v nasledujúcom roku
oznámila, že výroba v Istrocheme sa ruší
ako nerentabilná, a zamestnanci budú
prepustení. V odborných kruhoch prevláda názor, že sa Explosia potrebovala
zbaviť konkurenta na trhu. Po predaji
zásob tak od roku 2010 stojí už aj areál
trhavín opustený, ako väčšina fabriky
naokolo. Po takmer 140 rokoch, s prestávkou v medzivojnovom období, tak
skončila kmeňová výroba bratislavskej
Dynamitky (zrejme definitívne), iróniou
osudu opäť v prospech tej istej konkurenčnej spoločnosti. Opäť sa núka otázka:
mohlo to dopadnúť inak? Samotná výroba výbušnín na území mesta môže byť
vnímaná ako nebezpečná, ale faktom je,
že od zavedenia švédskej technológie tu
za takmer polstoročie nedošlo k vážnejšej nehode. Na rozdiel od Explosie, kde
došlo k tragickému výbuchu i v apríli
2011, práve v analogickej výrobni trhavín dynamitového typu.
Čo dodať na záver tohoto historického prehľadu? Asi najväčšou škodou
je zrušenie výrob aditív do plastov s
výnimkou Sulfenaxu a zrušenie ochrany rastlín. Hoci vzhľadom na stav
prevádzok by boli potrebné rozsiahle
investície, práve sofistikované výroby
s menšími nárokmi na tony surovín
a energiu, zato s potrebou kvalifikovaných odborníkov, ktorých bratislavské

zázemie ponúka dosť, mohli mať v Istrocheme veľkú budúcnosť. Nestalo sa.
Pod zánik fabriky sa nepochybne
podpísalo niekoľko faktorov. Nielen
u nás má chemická výroba problémy
s odbytom; na svetové trhy sa tlačí
lacná konkurencia čínskych a indických
výrobcov, a popredné svetové firmy
stavajú dcérske závody práve v týchto
krajinách. Ale úpadok Dynamitky začal
oveľa skôr. Nátlak orgánov mesta na
zrušenie chemickej výroby v lokalite po
dlhoročných zlých skúsenostiach s ekológiou je len jednou z príčin dnešného
stavu. Porovnanie s vyspelými kraji-

Obr. 8: Výrobňa kyseliny sírovej a ólea;
v pozadí vľavo prevádzka Sulfenax vo
výstavbe (autor, 1991).

nami hovorí pritom jasne: napríklad vo
švajčiarskom „hlavnom meste chémie“
Basel (Bazilej) sú chemické prevádzky
v priamom susedstve mesta (Novartis,
Syngenta, Hoffmann-La Roche a i.).
Otázkou je teda zvládnutie technológií
na bezpečnej a ekologickej úrovni, nie
chemická výroba ako taká. Práve bývalá bazilejská firma Ciba‑Geigy mala
podobný výrobný program: ochranu
rastlín a chemické špeciality. Otázka, či
by akurát Ciba alebo iná západná firma
mala záujem kúpiť Istrochem, už dávno
nie je aktuálna. Za Mečiarovej vlády sa
uprednostnila privatizácia v prospech
„domácej kapitálotvornej vrstvy“, čoho
dôsledky vidieť ešte dnes. Popri obavách z ekológie a celosvetovej kríze
odvetvia sa tak na postupnom zániku
Dynamitky podpísali aj „slovenské
špecifiká“. Je to zánik bez náhrady,
a z hľadiska priemyselného vývoja krajiny strata, ktorú si málokto z verejnosti uvedomuje. Hoci sa tu v minulosti
zvládli náročné chemické technológie,
zrazu akoby sme nemali na viac, než
byť krajinou montážnych dielní a logistických skladov.
Prehľadu niektorých výrob a výrobkov Dynamitky budú venované budúce
pokračovania. A tiež úlohe vedy a výskumu, bez ktorých žiadne odvetvie
dlhodobo nemôže zostať konkurencieschopné.				
T. Dérer
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Predúprava slamy a jej vplyv na redukujúce
sacharidy nachádzajúce sa v hydrolyzáte
Lenka BLINOVÁ1, Maroš SOLDÁN1
1 Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Ústav bezpečnostného a environmentálneho
inžinierstva, Botanická 49, 917 24 Trnava, e-mail: lenka.blinova@stuba.sk

J

ednou z najväčších výziev pre
Európu aj svet 21. storočia sú
nie len princípy a ciele trvalo
udržateľného rozvoja postupne
prenikajúce do každodenného života,
ale aj uspokojovanie potrieb súčasnej
generácie bez ohrozenia obdobných
potrieb budúcich generácií.
Súčasná energetická situácia vo
svete, politická nestabilita, zmenšujúce
sa svetové zásoby fosílnych palív, neustále zvyšujúce sa ceny ropy a negatívne
dopady využívania fosílnych palív na
životné prostredie nás nútia zamyslieť
sa nad budúcnosťou energetiky. Jedným
z hlavných problémov súčasnosti nie
je to, že sa využíva energia, ale to ako
sa energetické zdroje spotrebovávajú
a hlavne vyrábajú. Keďže ľudstvo nevyhnutne potrebuje k svojej existencii
energiu, musí hľadať zdroje, ktoré budú
trvať naveky. Všetky tieto, aj ďalšie skutočnosti spôsobili intenzívny záujem o
alternatívne zdroje energie, medzi ktoré
bezpochyby patria aj biopalivá (napr.
bioetanol, biometanol, bioplyn).
Výroba bioetanolu
Suroviny na výrobu bioetanolu sa
všeobecne rozdeľujú na cukornaté,
škrobnaté a lignocelulózové (obsahujú
celulózu, hemicelulózu a lignín) [1].
Už pri pestovaní fytomasy je dôležité
vedieť, na čo sa bude využívať, pretože na kvalitu použitých surovín pre
potravinársky priemysel sa kladú iné
požiadavky ako na suroviny využívané
pre výrobu bioetanolu. Pri výrobe je
dôležité, aby sa dosiahol maximálny
výťažok bioetanolu pri maximálnom
využití zložiek vstupnej suroviny a pri
minimálnej produkcii vedľajších produktov [2].
Technológia výroby bioetanolu závisí od použitej vstupnej suroviny a jej
štruktúry. Pri výrobe bioetanolu z cukornatých surovín môžu byť sacharidy
fermentované priamo na bioetanol, zatiaľ čo pri výrobe zo škrobnatých surovín je potrebný enzymatický rozklad
škrobu na skvasiteľné jednoduchšie sacharidy [3]. Výroba bioetanolu z lignocelulózových surovín je v porovnaní
s výrobou z cukornatých a škrobna-
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destilácie a adsorpcie [8]. Okrem týchto
tých surovín oveľa náročnejšia, pretože
hlavných činností si výroba bioetanolu
z lignocelulózy (hexózy, pentózy) je pomerne náročné získať fermentovateľné
vyžaduje aj spracovanie vedľajších produktov, ktoré vznikajú pri výrobe.
sacharidy [4].
Prvým krokom celého procesu výroby
Experimentálna časť
bioetanolu z lignocelulózovej fytomasy
je predúprava vstupnej suroviny (predCieľom experimentov je overiť možhydrolyzačná úprava), ktorej cieľom
nosti využitia rôznych typov predúprav
je zmeniť vlastnosti materiálov takým
(strihanie, lámanie, mletie; ultrazvuk;
spôsobom, aby boli pripravené zabezhydrotermálna predúprava) a kyslej
pečiť maximálne účinky mikrobiálneho
hydrolýzy pri rôznych podmienkach pre
rozkladu, t.j. dosiahnuť maximálne odurýchlenie hydrolýzy lignocelulózovej
fytomasy, respektívne pre zvýšenie výstránenie lignínu a hemicelulóz a tým
zvýšiť jeho pórovitoť (resp. vnútorný
ťažnosti sacharidov (stanovených ako
povrch) [5], zlepšiť ich stráviteľnosť a
redukujúce sacharidy + ich degradačné
produkty – ďalej len redukujúce sachatým zabezpečiť jej jednoduchšie spracovanie [6], zvýšiť výťažky jednoduridy) z hydrolyzátu, ktorý sa použije pre
chých sacharidov [7], pričom každý typ
fermentačnú výrobu bioetanolu.
predúpravy má rôzny vplyv na celulózu,
Na analýzu sa použila slama pšenice
ozimnej, odroda Bardotka, ktorá bola
hemicelulózu a lignín [6].
Pri predúprave sa môžu používať
siata v roku 2009, zozbieraná v roku
rôzne chemické látky, veľmi kyslé až
2010 a následne uskladnená v stohu.
veľmi alkalické prostredie s rôznym
Táto slama bola poskytnutá PD Siladice,
konečným efektom na surovinu. Nielen
z parcely v Dolných Zeleniciach. Po
pri predúprave, ale aj v procese hydroodobratí slamy zo stohu bola upravená
lýzy vznikajú okrem fermentovateľných
strihaním na rozmery 40 – 100 mm
sacharidov aj ďalšie vedľajšie produkty
a následne uskladnená v igelitových
s potenciálnym inhibičným vplyvom
taškách pri izbovej teplote. Zloženie
na produkčné mikroorganizmy, napr.
pšeničnej slamy je uvedené v nasledufurfuraly v kyslom prostredí, feruláty a
júcej tabuľke.
acetáty v prostredí
Lignín
Sušina
Celulóza
Popol
zásaditom [8].
nerozpustný
rozpustný
Ďalším krokom
96,16 % 44,38 %
22,07 %
2,56 %
5,1 %
výroby bioetanolu Tab. 1 Chemické zloženie slamy pšenice ozimnej, odroda
je hydrolýza, pri Bardotka
ktorej sa celulóza
štiepi na jednotlivé molekuly glukózy,
Obsah hemicelulózy nebol stanovoa to buď enzymaticky použitím cevaný, ale podľa literárnych údajov je
lulázového preparátu, alebo chemicv rozmedzí 24 – 34 %. Zvyšok tvorí pokou cestou účinkom kyseliny sírovej
pol a látky, ktoré môžu byť extrahovaalebo inej kyseliny. Súčasne dochádza
teľné vodou, zmesou etanolu a benzénu
aj k rozkladu hemicelulóz na zmes
a 1 %-ným roztokom NaOH. V porovštrukturálnych monosacharidov. Takáto
naní s ostatnými autormi [9, 10] môžu
zmes sacharidov získaná hydrolýzou je
byť zapríčinené rozdiely v stanovených
následne fermentovaná na bioetanol.
obsahoch hlavných zložiek slamy pšePred samotnú fermentáciu sa často zaranice ozimnej rôznymi vplyvmi, medzi
ďuje ešte proces detoxikácie inhibítorov
ktoré patrí napr. odroda slamy, klíma,
vznikajúcich v procese predúpravy a
biotop, podložie a iné.
hydrolýzy, ako sú slabé organické kysePšeničná slama bola upravená striliny, deriváty furánu a fenolické látky.
haním, lámaním a následne mletím za
Posledným krokom výroby je izolácia
sucha, rozdelená na frakcie ≤ 1 mm, 1
bioetanolu z média, ktorú možno rea– 12 mm, 15 – 30 mm a následne bola
lizovať destiláciou, príp. kombináciou
hydrolyzovaná H2SO4 podľa [11]. Na
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hydrotermálnu predúpravu sa použil
obehový termostat (JULABO ED s nerezovým kúpeľom, výkon zohrievacieho telesa 2 000 W) a autokláv podľa
[11]. Pri predúprave ultrazvukom podľa
[12] sa na predúpravu sa použila ultrazvuková vanička (Ultrasonic Cleaner
- YJ5120-1, kmitočet 40 KHz). Po
predúprave a hydrolýze slamy sa
v získanom hydrolyzáte stanovovala
koncentrácia redukujúcich sacharidov.
Výsledky a diskusia
Metódy možných typov predúprav
sú zložité a tiež je zložitá aj štruktúra
lignocelulózových materiálov. Keďže
účinok predúpravy týchto materiálov závisí od samotných podmienok
procesu predúpravy, mala by byť táto
prispôsobená na konkrétne chemické
a štruktúrne zloženie rôznych zdrojov
lignocelulózovej fytomasy [13].
Podľa literárnych zdrojov je známe,
že mletím sa má zabezpečiť zmenšenie veľkosti častíc fytomasy a zníženie
stupňa kryštalinity celulózy s cieľom
zvýšiť špecifický povrch a znížiť stupeň
polymerizácie. Po predúprave by mala
byť celulóza uvoľnená z lignocelulózového komplexu na to, aby pri následnej
hydrolýze mohli byť tieto zložky lignocelulózy premenené na jednoduché fermentovateľné sacharidy. Podľa [14],
viacero autorov navrhuje, aby zníženie
veľkosti častíc bolo štandardným procesom pred ďalšími typmi predúpravy.
Z výsledkov podľa [15], kde po mechanickej predúprave pšeničnej slamy
na veľkosti častíc < 0,18 mm; 0,18
– 0,85 mm a 0,85 – 2 mm a následnej
kyslej hydrolýze bol sledovaný vplyv
veľkosti častíc na množstvo glukánu,
xylánu, lignínu a obsahu popola, sa so
zväčšujúcou sa veľkosťou častíc zvyšuje aj množstvo glukánu a xylánu. V
tomto prípade sa maximá dosiahli pri
časticiach 0,85 – 2 mm a nie pri najmenších časticiach.
Pri nami daných podmienkach sa
koncentrácie redukujúcich sacharidov
v hydrolyzáte pohybovali v rozmedzí
29,53 – 32,26 mg g–1 sušiny slamy.
V našom prípade sa tiež nedosiahli
vyššie koncentrácie pri najmenších časticiach (≤ 1 mm) [11], čo možno pozorovať aj v prípade sledovania množstva
glukánu a xylánu.
Pôsobenie ultrazvuku na slamu s rôznou veľkosťou častíc je hodnotené pre
svoju schopnosť zabezpečiť oveľa ľahšiu hydrolyzovateľnosť upravovaných

materiálov prostredníctvom zväčšenia
kontaktnej plochy povrchu a narušením
kryštalinity.
Pri tomto type predúpravy boli získané koncentrácie redukujúcich sacharidov v rozmedzí 23,35 – 33,86 mg g–1
sušiny slamy. Berúc do úvahy hodnoty
koncentrácií redukujúcich sacharidov
získaných pri vzorke bez predúpravy ultrazvukom, možno z našich výsledkov
vyvodiť záver, že ultrazvuk pôsobil pozitívne iba v 4-och z 18-tich prípadov.
Taktiež možno zhodnotiť vplyv veľkosti častíc v kombinácii s predúpravou
ultrazvukom a to, že vyššie koncentrácie redukujúcich sacharidov sa získali
pri časticiach ≤ 1 mm [12].
Na základe štúdií, v ktorých bol pozorovaný vplyv predúpravy ryžových
šupiek ultrazvukom s následnou enzymatickou hydrolýzou [16], predúpravy
ryžovej slamy s kombináciou predúprav
pomocou H2SO4, ultrazvukom a následnou enzýmovou úpravou [17], predúpravy odpadových vlákien palmového
ovocia pomocou ultrazvuku a následnou
kyslou hydrolýzou [18], v žiadnom prípade nedošlo účinkom ultrazvuku k zníženiu výťažnosti sacharidov, glukózy, či
xylózy v porovnaní s výsledkami, ktoré
sa dosiahli pri nami daných podmienkach predúpravy ultrazvukom a následnej kyslej hydrolýze.
Hydrotermálna predúprava sa podľa
[19, 20] zvyčajne vykonáva pri teplote 150 – 220 °C, avšak v našich
podmienkach bolo možné zabezpečiť
maximálne teploty iba 113 °C ± 3 °C
(tlak 150 kPa). Preto bolo cieľom zistiť,
či a ako zvýšený tlak/teplota vplýva na
koncentrácie redukujúcich sacharidov
uvoľnených zo slamy.
S cieľom predísť mechanickej predúprave pšeničnej slamy na čo najmenšie častice (0,05 – 0,6 mm) bolo cieľom výskumu Maache-Rezzouga nájsť
vhodné podmienky predúpravy pri zvýšenom tlaku/teplote na získanie vyšších
výťažkov glukózy. Na to, aby sa pri
časticiach 1 – 8 mm dosiahli aspoň také
výťažky ako pri najmenších časticiach,
postačuje hydrotermálna predúprava pri
tlaku 700 kPa a čase 15 min [21].
Pri hydrotermálnej predúprave boli
koncentrácie redukujúcich sacharidov
v rozmedzí 37,75 – 44,27 mg g–1 sušiny
slamy. Z výsledkov možno konštatovať,
že na dosiahnutie vyšších výťažkov
sacharidov nie je nutné predupravovať
slamu na menšie častice, pretože pri
slame ≤ 1 mm a 15 – 30 mm sa použitím
tlaku 150 kPa dosiahli približne rovnaké

koncentrácie [11]. Týmto teda odpadá
potreba mechanickej predúpravy slamy
až na častice ≤ 1 mm, čo má za následok
úsporu spotreby energie pri mletí.
Pri kyslej hydrolýze za zvýšeného
tlaku/teploty sa uvoľnilo 4 – 5 krát viac
redukujúcich sacharidov ako pri kyslej
hydrolýze pri atmosférickom tlaku. Pri
hydrolýze za zvýšeného tlaku/teploty
sa koncentrácie redukujúcich sacharidov pohybovali v rozmedzí 129,72
– 167,24 mg g–1 sušiny slamy. V tomto
prípade možno opäť konštatovať, že
sa nevyžaduje mechanická predúprava
slamy až na častice ≤ 1 mm, pretože
vyššie tlaky/teploty pôsobili lepšie na
väčšie častice [11].
Použitie zriedenej kyseliny sírovej
(0,5 – 1,5 %, w/w) s následnou enzymatickou hydrolýzou testoval aj Sun
a Cheng (2005). Vstupnú surovinu,
slamu raže, upravovali kyslou hydrolýzou v autokláve pri teplote 121 °C
a čase 30, 60 a 90 min, pričom získali
od 130-230 mg g–1 slamy redukujúcich
sacharidov [22].
Porovnateľné výsledky v rozmedzí
129,72 – 167,24 mg g–1 sušiny sme získali aj pri našich meraniach a daných podmienkach, kedy však za kyslou hydrolýzou nenasledovala enzymatická úprava.
Záver
Cieľom predúpravy lignocelulózovej
fytomasy je okrem iného zlepšiť tvorbu
sacharidov alebo schopnosť tvoriť ich
v priebehu následnej hydrolýzy s zabrániť degradácii alebo strate sacharidov.
Z dosiahnutých výsledkov možno vyvodiť záver, že najvyššie koncentrácie
redukujúcich sacharidov sme získali pri
kyslej hydrolýze uskutočnenej pri zvýšenom tlaku/teplote, kedy sa zo slamy
uvoľnilo 4 – 5 krát viac redukujúcich
sacharidov ako pri hydrolýze uskutočnenej pri atmosférickom tlaku.
Je však potrebné podotknúť, že vzhľadom k použitej metóde stanovenia redukujúcich sacharidov môžu naše hodnoty
koncentrácií redukujúcich sacharidov
skresľovať niektoré degradačné produkty sacharidov, ktoré vykazujú redukujúce vlastnosti.
Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci operačného programu
Výskum a vývoj pre projekt: „Hybridný
elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie
obnoviteľných zdrojov energie“ (ITMS
26220220056), spolufinancovaný zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Literatúra na emaile autorov.
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Terminológia v oblasti analytických
chemických meraní
Ján Labuda, Pavol Tarapčík, Ján Garaj, Milan Hutta
Potreba komunikácie a dorozumenia
sa v podmienkach globalizácie výkonu
chemických meraní a skúšok ako aj
prezentácie ich výsledkov je mimoriadne aktuálnou a významnou práve v
oblasti analytickej chémie, ktorá je tiež
podstatnou zložkou pri chemických
meraniach. V ostatnom čase pribudlo
niekoľko významných medzinárodne
prijatých a platných dokumentov,
ktoré opätovne aktualizujú zaužívané
alebo nanovo zavádzajú novšie metrologické koncepcie a pojmy v oblasti analytických chemických meraní.
Jednou stránkou tejto problematiky je
medzinárodný konsenzus vo formulácii pojmov a druhou stránkou je ich
pochopenie, preklad a používanie.
Mnoho pojmov pri komunikácii
o svojich meraniach chemici používajú na základe zaužívaných tradícií.
Tieto tradície sa v experimentálnych
vedách prirodzene líšia, na styku experimentálnych oblastí chémie a iných
odborov vedy a techniky sa tieto odlišnosti prejavujú v nejednotnosti používania pojmov. Spoločný základ meraní
– metrológia by mal pojmový aparát
zbližovať. Istá nejednotnosť odborného jazyka je aj v rámci jedného
vedného odboru. Na jazyk vplýva aj
jeho prirodzený vývoj, vznik nových
slov preberaním a modifikáciou slov
z iných jazykov alebo naopak zánikom
alebo posunom významu slova.
Väčšina chemikov rozumie pojmom
v tejto oblasti, určite chápe napríklad
rozdiel medzi analytickou chémiou
a chemickou analýzou, rozdiely medzi analýzou, dôkazom, stanovením,
identifikáciou, skúškou a podobne, ale
často sa tieto pojmy používajú neopatrne a nedôsledne.
Pri analýze meriame nejakú veličinu, teda nemeriame vzorku ani nemeriame analyt, ale meriame napríklad
jeho koncentráciu vo vzorke (priamo
resp. v skúšobnom roztoku pripravenom zo vzorky). Identifikáciou zistíme
čo neznáma látka je, skúškou potvrdíme, že materiál zodpovedá predpokladu (napríklad o identite látky), dôkazom zistíme prítomnosť látky (iónu,
funkčnej skupiny) v nejakom mate-
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riáli. V oblasti kvantitatívnych meraní je podobná situácia aj s pojmami
„chyba“, „odchýlka“, „neistota“.
Prirodzený vývoj jazyka prináša
nové výrazy, ktoré sa postupne prijímajú/kodifikujú – napríklad pojem
„vychýlenie“ sa bežne prijal vo forme
anglického „bias“ a vstúpil tak aj do
normových dokumentov a prijal sa do
praktického používania. Existujú aj
prípady, kde slovenský ekvivalent neexistuje a cudzí výraz je jednoznačne
akceptovaný, napríklad „drift“ - pomalá zmena meraného signálu v čase.
Niekedy sa slovo z cudzieho jazyka
prispôsobilo slovenčine „justovanie
– adjustment“. Iné pojmy s podobným
vývojom zaužívané a prijaté ešte nie
sú (a nie je k dispozícii ani slovenský všeobecne prijateľný ekvivalent)
– napríklad „spike“ v zmysle artefaktu/
disturbancie v hodnotách meraných signálov, pričom sa tento výraz používa
zároveň na vyjadrenie prídavku analytu
do vzorky analyzovaného materiálu,
teda v značne odlišnom kontexte.
Slovníky pojmov uvádzajú pre svoju
oblasť obvykle aj technické normy
(STN). Zákon o STN (264/1999) v
paragrafe 7 odsek (c) hovorí, že dodržiavanie STN je dobrovoľné. To dáva
priestor pre terminologický vývoj a
prispôsobenie sa medzinárodným zvyklostiam, ale umožňuje to aj vznik nejednotnosti používaných pojmov. Preto je
vhodné v maximálnej miere používať
štandardný pojmový aparát a inovovať ho opatrne podľa potrieb vývoja
odboru.
Vývoj v normovej oblasti nemusí
byť bezproblémový. Do jednej z nových STN sa napríklad dostalo označenie rozmeru teploty „K“ prispôsobené
našej abecede, odlišné od medzinárodne používaného „Θ“, čo je zrejme
chybný krok.. Veličina čas má značku
„t“, veličina teplota má značku „T“,
rozmer veličiny t je T a rozmer veličiny T je „Θ“, „K“ je zároveň značkou
jednotky Kelvin, čo ďalej prispieva k
možným omylom. Snaha vyhnúť sa
znaku gréckej abecedy nebola šťastným riešením.
Zároveň existuje stav, keď dva nor-

mové dokumenty v tejto oblasti platné
súčasne uvádzajú pojmy navzájom odlišne – STN ISO 5725-1 Správnosť,
zhodnosť/precíznosť,
exaktnosť
a STN 01 0115.(v podstate preklad
dokumentu VIM) uvádza v rovnakých
významoch výrazy: pravdivosť, presnosť, správnosť. Nejednotnosť je aj
v chápaní technického výrazu „spoľahlivosť“. Novšia z týchto noriem
sa do istej miery vrátila k tradičnému
chápaniu pojmov platnému pred zavedením STN ISO 5725, čo je z hľadiska
chemického „pojmoslovia“ prijateľnejšie.
Tradícia môže byť však aj záťažou.
Tradične hovoríme „metóda štandardného prídavku, hoci štandardné vlastnosti má pridávaný materiál a nie pridávanie nejakého materiálu, teda správne je
„metóda prídavku štandardu“. Alebo, zo
štatistického názvoslovia máme tradičný
pojem „smerodajná odchýlka,“ hoci
v medzinárodnej literatúre je zaužívaný
výraz ekvivalentný pojmu „štandardná
odchýlka“, ktorý má lepšie opodstatnenie. Pre ilustráciu význam uvedených
adjektív v slovníku slovenského jazyka:
„smerodajný“ = záväzný, rozhodujúci,
ale „štandardný“ = ustálený, normovaný. Je zrejmé, že napriek istej príbuznosti je druhý výraz vhodnejší, čo má
prejav napríklad v prijatom vyjadrovaní
v oblasti neistôt merania, kde sa používa
už len výraz „štandardný“. Sme toho
názoru, že aj štatistická nomenklatúra
by výraz „smerodajný“ mala opustiť.
V mnohej slovenskej technickej literatúre (aj vysokoškolská študijná literatúra) to autori spontánne robia.
Nie vždy však novšia oblasť prináša
správne použitie pojmov. Príkladom je
použitie výrazu „koeficient pokrytia“
namiesto správneho a medzinárodne
prijatého výrazu „faktor pokrytia“
v oblasti neistôt merania.
Niektoré pojmy s rovnakým znením
sa v oblasti chemických analytických
meraní vyskytujú v rôznom význame
podľa príslušnej podoblasti, napríklad „rozlíšenie (resolution)“ v zmysle
intenzity signálu, v zmysle kompozitných signálov, v zmysle blízkej následnosti signálov v čase alebo priestore.
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Z vyššie uvedených dôvodov je určenie a poznanie vybraných základných
pojmov nevyhnutnou podmienkou tak
komunikácie analytického chemika s
objednávateľom analýzy ako aj jednoznačného výkonu analýzy. Vypracovali
sme preto materiál – slovník pojmov
v oblasti chemických meraní, ktorý
môže pomôcť chemickej odbornej verejnosti a tiež pri výučbe chemikov na
vysokých školách. Pri jeho tvorbe sme
vychádzali najmä z nedávnych dokumentov v oblasti metrológie chemických meraní a tiež viacerých učebníc
analytickej chémie.
Metrologické aspekty merania
v chémii a laboratórnej medicíne vo
všeobecnej rovine zohľadňuje nové,
v poradí 3. vydanie Medzinárodného
metrologického slovníka z r. 20071.
Toto vydanie nahrádza 2. vydanie
slovníka z r. 1993 a v tlačenej verzii
bolo publikované aj ako dokument
ISO (ISO/IEC Guide 99-12:2007,
International Vocabulary of Metrology
— Basic and General Concepts and
Associated Terms, VIM). Na základe tohto slovníka vyšla slovenská technická norma STN 01 0115
„Terminológia v metrológii“2. Potrebu
nového metrologického slovníka a novej normy vyvolali koncepcie metrologickej nadväznosti, neistoty merania a nominálnych vlastností, ktoré sa
stali neoddeliteľnou súčasťou dnešnej
metrológie. Slovník nerobí podstatný
rozdiel medzi základnými princípmi
merania vo fyzike, chémii, laboratórnej medicíne, biológii, alebo technike. Snaží sa zohľadniť požiadavky
merania v biochémii, potravinárskych
vedách, forenzných vedách a molekulárnej biológii. K ďalším zmenám patrí
vypustenie koncepcií času odozvy, meracích zariadení, manažmentu kvality,
pri ktorých odkazuje čitateľa na iné
dokumenty. Metrologický slovník si
vytyčuje úlohu byť spoločným referenčným základom pre vedcov a technikov, učiteľov aj pracovníkov z praxe,
zapojených do plánovania a výkonu
merania bez ohľadu na úroveň neistoty
merania a oblasť aplikácie, ale tiež pre
štátne a medzištátne orgány, akreditačné orgány, profesijné spoločnosti
a ďalšie. Slovník je bilingválny (anglicko-francúzsky) a má podporiť globálnu harmonizáciu terminológie používanej v metrológii. Medzinárodný
metrologický slovník ako aj norma

STN sa členia do 5 sekcií [Veličiny
a jednotky, Meranie, Zariadenia pre
meranie, Vlastnosti meracích zariadení, Štandardy merania (Etalóny)],
s prílohami obsahujúcimi koncepčné
diagramy a bibliografiu.
Ďalším aktuálnym dokumentom je
odporúčanie Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie, IUPAC, pod
názvom „Metrological Traceability of
Measurement Results in Chemistry:
Concepts and Implementation“ z r.
20093. Tento dokument sa hlási k novému vydaniu Medzinárodného metrologického slovníka a zavádza pojmy
v zhode s ním. Dokument obsahuje
pojmy koncepcie metrologickej nadväznosti, kalibrácie meracieho systému,
metrologickej nadväznosti vo vzťahu
k verifikácii a validácii, medzilaboratórneho porovnávania, príklady reťazcov
metrologickej nadväznosti výsledkov
merania, odporúčania na postupy a i.
Kompendium nomenklatúry analytickej chémie, tzv. Orange Book, vydané
IUPAC4 je v súčasnosti dostupné v podstatných častiach aj v elektronickej verzii (www.iupac.org). O medzinárodných
porovnávacích skúškach podrobne pojednáva správa IUPAC5.
Slovník analytických pojmov
(Glossary of Analytical Terms) ako
produkt EURACHEM, publikovaný
v časopise Accreditation and Quality
Assurance 1 (1996), 2 (1997) a 3
(1998) a preložený do nemčiny6, uvádza celkom 23 základných pojmov
používaných v meraní v analytickej
chémii a to s pomenovaním pojmov
v 16 európskych jazykoch vrátane
slovenčiny a češtiny. Na FCHPT sa pri
výučbe pridržiavame zásad uvádzania
veličín a ich jednotiek v zmysle platných STN tak ako sú zhrnuté v publikácii „Symboly ..“7.
Uvedené materiály v slovenčine sa
zaoberajú pojmami v oblasti merania
všeobecne, pre potreby aplikácie a špecifikácie na oblasť chemických analytických meraní a pre potreby vyučovania
problematiky meraní vo výučbe chemikov sme pripravili materiál, v ktorom
sú vybraté pojmy s uvedením stručného
výkladu a vo väčšine prípadov s anglickým ekvivalentom. Tento materiál je
dostupný na internetovej stránke SCHS,
na stránke Ústavu analytickej chémie
FChPT STU a na stránke Katedry analytickej chémie PriFUK:
www.schems.sk v sekcii: Pedagogika

– Užitočné materiály a prednášky
www.chtf.stuba.sk/kalch/index.php
www.analytika.sk v sekcii Štúdium
Práca na tomto materiále bola podporená agentúrou KEGA v rámci projektu č. 016STU-4/2011.
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Propagácia a využitie solárnej energie
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inžinierstva, Botanická 49, 917 24 Trnava, e-mail: jozef.fiala@stuba.sk
ABSTRAKT: Slnečná energia a z
nej pochádzajúce obnoviteľné zdroje
energie – veterná, vodná a biomasa
môžu byť využité na výrobu všetkých
foriem energie, ktoré dnes ľudstvo
využíva. Slnko je najväčším a skoro
nevyčerpateľným zdrojom energie pre
Zem, je jediným zdrojom energie, na
ktorý sa ľudstvo môže úplne spoľahnúť.
Slnko vyžaruje viac ako pätnásťtisíc násobné množstvo energie ako sa na Zemi
spotrebuje. Teda jeho ponuka energie
ľudstvu je vlastne skoro neobmedzená.
Technika sa musí zamerať na to, ako
takéto množstvo slnečnej energie nazhromaždiť (akumulovať) tak, aby bolo
využiteľné, napr. v zime. Dnešné technické schopnosti sú však žiaľ dosť
obmedzené. Problémom je aj fakt, že
jej plošná hustota je relatívne nízka
a k jej získavaniu sú nutné technické
zariadenia. I pre svoje problémy sa
však slnečná energia môže stať veľmi
významným pomocníkom pri znižovaní spotreby fosílnych palív, rozhodne
však zatiaľ nejde o spôsob, ktorý by
mohol fosílne palivá úplne nahradiť.
Tento príspevok sa venuje možnosťami
propagácie a využitia slnečnej energie
– fotovoltiky v laboratóriu propagácie a využitia obnoviteľných zdrojov
energie.
Kľúčové slová: OZE, fotovoltika,

Úvod

Spotreba energie vo všetkých jej konečných užívateľských formách veľmi
rýchlo stúpa. I keď sa zlepšuje účinnosť
energetických transformácií od primárnych energetických foriem energie až
k ich konečným formám, spotreba primárnych energetických zdrojov veľmi
rýchlo vzrastá. Je to spôsobené jednak
rozvíjajúcou sa ekonomikou, zvyšujúcim sa počtom obyvateľov planéty a ich
rastúcimi civilizačnými požiadavkami.
Spotreba energie na Zemi je vo všeobecnosti najviac spájaná predovšetkým
s elektrickou energiou. Avšak v ekonomicky a priemyselne vyspelých krajinách, ktoré spotrebúvajú rozhodujúcu
časť primárnych energetický zdrojov,
je na výrobu elektrickej energie spotrebovaná asi iba jedna štvrtina všetkých
primárnych zdrojov. Približne polovica
primárnych energetických zdrojov je
spotrebovaná na výrobu tepla (hlavne
vykurovanie a ohrev vody). Posledná
štvrtina je spotrebovaná v doprave,
prostredníctvom
najkvalitnejšieho
fosílneho paliva - ropy. Tento podiel
spotreby primárnych zdrojov energie
vzrastá pomerne rýchlo a rozširuje sa na
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úkor spotreby týchto zdrojov na výrobu
elektriny a tepla (Kadrnožka, 2007).
Využívanie fosílnych palív je ale spojené hlavne s ekologickými problémami,
ktoré sa spolu s vyčerpaním týchto
prírodných zdrojov javia ako globálny
energetický a ekologický problém ľudstva. Preto je nutné prehodnotiť a nájsť
iné zdroje a formy energie ktoré okrem cenovej výhodnosti budú dlhodobo
nevyčerpateľné a zároveň budú mať
minimálny dopad na životné prostredie.
Jednou z možností je využívanie obnoviteľných zdrojov energie(OZE).
Fotovoltika – elektrická energia zo
slnka
Slnečná energia e základnou podmienkou života na Zemi. Slnečné žiarenie je možné priamo využiť na výrobu
tepla, chladu a elektriny. Nepriamo je
možné slnečné žiarenie využiť prostredníctvom energie vodných tokov, vetra,
morských vĺn, tepelnej energie prostredia a energie biomasy (Beranovský,
2004).Vďaka fotoelektrickému javu
v polovodičových materiáloch môžeme
energiu slnečného žiarenia premeniť
v solárnych článkoch (fotovoltických
článkoch) na elektrickú energiu. Proces
energetickej premeny je priamy (bez
medzistupňov) a neuvoľňujú sa pri ňom
žiadne emisie skleníkových plynov
alebo častíc (Boleman 2009). Premena
slnečného žiarenia na elektrinu ma široké pole použitia. Nevýhodou je závislosť výroby energie na dennej dobe,
ročnom období a na oblačnosti v danej
lokalite. Aj tak však, ide o energetický
potenciál ktorý sa nedá prehliadnuť
(Cenka, 2001).
Spravidla sa solárne fotovoltické
systémy rozdeľujú do dvoch hlavných
skupín:
● systémy pripojené k elektrickej rozvodnej sieti – „grid connected
system“ alebo len „grid on“,
● systémy bez pripojenia k elektrickej rozvodnej sieti – „grid off“.
V niektorých prípadoch sa používa
kombinácia obidvoch systémov, takzvaný hybridný alebo ostrovný systém,
ktorý môže podľa potreby dodávať
elektrinu do siete alebo pracovať úplne
nezávisle (Murtinger, 2007)
Laboratórium využitia a propagácie
obnoviteľných zdrojov energie
Od 30. marca 2007 spustilo svoju
činnosť laboratórium pre využitie a
následnú propagáciu slnečnej energie

na Materiálovotechnologickej fakulte
Slovenskej technickej univerzity (MTF
STU) so sídlom v Trnave., Ústave
bezpečnostného a environmentálneho
inžinierstva (ÚBEI), ako súčasť laboratória využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie. Vzniklo v
rámci programu iniciatívy spoločenstva
INTERREG IIIA AT-SR.
Úlohou technicko-poradenského laboratória pre využitie a následnú propagáciu slnečnej energie je:
● iniciovať a sprostredkovávať
spoluprácu medzi organizáciami
na projektoch zameraných na
výskum, vývoj a výstavbu zariadení, ktoré využívajú solárnu
energiu,spolupracovať s odbornými centrami na Slovensku aj
v Rakúsku,
● organizovať pravidelné odborné
semináre a workshopy zamerané
na túto oblasť,
● poskytovať poradenské služby pri
tvorbe projektov na využitie solárnej energie - pomáhať pri implementácii týchto projektov.

Obr. 1 Fotovoltický systém „grid on“ s riadiacou jednotkou a meničom napätia.

Okrem tepelného systému obsahuje
laboratórium aj fotovoltický systém
„grid on“ (obr.1) pozostávajúci z:
● 4 fotovoltických panelov typu
PM125 s inštalovaným výkonom
500 W, 1 fotovoltického panelu
typu SOLARTEC SG 72-170 / 24V
s inštalovaným výkonom 170 W; s
celkovým inštalovaným výkonom
670 W s účinnosťou 16%,
● meniča napätia Sunville 1500 W,
ktorý premieňa jednosmerné napä-
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tie na striedavé sieťové napätie 230
V a 50 Hz,
● spínacích a istiacich prvkov pre
jednosmerný okruh, prepäťovej
ochrany, prúdového ističa, bleskoistky pre striedavý okruh, prúdového chrániča, merača súslednosti a vyváženosti fáz,
● dataloggera pre zber a vysielanie informácií do siete, odkiaľ je
možné informácie prehliadať v
bežnom internetovom prehliadači
a následne ich spracovávať a vyhodnocovať.

● 3 multikryštalických fotovoltických panelov typu SOLARTEC SG
215-6Z s inštalovaným výkonom
215Wp; s celkovým inštalovaným
výkonom 645 Wp s účinnosťou
16%,
● regulátora solárneho systému
PHOCOS PL 60, na zabezpečenie
nabíjania akumulátorov 12/24 V pri
solárnom systéme, ktorý okrem iného chráni batérie pred nadmerným
nabitím solárnymi článkami a pred
nadmerným vybitím spôsobeným
spotrebičom,
● 2 akumulátorov pre solárne systémy VARTA S820 70, 12V, 100
Ah,
● z DC/AC AUTOLAMP meniča z 24
V na 230V 300W, s ochranou proti
vybitiu batérie, prepólovaniu pripojenia, preťaženiu a prehriatiu zdroja.

Obr. 2 Zaznamenávané on-line údaje
činnosti fotovoltického systému a údaje
z histórie merania.

Srdcom fotovoltického systému sú
fotovoltické panely, ktoré menia energiu dopadajúceho slnečného žiarenia
na jednosmerný elektrický prúd. Tento
jednosmerný prúd je potom privádzaný
do riadiacej a kontrolnej jednotky, ktorá
vyhodnocuje prúdové charakteristiky
a na základe zhody alebo nezhody s
nastavenými parametrami riadi činnosť
celého systému. Datalogger posiela informácie na internet, a tie potom slúžia
na vyhodnocovanie činnosti celého zariadenia (obr.2). Vyrobený jednosmerný
prúd s požadovanými hodnotami relevantných charakteristík sa potom
premieňa na prúd striedavý v meniči
DC/AC, z ktorého je striedavý prúd pripojený priamo do rozvodu elektrického
prúdu čím znižuje našu spotrebu. Tento
sieťový systém má neporovnateľnú
výhodu oproti ostrovným systémom.
Neobsahuje systémy na akumuláciu
energie, ktoré sú drahé a z hľadiska
environmentálnych dopadov náročné na
výrobu, údržbu a následnú likvidáciu.
Ďalším fotovoltickým systémom,
ktorý je súčasťou technicko-poradenského laboratória využitia a propagácie
obnoviteľných zdrojov energie je systém bez pripojenia k elektrickej rozvodnej sieti – „grid off“ (obr.3). Ten
pozostáva z:

Obr. 3 Fotovoltický systém „grid off“
so solárnym regulátorom a akumulátormi.

Tento fotovoltický systém vznikol
v rámci projektu „Hybridný elektrický
zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie“, ktorý sa rieši od
januára 2010. Je obsahovo zameraný na
progresívne technické možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie, čo
úzko súvisí s problematikou trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného
prostredia. Samotný projekt je realizovaný na ÚBEI, MTF STU so sídlom v
Trnave. Strategickým cieľom projektu je
zhotovenie prototypu hybridného zdroja
na báze OZE (hydropotenciál, slnečná
energia, bioplyn a bioetanol z biomasy)
pre dlhodobé testovanie a propagáciu.
Myšlienkou je spropagovať viaceré
obnoviteľné zdroje na jednom mieste.
Výstupom hybridného zdroja je elektrická energia, ktorá je vyrábaná z rôznych druhov energie (slnečná a vodná
energia, energia z biomasy). Prototyp fotovoltického zdroja prototyp bude slúžiť
na výrobu elektrickej energie pomocou
slnečnej energie fotovoltickými panelmi.
Vyrobená elektrická energia bude slúžiť
pre elektrochemickú výrobu chlóru pre

dezinfekciu vody, galvanické pokovovanie a produkciu vodíka. Vzniknutý vodík
sa následne využije v palivovom článku
na produkciu energie.

Záver

Nové možnosti využívania OZE sú
predmetom celosvetového výskumu,
pretože sú zatiaľ jediným adekvátnym
riešením náhrady fosílnych palív, aj keď
samozrejme v dnešnej dobe nie je možné
fosílne palivá plnohodnotne nahradiť
obnoviteľnými zdrojmi. Je známe, že
spaľovaním fosílnych palív sa podporuje
globálne otepľovanie. Tu sa vidí ako
riešenie opäť využívanie obnoviteľných
zdrojov energie, ktorých využívaním
sa neprodukujú takmer žiadne škodlivé
emisie. Je dôležité, aby sa tieto zdroje
propagovali a dostávali do povedomia
obyčajných ľudí. Takúto propagáciu zabezpečuje aj laboratórium využitia a
propagácie obnoviteľných zdrojov energie. MtF STU so sídlom v Trnave,
ÚBEI sa dlhoročne venuje využívaniu,
propagácii, konzultačnej činnosti, ako
aj štúdiu nových možností OZE a ich
dopadov na ŽP. Na pracovisku je vybudované technicko-poradenské laboratórium s praktickými modelmi zariadení
pre využitie hydropotenciálu a slnečnej
energie, pomocou ktorých sa realizuje
dlhodobé hodnotenie a testovanie ich
funkčnosti, ekonomických a bezpečnostných aspektov. Na pracovisku sú zhromaždené informácie a skúsenosti o ďalších netradičných progresívnych možnostiach využívania OZE, ktoré možno
vhodne aplikovať do prototypu hybridného elektrického zdroja, čím sa rozšíria
chýbajúce možnosti ďalšej výskumnej
a vývojovej činnosti na pracovisku.
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Povrchový templát pre kvantové štruktúry
na báze cyklodextrínu
(M−S+H)Na+
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(M−S+H)K+
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(M+H)K+
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AuMNa+
1369
AuMK+
1385
L. Rabaraa,b,±, M. Aranyosiovaa,c, D. Velica,c (M2−S)Na+
2290
a Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Mlynska dolina CH-1, SK-842 15 Bratislava, Slovakia
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b University of Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Natural Sciences, J. Herdu 2, SK-917 01 Trnava, Slovakia
M2Na+
2322
c International Laser Center, Ilkovicova 3, SK-841
Slovakia
M2K+ 04 Bratislava 4,
2338

Povrchové štruktúry majú potenciál
širokého uplatnenia v nanotechnológii.
V tomto experimente boli pripravené
povrchové štruktúry na báze cyklodextrínu (CD). V tom prípade bol CD modifikovaný náhradou jendnej OH skupiny a to skupinou SH. Táto tiolová SH
skupina tak umožnila kovalentnú väzbu
cyklodextrínu s povrchom zlata ako je
znázornené na Obrázku. Pri vyššej koncentráci CD na Au povrchu vznikajú
akoby samo usporiadané monovrstvy.
Táto monovrstva s CD ukotvenými
pevne na Au povrchu predstavuje tak
templát pre eventuálne hosťujúce molekuly, keďže CD slúži ako hostiteľská
molekula pre hosťujúcu molekuly, tvoriac spolu supramolekulový complex.

Vytvorená monovrstva CD bola
podrobená detailnej analýze pomocou

M= C42H69O34S

hmotnostnej spektrometrii sekundár-
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(M−S+H)K+
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2322

M2 K+
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nych iónov (SIMS). Táto metóda predstavuje významnú fyzikálno-chemickú
techniku analýzy tuhých povrchov.
Princíp SIMS je založený na bombardovaní tuhej vzorky primárnymi iónmi,
ktoré z povrchu vyrážajú sekundárne
ióny a tieto sú následne analyzované.
Na Grafe sú dokumentované klastre Au
v podobe AuXSYHZ. Najzaujímavejšou
časťou spektier je oblasť C, D, E, F,
G, H, I a J, s nasledujúcimi píkmi a
molekulovými fragmentami a aj molekulovými iónmi, kde M označuje molekulu CD.
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Modelové chemické zobrazovania:
od tkaniva, cez bunku, k umelej štruktúre
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Táto publikácia bola vytvorená reali-

nálu daného elementu, molekulového

membrány. Komplementarita fragmen-

záciou projektu „meta-QUTE- Centrum

fragmentu alebo aj materského iónu. Na

tov C2H5 a C5H12 s fosfatidylcholínom

excelentnosti kvantových technológií“,
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Analýza modelového cyklodextrínu
s matricami fullerénu a uhlíkových
nanorúrok
Monika Stupavska,1 Monika Jerigova,1,2 Miroslav Michalka,2 Daniel Hasko,2
Vojtech Szoecs,3 Dusan Velic1,2
1Department

of Physical and Theoretical Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Mlynska
dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia
2International Laser Center, Ilkovicova 3, 841 04 Bratislava, Slovakia
3Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Mlynska dolina, 842 15 Bratislava,
Slovakia
Použitie hmotnostnej spektrometrie
sekundárnych iónov (SIMS) predstavuje významú fyzikálno-chemickú metodiku. Princíp SIMS je založený na
bombardovaní tuhej vzorky primárnymi
iónmi, ktoré z povrchu vyrážajú sekundárne ióny a tieto sú následne analyzované. Efektívnosť odprašovania atómov
a molekulových fragmentov a ich ionizácia sú závislé na chemickom okolí
analyzovaných molekúl. Tento efekt
okolia je nazývaný matricový efekt.
Pri analýze modelovej veľkej organickej molekuly v podobe cyklodextrínu
(CD) sa testovala pripravená matrica v
dvoch formách. Prvá foma bola vrstva
jedna, 10, 20 alebo 30 vrstiev, fullerénov.
Druhá forma bola vrstva jedna, 10, 20
alebo 30 vrstiev, uhlíkových nanorúrok.
Na Grafe je zaznamenaný výsledok
analýzy, kde je SIMS pozitívne spektrum CD molekuly, vo forme fragmentov, ale najmä materských kationizovaných iónov. Zhora dole na Obrázku
sú spektrá pre jednotlivé vrstvy, hore
pre jednu vrstvu, potom pre 10, 20 a
nakoniec dole pre 30 vrstiev fullerénu.
Na vrch týchto vrstiev bola nakoniec
deponovaná vrstva CD, ktorá bola analyzovaná. Materské ióny CD sú pozorované ako kationizované s Na a s K vo
forme CD+Na a CD+K iónov. Intenzita
SIMS signálu narastá, ako narastala
hrúbka fellerénovej matice. Najväčší
signál pre materské CD+Na a CD+K
ióny bol pozorovaný pri 30 vrstvách
fullerénu a nárast oproti jednej vrstve
bol 30 násobný. V prípade použitia rovnakého množstva uhlíkových nanorúrok
kalibrovaných na rovnaký počet atómov
uhlíka na jednotku objemu sa neprejavil zintenzívnejúci efekt pri analýze
CD. Treba zdôrazniť, že tieto uhlíkové
štruktúry boli zámerne vybrané na tento
matricový experiment, lebo sú che-
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znázornené šírenie sa kolízie cez molekulu fullerénu, kde je energia prenesená
približne na 100%. V prípade uhlíkových nanorúrok je šírenie sa kolízie nie
natoľko priamočiare, keďže uhlíkové
nanorúrky majú minimálne dve hlavné
osi šírenia sa kolízie. Ako je znázornené na pravej časti Obrázku, šírenie
sa kolízie cez molekulu nanorúrky má
efektívnosťprenosu energie maximálne
50%.

micky identické a naviac aj chemicky
pomerne inertné. Matricový efekt je
potom možné interpretovať pomocou
geometrie a rozkladu kolíznych síl.
Na Obrázku je načrtnutá geometria
usporiadanie niekoľkých vrstiev fullerénu a jedna vrstva CD a to všetko
na inertnej podložke. V hornej časti je
fullerénový systém, v dolnej časti je
zasa systém s uhlíkovými nanorúrkami.
Zintenzívnejúci efekt v intenzite SIMS
píkov je vysvetlovaný pomocou efektívneho prenosu kolízie. Spätné kolízie,
ktoré sú zodpovedné za desorpciu, sa
šíria zospodu smeron na povrch. V
systéme s fullerénom, sa efektívne šíria
cez fullerény vďaka guľovej symetrii
fullerénu. Na pravej strane Obrázku je

Táto publikácia bola vytvorená realizáciou projektu „meta-QUTE- Centrum
excelentnosti kvantových technológií“,
na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Časovo rozlíšená ultrarýchla laserová
spektroskopia kumarínu v disperzii
montmorillonitu
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Proces solvatácie je významný fe-

interná konverzia a nosná fluorescencia

Li+ molar fraction

nomén v chémii roztokov a reakcií v

prebieha na úrovni stoviek pikosekúnd

0.00

1

kvapalnej fáze. Prezentovaný experi-

až niekoľko nanosekúnd. Prezentovaný

0.12

2.1

ment sledoval dynamiku fluorescencie

experiment mapoval práve ultrarýchlu

0.26

2.6

fotoaktívnej látky, kumarínu C522 v

časť, ktorá odpovedá preskupeniu vo-

0.43

3.4

prostredí montmorillonitovej vodnej

díkových väzieb a tak prostredníctvom

0.66

2.2

disperzie. Kumarín je hydrofóbna látka

fluorescencie nepriamo popisuje solva-

0.97

3.6

so zlou rozpustnosťou vo vode a tento

tačnú dynamiku. V Tabuľke sú name-

fakt bol využitý pri tomto experimente.

rané relaxačné časy ako funkcia frakcie

Štruktúra montmorillonitu pozostáva zo

Li+ iónov. V natívnej podobe montmo-

sendvičovej skladby s dvoma plochami

rillonitu bol relaxačný čas 1 pikose-

tetraédrov, ktoré obklopujú jednu plo-

kunda, v prípade hydrofóbnej modifiká-

chu oktaédrov. Túto štruktúru je možné

cie montmorillonitu bol relaxačný čas

chemicky modifikovať a tým meniť

3,6 pikosekundy. Tento rozdiel kvalita-

relatívnu afinitu k vode, od hydrofil-

tívne zodpovedá obrazu solvatačnej dy-

nej štruktúry, k hydrofóbnej. V na-

namiky ako je znázornený na Obrázku.

tívnej forme montmorillonit vykazuje

V ľavej časti Obrázku je hydrofilná

Táto publikácia bola vytvorená reali-

prostredníctvom Na+ iónov štruktúru

modifikácia montmorillonitu, kde je ku-

záciou projektu „meta-QUTE- Centrum

hydrofilnú, dobre zmáčateľnú vodou.

marín solvatovaný molekulami vody zo

excelentnosti kvantových technológií“,

Substitúciou týchto Na+ iónov a to

všetkých strán a tak spomaľovací efekt

na základe podpory operačného prog-

pevnejších väzieb a ťažších atómov zo

ramu Výskum a vývoj financovaného

štruktúry montmorillonitu sa nepreja-

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

iónmi

Li+

sa posúva štruktúra relatívne

vlastnosťami smerom k hydrofóbnosti.
Fluorescenčná dynamika kumarínu

vili, relaxačný čas bol krátky. V pravej

sleduje viacej procesov, po skoro okam-

časti Obrázku je hydrofóbna modifi-

žitej excitácii nastáva preskupenie elek-

kácia montmorillonitu, kde je kumarín

trónovej hustoty v excitovanom stave,

solvatovaný molekulami vody len čias-

toto preskupenie prebieha na úrovni

točne a z veľkej časti sa prejavuje at-

fetosekúnd. Potom nasleduje induko-

raktívna interakcia medzi hydrofóbnym

vaná polarizácia molekúl rozpúšťadla, v

kumarínom a podobne hydrofóbnym

prípade vody nasleduje pohyb O-H vä-

povrchom montmorillonitu, ktorý tak

zieb, najrýchlejšie sú H atómy, toto pre-

zabečuje spomaľovací efekt pevnejších

skupenie prebieha na úrovni jednotiek

väzieb a ťažších atómov zo svojej štruk-

pikosekúnd. Preskupenie molekúl vody

túry, relaxačný čas bol dlhší.

decay time [ps]

súčasne spoluindukuje relaxáciu kumarínu a ultrarýchla časť tak prebehne
rovnako v priebehu jednotiek pikosekúnd. Paraleleným dejom je ultrarýchla
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Najnovší príspevok
vo femtosekundovej
„triáde“ nainštalovaný

P

ribližne v polovici roku 2011
bol nainštalovaný zatiaľ posledný príspevok k výkonovým
femtosekundovým zdrojom
na Slovensku. Stalo sa tak na pôde
Spoločného laboratória Fyzikálneho
ústavu SAV a Medzinárodného laserového centra. Ide o zatiaľ posledný
prírastok k už existujúcim zdrojom, Ti:
zafírovému zosilňovaču CDP TiF50/
MPA50 a Cr:forsteritovému systému
Gigarus Upgrade (oba na pôde MLC,
Bratislava). Komerčný systém Coherent
Legend Duo USX/USP má duálne usporiadanie s dvoma pármi stretcher/kompresor a umožňuje pracovať v dvoch
režimoch. V prvom, ultrakrátkom, sú na
výstupe k dispozícii impulzy s časovou
dĺžkou menej ako 25 fs a energiou
3.3 mJ a v druhom 130 fs impulzy
s energiou 4 mJ. Práve predchádzajúci

režim sa využíva v spojení s optickým
parametrickým zosilňovačom (OPA)
Opera Solo a táto modifikácia poskytuje
výstupné impulzy spojite preladiteľné
v oblasti 1.2 – 11 mikrónov.
Systém sa aktuálne nachádza vo fáze
skúšobnej prevádzky a budovania experimentov, ktoré sa budú sústreďovať na
problematiku časovo rozlíšenej femtosekundovej IČ spektroskopie, nelineárnej optiky, generácie intenzívnych THz
impulzov a režim strong field.
Poďakovanie
Táto publikácia
bola vytvorená   v rámci realizácie projektu metaQUTE-Centrum excelentnosti kvantových technológií, na základe podpory
operačného programu Výskum a vývoj
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
D. Lorenc

Laserový systém Gigarus Upgrade na pôde
Medzinárodného laserového centra

J

edným z aktuálnych trendov
v chémii ako aj vo vede ako takej je charakterizácia systémov
na elementárnej úrovni. Vo svete
atómov a molekúl ide pritom o charakteristické rozmery na úrovni -1 nm
a charakteristické časy na úrovni - 1 ns,
čoraz častejšie sa preto práve táto oblasť označuje ako „nanosvet”. Potrebu
priestorovej charakterizácie na molekulárnej/atomárnej úrovni pokrývajú
v poslednom období najmä populárne
rastrovacie sondové techniky ako AFM
(Atomic Force Miscroscopy) a STM
(Scanning Tunneling Microscopy).
Uvedené metódy ponúkajú veľmi dobré
priestorové rozlíšenie ale z pohľadu
chemickej dynamiky ide o statické techniky*. Na druhej strane je zrejmé, že
informácia o akomkoľvek fyzikálnom/
chemickom systéme by nebola úplná
bez znalosti jeho časovej dynamiky.
Potreba štúdia procesov prebiehajúcich
na čoraz kratších charakteristických
časových škálach tak nevyhnutne implikuje vývoj zdrojov čoraz kratších
impulzov. Súčasným limitom sú pritom
laserové zdroje s časovou dĺžkou impulzu menšou ako 20 as t.j. 2×10-17 s.
Na území Slovenska bolo ešte v nedávnej minulosti možné spočítať zdroje
dostatočne intenzívnych (zosilnených)
ultrakrátkych impulzov na prstoch jednej ruky. Podľa dostupných informácií
bol prvým takým zdrojom Ti:zafírový
systém CDP TiF50/MPA50 nainštalovaný na pôde MLC ešte v roku 2000.
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Ako druhý v poradí ho potom v roku
2006 nasledoval zosilnený femtosekundový systém na báze Cr:forsteritu (Cr:
MgSiO4). Práve ten začiatkom roku
2011 absolvoval upgrade, ktorý ho
na krátku dobu urobil najvýkonnejším impulzným laserovým zdrojom na
Slovensku. V nasledujúcich riadkoch
preto zdroj predstavíme podrobnejšie.
Laserový
zdroj
GIGARUS
UPGRADE dizajnovo pozostáva s oscilátora a trojstupňového zosilňovača,
ktorý využíva schému CPA (Chirped
Pulse Amplification). Oscilátor je konvenčného typu s lomeným astigmaticky
kompenzovaným rezonátorom a kryštálom aktívneho prostredia s termoelektrickým chladením. Čerpacím zdrojom
je Spectra Physics Millenia IR s užitočným výstupným výkonom 8.5 W.
Oscilátor v režime synchronizácie módov generuje výstupné impulzy s časovou dĺžkou 60 fs (6×10-14s) centrálnou
vlnovou dĺžkou 1240 nm a energiou
v impulze 2.5 nJ. Výstupné impulzy sú
následne stretcherom časovo rozšírené
na dĺžku cca. 160 – 200 ps (2×10-10s)
a vstupujú do regeneratívneho zosilňovača čerpaného impulzným zdrojom
LOTIS LS2136. Energia v impulze sa
pritom zvýši až na hodnotu 400 microJ
a impulz následne vstupuje do mnohoprechodového zosilňovača čerpaného
opäť zdrojom LS2136. Po piatich prechodoch aktívnym prostredím sa energia v impulze zvýši až na hodnotu 1.9
mJ a impulz následne vstupuje do ďal-

šieho mnohoprechodového zosilňovača
(tzv. booster) čerpaného samostatným
zdrojom LOTIS LS2138. V tejto fáze
sa energia impulzu zvýši až na konečnú
hodnotu 7 mJ a impulz vstupuje do
optického kompresora, kde sa jeho časová dĺžka skráti približne 500 násobne.
Na výstupe zo systému sú potom k dispozícii 100 fs impulzy s opakovacou
frekvenciou 50 Hz, centrálnou vlnovou
dĺžkou 1235 nm a energiou 4.5 mJ pri
špičkovom výkone 45 GW. Systém pri
realistickej fokusácii umožňuje dosiahnuť intenzity na úrovni 1016 W/cm2.
Aktuálne sa laserový zdroj využíva
na štúdium ionizácie v režime silného
poľa a experimentálny výskum v oblasti nelineárnej optiky najmä samofilamentácie.
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organické molekuly musia byť ionizované bez toho aby sa rozpadli na menšie
fragmenty.
Väčšina aktuálnych metód postionizácie využíva externý zdroj energie,
pričom snaha je in situ t.j. lokálne
v mieste dopadu primárneho iónu ionizovať majoritu neutrálnych odprášených molekúl. Na tento účel je možné
napr. využiť elektrónový zväzok alebo
kolízny mechanizmus ionizácie vo výboji resp. čoraz populárnejšie laserové
zdroje. Bez ohľadu na jednotlivé detaily
sa aktuálne zdá, že najvýhodnejším
zdrojom pre nerezonančnú (nešpecifickú) postionizáciu je infračervený ultrakrátky (sub 100 fs) zosilnený systém
s energiou na úrovni jednotiek mJ.
Zväzok z takéhoto zdroja sa potom
fokusuje nad vzorku v mieste dopadu
primárnych iónov a následne postionizuje neutrálne molekuly, ktoré opúšťajú
vzorku.
Po nakumulovaní určitých skúseností
s uvedeným konvenčným usporiadaním
sa naša skupina rozhodla pre otestovanie alternatívnej schémy, pri ktorej laserový zväzok dopadá priamo na vzorku
a fs impulz „predpripraví“ povrch a
priori t.j. ešte pred dopadom primárneho iónu (obr.1). Takéto usporiadanie
vyžaduje podstatné zníženie intenzity
v mieste dopadu laserového zväzku,
v opačnom prípade by sa na povrchu tuhej vzorky okamžite generovala
plazma. To ale na druhej strane znamená, že pri rovnakej energii v impulze
môže byť ožiarená podstatne väčšia
plocha vzorky a v princípe tak potlačené nežiadúce geometrické javy. Ako
zdroj pre laserovú preionizáciu bol použitý fs systém Gigarus Upgrade (viď.
článok na inom mieste) s výstupnými
parametrami: 100 fs, 50 Hz, 1240 nm, 4
mJ. Vzorkami bolo chemicky vyčistené
bulkové striebro (Sigma-Aldrich) ako
aj usporiadané monovrstvy nanočastíc
Ag. Ukážka získaných výsledkov pre
bulk Ag je uvedená na obr. 2., pričom
hmotnostné spektrá sú prezentované
v logaritmickej mierke. Veľký počet píkov v hmotnostnom spektre je priamym
dôsledkom vysokej citlivosti SIMS analýzy, ktorá odhalí aj prítomnosť veľmi
nízkych koncentrácií kontaminantov.
Z obrázku je zrejmé, že prípad preionizácie c) nie je triviálnou superpozíciou
prípadu, kedy na vzorku dopadá iba
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echnika hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov resp. SIMS (ChemZi 2/2
2006) predstavuje v súčasnosti jeden z najuniverzálnejších a zároveň najrobustnejších analytických
nástrojov. Prakticky nie je limitovaná
typom vzorky v tuhej fáze (kvapalné
vzorky analyzovateľné po zmrazení)
a umožňuje analýzu širokého spektra
anorganických aj organických vzoriek
resp. priamu analýzu biologických tkanív. Pritom ponúka hmotnostnú rozlišovaciu schopnosť na úrovni m/∆m ~
10000 a citlivosť na úrovni ppm-ppb, pri
laterálnom rozlíšení na úrovni desiatok
a hĺbkovom na úrovni jednotiek nm.
Proces analýzy v skratke prebieha
v niekoľkých postupných krokoch.
V prvej fáze klaster tzv. primárnych
iónov (Au, Bi, Ar...) dopadá na povrch
vzorky pričom odprašuje niekoľko povrchových vrstiev. Malá časť odprašovaných atómov/molekúl sa pritom
dostáva do ionizovaného stavu a opúšťa
povrch s nízkou zvyškovou kinetickou
energiou. Následne sú extrahované kvázihomogénnym elektrostatickým poľom
a prechádzajú do hmotnostného spektrometra doby letu TOF-MS. Hlavným
nedostatkom techniky SIMS je veľmi
náročná a vzhľadom na vzorku špecifická kvantifikácia, ktorá vyplýva z nízkej pravdepodobnosti ionizácie v procese „odprašovania“ a z existencie tzv.
matricového javu. Bez toho, že by sme
išli do detailov, na výslednú amplitúdu
signálu iónu v hmostnostnom spektre
má okrem jeho skutočnej abundancie
vplyv chemická matrica t.j. prostredie,
z ktorého bol emitovaný. Situácia by
sa podstatne zmenila, pokiaľ by bolo
možné nešpecificky ionizovať veľkú
časť (ideálne 100% - saturácia) odprášených molekúl. V podstate všetky aktuálne metódy eliminácie matricového
javu práve preto pracujú so zvyšovaním iónového výťažku resp. ionizačnej
pravdepodobnosti. Ak si uvedomíme,
že ionizačný potenciál jednotlivých atómov resp. molekúl nadobúda značne
rozdielne hodnoty a navyše iónový výťažok závisí od ďalších faktorov (napr.
geometrie) je zjavné, že dosiahnuť režim saturácie nie je vôbec jednoduché.
Navyše v procese dodatočnej ionizácie
(tzv. postionizácie) je potrebné zabrániť
ďalšej fragmentácii, t.j. napr. zložité
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Celosvetový chemický experiment
„Voda – chemické riešenie“ a jeho priebeh
na Slovensku

C

elosvetový chemický experiment je projekt vytvorený svetovými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti
chémie (IUPAC, národné chemické
spoločnosti) a jeho cieľom bolo a je
najmä pozdvihnúť záujem mladých
ľudí o chémiu, zvýšiť verejné povedomie o chémii ako prostriedku
uspokojujúceho svetové potreby a
zdôrazniť dôležitú úlohu chémie ako
vedy. Je tvorený súborom štyroch
jednoduchých úloh, v rámci ktorých
žiaci a študenti základných a stredných škôl na celom svete skúmajú
vlastnosti vody – zisťujú jej pH a salinitu, čistia vodu filtráciou a dezinfekciou a získavajú čistú destilovanú
vodu pomocou jednoduchého destilačného zariadenia. Tento, počtom
a geografickým pokrytím zúčastnených, unikátny chemický experiment
bol jednou z najvýznamnejších aktivít v rámci Medzinárodného roka
chémie 2011. Na Slovensku projekt
prebiehal pod záštitou Slovenskej
chemickej spoločnosti pri SAV a zapojilo sa doň viac ako 30 škôl.
Nadväzne na ChemZi č. 6/12 a 7/13,
kde sme informovali o príprave a zahájení celosvetového chemického experimentu na Slovensku, tento krát vás
radi informujeme o úspešných detailoch
experimentu na Slovensku. IUPAC a
UNESCO vyvinuli súbor aktivít nazvaných Globálny chemický experiment,
aby motivovali študentov po celom
svete spoznať význam chémie pre jeden z najdôležitejších zdrojov v ich
bežnom živote. Globálny experiment
zapája študentov v školách po celom
svete do praktických aktivít s heslom
„Voda: chemický roztok, chemické riešenie“. Dôraz je kladený rovnako na
vodu ako roztok ako aj na úlohu vody v
spoločnosti a životnom prostredí (vystihuje to anglický originál hesla „Water:
A Chemical Solution“).
Voda, H2O, je najrozšírenejšou látkou
na zemskom povrchu. Voda je jedinou
látkou v prírode, ktorú môžeme nájsť
v kvapalnom, tuhom aj plynnom stave.
Pokrýva okolo 70 % povrchu planéty, je
nevyhnutná pre život a tvorí asi 70 % ľudského tela. Vďaka jej unikátnym vlastnostiam sa stala ideálnym predmetom
Globálneho chemického experimentu.
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Voda sa zriedkavo vyskytuje ako
čistá látka. Keďže vo vode sa rozpúšťa
mnoho látok hlavne minerálneho pôvodu, o vode sa často hovorí ako o
univerzálnom rozpúšťadle. Interakcie s
prírodnými a umelými systémami vedú
k rôznorodosti vodných roztokov, ktoré
hrajú kľúčové úlohy v životnom prostredí a v mnohých aplikáciách. 97 %
vody na Zemi tvorí morská voda s vysokým obsahom solí a nie je vhodná pre
väčšinu použití. Preto je pre zabezpečenie dostupnosti vody, v zmysle kvality
aj kvantity, nevyhnutné, aby sa našli
praktické metódy ošetrovania vody.
Voda vhodná pre ľudskú spotrebu, teda
pitná voda, je nevyhnutná pre zdravie.
Čistenie pitnej vody vyžaduje dodržiavanie série kritérií kvality stelesnených
vo fyzikálnych, chemických a mikrobiologických parametroch. Všetky tieto
parametre musia byť merané podľa
predpísaných procedúr. Globálny chemický experiment jasne a jednoducho
demonštruje tieto koncepcie pre všetkých študentov na svete.
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; umožňujú študentom porozumieť chemickému výskumu ako aj
základom metodológie zberu dát a ich
overovania. Výsledky experimentov sú
zobrazené na webovej stránke zberu dát
IYC ako interaktívna globálna mapa dát
demonštrujúca hodnotu medzinárodnej
spolupráce vo vede. [1]
Voda: Chemický roztok
Globálny chemický experiment dáva
študentom po celom svete možnosť
študovať kvalitu vody a čistenie vody
v ich vlastnom prostredí. Každý aspekt
je možné sledovať dvoma aktivitami, z
ktorých si môžu učitelia vybrať podľa
toho, ktoré sa najlepšie hodia do ich
vzdelávacieho programu.
Zisťovanie kvality vody:
● pH: študenti merajú pH vody použitím roztokov indikátorov (alebo
pH metrov).
● Salinita: študenti skúmajú slanosť vody.

Čistenie vody:
● Filtrácia a dezinfekcia: študenti
sa učia ako môže chémia pomôcť
zabezpečiť bezpečnú pitnú vodu.
● Solárny destilátor: študenti skonštruujú solárne destilačné zariadenie z materiálov dostupných v
domácnosti a experimentujú s použitím tohto zariadenia na čistenie
vody.
Študenti môžu použiť ľubovoľnú
vzorku vody, napr. z lokálneho vodného
zdroja (potoky, rieky, jazerá, studne),
z vodovodu, minerálne vody. [2]
Voda: Chemické riešenie
Výsledky experimentov študenti odosielajú do centrálnej celosvetovej databázy na stránke http://water.chemistry2011.org/web/iyc. Okrem databázy
výsledkov sa na tejto stránke nachádzajú
aj podrobné informácie o projekte a o
jeho priebehu vo svete, návody k jednotlivým úlohám a informácie o ďalších
aktivitách súvisiacich s Medzinárodným
rokom chémie. Každá zapojená škola
získa od IUPAC-u certifikát o účasti na
Globálnom experimente.  
Po ukončení projektu v roku 2012 a jeho
vyhodnotení sa výsledky experimentov
stanú podkladom pre celospoločenskú diskusiu na tému kvality vody a jej dostupnosti v rôznych častiach sveta. Globálny
experiment má teda charakter vedeckého
a edukačného projektu v oblasti chémie
a prírodných vied, ale zároveň zasahuje aj
do humanitnej a politickej oblasti.
Globálny experiment vo svete
Keďže Globálny experiment bude
prebiehať až do konca marca 2012, počet škôl zapojených do projektu uvedený
na stránke http://water.chemistry2011.
org/web/iyc ešte nemôžeme považovať
za konečný. Napriek tomu na mape
zapojených škôl (Obr. 1) vidíme, že záujem o projekt je najmä v rozvinutých
krajinách Európy a Severnej Ameriky,
zatiaľ čo v rozvojových krajinách sa
projekt realizuje v oveľa menšej miere
alebo vôbec nie. Aj keď IUPAC inicioval bezplatné dodanie laboratórnych
pomôcok pre školy v rozvojových krajinách, zapojenie týchto škôl je zatiaľ
nedostatočné. Práve výsledky experimentov z týchto krajín by mali veľkú
celospoločenskú váhu.
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Obr. 1 Počet doposiaľ zapojených škôl v jednotlivých častiach sveta [2]

Obr. 3 Do Globálneho experimentu sa doposiaľ zaregistrovalo 30 slovenských škôl [2]

Globálny experiment na Slovensku
V Slovenskej republike prebieha
Globálny experiment pod záštitou
Slovenskej chemickej spoločnosti
pri SAV (SCHS). Do projektu sa na
Slovensku doposiaľ zapojili žiaci, študenti a ich pedagógovia z 30 základných a stredných škôl a predpokladáme,
že tento počet ešte nie je konečný (v
prípade záujmu o účasť na projekte
môžu učitelia kontaktovať autorov, prípadne vyhľadať potrebné informácie na
web-stránke SCHS [3]). Okrem toho, že
projekt prebiehal na školách, počas roku
2011 sa projekt realizoval na rôznych
vedeckých a vzdelávacích podujatiach.
Počas veľtrhu Chemistry Slovakia 2011
mali mladí návštevníci možnosť realizovať úlohy meranie pH a zisťovanie
salinity vôd v profesionálne vybavenom
chemickom laboratóriu. Veľkou cťou
bola pre zúčastnených prítomnosť bývalého prezidenta IUPAC-u a jedného
z iniciátorov Globálneho experimentu
prof. J. I. Jina. Realizácia projektu sa
veľmi vydarila počas Noci výskumníkov v Banskej Bystrici a na otvorení
„Roka chémie“ na Gymnáziu v Malackách. Okrem toho sa projekt realizoval
aj počas Týždňa prírody – detského
letného tábora na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (obr. 2)
a v spolupráci s Centrom vedeckotechnických informácií SR (CVTI SR)
a občianskym združením Mladí vedci

Slovenska si informáciu o projekte vypočuli, časť z neho realizovali a o parametroch vody diskutovali aj účastníci
Vedeckej cukrárne v CVTI SR v októbri 2011.

Obr. 2 Mladí experimentátori zisťujú a vyhodnocujú parametre vody počas Týždňa prírody
– detského letného tábora na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského

Na Obr. 3 je znázornený počet škôl,
ktoré boli doteraz zaregistrované do
Globálneho experimentu v strednej
Európe. Počet zapojených škôl je reálne
vyšší, nie všetky školy sa už zaregistrovali. Vidíme, že záujem o projekt je
na Slovensku oveľa väčší ako v okolitých krajinách, čo sa odzrkadľuje aj v
podiele našich študentov v celkovom
počte odoslaných výsledkov [2] a detailnejšie v Tab. 1.
Ako vidíme v Tab. 1, najväčší záujem je o prvý experiment (meranie
pH), celosvetový aj celoslovenský trend
v záujme o jednotlivé úlohy klesá v poradí úloha č. 1, 2, 3, 4. Môžeme len
odhadovať, že je to zapríčinené menšou
možnosťou implementácie týchto úloh
do štandardného vyučovacieho procesu
a rastúcou náročnosťou na materiálové
vybavenie pre ostatné úlohy, ale najmä
väčšou časovou náročnosťou týchto
experimentov.
Autori tohto príspevku, ako garanti
prípravy a realizácie Globálneho experimentu na Slovensku, veria, že pre študentov a ich učiteľov, ktorí sa do experimentu zapojili, bola táto práca zaujímavou skúsenosťou a zostane im inšpiráciou aj v budúcnosti. Podobne, ako
to v interview na stránke Globálneho
experimentu uviedla pani učiteľka z východného Slovenska. Vyberáme len
jednu časť z jej odpovedí redaktorovi:
„ ... študenti boli veľmi zvedaví na
výsledky z iných krajín. A podobné projekty môžu urobiť vyučovanie chémie
zaujímavejšie pre študentov, ale pochopiteľne aj pre ich učiteľov ...“
[1] Text adaptovaný z oficiálnej stránky
IYC 2011
http://www.chemistry2011.org/
about-iyc/introduction
[2] Text adaptovaný z oficiálnej stránky
Globálneho experimentu http://water.chemistry2011.org/web/iyc
[3] Informácie a návody nájdete na
www.schems.sk, v časti “Experiment
Water”
L. Krivosudský, M. Drábik

Tab. 1 Počty zapojených žiakov a študentov do projektu (údaje nie sú konečné)

Počet všetkých
zapojených študentov na svete

Počet zapojených študentov
na Slovensku

Percentuálny
podiel slovenských študentov

● Meranie pH

24042

802

3,34 %

● Salinita

2647

186

7,03 %

● Filtrácia
a dezinfekcia

1630

130

7,98 %

Úloha

● Solárny destilátor
Celkom

582

57

9,79 %

28901

1175

4,07 %
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Výzva pre členov SCHS:
Hľadáme „živých“ členov odborných skupín
Vážení členovia SCHS,
v zmysle platných stanov má každý
člen SCHS právo byť členom odborných skupín. Na mnohých z Vás však
predsedovia odborných skupín nemajú
žiadny kontakt. Vzhľadom na to, že
informácie sa šíria predovšetkým použitím elektronickej pošty, prosíme všetkých členov SCHS, ktorí v roku 2010
nedostali od predsedu svojej odbornej
skupiny žiadnu elektronickú správu,
aby sa prostredníctvom elektronickej
pošty ozvali predsedovi odbornej skupiny, do ktorej patria (alebo chcú patriť)
a uviedli svoje meno a priezvisko a adresu. Zároveň Vás prosíme, aby ste na
túto výzvu upozornili aj ostatných členov SCHS, ku ktorým sa z rozličných
príčin nedostala.
Veríme, že táto akcia prispeje k lepšej informovanosti členov odborných
skupín o rozličných podujatiach (prednáškach, seminároch), plánovaných
vedeckých konferenciách doma i v zahraničí a zlepší sa spolupráca v rámci
celej SCHS.
Predsedníctvo SCHS  

Ocenenia udelené
Slovenskou
chemickou
spoločnosťou pri SAV
v roku 2011
2011 - predseda SCHS Viktor
Milata
Čestní členovia SCHS
Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Prof. Bogusław Buszewski,
Prezident PTChem
Pamätná medaila SCHS
Prof. Jeane Nicole Moreau, prezidentka IUPAC
Medaila Daniela Belluša
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
Medaila SCHS
Doc. RNDr. Vladimír Štefan Fajnor,
PhD.
Ing. Emil Adamkovič, CSc.

322

ChemZi  7/14   2011

Odborné skupiny SCHS
Bratislava
Názov odbornej
skupiny

Predseda odbornej
skupiny

E-mail

Analytická chémia

prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

jan.labuda@stuba.sk

Anorganická chémia

doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.

jan.moncol@stuba.sk

Teoretická a
počítačová chémia

prof. Ing. Stanislav Biskupič,
DrSc.

stanislav.biskupic@stuba.sk

História chémie

doc. RNDr. Marta Sališová,
CSc.

salisova@fns.uniba.sk

Chémia dreva, papiera
a celulózy

Ing. Milan Vrška, CSc.

milan.vrska@stuba.sk

Chromatografia a elektroforéza

doc. RNDr. Milan Hutta, PhD.

hutta@fns.uniba.sk

Jadrová chémia a rádioekológia

doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD.

kuruc@fns.uniba.sk

Medicínska chémia

doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.

bohac@fns.uniba.sk

Organická chémia

prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.

lubor.fisera@stuba.sk

Polyméry

Ing. Mária Omastová, DrSc.

upolmaom@savba.sk

Potravinárska chémia

prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.

stefan.schmidt@stuba.sk

Sacharidy a glykokonjugáty

Ing. Ján Hirsch, DrSc.

chemhirs@savba.sk

Termická analýza

prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

peter.simon@stuba.sk

Toxikológia

prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc.

vasil.koprda@stuba.sk

Výučba chémie

doc. Ing. Ján Reguli, PhD.

jreguli@truni.sk

Fyzikálna chémia

zatiaľ nezvolený

dočasne na: schs@chtf.stuba.sk

Názov odbornej
skupiny

Predseda odbornej
skupiny

E-mail

Analytická chémia

doc. RNDr. Taťána Gondová,
CSc.

gondova@kosice.upjs.sk

Anorganická chémia

doc. RNDr. Mária Reháková,
CSc.

rehakova@kosice.upjs.sk

Fyzikálna chémia
a elektrochémia

doc. RNDr. Renata Oriňaková,
renata.orinakova@upjs.sk
CSc.

Chémia pevných látok
a mechanochémia

prof. RNDr. Nadežda
Števulová, PhD.

nadezda.stevulova@tuke.sk

Organická chémia

RNDr. Slávka Hamuláková,
PhD.

slavkaham@gmail.com

Výučba chémie

doc. RNDr. Mária Ganajová,
CSc.

ganajova@kosice.upjs.sk

Chémia životného
prostredia

doc. RNDr. Magdaléna
Bálintová, PhD.

magdalena.balintova@tuke.sk

Košice

Odborné skupiny v iných mestách
Názov odbornej
skupiny

Predseda odbornej
skupiny

E-mail

Chémia a ekológia
(Nováky)

Ing. Elena Kulichová

elena.kulichova@gmail.com

Aplikovaná chémia
a biotechnológie
(Trnava)

RNDr. Beáta Vranovičová,
PhD.

Beata.vranovicova@ucm.sk
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OS Medicínska chémia SCHS
Stali sme sa súčasťou európskej PhD siete
– Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network

M

edzinárodná sieť Paul
Ehrilch Euro-PhD pre
Medicínsku chémiu bola
založená v novembri
2009 v talianskom Palerme ako výsledok spolupráce viacerých európskych
univerzít. Cieľom siete Paul Ehrlich
MedChem Euro-PhD Network (v texte
ďalej PEPN) je poskytnúť doktorandom možnosť výskumu, vzdelávania a
mobility v oblasti medicínskej chémie
na európskej úrovni. Výsledkom pre
uchádzajúcich sa doktorandov je získanie európskeho certifikátu „Paul
Ehrlich European PhD in Medicinal
Chemistry“, ktorý doplní PhD titul
získaný na domácej univerzite, nie je
v rozpore s vnútroštátnymi právnymi
predpismi a predstavuje pridanú hodnotu k národnému PhD titulu.
Členstvo v PEPN je otvorené pre
všetky európske univerzity, ktoré akceptujú pravidlá a podmienky na získanie Paul Ehrlich Európskeho PhD
a vyjadria písomne vôľu pristúpiť
k tejto sieti. Priemyselní partneri sa
môžu zúčastňovať ako riadni členovia a neeurópske akademické inštitúcie môžu byť pripojené do siete ako
pridružení členovia. V súčasnosti je
do programu zapojených 26 univerzít
z dvanástich štátov Európskej únie.
V rámci štátu sa každá univerzita, ktorá
Štát
1. Belgicko
2. Česko
3. Fínsko
4. Grécko
5. Maďarsko
6. Nemecko
7. Poľsko
8. Rakúsko
9. Slovensko
10. Slovinsko
11. Španielsko
12. Taliansko

má záujem o tento program, prijíma
samostatne. Slovensko reprezentuje
Univerzita Komenského v Bratislave,
ktorá bola prijatá za člena na 1. stretnutí
predstaviteľov PEPN siete 13.-15. júla
2011 v Madride. Koordinátorom pre
Univerzitu Komenského v Bratislave je
doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. (andrej.
bohac@fns.uniba.sk) z Prírodovedeckej
fakulty.
Štruktúra siete je nasledovná: koordinátorom členskej inštitúcie je
profesor zodpovedný za PhD. program v medicínskej chémii na domácej
univerzite (Coordinating University).
Koordinačné univerzity sa prijímajú
na PEPN stretnutí na obdobie 3 rokov.
Päť členná rada siete (Network Board)
je volená z koordinátorov členských
inštitúcii na obdobie 3 rokov a predsedá jej sieťový koordinátor (Network
Coordinator). Hlavným cieľom rady je
tvorba stratégií na udržateľný rozvoj
a funkčnosť PEPN siete.
Prvé stretnutie PEPN sa uskutočnilo 13.-15. júla 2011 v Madride v
Španielsku. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo 50 Euro PhD študentov v medicínskej chémii spolu so 40 vedcami z 18
univerzít a výskumných inštitúcii zo 6
EU krajín.1 Druhá PEPN konferencia
je plánovaná v Slovinskej Ljubljane 10.
- 12. septembra 2012.
Predsedníctvo
(Network
Board) Paul Ehrlich MedChem
Mesto sídla univerzity
Euro-PhD zvolené na prvé obGhent
dobie 2010-2013:
Prague
Predseda siete (Network
Helsinky
Coordinator)
Prof. Giuseppe Ronsisvalle
Athens
Università
degli Studi di Catania,
Budapest
Catania, Italy; giuseppe.ronMarburg, Bonn
sisvalle@unict.it
Krakow
Členovia rady siete (Network
Board Members)
Vienna
Prof. Norbert Haider; UniverBratislava
sität Wien, Vienna, Austria;
Ljubljana
norbert.haider@univie.ac.at
Granada, 3 x Madrid
Prof. Danijel Kikelj; University
Bari, Camerino, Cagliari,
Catania, Genova, Messina, Tabuľka: Abecedný zoznam
Milano, Modena, Sienna,
členských štátov PEPN a sídiel
Palermo, Pisa
jednotlivých univerzít.

of Ljubljana, Ljubljana, Slovinsko;
danijel.kikelj@ffa.uni-lj.si
Prof. Péter Mátyus; Semmel-weis
University, Budapest; Hungary; peter.matyus@szerves.sote.hu
Prof.
Beatriz
de
Pascual
Teresa Faculty of Pharma-cy Universidad
San Pablo CEU Urb; Madrid; Spain;
bpaster@ceu.es
Kto môže získať certifikát Paul
Ehrlich MedChem Euro-PhD
(1) získanie európskeho PhD certifikátu
PEPN je otvorené pre všetkých
doktorandov v oblasti medicínskej chémie študujúcich na inštitúciách, ktoré sú členmi PEPN siete
a ktorí majú povolenie ich školiteľa
a miestneho koordinátora
(2) doktorandi následne pošlú prihlášku
sieťovému koordinátorovi (Network
Coordinator)
(3) na jeden cyklus môžu byť schválení
maximálne dvaja uchádzači z jednotlivých členských inštitúcii
Podmienky pre udelenie Paul
Ehrlich MedChem Euro-PhD certifikátu
(1) Uchádzači musia mať úspešne
ukončenú dizertačnú prácu s témou zameranou na medicínsku chémiu v súlade s platnými miestnymi
predpismi domovskej univerzity.
(2) Uchádzač musí byť autorom minimálne dvoch pôvodných vedeckých prác už publikovaných,
alebo prijatých na publikovanie v
medzinárodných recenzovaných vedeckých časopisoch, ktoré sú zahrnuté v Science Citation Index a
majú Impact faktor vyšší ako 1.00.
Kandidát by mal byť prvým autorom týchto publikácií. Vo výnimočných prípadoch, keď bol uchádzačov
príspevok v publikácii zásadný, ale
vzhľadom k miestnej praxi kandidát
nebol uvedený ako prvý autor, školiteľ doktoranda vysvetlí túto okolnosť listom koordinátorovi siete.
(3) Uchádzač musí počas svojho doktorandského štúdia absolvovať
medzinárodnú výskumnú mobilitu po dobu najmenej 6 mesiacov
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(možno rozdeliť na dve kratšie obdobia) na vedecko-výskumnej inštitúcii, ktorá je členom, pridruženým
členom, alebo firemným členom
siete, mimo krajiny kandidátovej
univerzity.
Počas mobility:
a) uchádzača musí viesť aj vedec z
hostiteľskej inštitúcie („hostiteľský
školiteľ“);
b) uchádzač musí predložiť správu,
opisujúcu cieľ vedeckej práce,
použité metódy, výsledky a diskusiu. Túto správu musí schváliť (i)
domáci školiteľ, (ii) hostiteľský
školiteľ a (iii) externý expert,
ktorý je členom nezávislej inštitúcie
z PEPN siete a je nominovaný radou siete (Nework Board).
c) uchádzač musí predložiť prehlásenie z hostiteľskej univerzity s uvedením adresy hosťujúcej inštitúcie,
mená domáceho a hostiteľského
školiteľa, dátumy a dĺžku pobytu kandidáta v zahraničí. Odsek
(b) sa neuplatňuje, ak boli práce
vykonávané v hostiteľskej výskumnej inštitúcii už zverejnené v
medzinárodnom recenzovanom vedeckom časopise, ako je uvedené
v bode (2) vyššie. Kandidát by mal
byť autorom a domáci aj hostiteľský
vedúci by mali byť spoluautormi
publikácií.
(4) Na dôkaz exaktnosti vedeckého
školenia a vzdelávania sa popri
požiadavkách kladených národnými
predpismi musí kandidát zúčastniť
minimálne dvoch schválených
postgraduálnych kurzov a jedného PEPN sieťového stretnutia a prezentovať tam minimálne
jednu prednášku zo svojich vedeckých výsledkov. Dve z týchto
podujatí sa musia uskutočniť v
zahraničí.
(5) Dizertačná práca musí byť
napísaná v angličtine, ak to nie je
v rozpore s miestnymi predpismi. V
takom prípade treba doložiť komplexné zhrnutie práce v angličtine.
(6) V komisii pre posúdenie dizertačnej
práce by mal byť PEPN člen zo
zahraničnej inštitúcie.
(7) Po udelení titulu PhD na domácej
univerzite, PEPN kandidát musí
prezentovať výsledky svojho výskumu na PEPN stretnutí.
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Postgraduálne kurzy a stretnutia
PEPN
(1) Postgraduálne kurzy, ktorých sa
musia kandidáti zúčastniť, aby
mali nárok na PEPN PhD certifikát, musia byť tematicky zamerané na medicínsku chémiu, musia
byť na post-magisterskej úrovni a
musia trvať aspoň 20 h (vrátane
prednášok a prezentácie študentov).
Kurzy sú schvaľované radou siete
(Network Board). Zoznam schválených kurzov bude zverejňovaný
na internetových stránkach.
(2) Stretnutia siete, ktorých sa musia kandidáti zúčastniť, aby mali
nárok na Paul Ehrlich MedChem
Euro-PhD certifikát: (i) organizujú ich akademické inštitúcie,
členovia PEPN, (ii) trvajú aspoň
20 h (prednášky a študentské
prezentácie), (iii) musia zahŕňať
prezentáciu výskumu Euro-PhD
žiadateľov.
(3) Každé sieťové stretnutie musí byť (i)
oznámené členom siete najmenej 2
mesiace dopredu a (ii) byť otvorené
študentom doktorandského štúdia
všetkých členov siete. Po ukončení
rokovania musia organizátori
vydať osvedčenie o účasti, alebo
aktívnej účasti kandidáta(ov).
Na stretnutí musia záujemcovia
o PEPN certifikát prezentovať
výsledky svojho výskumu.
Udelenie Euro-PhD certifikátu
(1) Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD
certifikát udeľuje koordinátor
siete v mene PEPN siete.
(2) PEPN certifikát obsahuje dodatok zhrňujúci podmienky
pre jeho udelenie. Certifikát
podpíše koordinátor siete, školiteľ
dizertačnej
práce
a školiteľ
hostiteľskej organizácie.
(3) PEPN Euro-PhD slávnostná nominácia sa uskutoční na stretnutí
siete (Network meeting) potom,
čo uchádzač prednesie prednášku
zameranú na problematiku jeho
práce.
Finančné náklady
Každá členská inštitúcia sa podieľa
na PEPN sieti vlastnými finančnými
zdrojmi. Náklady na výskum budú hradené z tej inštitúcie, ktorá uskutočňuje
doktorandské štúdium. Prostriedky na
pokrytie nákladov na vypracovanie
Paul Ehrlich certifikátov MedChem

Euro-PhD bude zabezpečovať koordinátor siete. Koordinátor siete bude
vykonávať svoju funkciu dobrovoľne.
PEPN stretnutie siete bude financované z registračných poplatkov, ktoré
hradia účastníci. Každá členská inštitúcia PEPN siete bude podporovať PhD
študentov pri získavaní finančných
prostriedkov z národných a európskych
mobilitných fondov. Webové stránky
bude zabezpečovať koordinátor siete.
O finančnú podporu z európskych mobilitných fondov pre PhD študentov
bude žiadať aj Paul Ehrlich MedChem
Euro-PhD sieť.
Aktualizované informácie o PEPN
sieti môžete získať na web stránkach
Odbornej skupiny Medicínska chémia
pri SCHS.2

Paul Ehrlich (1854-1915), lekár,
vedec,
laureát Nobelovej
ceny za fyziológiu a medicínu (1908). Bol
priekopníkom
v oblasti chemoterapie (v zmysle
chemických liečiv), hematológie
a
imunológie.
Hľadal nové zlúčeniny, ktoré sa dali
použiť ako liečivá proti parazitom. Je
známy objavom prvej efektívnej liečby
syfilisu (liečivo Salvarsan3). Je tiež
známy teóriou kľúča a zámku na vysvetlenie vzájomnej interakcie medzi
molekulami.4

1

2

3

4

http://www.farmacia.uspceu.es/
pages/EuropeanNetworkDoctoral/
7th-meeting-welcome.html
h t t p : / / w w w. m c h . e s t r a n k y. s k /
clanky/p_ehrlich-eur-mch-phd.html
4,4‘-(1,2-diarzendiyl)bis[2-aminofenol] dihydrochlorid (chemické
meno je len zjednodušením komplexnej cyklickej štruktúry liečiva
Salvarsanu); viď aj A. Yarnell
Chem. Eng. News 83, 2005, 3. voľne
dostupné na http://pubs.acs.org/cen/
coverstory/83/8325/8325salvarsan.
html
http://www.biography.com/people/
paul-ehrlich-9285165
A. Boháč, M. Remko
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Seriál Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture 2011

P

rednáškový cyklus Heyrovský
– Ilkovič – Nernst – Lecture, organizovaný na základe dohody
České společnosti chemické,
Slovenskej chemickej spoločnosti a
Gesellschaft Deutscher Chemiker z r.
2002, pokračoval tohto roku prednáškami prof. Ing. Jána Labudu, DrSc.
z Ústavu analytickej chémie Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a predsedu Odbornej skupiny
analytickej chémie SCHS v Nemecku.

Obr. 1 Prof. Hans-Jürgen Holdt
v zastúpení GDCh pri odovzdávaní
certifikátu o prednáške Prof. Labudovi
na Univerzite v Potsdam.

Na pozvanie riaditeľa GDCh pána Prof.
Dr. Wolframa Kocha absolvoval prof.
Labuda turné po troch nemeckých univerzitných pracoviskách, kde v rámci
dňa GDCH vystúpil s prednáškou na
tému „Chemically modified electrodes
and electrochemical biosensors“.
Prijímajúcimi pracoviskami boli
Institut für Biochemie und Biologie,
Universität Potsdam (Prof. Dr. Ulla
Wollenberger), Institut für Analytische
Chemie, Chemo- und Biosensorik,
Universität Regensburg (Prof. Dr.
Frank-Michael Matysik a Prof. Dr. Otto
Wolfbeis) a Institut für Analytische
Chemie, Ruhr Universität in Bochum
(Prof. Dr. Wolfgang Schuhmann) známe
rozvojom problematiky bioanalytickej
chémie a senzoriky. Prednášky boli spojené s diskusiou aj neformálnymi stretnutiami s pracovníkmi, doktorandami a postdoktorandami v jednotlivých laboratóriách. V súlade s cieľmi medzinárodného
prednáškového seriálu došlo k úspešnej
výmene informácií o vedeckých aktivitách, organizácii a technickom zabezpečení výskumnej práce. Našli sa
cesty spolupráce pri formulácii pojmov
bioanalytickej chémie v pripravovanom
Kompendiu analytickej chémie IUPAC

Obr. 2 Prof. Ulla Wollenberger pri otvorení
prednášky a darovaní publikácie Analytische
Biochemie.

ako aj pri účasti študentov na študentských vedeckých podujatiach a študijných pobytoch (najbližšie doktorandky
z FCHPT na Analytickej chémii v Bochum v r. 2012). Tohtoročný cyklus bol
hosťujúcou GDCh výborne zabezpečený
a rozhodne prispel k naplneniu poslania
a zámerov seriálu prednášok Heyrovský
– Ilkovič – Nernst. Slovenská a česká
chemická spoločnosť ďakujú touto cestou GDCh a menovite prof. Wolframovi
Kochovi a pani Barbare Köhler za pomoc pri organizácii tejto mimoriadne
užitočnej a prospešnej akcie.
J. Barek, J. Labuda

Viktor Milata nositeľom prestížneho ocenenia Medaily Márie Skłodowskej-Curie

S

lávnostné ukončenie Medzinárodného roka chémie 2011
v Poľsku bolo umocnené výnimočnou udalosťou v r. 1911
kedy najznámejšej poľskej vedkyni
Márii Skłodowskej-Curie bola udelená
druhá Nobelova cena, cena za chémiu.
Poľská chemická spoločnosť (PTChem)
pripravovala v spolupráci s Poľskou akadémiou vied a ďalšími organizáciami,
pod záštitou poľského prezidenta, pána
Bronisława Komorowského, v priebehu celého Medzinárodného roka chémie a roka Márie Skłodovskej-Curie,
pod rozšíreným označením IYC 2011
a MSC – 100, obdivuhodné množstvo
aktivít v duchu motta Chémia – náš
život, naša budúcnosť spolu s nesmiernou úctou k vedeckému dielu Márie
Skłodovskej-Curie. Predseda PTChem,
prof. Boguslaw Buszewski z Univerzity
M. Kopernika v Toruni pripomenul a
vyzdvihol aj ľudský pohľad na nobelistku, ktorá je symbolom manželky vedca,
ženy, matky, filantropky, aktívnej, všestrannej a charizmatickej osobnosti.
Slovenská chemická spoločnosť dostala ako jediná zahraničná chemická
spoločnosť pozvanie do Varšavy na vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutočnila
dňa 25. 11. 2011 dopoludnia v sídle

PTChem a na poobedňajší Záver osláv
100-tého výročia udelenia Nobelovej
ceny za chémiu Marii Skłodowskej-Curie
v Kráľovskom zámku. Ceremoniál sa
konal pod záštitou prezidenta Poľskej
republiky a prezidenta Francúzskej republiky. Otvorili ho poverení zástupcovia spolu s vnučkou Marie SkłodowskejCurie Helene Langevin a reprezentanti
patronátnych inštitúcií. Pozdravné príhovory predniesli nositelia Nobelovej ceny
prof. Ada T. Yonath, prof. Yuan Tseh Lee
a prof. Jean-Marie Lehn.
Slovenská chemická spoločnosť bola
poctená udelením pozlátenej Medaily

Marie Sklodowskej-Curie predsedovi
SCHS prof. Ing.Viktorovi Milatovi, DrSc.
pri neopakovateľnej príležitosti, príležitosti oslavy chémie v IYC 2011 a súčasne
výnimočnom výročí MSC – 100.
Medaila (obr.1a,1b) bola udelená za
príspevok k zvýšeniu pozitívneho všeobecného hodnotenia a pochopenia chémie, špeciálne v priebehu IYC 2011
a osláv 100. výročia udelenia Nobelovej
ceny za chémiu Márii SkłodowskejCurie (obr.2.).
Blahoželáme!
D. Gyepesová
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Rok 2011 bol Medzinárodným rokom chémie

U

rčite pre nikoho z čitateľov
nie je veta v nadpise novinkou. Spolu s mottom „Chémia
– náš život, naša budúcnosť“
sa medzi nami chemikmi vlani spomínali často a snažili sme sa, aby obsah
oboch rezonoval aj v širokej verejnosti
na Slovensku. Bola to výzva pre všetkých chemikov, o prípravách a priebehu
sme priebežne informovali na niekoľkých miestach aj v našom ChemZi (6/12,
7/13). Priaznivú zhodu okolností, časových súvislostí, ako aj reálny záujem členov Slovenskej chemickej spoločnosti
pri SAV (SCHS) sme v predsedníctve
SCHS využili na včasné a intenzívne
mobilizovanie a podporu spektra rôznych iniciatív. Potenciál mnohých z Vás
tak vyústil do aktivít, ktoré aktualizovali Medzinárodný rok chémie 2011 a
jeho motto na Slovensku, pričom tieto
aktivity
► chemikom potvrdili, že „sme in“,
► verejnosti naznačili radosti, výsledky (ale aj úskalia) chémie.
Práve teraz je namieste štatistika
a výber fotodokumentácie o aktivitách
Medzinárodného roka chémie 2011 na
Slovensku. Nahliadnime teda do zoznamu a pripomeňme si atmosféru, ktorá
sprevádzala aktivity s garanciou alebo s
účasťou SCHS a jej členov na oslavách
Medzinárodného roka chémie:
17. 1. 2011 – Inaugurácia slovenskej
poštovej známky k Medzinárodnému
roku chémie (podrobnejšie viď
v ChemZi 7/13).
27. – 28. 1. 2011 – Účasť a aktívna
prezentácia slovenskej delegácie
(ZCHFP, SCHS, ASCHFS) na otvorení
Medzinárodného roka chémie v Paríži.
18. 2. 2011 – Súťaž plagátov žiakov „Chémia na každý deň“ (viď aj
v ChemZi 6/12).
20. – 23. 2. 2011 – Celoštátne kolo
Chemickej olympiády kategórie A, E
a F ( viď aj inde v tomto čísle).
5. 4. 2011 – v spolupráci s BASF
spustenie Virtuálnej chemickej učebne
(spojené aj s tlačovou konferenciou),
o virtuálnej učebni pozri na www.
chemgeneration.com
7. 4. 2011 – Tlačová konferencia k veľtrhu Chemistry Slovakia 2011.
7. 4. 2011 – Prednáška „Životnosť plastov – ohrozené plasty v umení“, spojená
s vernisážou výstavy, v spolupráci s
CVTI SR.
9. 4. 2011 – Benefičný koncert k svetovému dňu kontaktnej šošovky a na
počesť jej tvorcu - čs. chemika – akademika O. Wichterleho.
12. – 14. 4. 2011 – Medzinárodný veľtrh Chemistry Slovakia 2011 (viď aj
v ChemZi 7/13 a inde v tomto čísle),
v spolupráci s Incheba, a. s.; popri typicky veľtržných prezentáciách firiem a
inštitúcií aj bohatý seminár prednášok a
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zahájenie globálneho experimentu Voda
– chemické riešenie.
19. – 22. 5. 2011 – Medzinárodná
výročná konferencia Asociácie tematickej siete Európskeho chemického
a chemickoinžinierskeho vzdelávania
- International conference - European
Chemistry and Chemical Engineering
Education Network Annual Conference
- EC2E2N and ECTN Association
Meeting 2011) (viď aj v ChemZi 7/13).
26. 5. 2011 – Deň otvorených dverí na
FCHPT STU.
6. – 10. 6. 2011 – 23. Medzinárodná
konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii (viď aj v ChemZi 7/13).
11. – 14. 6. 2011 – Finálna konferencia COST CM0602 – Inhibítory
angiogenézy: dizajn, syntéza a biologické
využitie
(ANGIOKEM)
(Final Conference COST CM0602
– Inhibitors of Angiogenesis: design,
synthesis and biological exploitation
– ANGIOKEM).
26. – 29. 6. 2011 – 14. Sympózium Blue
Danube Symposium on Heterocyclic
Chemistry.
15 . – 19. 8. 2011 – „Týždeň prírody“,
detský letný tábor PRIF UK, v programe aj globálny experiment Voda –
chemické riešenie.
5. – 9. 9. 2011 – 63. Zjazd chemikov
s hlavnou plenárnou prednášateľkou
prof. Nicole J. Moreau – prezidentka
IUPACu (podrobnejšie viď ChemZi
7/13 a aj inde v tomto čísle).
23. 9. 2011 – Oslava Medzinárodného
roka chémie v rámci Noci výskumníkov
2011, EU koordinovaná aktivita.
7. – 9. 11. 2011 – Týždeň vedy a techniky na Slovensku; príspevok študenta breznianskeho gymnázia ocenený
hlavnou cenou na Celoštátnej súťažnej
prehliadke vedeckých a technických
projektov žiakov stredných škôl o Cenu
Scientia Pro Futuro 2011, prezentácia
globálneho experimentu Voda – chemické riešenie na odbornej konferencii
„Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách“.
25. 11. 2011 – Vedecká konferencia
pri príležitosti ukončenia roku Márie
Skłodowskej-Curie (MSC-100) a Slávnostné ukončenie Medzinárodného roku
chémie (IYC 2011) vo Varšave.
1. 12. 2011 – Záverečný deň Medzinárodného
roka chémie v Bruseli; s inšpiratívnym,
skoro futuristickým, diskusným fórom
mladých o rozvoji chémie a jej možných
vplyvoch na kvalitu života do r. 2050, ale aj
s oficiálnym ohlásením objavu prvkov 114
(Fl, Flerovium) a 116 (Lv, Livermorium)
periodickej sústavy prvkov.
december 2011 – Vydanie vysokoškolskej učebnice „Základné chemické výpočty“, ktorá je určená predovšetkým pre
študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
v odboroch chémia, biochémia a učiteľ-

stvo chémie.
Dlhodobé aktivity s garanciou a účasťou SCHS:
Prednášky Chemické horizonty;
v roku 2011 ako Vedecké kaviarne a Vedecká cukráreň v spolupráci s CVTI
SR, a aj v rámci Týždňa vedy a techniky (podrobnejšie viď v ChemZi 7/13
a inde v tomto čísle).
Aktualizovaná putovná výstava
Míľniky chémie; preklad materiálov Americkej chemickej spoločnosti,
rozšírený o vybrané reálie chémie na
Slovensku, výstavy na školách, ako
aj v spolupráci s Univerzitnou knižnicou a Dokumentačným strediskom
UNESCO.
Chemická olympiáda; slovenské kolá,
Letná škola – 34. ročník Letnej školy
úspešných riešiteľov chemickej olympiády
kategórie B a C, 3.- 16.7. 2011 v Nitre, ako
aj účasť na medzinárodných kolách (podrobnejšie viď inde v tomto čísle).
Globálny experiment Voda –
chemické riešenie; na ZŠ a SŠ na
Slovensku (podrobnejšie viď v ChemZi
6/12, 7/13 a inde v tomto čísle).
Interaktívna výstava v Prírodovednom múzeu SNM – „Chémia pre budúcnosť, pre život“; v spolupráci s SAV
a SNM, úspešná výstava zameraná predovšetkým na žiakov a študentov.
Pochopiteľne, potreba uvedomovať
si a upozorňovať na úlohy a význam
chémie pre kvalitu života celej spoločnosti nebola a nie je len záležitosťou
roka 2011. Z myšlienok, ktoré sme si na
túto tému viacerí z nás vymenili počas
kolokvia venovaného Medzinárodnému
roku chémie 2011 na našom 63. zjazde
chemikov a v korešpondencii, ktorá po
kolokviu nasledovala, stručne vyberám
„správu pre chémiu, chemikov a verejnosť na Slovensku po Medzinárodnom
roku chémie 2011“:
► Začnime „doma“ – v komunite nás
chemikov; akýkoľvek pokrok v
upozorňovaní na úlohy a význam
chémie pre kvalitu života celej
spoločnosti je a bude podmienený schopnosťou a ochotou čo
najväčšieho počtu členov SCHS
(jednotlivcov, inštitúcií a firiem)
nielen deklaratívne, ale aktívne
sa venovať aj činnostiam takéhoto charakteru. Každý máme síce
času málo, ale využívajme jeho
časť aj na „P R chémie“, bude to
určite dobrá investícia. Chémia
totiž mala a má na Slovensku
zaujímavé postavenie, ako aj pozoruhodné osobnosti.
► Dôležité bude nielen ponúknuť
akcie, ale ponechať priestor aj,
a práve, pre vlastnú aktivitu.
Práve takýto prístup totiž podporí
záujem, očakávania a tvorivosť
adresátov našej ponuky aj v bu-

Aktuality SCHS
dúcnosti. Kľúčovým adresátom je
a zostáva široká verejnosť, predovšetkým však žiaci, študenti a ich
učitelia chémie.
► Uvedomujeme si aj potrebu užšej spolupráce s decíznou sférou
a žurnalistami. Tu zatiaľ hľadáme
efektívny spôsob zintenzívnenia takejto súčinnosti, príkladom
môžu byť tlačové besedy (pred
veľtrhom Chemistry Slovakia
2011, počas 63. zjazdu chemikov),
rozhlasové a televízne príspevky
a ďalšie (tézy a podnety z kolokvia a zjazdu boli listom zaslané
ministrovi školstva SR, ako aj
riaditeľke RTvS).
Predsedníctvo SCHS spolu s výborom Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností
(ASCHFS) ďakujú všetkým jednotlivcom, inštitúciám a firmám za nápady, námety a aktivity počas Medzinárodného
roka chémie 2011. Osobne si tiež dovoľujem vysloviť svoje uznanie a úprimnú vďaku za Váš entuziazmus
a prácu, ktorými ste prispeli k oslavám
Medzinárodného roka chémie 2011 na
Slovensku.

Je pre mňa potešením práve na tomto
mieste tlmočiť Vám všetkým úprimné
slová uznania, ktoré som si pri viacerých
príležitostiach vypočul alebo prečítal od
predstaviteľov IUPACu – vyhlasovateľa
Medzinárodného roka chémie 2011.

Zľava M. Drábik, L. Krivosudský, Z.
Hloušková, V. Milata, N. Moreau

Spomínaní predstavitelia nielen oceňujú
naše aktivity, ale na viacerých sa aj
osobne na Slovensku zúčastnili: prof. N.
J. Moreau – prezidentka IUPACu, bola
VIP hosťom nášho 63. zjazdu chemikov,
prof. J. I. Jin – prezident-past IUPACu,
bol VIP hosťom veľtrhu Chemistry
Slovakia 2011, Dr. J. Garcia-Martinez

– medzinárodný garant celosvetového
experimentu „Voda – chemické riešenie“
ocenil rozsah jeho priebehu na Slovensku
aj pri osobnom stretnutí s delegáciou
SCHS a slovenským národným koordinátorom počas záverečného ceremoniálu
v Bruseli 1. decembra 2011.
Som presvedčený, že aj Vy ste považovali a považujete námety a aktivity
realizované počas minulého roka, ako aj
myšlienky a podnety uvedené v „správe
pre chémiu, chemikov a verejnosť na
Slovensku po Medzinárodnom roku chémie 2011“ za súčasť dlhodobej výzvy
a Vaše budúce aktivity budú pomáhať pozitívnemu vývoju v chápaní úlohy a významu chémie verejnosťou. Medzinárodný
rok chémie 2011 síce skončil, ale jeho
motto „Chémia – náš život, naša budúcnosť“ je nadčasové a teda zostáva
v platnosti aj tento a ďalšie roky. Želám
nám, aby sme ho dokázali správne napĺňať a práve takto potvrdili sebe aj celej
verejnosti, že Medzinárodný rok chémie
2011 nebol jednorázovou kampaňou, ale
míľnikom v rozvoji a chápaní chémie ako
nástroja prispievajúceho ku kvalite života
celej spoločnosti.
M. Drábik

Nové knihy

Všeobecná analytická
chémia
Eduard Plško
Vydavateľstvo 2 THETA,
Český Těšín, ČR, 2011, 193 strán
Koncom
minulého roku
chemickú verejnosť príjemne prekvapil priekopník modernej
chemickej
analýzy anorganických látok prof. Ing.
Eduard Plško,
DrSc. vydaním
knihy
„Všeobecná
analytická chémia“. V knihe autor, na
základe vyše polstoročnej analytickochemickej vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti, ako aj bohatých
vedeckých kontaktov so zahraničnými
a domácimi spolupracovníkmi, uvádza
svoje predstavy o postavení vedy, ako
významnej súčasti kultúry spoločnosti,
stručnú históriu rozvoja analytickej
chémie, svetové a domáce osobnosti,
ktoré výrazne ovplyvnili jej rozvoj.
Podstatná časť knihy je venovaná
vlastným výsledkom vedeckovýskumnej činnosti, so zameraním na ich všeobecný analytickochemický význam,
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väčšinou s aplikáciami v autorovi najbližšej oblasti - optickej spektroskopie. Netradičný názov knihy súvisí
s tým, že autor uvádza najmä vlastné
názory na niektoré základné zákonitosti a princípy, ktoré sa všeobecne
uplatňujú v analytickej chémii bez
ohľadu na použitú metódu. Uvádza
a systematizuje všeobecné požiadavky
na hodnotenie a riešenie pracovných
princípov spoločných pre všetky analytické metódy, ktoré v niektorých prípadoch odporujú prijatým názorom.
Kniha obsahuje predslov, sedem kapitol, zoznam použitej literatúry a životopis autora. Po predslove, v druhej
kapitole pojednáva o vede ako súčasti
kultúry, o náplni, úlohách a metódach
analytickej chémie a stručnom prehľade jej historického vývoja. V tretej
kapitole je definovaný pojem všeobecnej analytickej chémie a jej súčastí,
náplň a význam jej jednotlivých, v časovom slede na seba nadväzujúcich
procesov a postupov spoločných pre
všetky analytické metódy. Časový
sled zahrňuje päť krokov: adekvátnosť
výberu analytickej metódy vzhľadom
k požiadavkám na analýzu (kapitola
4), odber a úpravu vzorky (kapitola
5), meranie analytického signálu a využitie metód matematickej štatistiky
na spracovanie nameraných údajov
(kapitola 6), priradenie hľadanej vlastnosti hodnote analytického signálu využitím kalibračných metód (kapitola
7), hodnotenie analytického výsledku
z hľadiska dôkazuschopnosti, pres-

nosti a správnosti (kapitola 8). Tieto
krokové postupnosti by mal vždy určiť a overiť kvalifikovaný pracovník
ovládajúci všeobecné základy analytickej chémie a možnosti ich uplatnenia. Metrologické parametre hodnotenia úrovne analytického výsledku
zahrňujú dôkazuschopnosť, presnosť,
správnosť a dynamický rozsah. Pri
hodnotení kvality analytických výsledkov, ako aj úrovne analytickochemických postupov, okrem metrologických
parametrov, autor zdôrazňuje aj zohľadnenie ekonomických parametrov.
Tieto zahrňujú dobu potrebnú na vykonanie analýzy, cenu analýzy, prípadne
vplyv postupu na zaťaženie životného
prostredia, teda zváženie možnosti
vzájomného ovplyvňovania metrologických a ekonomických parametrov
hodnotiacich analytický postup.
Autorovým cieľom bolo, aby uvedené
zovšeobecnené poznatky o analytickej
chémii pomáhali pri zvládnutí úloh analytického chemika, aj na jeho orientáciu
na nové nekonvenčné riešenia analytických problémov. Predloženú knihu
možno odporučiť analytickochemickým pedagógom a vedeckovýskumným
pracovníkom, študentom špecializácie
analytická chémia, ako aj všetkým chemikom využívajúcim servisné služby
analytickej chémie.
Knihu možno objednať na adrese:
info@villalabeco.sk . Cena: 15.40 € +
balné a poštovné.
L. Soják
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Aktuality SCHS

Seminár jubilantov – 12. 12. 2011

S

táva sa už pomaly dobrou tradíciou, že sa pred Vianocami
stretnú členovia predsedníctva
SCHS a OS História chémie s
aktívnymi členmi SCHS, ktorí v danom
roku oslávili významné životné jubileum.
Tohtoročné stretnutie jubilantov v
AMOSE na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave
bolo o to slávnostnejšie, že sa ho zúčastnili aj dvaja deväťdesiatnici – Profesor
Jozef Tomko a Dr. Miroslav Zikmund a
ďalší 25 mladší jubilanti.
Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére. K prítomným sa prihovoril súčasný predseda SCHS – profesor Viktor Milata, ktorý v ďalšej časti
informoval o akciách, ktoré SCHS pripravila v medzinárodnom roku chémie
- IYC 2011.

dlho prosiť a s jemu vlastným entuziazmom komentoval udalosti z jeho profesijného výskumného obdobia, ktoré
sme si veľmi radi vypočuli.
Po príhovore čestného člena SCHS
Dr. Zikmunda sa rozprúdila živá diskusia medzi jubilantmi, ale aj s členmi
predsedníctva SCHS.
Všetkým jubilantom prajeme aj touto
cestou predovšetkým dobré zdravie a
pohodu v rodinnom kruhu aj na pracovisku.
Dovidenia v decembri 2012.
M. Sališová
(pozri www.schems.sk – Fotogaléria
- 2011 SeminarJubilantov).

Jubilanti SCHS
v roku 2012
90 – ROČNÍ
● Ing. Alexander Hausner - 10.2.
● Doc. Ing. Dr. Rudolf Kohn, DrSc.
- 26.3.
● Ing. Nikolaj Michajlovskij – 26.7.
● Ing. Ondrej Varga – 16.4.
85 - ROČNÍ
● Doc. Ing. Dr. František Hanic 		
– 16.12.
● Prof. Ing. Martin Jambrich, DrSc. - 18.11.
● Ing. Milan Lazár, DrSc. – 8.10.
● RNDr. Milan Pauček – 26.3.

Keďže profesor Tomko bol 24 rokov
predsedom Slovenskej chemickej spoločnosti - 6 volebných období, chceli
sme sa mu poďakovať predovšetkým
za jeho lásku, s akou sa venoval SCHS,
za jeho priateľské rozhovory, plné entuziazmu, za jeho ochotu pomôcť pri
riešení problémov tak odborných ako aj
organizátorských.
Predsedníčka OS História chémie,
doc. Sališová, pripravila krátku prezentáciu, v ktorej priblížila život a dielo
profesora Tomku, čestného predsedu
SCHS. Zastavila sa pri dôležitých
etapách jeho odbornej i organizátorskej práce, ktorá by určite nebola taká
úspešná, keby nemal dobré rodinné
zázemie. Vďaka dcére Hyacinte, ktorá
poskytla aj fotografie z rodinného prostredia, sme mali možnosť nahliadnuť
aj do 13. komnaty oslávenca. Nedal sa
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80 – ROČNÍ
● Ing. Jaroslav Bartoň, DrSc. – 22.6.
● RNDr. Edita Dvořáková, CSc. – 4.1.
● Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc.
– 24.12.
● Doc. Ing. Milan Karvaš, PhD. – 5.6.
● Doc. RNDr. Margita Lácová – 8.11.
75 – ROČNÍ
● Prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc.
- 12.9.
● Prof. Ing. Ondrej Kyseľ, DrSc. - 19.4.
● Prof. Ing. Ľubomír Lapčík, DrSc.
– 6.5.
● Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc.
– 19.4.
● Doc. Ing. Anna Ninčáková, CSc.
– 18.10.
● Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.
– 11.9.
● Prof. RNDr. Ľudmila Žúrková,
CSc. – 19.11.
70 – ROČNÍ
● Ing. Alojz Balogh, CSc. - 12.7.
● Doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc.
– 19.4.
● Doc. RNDr. Roman Čech, CSc. - 23.2.
● Ing. Peter Čellár, CSc. – 15.4.
● Doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.
– 15.11.

● Ing. Július Durmis, CSc.– 16.5.
● Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.
– 20.9.
● Doc. Ing. Pavol Hodul, CSc. 		
– 16.1.
● Doc. RNDr. Oľga Hritzová, CSc.
– 13.3.
● Ing. Tibor Kepencay, CSc. – 30.4.
● RNDr. PhMr. Anna Kevická – 22.8.
● Ing. Vladimír Kozmál – 8.11.
● RNDr. Dušan Loos, CSc. – 6.7.
● Prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.
– 25.3.
● Ing. Juraj Pavlík, CSc. – 30.9.
● Ing. Lyda Rychlá, DrSc. – 18.12.
● Doc. RNDr. Michal Sivák, CSc.
– 17.10.
● Doc. Ing. Katarína Špirková, CSc.
– 22.4.
● Prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.
- 6.6.
65 – ROČNÍ
●
RNDr. Peter Baláž, DrSc. 18.6.
● Doc. RNDr. Ružena Čižmáriková,
CSc. – 7.11.
● Prof. Dr.h.c. Ing. Ferdinand
● Devínsky, DrSc. – 17.8.
● Ing. Oľga Ďurčová, CSc. – 6.10.
● RNDr. Mária Galádová – 28.7.
● RNDr. Gabriela Holéczyová - 5.9.
● Prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
– 14.11.
● Ing. Michal Krištofič, CSc. – 15.7.
60 – ROČNÍ
● Doc. Ing. Marián Antalík, CSc. - 3.8.
● RNDr. Oľga Bečárová - 26.8.
● Ing. Eulália Boháčová - 27.12.
● Mgr. Peter Capek, PhD. - 3.12.
● Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
- 22.9.
● RNDr. Ľubor Dlháň, PhD. - 3.3.
● RNDr. Tibor Gögh, CSc. - 1.3.
● Ing. Miroslav Koóš, DrSc. – 21.10.
● Ing. Igor Mráz, CSc. - 9.8.
● RNDr. Mária Petrušová, CSc. - 17.9.
● Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. – 27.1.
● PaedDr. Ján Slanicay - 16.9.
● Prof. RNDr. Nadežda Števulová,
PhD. – 1.4.
● Ing. Marián Valentíny, CSc. - 23.11.
● Ing. Vladimír Žúbor, PhD. - 12.6.

Jubilantom srdečne blahoželáme!

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

PharmDr. Vlaimír Garaj
Mgr. Mária Vojtičková
Mgr. Margaréta Kováčová
Ing. Ján Kozic
Ing. Jana Doháňošová
Ing. Martin Markovič
Ing. Mária Kopcová
Ing. Zuzana Jankurová
Ing. Veronika Gurišová
Ing. Branislav Máša
Ing. Peter Barborík

Aktuality SCHS

Ako ďalej po Medzinárodnom
roku chémie?

V

šetky aktivity spojené
s Medzinárodným
rokom chémie mali nielen
vyburcovať
komunitu
chemikov, ale aj pozitívne ovplyvniť
vnímanie chémie ako materiálovej vedy
spoločnosťou. A teda skončením roku
chémie by sa tieto aktivity nemali končiť,
ba naopak: odborníci – chemici by mali
trpezlivo vysvetľovať svojmu okoliu, čo
chémia prináša každodennému životu,
aké profity, ale aj aké nebezpečenstvá
a hrozby. Najmä nebezpečenstvo spojené s laickým narábaním s potenciálne
nebezpečnými výrobkami (zábavná pyrotechnika, postreky, lieky a pod.) býva
niekedy bagatelizované alebo naopak
zveličované, častokrát pod vplyvom
masmédií, jednostranne orientovaných
hnutí a pod. Tak ako sa dá každodenná
strava presoliť, každé nesprávne
dávkovanie alebo nakladanie s odpadmi
môže priniesť škody alebo ohrozenie.
Dlhodobo pociťujeme možnosti zlepšenia práce s mladou generáciou: od žiakov základných škôl až po doktorandov,
resp. mladých vedeckých pracovníkov
do 35 rokov. Máme pre nich zľavnené
členské hlboko pod náklady vydania
dvoch čísel ChemZi ročne, zľavu pre
nákup kníh z vydavateľstva Veda, možnosť uchádzať sa o podporu na účasť na
našich resp. poľských zjazdoch, zľavnené účastnícke platby na zjazdoch,
avšak nárast počtu členov medzi mládežou nie je dostatočný a hlavne ich
záujem pracovať v prospech chemickej komunity v rámci SCHS je nízky.
V budúcnosti by sme chceli vytvoriť
Fórum mladých, kde by boli zastúpení
organizátori chemických olympiád, talentovaných študentov, stredoškolákov
a ich učiteľov a začať pre nich vytvárať
podporné fondy napríklad na podporu
výskumu, účasti na konferenciách, publikovaní výsledkov a pod.
Ešte raz sa vrátim k členskému: neraz sa stáva, že účastníci zjazdu radšej zaplatia účastnícky poplatok o 100
Eur vyšší (z grantových peňazí), ako
by zaplatili 8 Eur členského poplatku
v SCHS (zo súkromných peňazí).
V konečnom dôsledku je to pre nás
výhodnejšie, ale prístup k členstvu
v SCHS je zvláštny. Do budúcna sa zamýšľame nad zaplatením dvojročného
členského v zjazdovom poplatku, čím

budú členovia odbremenení od myslenia na platbu členského keď sa budú
pravidelne zúčastňovať našich zjazdov
a navyše môžu požívať všetky výhody
členského v SCHS.
Plánujeme a možno, že v týchto chvíľach, keď čítate ChemZi už bude fungovať možnosť overiť si ostatnú platbu
členského a zároveň updatovať svoje
údaje (adresu na zasielanie ChemZi,
pracovnú a domácu adresu, tituly, zamestnanie, vyznamenania a i.). Všetky
pokyny ako postupovať budú uvedené
na tejto podstránke www.schems.sk.
Musíme však dodržať bezpečnosť dát
a iné zákony. Za tých starších takéto
úpravy vykonajú s radosťou ich deti či
vnuci. A na okraj počtu emailov: mimo
emailov EuCheMS, ECTNA, ECRB
– teda len SCHS mám za minuly rok
2100....teda takmer 6 denne.
Medzi naše služby bude aj zverejňovanie ponúk na miesta doktorandov,
študentov, postdoktorandov, spoluprácu, predaj/nákup/využitie (raritných)
prístrojov a pod. na http://www.schems.
sk/Ponuky/ponuky.htm. Prispievajte do
týchto ponúk a hľadajte medzi nimi.
Počítadlo v ľavom dolnom kúte stránky
www.schems.sk ukazuje záujem o ňu
s prehľadom prístupov z celého sveta
od 9. októbra, teda za štvrťrok ju navštívilo síce zatiaľ len okolo 600 ľudí z 21
krajín, avšak videlo priemerne skoro 4
stránky (spolu 2250 videní stránok), aj
keď v anglickom jazyku máme len kontaktné informácie. Práve podstránkou
Ponuky by sa mala zvýšiť sledovanosť
stránky spoločnosti.
Množstvo aktivít SCHS závisí nielen
od práce dobrovoľníkov v Predsedníctve, Odborných skupinách, ale aj od
množstva získaných finančných prostriedkov: každé jedno číslo ChemZi
stojí približne 3 Eurá plus poštovné a to
dvakrát ročne v momentálnom náklade
1500 kusov (kedysi 3000). A vnútorný
časopis spoločnosti musí fungovať !
Takže pri proklamovanom množstve
členov okolo 600-700, keď za každého
člena musíme odviesť EuCheMS 2 Eurá
hoci ročne platí členské poplatky len
okolo 300 členov je to jednoznačne postavené na príspevku RVS – tento a budúci rok projekte spolupráce s CHÚ
SAV, kolektívnych členstvách, 2 %
príspevku z daní a príjmov z konferen-

cií, aby sme mali rovnovážny rozpočet.
Takže keď mám chcete bez zaťažovania
akéhokoľvek (najmä rodinného) rozpočtu pomôcť, najjednoduchšou cestou
je asignácia 2 % z dane alebo pomoc
pri rekrutácii nových sponzorov/inzerentov/kolektívnych členov (táto forma
podpory neprináša spoločnosti daňovú
povinnosť). Áno, dá sa povedať, robme
to ako významné svetové chemické
spoločnosti – ACS, RSC, GDCh a pod.
– veď oni majú silné publikačné časopisecké zázemie, zamestnávajú viac
ako 2000 zamestnancov pre SciFinder
a pod. Ale to by sme museli nejaký taký
uznávaný časopis mať a ako vieme,
dnes printové formy už aj tak veľa
zisku neprinášajú – skôr nákupy pdf
verzií článkov, či účasť v konzorciách
časopisov sú ekonomicky zaujímavé.
To by sa nesmela stať chyba našim
predchodcom, ktorí ľahkovážne predali
rodinné striebro Versite a zrušili tak
jediný, ale karentovaný chemický časopis na Slovensku. Ak sa aj tak stalo,
mali predchodcovia súhlasiť s účasťou
v ChemSocPub splácaním vstupného
poplatku tantiémami, ako to urobila
česká kolegyňa, ktorá už dostáva tantiémy. My teraz musíme vynakladať
obrovské úsilie, čas a financie, aby sme
mali možno v budúcnosti možnosť sa
k tomuto konzorciu aspoň priblížiť...
plnoprávnym členom už asi nikdy nebudeme môcť byť, lebo toľko financií,
na ktoré si cenia akcie tohto konzorcia
naša spoločnosť asi už nikdy mať nebude, keď to nedokáže preklenúť ani
švajčiarska chemická spoločnosť.
Aby sme sa len nesťažovali, treba povedať, že v minulom roku sme aj z našich skromných prostriedkov realizovali
mnohé akcie na oslavu Medzinárodného
roku chémie (IYC 2011) a 100. výročia
udelenia Nobelovej ceny za chémiu
Márie Skłodowskej-Curie (MCS-100).
To sa dá dobrým funkcionárskym aktívom medzi ktorý Vás týmto pozývam. Prijmeme všetky rady, informácie, nápady ale hlavne ľudí schopných
a ochotných spolupracovať pri organizovaní našich aktivít. Obzvlášť v tomto
roku, keď musíme vykonať v zmysle
Stanov SCHS voľby nových členov
Predsedníctva SCHS.
V. Milata
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Chemické horizonty

Chemické horizonty
– jesenný cyklus 2011
v medzinárodnom roku chémie

A

j v jesennom prednáškovom
cykle Chemických horizontov naše aktivity rovnako ako
mnohé aktivity Slovenskej
chemickej spoločnosti v roku 2011 smerovali k propagácii Medzinárodného
roku chémie (IYC 2011). Popularizácia
aktuálnych chemických tém širšej verejnosti prebiehala s výraznou pomocou Národného centra pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti, Centra
vedecko-technických informácií SR
(CVTI SR) prednáškami v sídle centra, na Lamačskej ceste v Bratislave.
Prvou prednáškou, ktorá bola súčasťou Vedeckej kaviarne bola prednáška
prof. RNDr. Libora Ebringera, DrSc.,
emeritného profesora z Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s názvom „Mliečne výrobky.
Prečo sú zdravé a niektoré zdravšie?“,
dňa 29. septembra 2011. Ako sme sa
dozvedeli počas prednášky mlieko, charakteristický sekrét cicavcov, patrí medzi
najvýživnejšie potraviny. Prednášateľ
uviedol výživové rozdiely a zloženie
kravského, ovčieho a kozieho mlieka.
Porovnávacie analýzy dokázali, že ovčie
mlieko je bohatšie na zložky významné

Foto 1. Prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc.,
pri prezentácii prednášky „Mliečne výrobky.
Prečo sú zdravé a niektoré zdravšie?“

z hľadiska výživy ako aj z hľadiska ochrany pred prenosnými a neprenosnými
chorobami ako mlieko kravské. Vysvetlil
rozdiel medzi probiotikami (živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne
pozitívny efekt na príjemcu) a prebiotikami, čo sú nestráviteľné zložky potravy,
ktoré selektívne stimulujú rast a aktivitu
probiotických baktérií v hrubom čreve.
Sú to práve mliečne probiotické mikroorganizmy, ktoré z hľadiska udržovania
zdravia a vitality majú osobitý význam
pre človeka. Tieto v procese trávenia
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prejdú žalúdkom a zažívacím traktom do
hrubého čreva nepoškodené. Tu sa zúčastňujú tráviaceho procesu, produkujú
niektoré vitamíny a ďalšie bioaktívne
látky a rozkladajú nestráviteľné zložky
potravy. Podporujú rozmnožovanie iba
„dobrých“ baktérií, čím obmedzujú rast
patogénov a tvorbu rakovinotvorných
faktorov. Prof. Ebringer sa v roku 1990
začal zaoberať problematikou probiotík.
Vedecká práca s kolektívom spolupracovníkov z Univerzity Komenského
viedla k praktickému výsledku, príprave
probiotického preparátu obohateného o
selén (Enterococcus forte + selén, vyrábala firma IVAX) a probiotických napolitánových tyčiniek (Dr. EBI, výrobca
Pečivárne Sereď). Neskôr prof. Ebringer
skúsenosti s probiotikami uplatnil aj pri
poznávaní probiotických vlastností živej slovenskej bryndze. Práve výskumu
tradičného slovenského výrobku, ovčej
bryndze, sa prof. Ebringer a jeho tím
venovali dlhé roky. Tradičná bryndza
sa vyrába bez akéhokoľvek tepelného
spracovania, pričom viaceré bioaktívne
látky si zachovávajú pôvodnú aktivitu
len v surovom mlieku. Naopak, pasterizácia negatívne ovplyvní vstrebávanie
niektorých minerálov vrátane vápnika,
železa ako aj kyseliny listovej. Bryndza
obsahuje množstvo rozličných baktérií
a kvasiniek, ktoré zvyšujú vstrebávanie vápnika a vitamínov. Z hľadiska
obsahu vápnika je ovčie mlieko mimoriadne cenné. Aj v 100 gramoch bryndze
sa nachádza 650 – 700 mg vápnika.
Prítomných zaujali výsledky klinického
testovania bryndze. Testovania sa zúčastnilo 24 dobrovoľníkov, ktorí konzumovali denne 100 gramov slovenskej
bryndze počas 8 týždňov. Bol zistený
štatisticky významný pokles hladiny
celkového cholesterolu, pokles hladiny
glykémie, sérového kreatinínu, C-reaktívneho proteínu a zníženie krvného
tlaku. Pravá slovenská bryndza vyrábaná
z nepasterizovaného ovčieho mlieka je
výdatným zdrojom bielkovín, vitamínov a minerálov, obsahuje množstvo
prospešných mliečnych baktérií a kvasiniek, ktorých počty výrazne prevyšujú
počty probiotických mliečnych baktérií
v jogurtoch. Po skončení prednášky sa
rozprúdila živá diskusia s množstvom
otázok, na ktoré fundovane odpovedal
Prof. Ebringer. Ďalšie detaily nájdete na
https://www.vedatechnika.sk/SK/
VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky

VedavCENTRE-Bratislava.aspx.
V januári 2012 prezident Slovenskej
republiky udelil prof. Liborovi
Ebringerovi Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti
mikrobiológie a genetickej toxikológie a
šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Blahoželáme k tomu
významnému oceneniu a želáme pánu
profesorovi veľa zdravia a síl do ďalšej
tvorivej práce.
V októbri sme aktivity Chemických
horizontov rozšírili prednáškou vo vedeckej cukrárni. Vedecká cukráreň je
organizovaná v konferenčných priestoroch CVTI SR a spolu s Národným
centrom pre popularizáciu vedy a techniky ju organizuje občianske združenie
Mladí vedci Slovenska. Je určená predovšetkým mladým, žiakom základných
a stredných škôl. Vo vedeckej cukrárni
majú možnosť spoznať a stretnúť popredných slovenských alebo zahraničných vedcov a spoločne diskutovať a
vysvetľovať si aktuálne témy a podnetné
otázky vo vede a technike. Formát vedeckej cukrárne je jednoduchý, pozvaný
prednášateľ prednesie 15 až 20 ‒ minútovú informáciu o danej téme a v ďalšej
časti žiaci diskutujú a pýtajú sa na detaily, ktoré ich z danej témy zaujali.
Dňa 18. októbra 2011 od 9.00 hod.
v rámci vedeckej cukrárne vystúpil Doc.
RNDr. Milan Drábik, CSc., a predstavil tému Voda – chemické riešenie /
chemický roztok, celosvetový projekt v
Medzinárodnom roku chémie zameraný
na žiakov a študentov.
M. Drábik, súčasný podpredseda
SCHS počas IYC 2011 garantoval prípravu a priebeh aktivít realizovaných s

Foto 2. Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.,
a Mgr. L. Krivosudský vo Vedeckej cukrárni
s témou Voda – chemické riešenie / chemický roztok

cieľom priblížiť chémiu v Medzinárodnom roku chémie 2011 nielen chemikom, ale aj žiakom, študentom a širokej
verejnosti. H2O, táto jednoduchá zlúčenina je najrozšírenejšia a najdôležitejšia
chemická zlúčenina, bez ktorej by náš
život prestal existovať. Jej význam si
uvedomíme až vtedy, keď nám chýba,
alebo keď jej je nedostatok. Napriek
tomu, že Slovensko nepatrí k problémo-

Chemické horizonty
vým oblastiam, naopak máme zásoby
kvalitnej aj minerálnej vody, je potrebné
študentom na Slovensku tlmočiť správu
o potrebe racionálneho prístupu k tejto
vzácnej tekutine, ako to urobil počas vedeckej kaviarne M. Drábik. Návštevníci
októbrovej vedeckej cukrárne mali neskôr možnosť zúčastniť sa v improvizovanom chemickom laboratóriu na časti
celosvetového projektu. Pri tomto skúsene
asistoval L. Krivosudský. Účastníci cukrárne si priniesli vlastné vzorky vody, na
ktorých sa učili určovať jednu z najtypickejších informácií o vode pre chemikov
– hodnotu pH a jej salinitu. Mali možnosť
namerané hodnoty ihneď poslať do centrálnej databázy výsledkov a pozrieť si,
aké výsledky sú v tomto celosvetovom
projekte zaznamenané v rôznych častiach
našej zemegule. Zaujímavá téma a dobrá
propagácia priniesla do prednáškovej sály
viac ako 170 záujemcov o túto tému,
ktorých otázky boli fundované a určite
ich nadchla aj možnosť byť súčasťou
celosvetového experimentu. Viac o experimente aj v tomto čísle ChemZi v článku
Celosvetový chemický experiment „Voda
– chemické riešenie“ a jeho priebeh na
Slovensku.
Radi by sme aj touto cestou vyjadriť
poďakovanie pracovníčkam Národného
centra pre popularizáciu vedy a techniky
v spoločnosti, Mgr. Andrei Putalovej,
PhDr. Zuzane Hajdu a Mgr. Zuzane
Čeplíkovej za spoluprácu a ústretovosť
pri príprave týchto dvoch podujatí.
Poslednou prednáškou jesenného cyklu
Chemických horizontov bola prednáška
Ing. Mateja Mičušíka, PhD. z Ústavu
polymérov, SAV na tému Röntgenová
fotoelektrónová spektroskopia (XPS)
– pomocník pri štúdiu pevných povrchov. V rámci Týždňa vedy a techniky na
Slovensku ju SCHS spoluorganizovala
so Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou a firmou Pragolab, s.r.o.. Jedným
z dôvodov bolo zakúpenie röntgenového fotoelektrónového spektrometra KAlpha od ThermoFisher Scientific, ktorého zastúpenie na Slovensku vykonáva
Pragolab. Je to aj jediný komerčný prístroj na Slovensku, ktorý bol zakúpený
prostredníctvom projektu Štrukturálnych
fondov MACHINA. V januári 2011
vzniklo Vedecké a demonštračné laboratórium Ústavu polymérov SAV vytvorené v spolupráci s Thermo Fisher
Scientific a Pragolabom (http://www.
polymer.sav.sk/machina2.html). M.
Mičušík oboznámil prítomných so základmi XPS spektroskopie a jej históriou, ktorá je založená na vedeckých objavoch už spred 100 rokov. Jej vývoj bol
sprevádzaný mnohými objavmi takých
slávnych vedcov akými sú H. R. Hertz,
A. Einstein, E. Rutherford, K. Siegbahn,

a ocenený mnohými Nobelovými
cenami. Poznať
zloženie a chemizmus povrchu materiálov je veľmi dôležité v najrozličnejších oblastiach
vedy aj aplikácií.
Je to práve najvrchnejšia vrstva
materiálu, ktorá
určuje aké budú
napr. interakcie na
rozhraní fáz medzi
aditívom a matricou v polymérnych
kompozitoch, ktoré Foto 3 . Účastníkmi Vedeckej cukrárne boli skúsení chemici a žiaci
základných a stredných škôl, ktorí sa zúčastnili experimentu s vodou
ovplyvňujú celý rad
vlastností daného
materiálu.
Ako
príklad
môžme
uviesť koróziu kovov, ktorá je záležitosťou interakcií
povrchu a okolia a
je teda nevyhnutné
poznať zloženie
povrchu a vhodne
daný povrch chrániť
ochrannou
tenkou vrstvou.
Všeobecne by sa
dalo povedať, že
všade kde je systém s viac ako
jednou zložkou Foto 4. Prednáška Ing. Mateja Mičušíka, PhD. z Ústavu polymérov,
sú jeho vlast- SAV o XPS
nosti ovplyvnené
interakciami na rozhraní jednotlivých
Prvá sa bude konať 1. 2. 2012 na
zložiek a je teda nevyhnutné poznať
Fakulte chemickej a potravinárskej
čo najpresnejšie zloženie jednotlivých
technológie a prednášateľom bude
povrchov. Röntgenová fotoelektrónová
doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. z
spektroskopia je jednou z najkomplexÚstavu analytickej chémie, FCHPT
nejších techník na charakterizáciu povrSTU v Bratislave, ktorý predstaví
chov. Pri XPS metóde je možné okrem
tému Elektrochémia v atómovej
elementárnej analýzy povrchu určiť aj
spektroskopii. Ďalšou pripravovanou
funkčné skupiny na základe chemických
prednáškou je Biokatalýza v glykoposunov. Hĺbka z ktorej sa detegujú
chémii a prednášateľkou je Ing.
elektróny je niekoľko nanometrov (2-10
Mária Mastihubová, PhD. z Chenm), čo zaručuje, že získané informácie
mického ústavu SAV. Prednáška je
sú výhradne o chemickom zložení povrplánovaná na 29. 2. 2012 na FCHPT.
chu. Prednášajúci predstavil na konkrétSme veľmi radi, že naše pozvanie
nych príkladoch aj využitie, výhody a
prezentovať výsledky svojej vedeclimity tejto metódy. Záujemci po skonkej práce prijal Prof. Herbert Ipser
čení prednášky mali možnosť navštíviť
z Viedne, ktorý prednáškou v posluVedecké a demonštračné laboratórium
chárni AMOS na PriF UK obohatí
Ústavu polymérov SAV vytvorené v
naše vedomosti v oblasti „Lead-free
spolupráci s Thermo Fisher Scientific a
Soldering“ in electronics. Bude to už
Pragolabom.
klasicky prvú stredu v mesiaci apríli,
Veríme, že Chemické horizonty si
4.4. 2012. Na vašu účasť sa tešia
aj v roku 2012 udržia svojich priazusporiadatelia.
nivcov a nájdu aj ďalších záujemcov
o novinky v chemickom dianí. Ako
obvykle v jarnom cykle sme pripravili
M. Omastová
tri prednášky.
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Zaslúžený triatlon

P

rofesorovi
Jozefovi
Čižmárikovi z Farmaceutickej fakulty UK, predsedovi
Slovenskej
farmaceutickej spoločnosti a Čestnému členovi
Slovenskej chemickej spoločnosti
boli udelené v uplynulom období tri
významné ocenenia, čo podčiarkuje
jeho kvality ako vedca, pedagóga ale
hlavne ako človeka. Človeka skromného, pracovitého, ľudského a priateľského, skrátka Človeka s veľkým
Č. Ale pekne po poriadku: prvým
ocenením bolo ucenenie Slovenskou
chemickou spoločnosťou pri SAV a to
Medailou Daniela Belluša, ktorá mu
bola odovzdaná dňa 21.mája 2011.
Toto vysoké vyznamenanie SCHS mu
bolo udelené za dlhodobú spoluprácu
s SCHS.
Následne na malej slávnosti v priestoroch Úradu SAV v Bratislave podpredseda SAV doc. Albert Breier odovzdal Čestnú plaketu SAV Dionýza
Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálnochemických vedách prof. RNDr.
Jozefovi Čižmárikovi, PhD. z Katedry
farmaceutickej chémie Farmaceutickej
fakulty UK v Bratislave.
Ako v laudácii na počesť oceneného

zdôraznila podpredsedníčka SAV prof.
Daniela Ježová, prof. Čižmárik sa vo
vedecko-výskumnej činnosti dlhodobo
orientuje na predikciu, projekciu, syntézu, analýzu derivátov a analógov
substituovanej kyseliny fenylkarbámovej a potenciálnych liečiv s lokálno anestetickým, antiarytmickým
a s antiinfekčným účinkom. V rámci
tohto štúdia sa zameriava hlavne na
štúdium vzťahu chemickej štruktúry,
molekulových deskriptorov a biologického účinku týchto chemických liečiv.
Doteraz je autorom alebo spoluautorom
380 pôvodných vedeckých experimen-
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tálnych prác, 28 súborných prehľadov
a 16 patentov. V rokoch 1986-1990
a 1995-2010 Katedru farmaceutickej
chémie viedol. V rámci svojej práce si
vybudoval mimoriadne dobrý vzťah ku
Slovenskej akadémii vied, s ktorej pracoviskami spolupracoval najmä v oblasti doktorandského štúdia. (http://
www.sav.sk/index.php?lang=sk&ch
arset=&doc=services-news&source_
no=20&news_no=4201)
Podrobnejšie z návrhu na udelenie Čestnej plakety SAV Dionýza
Ilkoviča prof. Jozefovi Čižmárikovi
Prof. RNDr. Jozef Čižmárik,

PhD. sa narodil 17. marca 1943 v
Šoporni, okres Galanta. Promoval na
Farmaceutickej fakulte Univerzity
Komenského (FaFUK) v Bratislave
v roku 1967. Od roku 1967 pracuje
na Katedre farmaceutickej chémie
FaFUK. V rokoch 1986-1990 a 19952010 bol jej vedúcim. V pedagogickej činnosti pôsobí ako prednášateľ a
examinátor predmetu farmaceutická
chémia, vedie doktorandov a bol garantom tohto predmetu. Za profesora
farmaceutickej chémie bol prezidentom menovaný v roku 1989.
Vo vedecko - výskumnej činnosti
sa dlhodobo orientuje na predikciu,
projekciu, syntézu, analýzu derivátov
a analógov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej a potenciálnych liečiv
s lokálno anestetickým, antiarytmickým a s antiinfekčným účinkom. V
rámci tohto štúdia sa zameriava hlavne
na štúdium vzťahu chemickej štruktúry, molekulových deskriptorov a biologického účinku týchto chemických
liečiv. Doteraz je autorom alebo spoluautorom 380 pôvodných vedeckých
experimentálnych prác, 28 súborných
prehľadov a 16 patentov. Na domácich
alebo zahraničných vedeckých fórach

prezentoval cez 300 odborných prednášok a postrehov. Jeho vedecké práce
sú v SCI citované cez 250 ráz a ostatné
citácií má okolo 200.
Je autorom jednej historickej monografie, spoluautorom jednej učebnice
a monografie, 12 skrípt. Je členom
Vedeckej rady FaFUK a Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku. V roku
2007 mu bola SAV udelená cena SAV
za popularizáciu vedy.
Prof. Čižmárik má veľmi dobrý
vzťah k SAV a jej pracovníkom, s
ktorými sa podieľa na vedeckej aj
pedagogickej práci, najmä v oblasti
doktorandského štúdia. Ako garant odboru farmaceutická chémia úzko spolupracuje s Ústavom experimentálnej
farmakológie SAV.
Od roku 1999 je prezidentom
Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
a aktívne sa podieľa na organizovaní
pravidelných konferencií Syntéza a
analýza liečiv a sympóziu Syntéza a
analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich
životné prostredie. Je členom výboru
Slovenskej lekárskej spoločnosti, v
ktorej sa podieľa okrem iného aj na
tvorbe časopisu Monitor medicíny SLS.
Okrem toho je podpredsedom Asociácie
slovenských chemických a farmaceutických spoločností, kde sa podieľa na
príprave zjazdov chemikov. Bol prezidentom VIII. a IX. zjazdu SFS.
Je členom Slovenského zväzu včelárov (SZV), čestným predsedom redakčnej rady jeho časopisu Včelár. V
minulosti pôsobil ako jeho predseda a
bol i prezidentom Apislávie - Federácie
európskych včelárskych organizácií.
Prof. Jozef Čižmárik (vľavo) preberá Ilkovičovu plaketu z rúk podpredsedu SAV doc. Alberta Breiera.
Vpravo prof. Daniela Ježová.
No a tretím, ostatným, avšak asi
jedným z najväčších ocenení je udelenie titulu Doctor honoris causa na
Slávnostnom rozšírenom zasadnutí
Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave dňa 21. februára
2012 v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Prof. Čižmárik si všetky tieto ocenenia zaslúžil svojou pracovitosťou
a sme radi, že aj komunita chemikov
sa môže pridať ku gratulantom.
V. Milata

PriF UK

PREHLIADKA VÝSLEDKOV
VEDECKÝCH PRÁC
ŠTUDENTOV NA ŠVK
PRIF UK 2011

P

rírodovedecká
fakulta
Univerzity
Komenského
v Bratislave
v poslednú
aprílovú stredu, 27. 4. 2011
opäť otvorila svoje brány účastníkom
Študentskej vedeckej konferencie PriF
UK 2011. Študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa
štúdia z PriF UK, ale i fakúlt a ústavov
ďalších 9 slovenských a 4 českých univerzít a vysokých škôl, zo Slovenskej
akadémie vied a Akademie věd České
republiky sa stretli, aby prezentovali
výsledky svojej výskumnej práce.
Po úvodných slovách predsedu ŠVK
PriF UK RNDr. M Galamboša, PhD. a
dekana fakulty doc. RNDr. M. Triznu,
CSc., plenárnej prednáške prof. RNDr.
Dušana Hovorku, DrSc., s názvom „O
vede.“, dostali priestor prezentácie jednotlivých príspevkov v biologickej, didaktickej, geografickej, geologickej, chemickej a environmentálnej sekcii. Súčasťou
prezentácie príspevkov bola na konci
prvej polovici diania posterová sekcia,
kde študenti prezentovali svoje výsledky
formou pútavých posterov. ŠVK PriF
UK 2011 tradične uzatvoril spoločenský
večer, spojený s odovzdávaním ocenení
a diplomov tým najlepším.
Na ŠVK PriF UK 2011 bolo prezentovaných celkom 303 príspevkov,
ktorých iba 12 autorov tých najlepších, dostalo ocenenie. Cenu SigmaAldrich za najlepší príspevok v oblasti
biológie získala Ľ. Ďuďáková a v
oblasti chémie M. Grešnerová, ktorej za najlepší príspevok a prednášku
v chemickej sekcii udelil diplom aj
dekan PriF UK. Ocenenie prezidenta
Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z oblasti palivového
cyklu jadrovo-energetických zariadení
a mierového využívania jadrového žiarenia v prírodných, farmaceutických
a lekárskych vedách získali M. Daňo,
A. Krajňák a M. Mačanga. Diplom
dekana PriF UK za najlepší príspevok
a prednášku dostali: v biologickej sekcii Z. Kaňková, v didaktickej sekcii

Z. Dzurišinová, v environmentálnej V.
Tatarková, v geografickej V. Tóth, v
geologickej O. Pelech a za najlepší
poster J. Zervanová.
Najbližšia ŠVK PriF UK sa bude
konať o rok, 25. apríla 2012, kde
srdečne pozývame priaznivcov prírodovedných disciplín. Viac informácii,
ale aj fotky a zborníky z minulých
rokov na
http://www.fns.uniba.sk/svk
http://www.facebook.com/svkprifuk
M. Galamboš

Odvzdávanie diplomov a cien

Organizačný výbor ŠVK PriF UK

Posterová sekcia
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PriF UK

Spomienka na svoju
Alma mater

T

echnická
univerzita
v Merseburgu (Technische
Hochschule für Chemie
Leuna-Merseburg
- THCLM) sa nachádza v Sasku –
Anhaltsku, teda v jednej zo súčasných
16 spolkových krajín Nemecka. Toto
územie patrilo od roku 1944 pod jednotnú pruskú provinciu Sasko, ktorá
v tom období pozostávala z 3 vládnych
obvodov – z Magdeburgu, Merseburgu
a Erfurtu. Po roku 1990 však došlo
k reorganizácii a reforme štátnej
správy, pričom Sasko – Anhaltsko
sa rozdelilo na kraje a okresy a tak
Merseburgu, kde sídli spomínana alma
mater, pripadol tentokrát len štatút
krajinského okresu.
Blízke Halle na rieke Sála získalo
ale postavenie krajského mesta. Prvá
zmienka o osídlení tu pochádza údajne
z 9.stor. Až do 17.stor. bolo toto územie
súčasťou významného Magdeburského
arcibiskupstva. Univerzita v Halle (v
súčasnosti Martin Luther University
Halle-Wittenberg, MLUHW) založená
ešte v 16. stor. slúži takmer nepretržite
dodnes (s pomerne krátkym prerušením v rokoch 1813 – 1815 počas
Napoleonskych bitiek). Pomenovaná
je podľa protestantského reformátora
Martina Luthera, ktorý pôsobil ako profesor vo Wittenbergu. K absolventom
tejto univerzity patrí mimochodom aj
uznávaný nemecký politik a diplomat,
bývalý minister zahraničných vecí
Hans Dietrich Genscher.
V 90. rokoch 20. stor. v období turbulentných politických premien a po
zjednotení Nemecka bola THCLM
zčasti priradená pod MLUHW s visutým sídlom v Merseburgu a zčasti
zreorganizovaná na odbornú vysokú
školu.
THCLM vznikla 1. septembra 1954.
Po 10 rokoch od jej vzniku prevzala
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pomenovanie po
nemeckom chemikovi Carlovi
Schorlemmerovi.
Carl Schorlemmer
sa narodil v roku
1834 ako syn
stolára v Darmstadte. V mladšom Vpravo hore Rektorát THCLM a ilustrácia niektorých historických
objektov mesta
veku prejavoval
Marxa a Friedricha Engelsa. Keďže
záujem o farmáciu a preto sa najprv
jeho odbornou špecializáciou boli jedzamestnal v lekárni v Heidelbergu.
noduché uhľovodíky, ktoré aj klasiPopri tom navštevoval prednášky výfikoval na základe jednotného kľúča,
znamného nemeckého chemika R.W.
v pamäti odbornej verejnosti zostal
Bunsena, ktoré ho motivovali na štújeho prínos obzvlášť v petrochémii.
dium chémie v Heidelbergu (1 seNa jeho počesť bolo v Owens College
mester absolvoval aj v Giessene). Na
v Manchestri v roku 1895 založené
jeseň v roku 1859 sa uchádzal o miesto
Schorlemmer Memorial Laboratórium,
súkromného asistenta u profesora
ako prvé laboratórium organickej chéRoscoe na Univerzite v Manchestri,
mie v Anglicku. THCLM niesla od
kde po 2 rokoch získal miesto asistenta
roku
1964 až po 90. roky 20. stor.
s možnosťou učiť. Od roku 1862 sa
meno Carla Schorlemmera. Jeho paintenzívne venoval radikalovým reakmätník v areáli tejto školy je tam
ciam alkoholov a lipidov. S výnimkou
dodnes.
metánu a butánu študoval homoloTHCLM začínala s 1234 študentmi
gický rad parafínov a ich derivátov až
vrátane
zamestnancov, 2 chemickými,
po oktán, pričom niektoré členy tohto
strojníckym,
matematickým a fyzikálradu (ako pentán a heptán) aj ako prvý
nym ústavom, ale tiež so spoločenobjavil. Na Univerzite v Manchestri
sko-vedným oddelením. Postupne sa
sa stal profesorom organickej chémie
pridružovali ďalšie fakulty, ako napr.
v roku 1874.
„Verfahrenstechnik“ teda Fakulta výrobnej techniky, ktoré sa ale v tejto
organizačnej štruktúre nazývali sekcie.
Od roku 1964 sa na univerzite začala
organizovať špeciálna výučba chémie pre mimoriadne nadaných žiakov
stredných škôl s úmyslom výraznejšie
motivovať týchto študentov pre proSocha Carla Schorlemmera v areáli
fesnú dráhu chemikov. Tento model
THCLM
motivácie talentovaných žiakov sa stal
v celej NDR mimoriadne úspešným,
Bol členom Royal Society a Ameo čom svedčí neskôr početná komunita
rican Philosophical Society. V roku
medzinárodne renomovaných vedcov
1889 vstúpil do Sociálno-demokraticchemického zamerania. Spočíval v zakej strany Nemecka a stal sa dôverným
pájaní mladých ľudí do spoločného
priateľom ako aj poradcom Karola

PriF UK
výskumu s univerzitnými pedagógmi
a trval 2 roky. Získané vedomosti
a zručnosti študentov vysoko prevyšovali stredoškolské učivo.
Blízkosť najväčších chemických
kombinátov v celej NDR a oddávna
strategická priemyselná výroba najdôležitejších chemických surovín v blízkosti Merseburgu (ako Leuna, Buna,
Bitterfeld) dodávali Technickej univerzite v Merseburgu punc vynikajúcej,
prakticky resp. výskumne orientovanej univerzity s najnáročnejšími podmienkami štúdia chémie v celej NDR.
Svedčí o tom aj fakt, že jediným nomi-

Merseburg je zaujímavé historické mesto

novaným vedcom na Nobelovu cenu za
chémiu bol z celej NDR navrhnutý len
profesor z Technickej univerzity v Merseburgu Manfred Schultz.
Po roku 1992 prešla vysoká škola
v Merseburgu rozsiahlou prestavbou.
Obzvlášť budova rektorátu a laboratória sa prebudovali podľa najnovších trendov. V súčasnosti sa počty
študentov na tejto štátnej univerzite
(Univerzity of Applied Sciences) pohybujú okolo 3150, s počtom zamestnancov cca 300 vrátane 86 profesorov.
Počnúc ZS 2005/2006 systém štúdia
prešiel výlučne na 2-stupňový – bakalársky a magisterský, pričom pod 1.
stupeň spadá výučba napr. informatiky,
manažmentu, chémie a ochrany životného prostredia, práce s verejnosťou,
mechatroniky, výroby plastov alebo
potravín, elektrochémie, biochémie
a v poslednom semestri LS 2010/2011

sa vytvorila výučba ELearningu.
V magisterskom štúdiu
je táto výučba prehlbovaná v rámci podobného
zamerania. Na univerzite
možno študovať odbor
(i) chemicko-inžiniersky
a prírodovedný, (ii) informatiku a komunikačné
systémy a (iii) ekonoMerseburg je zaujímavé historické mesto
mické a sociálno-spoločenské vedy. Prvý uvecudzieho jazyka. Laboratórne cvičenia
dený odbor je orientovaný technickoz jednotlivých predmetov sú zaradené
prírodovedne, s vysokými nárokmi na
ku všetkým prednáškovým cyklom.
matematiku, chémiu a fyŠtúdium okrem prírodovedných
ziku, ale s ťažiskom na
a technických disciplín kladie dôraz
technológiu a spracovai na hospodárske, sociálne a ekolonie chemických surovín.
gické aspekty teda budovanie priŠtúdium má 10 semestrov.
meranej zodpovednosti poslucháčov
Študent musí absolvovať
vo vzťahu k spoločnosti a životnému
náročné laboratórne cviprostrediu. Záverom možno konštatočenia a 6-týždňové podvať, že po reorganizácii na 2-stupňovú
nikové praktikum, ktoré
bakalársku a magisterskú formu štúdia
vyžadujú dobrú fyzickú
dochádza k neustálemu rozšírovaniu
a psychickú zdatnosť.
a obohacovaniu voľby predmetov obOsobne si spomínam na
zvlášť v bakalárskom študijnom progsvoje praktikum s nerame, čo v neposlednom rade umožpretržitou prevádzkou
ňuje v rámci jednej univerzity študov chemickom kolose Leuna, kde sa vyvať
čo najširšie spektrum odborov, čím
rábajú plasty, epoxidové živice a celý
nedochádza k prestupovaniu poslurad ostatných dôležitých chemikálii
cháčov na iné univerzity. V súčasnosti
pre chemický priemysel. Počas 6 týžviac
ako 90% študentov Technickej
dňov praxe, v nočnej prevádzke bolo
univerzity v Merseburgu absolvuje aj
potrebné každých 15 min. merať a za2. magisterský stupeň štúdia. V rokoch
znamenávať kontrolné hodnoty tlaku,
2000 až 2004 som na Prírodovedeckej
teploty, hmotnosti produktov, a pod.
fakulte UK mala milú príležitosť po
na zariadení fabriky s mimoriadnou
mnohých rokoch od ukončenia môjho
zodpovednosťou, pretože v prípade
štúdia na TU v Merseburgu spolupraporuchy by mohlo dôjsť i k explózii.
covať v rámci „Partnertschaftsbetrag“
Zdriemnutie neprichádzalo do úvahy.
s mojim bývalým pedagógom
Podnikové praktikum je teda okrem
doc. Pilchowskim z Martin Luther
prednášok a cvičení v laboratóriu výUniverzity Halle-Wittenberg z visuznamnou súčasťou štúdia.
tého pracoviska Merseburg.
Základné štúdium chémie trvá 4 seSpomienky na svoju alma mater
mestre a obsahuje predmety ako matezostanú navždy jedinečné!
matika, informatika, fyzika, organická,
Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
anorganická, analytická, fyzikálna chéPrírodovedecká fakulta UK v
mia, biochémia, toxikológia, technické
Bratislave
projektovanie, termodynamika, meracia technika a automatizácia vrátane
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UPJŠ

Katedra analytickej
chémie ÚCHV PF UPJŠ
v Košiciach
- 5 rokov
samostatnej cesty

K

atedra analytickej chémie
Ústavu chemických vied
Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ v Košiciach oslávila v minulom roku svoje prvé „detské“ jubileum – 5 rokov samostatnej
existencie.
História samostatnej Katedry analytickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa začala písať
prvýkrát v roku 1966. Na jej čele vtedy
stála významná osobnosť slovenskej
spektrochemickej komunity prof. Ing.
Mikuláš Matherny, DrSc. Samostatná
katedra však fungovala iba krátko a v
roku 1971 v dôsledku organizačných
zmien na fakulte zanikla a stala sa na
dlhý čas súčasťou iných katedier – v
rokoch 1971-81 Katedry anorganickej
chémie a v rokoch 1981-2005 spoločnej Katedry fyzikálnej a analytickej
chémie. Za veľmi priaznivé obdobie
z hľadiska vývoja analytickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŚ
možno považovať roky 1998-2003,
kedy sa ujal vedenia spoločnej katedry prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.
z Hutníckej fakulty TU v Košiciach a
v rámci katedry vytvoril dve samostatné oddelenia: Oddelenie analytickej
chémie a Oddelenie fyzikálnej chémie. Katedra v tomto období získala
akreditáciu na doktorandské štúdium
v odbore Analytická chémia a vychovala svojich prvých doktorandov. Po
odchode prof. Ing. K. Flóriána, DrSc.
však o tieto výhody prišla.
Druhýkrát vznikla Katedra analytickej chémie v akademickom roku
2005/2006 po rozdelení spoločnej
Katedry fyzikálnej a analytickej chémie na dve samostatné katedry. Vznik
samostatnej Katedry analytickej chémie je spojený s príchodom prof. Dr.
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Yaroslava
Bazeľa,
DrSc. z Užhorodskej
štátnej
univerzity,
ktorý sa ujal vedenia katedry a ako
profesor a garant doktorandského štúdia v odbore Analytická chémia, otvoril katedre cestu ďaľšieho vzdelávania
v danom odbore. Krátko po vzniku katedry, v akademickom roku 2005/2006
bol akreditovaný magisterský (II.)
a doktorandský (III.) stupeń vysokoškolského štúdia v odbore Analytická
chémia. Katedra tak získala po prvýkrát vo svojej histórii možnosť poskytnúť študentom, ktorí majú záujem
vyprofilovať sa v populárnej a v praxi
nezastupiteľnej analytickej chémii,
komplexné vysokoškolské štúdium
v danom odbore
Päť rokov existencie samostatnej
katedry je síce málo na dôkladnejšiu analýzu výsledkov, ale dosť na
to, aby sa zdôraznil fakt, že katedra
i napriek nepriaznivej počiatočnej situácii, ktorá spočívala predovšetkým
v zastaralom materiálno-technickom
a prístrojovom vybavení, podala za
toto obdobie celkom slušné výkony
a dosiahla svoje prvé úspechy. Za toto
krátke obdobie katedru opustili po
úspešnom ukončení doktorandského
štúdia prví doktorandi – v roku 2010
- RNDr. J. Ričanyová, PhD. (školiteľ doc. RNDr. K. Reiffová, PhD.)
a v roku 2011 - RNDr. J. Śkrlíková,
PhD. (školiteľ doc. Mgr. V. Andruch,
CSc.). Od vzniku katedry až doteraz bolo na katedre obhájených spolu
79 magisterských záverečných prác.
Toto komplexné číslo zahŕńa okrem
absolventov analytickej chémie aj absolventov environmentálnej ekológie
a medziodborového štúdia chémie.
Posun nastal aj v oblasti kvalifikač-

ného rastu pracovníkov katedry. Koncom
roka 2008 pribudli na katedre dva vedecko–pedagogické tituly docent (Doc.
Ing. V. Vojteková, PhD. a doc. RNDr. K.
Reiffová, PhD.). V roku 2009 bol pripravený a akreditovaný nový bakalársky študijný program Environmentálna chémia
(garant doc. Mgr. V. Andruch, CSc.).
V súčasnosti na katedre pracuje šesť
vysokoškolských učiteľov (1 profesor,
4 docenti a 1 lektor), 1 vedeckovýskumný pracovník s PhD., 1 technický pracovník a 11 doktorandov,
z toho 1 zahraničný. V posledných
dvoch rokoch sa podarilo aspoń čiastočne obnoviť prístrojové vybavenie
zakúpením troch prístrojov do spektroanalytického laboratória a zrekonštruovať staré výučbové laboratóriá
pre študentov. Deficit kvalitného prístrojového vybavenia sa snaží katedra
vykompenzovať vzájomnou spoluprácou s dobre vybavenými pracoviskami
doma i v zahraničí, predovšetkým
v Ćesku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku
a na Ukrajine. V rámci Vyšegrádskeho
fondu katedra doteraz poskytla viacmesačné pobyty šiestim zahraničným
študentom.
Nielen katedra oslávila svoje malé,
okrúhle jubileum. Spolu s ńou oslávil
minulý rok okrúhle jubileum 55 rokov
aj jej vedúci prof. Dr. Yaroslav Bazeľ,
DrSc. Pri tejto príležitosti mu želáme
do ďaľších rokov hlavne pevné zdravie, pokojné rodinné zázemie a veľa
úspechov v pracovnej oblasti, dobrý
pracovný kolektív a veľa tvorivých
nápadov pri ďaľšom formovaní samostatnej Katedry analytickej chémie.
K. Reiffová

63. Zjazd chemikov

63. Zjazd chemikov

Registrácia

Privítanie na úvodnom večierku, zľava V. Milata,
D. Velič, J. Čelinák

Účastníci zjazdu na slávnostnom otvorení

63. Zjazd chemikov sa tento
rok konal 5. – 9. 9. 2011 ako
už tradične v hoteli Hutník v
Tatranských Matliaroch, už po
štvrtý krát. Počet účastníkov sa
stabilizoval na čísle 500 a potvrdzuje, že miesto, termín a v neposlednom rade aj odborný
a spoločenský program zjazdu
sú pre slovenských a českých
chemikov atraktívne. Hotel poskytuje úplné zázemie od ubytovania, stravovania, prednáškových miestností až po zábavu
a šport. K dispozícii boli opäť aj
bazén, sauna, masáže, vynovené
kolky, telocvičňa a samozrejme
aj dva hotelové bary.
V prvý deň zjazdu bola registrácia, odkiaľ si účastníci
odniesli v oranžových ruksakoch konferenčné materiály a
zborník príspevkov uverejnený
v časopise ChemZi 7/13 2011.
Tak isto mali možnosť sa prihlásiť na organizované výlety.
Večer všetkých prítomných
pozdravili a privítali predseda
organizačného výboru Dušan
Velič, predseda SCHS Viktor
Milata a riaditeľ hotela Ján
Čelinák na úvodnom večierku
s bohatým občerstvením.
V nasledujúci deň bolo v kine
Tatry v Tatranskej Lomnici
slávnostné otvorenie zjazdu s
príhovormi predstaviteľov chemických spoločností, vysokých
škôl, priemyslu a hlavných
sponzorov. Už opäť tradičný
moderátor - predseda organizačného výboru Dušan Velič najprv pozval na pódium predsedu SCHS Viktora Milatu a
primátora Vysokých Tatier Jána
Mokoša, ktorí všetkých účastníkov srdečne pozdravili. Keďže

rok 2011 bol už toľko spomínaným
a oslavovaným rokom chémie, čestnou pozvanou prednášateľkou mohla
byť len pani prof. Nicole Moreau,
prezidentka medzinárodnej organizácie
IUPAC, najznámejšej a najväčšej chemickej organizácie na svete. So zapálením predniesla pre publikum zaujímavú
plenárnu prednášku „Beyond 2011- how
to make IYC a long-lasting success?“
(poznámka: IYC – International year of
chemistry) Po prednáške jej predseda
SCHS pri tejto príležitosti odovzdal
Pamätnú medailu Slovenskej chemickej spočnosti. Medzi pozvanými hosťami vystúpili aj predstavitelia ČSCH
a pozvali všetkých prítomných na 64.
zjazd, ktorý sa bude konať v roku 2012
v Olomouci. Ďalej vystupovali hostia
z akademickej aj priemyselnej sféry,
zástupcovia hlavných sponzorov, ako
aj ďalší hostia. Ako prekvapenie, a to
najmä pre ocenenú, bolo odovzdanie
Medaily Daniela Belluša pre RNDr.
Dalmu Gyepesovú, CSc., za dlhoročné
zásluhy v chémii a v Slovenskej chemickej spoločnosti.
Po skončení slávnostného otvorenia
sa v hoteli Hutník začal odborný program prednáškami v šiestich sekciách.
Na zjazde vystúpilo celkovo osem pozvaných prednášateľov:
Aleš Růžička, VYUŽITÍ SLOUČENIN
VYŠŠÍCH TETRYLENŮ V
KATALÝZE A MATERIÁLOVÉM
INŽENÝRSTVÍ
Pavel Pazdera, PRYSKYŘICE
PRO PRŮMYSLOVOU
DEMINERALIZACI VODY JAKO
POMOCNÍCI SYNTETICKÉHO
CHEMIKA
Jarmila Kmeťová, REFORMA
VYUČOVANIA CHÉMIE NA
SLOVENSKU A KONFRONTÁCIA S
PRÍRODOVEDNÝM VZDELÁVANÍM
V EURÓPE
Mária Greifová, MIKROBIÁLNE
KULTÚRY V MLIEKARSTVE,
VÝZNAM A FUNKCIE
Miroslav Švatarák, PRÍSPEVOK
KONVERZNÝCH PROCESOV
K ZVÝŠENIU EFEKTÍVNOSTI
RAFINÉRIE SLOVNAFT

Hostia zjazdu na slávnostnom otvorení
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Helge Meyer, STRUCTURAL AND
FUNCTIONAL BASIS OF IMMUNE
RESPONSE UPON SCHISTOSOMA
MANSONI INFECTION
Libor Kvítek, NANOČÁSTICE
STŘÍBRA – OBJEKT ZÁKLADNÍHO
VÝZKUMU I KOMERČNÍCH
APLIKACÍ
Radek Cibulka,
ENANTIOSELEKTIVNÍ OXIDACE
KATALYZOVANÉ CHIRÁLNÍMI
FLAVINIOVÝMI SOLEMI
Po dva večery bola aj posterová sekcia spojená s vínnym večerom, kde
sa podávali značkové vína od opäť
už tradičného sponzora zjazdu, firmy
Chowaniec a Krajčírovič, Vínne pivnice Svätý Jur. Ponuka vín bola pestrá
a tak ako vždy veľmi kvalitná, čo
mnohí degustátori aj potvrdili. Druhá
časť posterovej sekcie bola spojená
s ochutnávkou piva, ktoré sme tiež nevymenili, v ponuke bolo čapované pivo
Tatran a Kamzík a kofola od miestneho
pivovaru Pilsberg, s.r.o. v Poprade.
Počas prvej posterovej sekcie sa konalo
aj IYC 2011 Colloquium kde sa diskutovalo v duchu roka chémie na rôzne
témy s prof. Nicole Moreau. Počas druhej posterovej sekcie bolo valné zhromaždenie SCHS, kde sa mohli stretnúť
všetci prítomní členovia SCHS a dávať
návrhy a pripomienky k činnosti spoločnosti. Tak isto sa uskutočnila úspešná
voľba prvej podpredsedníčky, budúcej
predsedníčky SCHS M. Omastovej.
V rámci posterovej sekcie zároveň prebiehala súťaž o najlepší poster v dvoch
kategóriách, mladí vedeckí pracovníci
do 35 rokov a študenti. Druhou možnosťou zúčastniť sa súťaže na zjazde bola
sekcia pod názvom Cena Shimadzu.
Súťažilo 10 vybraných študentov a mladých chemikov do 30 rokov s prednáškami o svojich výsledkoch nameraných
niektorou z analytických techník.
V predposledný večer vyvrcholila
spoločenská časť zjazdu záverečným
večierkom so živou muzikou. Nechýbal
ani úvodný prípitok hruškovica na rozbehnutie a potom všetkých na večierku
privítal predseda SCHS Viktor Milata
prezlečený v krásnom goralskom kroji.
Vyhlasovali sa výsledky všetkých súťažných sekcií a odovzdávali diplomy
a ceny úspešným študentom a mladým
vedcom. Potom už nasledovala voľná
zábava, jedlo, pitie a tanec až do skorých
ranných hodín. V záverečný deň zjazdu odzneli
v doobedňajších hodinách posledné prednášky
a panelová diskusia, kde
sa v krátkosti zhodnotil
priebeh zjazdu a všetci
účastníci mali možnosť
sa vyjadriť. Obedom sa
zjazd skončil a účastníci,
ktorí vydržali do konca
odchádzali pripravenými
autobusmi k vlakovej stanici do Popradu.
Vďaka opäť patrí vý-

Posterová sekcia
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konným členom organizačného tímu,
bez ktorých by tento zjazd nebol taký,
ako ho poznáte. Väčšinu z nich už
môžete poznať z predchádzajúcich rokov a naši noví mladí sa svojej úlohy
zhostili tiež bravúrne. Sú to nasledovní
šikovní a usilovní ľudia:
Ján Goruška, Soňa Halászová,
Zuzana Hloušková, Eduard Jáné,
Dušan Lorenc, Miroslav Michalka,
Michal Procházka, Ladislav Rábara,
Daniel Repovský, Monika Stupavská,
Katarína
Švihlová,
Marianna
Trenčanová, Andrej Vincze a Michal
Žitňan.
A samozrejme „dušou“ zjazdu je
Dušan Velič, pre ktorého neexistuje
žiadna prekážka, aby spravil tatranský
zjazd najlepšie ako sa len dá, a to po
všetkých stránkach.
A na záver ďakujeme vám, účastníkom, ktorí ste prišli, prispeli odbornou
prezentáciou a aj dobrou náladou na
spoločenských podujatiach a želáme si,
nech sa tu v Tatrách všetci stretneme aj
nabudúce.
M. Jerigová

Medaila D. Belluša pre RNDr. D. Gyepesovú,
CSc.

Prednášky v sekciách

IYC 2011 Colloquium

Prednáška prof. Nicole Moreau

Vínny večer

Predseda SCHS V. Milata odovzdáva
Pamätnú medailu prof. N. Moreau

Voľba prvej podpredsedníčky SCHS,
M. Omastová

Gorali V. Milata a P. Drašar

Zábava na záverečnom večierku

63. Zjazd chemikov

Cena Shimadzu 2011

F

irma Shimadzu aj v roku 2011
vyhlásila súťaž pre mladých
chemikov, ktorá sa konala
na 63. zjazde chemikov vo
Vysokých Tatrách. Cena bola určená
pre študentov a chemikov do 30 rokov
a jedinou podmienkou pre prihlásenie
bolo použitie niektorej z analytických
metód vo svojej práci. Prihlásilo sa
vyše 50 mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska aj Čiech. Odborná
porota z radov chemických spoločností
SCHS a ČSCH určila 10 najlepších
prác, ktoré potom autori prezentovali na
63. zjazde chemikov. Firma Shimadzu,
sponzor zjazdu, všetkým finalistom súťaže hradila účastnícky poplatok v plnej výške.
Finalisti súťaže Ceny Shimadzu 2011
1. Monika Kondeková
Analytical potential of preparative isotachophoresis in column - coupling
configuration with mass spectrometry
in analysis of proteins
Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta, Katedra
analytickej chémie, Mlynská Dolina,
84215 Bratislava, Slovenská republika
2. Stanislava Rybáková
Studium interakce sanguilutinu s DNA
pomocí fluorescenční spektroskopie
Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta,
Masarykova Univerzita, Kotlářská 2,
611 37 Brno, Česká republika
3. Michal Horčičiak
Využitie elektroforetických čipov v
analýze enviromentálnych a biologických vzoriek
Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta, Katedra
analytickej chémie, Mlynská Dolina,
84215 Bratislava, Slovenská republika
4. Aleš Daňhel
Development and application of crystallic silver amalgam working electrodes in voltammetry and amperometry
UNESCO Laboratory of Environmental
Electrochemistry, Department of
Analytical Chemistry,
Faculty of Science, Charles University
in Prague, Hlavova 8, 12843 Prague
2, Czech Republic
5. Ondřej Fryš
Využití moderních extrakčních metod
při analýze bezdýmných prachů

Univerzita Pardubice, Fakulta
chemickotechnologická,
Katedra analytické
chemie, Studentská 573, 53210
Pardubice, Česká republika
6. Filip Kaftan
Zobrazovací hmotnostní spektrometrie kutikulárních lipidů
Octomilky obecné
Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta,
Katedra analytické chemie,
Albertov 6, 128 43,
Praha 2, Česká republika
a Ústav organické chemie
a biochemie AV ČR, v.v.i.,
Flemingovo nám. 2, 166 10
Praha 6, Česká republika

Obr. 1 Víťazi Ceny Shimadzu, zľava J. Piešťanský,
A. Daňhel a M. Kondeková

7. Juraj Piešťanský
Spojenie separačných techník
izotachoforézy a kapilárnej
Obr. 2 Komisia a predstavitelia chemických spoločností,
zónovej elektroforézy
zľava P. Drašar, J. Barek, A. Manová, P. Maršolek,
s laserom indukovanou
J. Mlynár, V. Milata a D. Velič
fluorescenčnou detekciou pre
vysokocitlivé stanovenie chiSúťaž sa konala v špeciálnej seknínu v klinických matriciach
cii za účasti poroty a každý zo súKatedra farmaceutickej analýzy
ťažiacich v rámci daných 15 minút
a nukleárnej farmácie, Farmaceutická
prezentoval svoju prácu ako najlepšie
fakulta, Univerzita Komenského,
vedel. Všetky prezentácie boli zaujíOdbojárov 10, 832 32 Bratislava,
mavé a úloha porotcov, ako to už býva,
Slovenská republika
neľahká. Víťazov vyhlásili na záve8. Peter Troška
rečnom večierku zjazdu predstavitelia
Monitoring niektorých neurologických
firmy Shimadzu Ing. Jaromír Mlynár
ochorení kapilárnou elektroforézou na
a Ing. Petr Maršolek spolu s predsedom
čipe
SCHS Prof. Viktorom Milatom.
Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta, Katedra
analytickej chémie, Mlynská Dolina,
Víťazi súťaže Ceny Shimadzu 2011
84215 Bratislava, Slovenská republika
1. miesto
Juraj Piešťanský
9. Věra Javorková
Studium flavonoidních glykosidů po
hydrolýze metodou HPLC-DAD-ELSD
zaměřené na identifikaci cukerné
složky
Farmaceutická fakulta VFU Brno,
Palackého 1-3,612 43 Brno, Česká
republika
10. Ondřej Kozák
CDS nanoparticles on montmorillonite
and their photocatalytic properties
Department of Analytical Chemistry
and Material Testing, VŠB-Technical
University of Ostrava, 17. listopadu
15, 708 33 Ostrava-Poruba, Czech
Republic

2. miesto
3. miesto

Aleš Daňhel
Monika Kondeková

Víťazi si od firmy Shimadzu aj tento
rok odniesli štedré finančné ceny a aj
ostatní zúčastnení dostali hodnotné
dary na pamiatku. Víťazom srdečne
gratulujeme a veríme, že si táto, pre
mladých chemikov atraktívna súťaž na
chemických zjazdoch zachová svoju
tradíciu. Tešíme sa na ďalšie ročníky
Ceny Shimadzu.
M. Jerigová

ChemZi  7/14   2011

339

63. Zjazd chemikov - Errata
Comparison of novel tacrine and 7-MEOTA
derivatives with aromatic and alicyclic 
residues: Synthesis, biological evaluation and docking studies
Jan Korabecny1, Ladislav Janovec2, Kamil Musilek3,4, Filip
Zemek4, Anna Horova4, Eugenie Nepovimova1, Veronika
Opletalova1, Jana Hroudova5, Zdenek Fisar5, Young-Sik
Jung6 and Kamil Kuca3,4,7
1Department

of Pharmaceutical Chemistry and Drug
Control, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, Charles
University in Prague, Heyrovskeho 1203, 500 05 Hradec
Kralove, Czech Republic
2Department of Organic Chemistry, Institute of Chemistry,
Faculty of Science, P.J. Šafárik University, Moyzesova 11,
041 67 Kosice, Slovak Republic
3University Hospital Hradec Kralove, Sokolska 581,
500 05 Hradec Kralove, Czech Republic
4Department of Toxicology, Faculty of Military Health
Sciences, Trebesska 1575, 500 01 Hradec Kralove, Czech
Republic
5Department of Psychiatry, First Faculty of Medicine,
Charles University in Prague and General University
Hospital in Prague, Ke Karlovu 11, 120 00 Prague 2,
Czech Republic
6Medicinal Science Division, Korea Research Institute of
Chemical Technology, PO Box 107, Yusong, Taejon 305606, Republic of Korea
7Center of Advanced Studies, Faculty of Military Health
Sciences, Trebesska 1575, 500 01 Hradec Kralove, Czech
Republic
Cholinesterase inhibitors play an essential role in the
treatment of Alzheimer’s disease. Since their first introduction over a decade ago, they are an indispensable part of
Alzheimer’s disease therapy and remain at the forefront of
scientific interest worldwide. New analogs of THA and 7MEOTA were designed, synthesized, and evaluated for their
inhibitory activity against both acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase and will be presented in our contribution.
Cholinergic properties were investigated and quantified with
respect to their side chain residues (aromatic or alicyclic). All
synthesized compounds proved to have potent inhibition activity at micromolar range. Moreover, compound 4 demonstrated promising efficacy and appears to be an ideal candidate
for further testing [1-3].

Authors appreciate the support of the Grant Agency of
the Czech Republic (No. P303/11/1907), the Ministry of
Education, Youth and Sports of the Czech Republic (No.
SVV-2011-263-001) and Grant Agency of Charles University
in Prague (No. 41310). Financial support from the Slovak
Grant Agency VEGA (No. 1/0672/11) are gratefully acknowledged. Molecular graphics images were produced using a
UCSF Chimera package from the Resource for Biocomputing,
Visualization, and Informatics at the University of California,
San Francisco (supported by NIH P41 RR-01081).
[1] Korabecny, J.; Holas, O.; Musilek, K.; Pohanka, M.;
Opletalova, V.; Dohnal, V.; Kuca, K. Lett. Org. Chem.
2010, 7, 327.
[2] Korabecny, J.; Musilek, K.; Holas, O.; Binder, J.; Zemek,
F.; Marek, J.; Pohanka, M.; Opletalova, V.; Dohnal, V.;
Kuca, K. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2010, 20, 6093.
[3] Korabecny, J.; Musilek, K.; Holas, O.; Nepovimova,
E.; Jun, D.; Zemek, F.; Opletalova, V.; Patocka, J.;
Dohnal, V.; Nachon, F.; Hroudova, J.; Fisar, Z.; Kuca, K.
Molecules 2010, 15, 8804.
VÝROBA SÍRANU HLINITÉHO Z BAUXITU
Libor Mastný1,
1Vysoká

škola chemicko-technologická v Praze, Technická
5, 166 28 Praha, libor.mastny@vscht.cz
Bauxit, nejdůležitější hornina pro výrobu hliníku a jeho
sloučenin, se skládá z diasporu a böhmitu, popř. hydrargillitu.
Bývá doprovázen hydratovanými oxidy železa a oxidy titanu
a křemíku. Hydroxid hlinitý, jako významný meziprodukt,
se z bauxitu vyrábí Bayerovým postupem, kdy za vysoké
teploty a tlaku reaguje bauxit s přebytkem koncentrovaného
hydroxidu sodného. Hlinitý kation se rozpouští a zůstává hnědočervený kal obsahující nerozpustné sloučeniny a značné
množství hydroxidu sodného. Tento odpad, který vystupuje
jako silná žíravina, byl příčinou ekologické havárie na západě
Maďarska v roce 2010. Z roztoku tetrahydroxido hlinitanu
se úpravou pH získá hydroxid hlinitý a z něj následně další
sloučeniny.
Cílem práce bylo optimalizovat výrobu síranu hlinitého
a železitého z bauxitu. Sírany těchto iontů se běžně používají
při úpravách pitné a užitkové vody. Reakce suspenze bauxitu
s koncentrovanou kyselinou sírovou probíhala beztlakově
a využívala ředící a reakční teplo, takže nebylo nutné reakční
směs zahřívat. Po reakci byly vzniklé roztoky síranů naředěny
na optimální koncentraci a nerozpustný podíl obsahující pouze sloučeniny titanu a křemíku odsedimentován. Následnou
dekantací byly ze sedimentu odstraněny zbytky zachycených
roztoků síranů a kyseliny a vzniklé roztoky použity při ředění další šarže. Zpracovaný sediment byl klasifikován jako
netoxický.
Prezentovaná výroba směsi síranu hlinitého a železitého
používaná k čiření vod je z ekonomického a ekologického
hlediska výhodnější než výroba přes hydratované oxidy.
Práce vnikla v rámci projektu VZ MŠM 6046137302

Obr. 1 Top-score docking poses for derivatives 1 (magenta)
and 4 (cyan) depicted putative structural orientations in the
active-site gorge of the hAChE. For clarity only enzyme active site is shown as a hydrophobic surface pocket.
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REAKTIVNÍ SLINOVÁNÍ TITANU S KARBIDEM
BORU
Libor Mastný1, Jan Doležal1, Michal Novák1, Vlastimil
Brožek2
1Vysoká

škola chemicko-technologická v Praze, Technická
5, 166 28 Praha, libor.mastny@vscht.cz
2Ústav fyziky plazmatu AV ČR v.v.i. Za Slovankou 3, 182 00
Praha, brozek@ipp.cas.cz
V soustavě Ti-B-C existují pouze binární sloučeniny TiC,
TiB a TiB2, sporná je existence boridu Ti3B4. Studované
sloučeniny se vyznačují mimořádně vysokou tvrdostí a téměř absolutní nerozpustností ve všech kyselinách. Ternární
diagram byl experimentálně sestaven jen do teploty 1600°C,
literární údaje o vzájemné mísitelnosti při vyšších teplotách
jsou jen spekulativní konstrukce. V příspěvku jsou vyhodnoceny poznatky o průběhu reakcí titanu s karbidem boru
při teplotě 2000°C a tlaku 6 GPa v koncentračním rozmezí,
odpovídajícímu středu ternárního diagramu v rozpětí ± 5 %.
Reaktanty v molárním poměru 3:1 reagují podle rovnice 3 Ti
+ B4C = 2 TiB2 + TiC, při stechimetrickém přebytku titanu
vznikají cermety s vyšším obsahem kubického monoboridu
strukturního typu F-43m před orthorhombickým TiB a tomu
odpovídajícím snížením obsahu hexagonální diboridové fáze
podle rovnice Ti + TiB2 = 2 TiB. Reakční podmínky: granulometrie práškových reaktantů 20–43 µm, teplotní průběh s
rychlostí 120°C/min a výdrž na maximální teplotě 15 minut
umožnily odhad koeficientu reaktivní difúze na D = 4,4 až
21·10-13 m2 s-1. Působením ultravysokého tlaku byly získány
produkty bezporézní, hustota přesahuje 99 %, úhly smáčení
a morfologie zrn jednotlivých fází svědčí o vysokém stupni
plastické deformace sloučenin s tvrdostí převyšující 30 GPa a
s body tání nad 3000°C.
Práce vnikla v rámci projektu VZ MŠM 6046137302
Optimalizácia DCA-OES metódy
– vyparovanie a kalibrácia
Miroslava Hámborská1, Silvia Ružičková1, Vladislava
Boková1, Jozef Borovský1, Daniel Presuľ1
Katedra chémie Hutníckej fakulty Technickej univerzity
vKošiciach , Letná 9, 04200 Košice, miroslava.hamborska@tuke.sk
1

Prezentovaný príspevok kompletizuje niektoré výsledky
rozsiahlej experimentálnej práce zameranej na optimalizáciu
a validáciu priamej (bezrozkladovej) DCA-OES metódy,
v minulosti úspešne aplikovanej pri analýze práškových
keramických materiálov. Validovaná metóda, využívajúca
spektrometer ATOMCOMP – 2000 (Thermo Jarrell Ash),
ktorý je vybavený moderným riadeným oblúkovým výbojom
jednosmerného prúdu programovateľným v troch stupňoch
intenzity prúdu so súčasnou voľbou dĺžky horenia jednotlivých fáz, CID detektorom a echelle mriežkou, bude aplikovaná pre účely environmentálnej analýzy (gravitačný prašný
spad, pôdy, sedimenty, biofilmy). Experimenty boli zamerané na sledovanie vplyvu argónovej ochrannej atmosféry
a spektrochemických prídavkov (Li2CO3, AgCl) na priebeh
vyparovania vybraných prvkov (Cd, Cr, Ni, Pb) [1] a štúdium
kalibračných možností metódy (mono- a mnohoštandardová

kalibrácia) [2]. Na analýzu boli použité modelové vzorky
pripravené zmiešaním matrixu a postupne riedenou základnou vzorkou, pričom zloženie matrixu bolo zvolené tak, aby
zodpovedalo priemernému zloženiu reálnych vzoriek sedimentov. Vyparovanie bolo vyhodnotené pomocou normovaných vyparovacích kriviek, z ktorých boli odčítavané hodnoty
polčasu t50% a času totálneho vyparenia t100% jednotlivých
analytov. Pre výpočet parametrov kalibrácie bol použitý štatistický vyhodnocovací softvér QC Expert 2.5TM [3], pričom
pre zhodnotenie mono- a mnohoštandardovej kalibrácie boli
vybrané validačné parametre ako absolútny člen, štandardná
odchýlka, citlivosť, hranica dôkazu (3s - kritérium) a korelačný koeficient.
Poďakovanie: Táto práca vznikla vďaka finančnej podpore
projektu VEGA 1/0685/11.
[1] Presuľ D.: Optimalizácia spektrochemických metód
pre analýzu vybraných environmentálnych vzoriek.
Diplomová práca. Košice. TUKE (2009)
[2] Borovský J.: Štúdium kalibračných možností DCA-OES
metódy pre priamu analýzu tuhých environmentálnych
vzoriek. Diplomová práca. Košice. TUKE (2011)
[3] Kupka K.: QC. ExpertTM – Statistical software. TroloByte.
Pardubice (2002)
IzotermickÁ kryštalizÁcia Pcl/MMt kompozitov
Ivica Janigová1, Daniela Jochec-Mošková1, Ivan Chodák1
1Ústav

polymérov, Slovenská akadémia vied, Dúbravská
cesta 9, 845 41 Bratislava 45, upoljani@savba.sk
Fyzikálne a mechanické vlastnosti kryštalických polymérov závisia vo veľkej miere na morfológii, štruktúre kryštalitov a na stupni kryštalizácie. Z literatúry je známe, že dispergovaný organicky modifikovaný montmorillonit (MMT)
pôsobí v matrici polyméru ako nukleačné činidlo [1,2]. Už pri
nízkych koncentráciach plniva (do 1 hm.%) dochádza k nárastu celkovej rýchlosti kryštalizácie (vc) a skráteniu polčasu
kryštalizácie (t0,5). Vrstevnatá štruktúra MMT umožňuje
vhodnou modifikáciou pri zamiešaní do polymérnej matrice
interkaláciu, respektíve exfoliáciu jednotlivých vrstiev, čím
sa zväčšuje nukleačná schopnosť plniva.
Tento príspevok je zameraný na štúdium izotermickej kryštalizácie kompozitov a/alebo nanokompozitov pripravených
konvenčným miešaním v tavenine na báze biodegradovateľného polykaprolaktónu (PCL). Porovnával sa vplyv troch komerčných typov organicky modifikovaných MMT na parametre
izotermickej kryštalizácie PCL. Aplikovali sa Cloisit 15A a
Cloisit 10A organicky modifikované rôznymi amóniovými katiónmi a nemodifikovaný Cloisit Na v koncentračnom rozsahu
1-10 hm.%. Štúdium morfológie uvedených kompozitov pomocou transmisnej eletrónovej mikroskopie a röntgenovej difrakcie v predchádzajúcej práci [3] ukázalo prítomnosť interkalovaných a exfoliovaných štruktúr v kompozitoch. Izotermická
kryštalizácia sa sledovala metódou DSC pri teplotách 41 až
47°C. Získané výsledky celkovej rýchlosti kryštalizácie a polčasu kryštalizácie viedli k predpokladu súčasného pôsobenia
dvoch javov – nukleácie a retardácie procesu kryštalizácie.
Prevládanie jedného z efektov prebieha v závislosti od obsahu
plniva vo vzorkách, pričom ich intenzita koreluje s veľkosťou
povrchu a stupňom exfolácie plniva v matrici.
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Prítomnosť všetkých typov MMT akcelerovala kryštalizáciu polyméru v celom teplotnom rozsahu. Hodnoty celkovej
rýchlosti kryštalizácie a tepla uvoľneného počas kryštalizácie
boli vyššie a hodnoty polčasu kryštalizácie nižšie ako pre pôvodný polymér pri jednotlivých teplotách kryštalizácie.

[1] SciVerse Hub. http://www.hub.sciverse.com/ (accessed
June 27, 2011).
[2] Search Translator. http://www.applications.sciverse.com/
action/appDetail/292699 (accessed June 28, 2011).
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výskumu a vývoja (Grant č. APVV-0362-10) a Slovenskej
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POVRCHOVÉ VLASTNOSTI a BIOKOMPATIBILITA
MODIFIKOVANÉHO A ROUBOVANÉHO ps

Literatúra
[1] E. Di Maio, S.Innance, L. Sorrentino, L. Nicolais:
Polymer 45, 8893 (2004)
[2] D. Homminga, B. Goderis,I. Dolbnya, G. Groeninckx:
Polymer 47, 1620 (2006)
[3] I. Janigová, F. Lednický, D. Jochec-Mošková, I. Chodák:
Macromolecular Symposia 301, 1 (2011)
SciVerse  - nová integrovaná platforma 
pro vyhledávání vědeckých informací
Jiří Jirát1
1Laboratoř

informatiky a chemie, VŠCHT Praha, Technická
5, 166 28 Praha, Jiri.Jirat@vscht.cz
V posledních letech je v oblasti vědeckých databází a informačních zdrojů vidět zřetelná snaha přiblížit se jednoduchostí
rozhraní internetovým vyhledávačům a získat zpět a udržet si své
uživatele – akademickou obec, studenty i odbornou veřejnost.
Největší hráč na poli publikování v oblasti STM (Science,
Technology, Medicine) – společnost Elsevier (producent databází ScienceDirect, Scopus, Reaxys, Embase, Engineering
Village) udělal krok stejným směrem a spustil novou platformu SciVerse (v červnu 2011 ve fázi beta verze) [1]. Ta
nabízí jednotné vyhledávací rozhraní k plnotextové databázi
ScienceDirect (10 mil. plných textů článků, 15 tis. e-knih),
citační databázi Scopus (přes 41 mil. záznamů) a k internetovému vyhledávači vědeckých informací Scirus. Rozhraní se
snaží o maximální jednoduchost – jedno textové pole, jedno
tlačítko (viz obr. 1).
Revoluční vlastností této platformy je to, že vydavatel
otvírá svá data třetím stranám (např. univerzitám) a umožňuje vytváření tzv. „third-party“ aplikací, které přistupují k
programovému rozhraní platformy SciVerse. Příkladem je
miniaplikace „Search Translator“ [2], která používá programové rozhraní služby Google ke slovníkům a umožňuje
uživateli zadávat klíčová slova ve svém rodném jazyce – ta
jsou přeložena do angličtiny a poslána jako dotaz do databází
na platformě SciVerse.

Zuzana Makajová1, Nikola Slepičková Kasálková1, Petr
Slepička1, Václav Švorčík1
1Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, Praha- 6 Dejvice,
166 28 zuzana.makajova@vscht.cz

V dnešní době se s polymerními materiály setkáváme „na
každém kroku“. Díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem, snadné opracovatelnosti a hlavně cenové dostupnosti
pronikly polymery do nejrůznějších oborů včetně medicíny.
Pro některé aplikace je nutné polymery modifikovat a tím
upravit jejich povrchové vlastnosti pro zlepšení biologických
vlastností. Modifikace se mohou provádět chemické i fyzikální.
Práce se zabývá studiem fyzikálně-chemických vlastností
modifikovaného polymeru. Studovaným materiálem byl polystyren (PS), který byl modifikován různou dobu (50, 100,
300s) Ar+ ionty při výkonu 8W. Následně na něj byl naroubován poly(ethylenglykol) (PEG) s různou molekulovou
hmotností (300, 6 000, 20 000 g/mol). Pro studium fyzikálněchemických vlastností bylo použito metody goniometrického
měření kontaktního úhlu a mikroskopie atomárních sil (AFM).
Metodou kultivace in vitro byla zjištěna adheze a proliferace
hladkých svalových buněk z aorty potkana (VSCM).
Bylo zjištěno, že modifikací a následným roubováním
dochází ke změně povrchové morfologie a kontaktního úhlu.
Z testů in vitro vyplývá, že modifikace a roubování zvyšují
počet adherovaných a proliferujících VSCM buněk.

Obr. 1 Morfologie VSMC buněk 7. den po nasazení na
roubovaných vzorcích PEG 20 000 A) modifikované plasmou
50s, B) 100s and C) 300s
Tato práce vznikla za podpory grantu AS CR KAN 400
480701, GACR 106/090/125 a A2 FCHT 2011 005.

Obr. 1 Vyhledávací formulář platformy SciVerse
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Konala sa konferencia - VIIth Joint Meeting on
Medicinal Chemistry

V

dňoch 30. júna až 2. júla
2011 sa v sicílskej metropole Catania konala
konferencia o medicínskej chémii „The Hungarian, Austrian,
Czech, Greek, Italian, Polish, Slovak
and Slovenian VIIth Joint Meeting on
Medicinal Chemistry“. Tento ročník
už tradičného stretnutia európskych
vedcov v odbore medicínska chémia
organizovala Faculty of Pharmacy,
University of Catania a zo Slovenska sa
ho zúčastnili Prof. Ing. Milan Remko,
DrSc., Doc. RNDr. Andrej Boháč,
PhD., RNDr. Mája Polakovičová, PhD.
a RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.
Konferencia sa koná pravidelne každý
druhý rok od roku 1999, kedy bolo
prvé stretnutie v Taormine. Je zameraná
hlavne na sprostredkovanie vzájomných
kontaktov pracovníkov z európskych
lokalít z oblasti navrhovania a štúdia
mechanizmov účinku liečiv.

Posterová sekcia

Na začiatku stretnutia sa účastníkom
prihovorili okrem
iných aj prof. M. L.
Carnazza, prorektor
Univerzity v Catanii
a prof. F. Da Settimo,
prezident sekcie pre
farmaceutickú chémiu v Taliansku.
Prednášky a výPrednášková miestnosť konferencie
vesky na podujatí
obsahovali spektrum
výsledkov z rôznych oblastí medicínskej chémie od
teoretických metód
a syntézy látok až
po vyhodnocovanie
samotnej biologickej aktivity. Úvodná
prednáška prof. K.
Mohra z Nemecka
priniesla nový pohľad na navrhovanie látok schopných Účastníci konferencie na prehliadke Etny
ovplyvniť GPC recepM. Májekovej „Medicinal Chemistry
tory. Medzi plenárnymi prednáškami
of Polyphenol Fatty Acid Esters“.
zazneli aj príspevky doc. A. Boháča
Prednášku mala aj Dr. M. Polakovičová
„Development of Organic VEGFR-2
„3D-QSAR and molecular docking
Tyrosine Kinase Inhibitors“, prof. M.
study of substituted phenoxyaminoproRemka „Computational medicinal chepanols as ß1-adrenergic receptor blocmistry of some new anticoagulants“, Dr.
kers“. V krátkych príspevkoch dostali
veľa príležitostí aj najmladší účastníci.
Sicília a samotné mesto Catania nesporne očarí každého návštevníka bohatosťou prírodných krás a historických
pamiatok. Účastníci konferencie mali
možnosť navštíviť sopku Etna a historické mesto Syrakúzy. Organizátorom
konferencie patrí vďaka a uznanie za
nezabudnuteľné vedecké podujatie.
Najbližšie stretnutie JMMC sa bude
konať v roku 2013 v Poľsku.
M.  Májeková
stránka konferencie: http://www.
jmmc2011.it/

Etna
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August 26–30, 2012, PRAGUE, Czech Republic
With great pleasure and pride, we would like to
ofﬁcially invite you to attend the 4th EuCheMS
Congress, taking place on 26–30 August 2012
in Prague, Czech Republic. The biannual congress
will offer you a possibility to learn from experts
in the ﬁeld of chemistry, share experiences with
companies, scientists, academics and debate
about challenging topics.
Registering for The Congress means:
• expected participation – over 2000 scientiﬁc and
professional practice paper presentations
• learning from international leading key note
speakers
• joining an event, where both scientiﬁc and real
business experts are brought together
• enjoying our social networking events
• explore the exhibition of companies and
entrepreneurs from the ﬁled
Don’t miss this opportunity! It’s NOW time for
Prague! Go to www.euchems-prague2012.cz
for more information, to register and to submit
your papers.
Kind regards,
We are looking forward to seeing you
in Prague
Congress Organisers

4th EUROPEAN CHEMISTRY CONGRESS PRELIMINARY LIST
OF PLENARY AND KEYNOTE SPEAKERS

Plenary 45’ lectures

Lehn J. M., ISIS, Université de Strasbourg, France, From Supramolecular
Chemistry towards Adaptive Chemistry
Bonačić-Koutecký Vlasta, Humboldt
Tsien Roger Y., Howard Hughes
Universität zu Berlin, GE, MetalMedical Institute La Jolla, USA, Breed-Cluster Enhanced Photochemistry
ing and building molecules to image
and Photophysics
cells, electric ﬁelds, and disease
Ciechanover Aaron, Tumor and Vasprocesses
cular Biology Research Center, Haifa,
Wüthrich Kurt, The Scripps Research
IL, Why our proteins have to die so
we shall live OR The ubiquitin proteo- Institute, La Jolla, USA, NMR– Where
lytic system – from basic mechanisms Physical Chemistry Meets Biology and
Medicine
thru human diseases and onto drug
Yonath Ada, Weizmann Institute
targeting
Ertl Gerhard, Fritz-Haber-Institut der of Science, Rehovot, IL, The amazing
ribosome
Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, GE,
Catalysis at surfaces: From atoms to
complexity
Grubbs Robert H., California Institute of Technology, Pasadena, USA,
Preliminary programme
Design and applications of selective
and more info available at website
reactions of oleﬁns
www.euchems-prague2012.cz
Michl Josef, US/CZ, Convener

CONGRESS VENUE

NFA 2012

Nanomaterials: Fundamentals and Applications

03.10.-06.10.2012

IMPORTANT DATES
Registration opening

Open

Online abstract submission opening

May 5, 2012

Abstract submission deadline

May 5, 2012

Exhibition space booking deadline

May 31, 2012
st

MAIN CONGRESS TOPICS:

http://nfa2012.science.upjs.sk/

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analytical Chemistry, Electrochemistry
Education and History, Professional Chemists and Ethics
Food Chemistry
Environment, Energy and Green Chemistry
Inorganic Chemistry
Life Sciences
Nanochemistry, Nanotechnology
Organic Chemistry, Polymers
Physical, Theoretical and Computational
Chemistry
• Solid State Chemistry

The 1 International Conference on

Nanomaterials: Fundamentals and
Applications

NÜRNBERG 2010 RESULTS:
Total number of registrants
Countries represented
Posters

Strbske Pleso, High Tatras, Slovakia
Hotel Patria

Open

Foto: Marcel
Boldižár
Early registration
deadline

Oral lectures

Prague Congress Centre is one of the dominant points
of the City of Prague. It is located on one of Prague’s hills,
which provides visitors with a beautiful view of the world
famous Prague panorama where the silhouette of Prague
Castle, together with a myriad of towers belonging to churches,
cathedrals, palaces and ancient buildings from the historical
centre, rise over the Vltava River and extensive parks.

2'465
63

SSC 2012
532

1401

NFA 2012 will take place in Hotel PATRIA, Strbske Pleso,
http://ssc.upce.cz
www.euchems-prague2012.cz
Slovakia,
from
October
- 06.Chemistry,
2012 Faculty of Chemical
Professor Tomas Wagner,
Department
of General
and 03.
Inorganic
Technology and Research Center of University of Pardubice, Legions Sq. 565, 532 10 Pardubice,
25.1.2012 11:19:06
The contributions should relate Czech
to the Republic
topics:
phone +(420) 466 037 144, fax +(420) 466 037 311, e-mail ssc@upce.cz
1. Nanomaterials for sustainable energy: Li-ion batteries, solar & fuel cells,
catalysts, hydrogen technology.
2. Nano-sized and nano-structured materials: fundamental aspects of
nanostructures functionality, nanodevices, nano architectures, new methods including
ChemZi  7/14   2011
sol-gel processing, new materials, processing and shaping.
3. Templated and self-assembled materials: nano medicine (drug delivery), DNA
immobilisation, DNA chips & nucleic acid sensors, other application.
4. New applications and new properties: chemical properties and application
(sensors, nanodevices, gas storage, nanosafety), physical (spin crossover, magnetism,

euchems-adv-210x279-05.indd 1
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fyzikální a teoretická chemie
Didaktika a historie chemie
Toxikologie životního prostředí
Průmyslová chemie
Konferencie
Potravinářská chemie se zaměřením na nutraceutika
Termická analýza a kalorimetrie

Konečným termínem pro on-line registraci k aktivní účasti včetně abstrakt je 15. duben 2012. Vaše
abstrakta budou otištěna v Chemických listech 2012; 106 (6). Při přípravě abstraktu se prosím
řiďte instrukcemi pro autory, které jsou uvedeny na internetových stránkách sjezdu.
Registrační poplatky
Člen Asociace Českých chemických společností
nebo Asociácie Slovenských chemických a farmaceutických spoločností ........................4500 Kč
Student člen Asociace Českých chemických společností
nebo Asociácie Slovenských chemických a farmaceutických spoločností ........................3500 Kč
Nečlen Asociace Českých chemických společností
a Asociácie Slovenských chemických a farmaceutických spoločností ................................5500 Kč
Student nečlen Asociace Českých chemických společností
a Asociácie Slovenských chemických a farmaceutických spoločností ................................4500 Kč

64. sjezd Asociací českých a slovenských
chemických společností
registrace
a zasílání
abstrakt jechemických
na www.64sjezd.upol.cz
Vážené kolegyně a On-line
kolegové,
Asociácia
Slovenských
a farmaceutických spoločností
a Asociace českých chemickýchKontakt:
společností
Vás srdečně zve na 64. sjezd chemiků, který se bude
gabriela.pokorna@upol.cz
konat ve dnech 25. až 27. června 2012 v Olomouci. Vědecký program sjezdu bude probíhat v odTěšíme se na Vaši účast
borných sekcích:
1. Anorganická chemie
Za organizátory sjezdu
2. Organická a polymerní chemie
Jitka Ulrichová,
předsedkyně České společnosti
chemické
Odborná
skupina
chémie
SCHS
pri SAV
3. Analytická chemie,15.
ročník
soutěže organickej
o CENY SHIMADZU
2012
Viktor Milata, předseda Slovenskej chemickej spoločnosti
4. Materiálová chemie
usporiada
5. Fyzikální a teoretická chemie
6. Didaktika a historie chemie
9. – 13. septembra 2012 v Smoleniciach
7. Toxikologie životního
prostředí
tradičnú
konferenciu slovenských a českých organických chemikov:
8. Průmyslová chemie
9. Potravinářská chemie se zaměřením na nutraceutika
th
10. Termická analýza a kalorimetrie

XXX Conference
Konečným termínem pro on-line registraci k aktivní účasti včetně abstrakt je 15. duben 2012. Vaše
Organic
Chemists:
abstrakta budou otištěna vof
Chemických
listech 2012;
106 (6). Při přípravě abstraktu se prosím
řiďte instrukcemi pro autory, které jsou uvedeny na internetových stránkách sjezdu.
“Advances in
Organic Chemistry”
Registrační poplatky
Člen Asociace Českých chemických společností
nebo Asociácie Slovenských chemických a farmaceutických spoločností ........................4500 Kč
StudentNa
člen
Asociace Českých
chemických
společností
konferencii
odznejú plenárne
prednášky
10 významných zahraničných chemikov
nebo Asociácie Slovenských
chemických
a
farmaceutických
........................3500 Kč
a vybrané krátke prednášky zo slovenskýchspoločností
a českých pracovísk.
Nečlen
Asociace
Českých
chemických
společností
Mladší kolegovia a kolegyne budú mať možnosť prezentovať svoje výsledky na posteroch.
vrátane názvov
plenárnych
prednášok, budú
zverejnené
na webovskej stránke
aPodrobnosti,
Asociácie Slovenských
chemických
a farmaceutických
spoločností
................................5500
KčSCHS,
ako aj na:
www.fns.uniba.sk/?smolenice2012
Student nečlen Asociace Českých
chemických
společností
a Asociácie Slovenských chemických a farmaceutických spoločností ................................4500 Kč
Vzhľadom na stúpajúce ceny sa muselo mierne zvýšiť aj vložné, ktoré je 400 EUR pre zamestnancov
On-line registrace a zasílání
je na www.64sjezd.upol.cz
a 350 abstrakt
EUR pre doktorandov.
Prihlášky na konferenciu
treba zaslať
do 30.apríla 2012 na adresu: mmeciarova@fns.uniba.sk
Kontakt:
gabriela.pokorna@upol.cz

Těšíme se na Vaši účast
Za organizátory sjezdu
Jitka Ulrichová, předsedkyně České společnosti chemické
Viktor Milata, předseda Slovenskej chemickej spoločnosti
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Smolenický zámok
ovládli mladí polymérni
vedci

K

eďže
rok
2011
je
Medzinárodným
rokom
chémie, bolo naším potešením, že Ústav polymérov
SAV prispel svojou troškou k jeho propagácii. V dňoch 22. – 26. augusta 2011
sa na atraktívnom Smolenickom zámku
konal prvý ročník medzinárodnej letnej školy o polyméroch, International
Summer School on Polymers 2011
(ISSP 2011) s podtitulom „Quo vadis
polymer science?“
Organizačný výbor ISSP 2011, ktorý
tvorili traja kolegovia z Ústavu polymérov SAV (Dr. C. Kosa, Dr. D. Jochec
Mošková a Dr. S. Podhradská) spolu
s partnermi z Maďarska (Budapest
University of Technology and
Economics) a Českej republiky (Ústav
makromolekulární chemie AV ČR) usporiadali tento prvý ročník pod záštitou
Slovenskej chemickej spoločnosti a CEEPN (Central and East European Polymer
Network). Za finančnú podporu organizačný výbor ďakuje Medzinárodnému
Višegrádskemu fondu (www.visegradfund.org), vďaka ktorému bolo možné
zabezpečiť ničím nerušený priebeh letnej školy. Na pôde kongresového centra SAV sa na päť dní stretli študenti,
mladí vedci a ich školitelia, spolu 59

účastníkov z 9 krajín
Európy.
Študentov
školilo 13 pozvaných
prednášateľov z krajín
Vyšegrádskej štvorky,
ktorí svojimi pútavými
prednáškami obsiahli Spoločná fotografia účastníkov ISSP 2011 pred Smolenickým
celú škálu vedeckých zámkom.
aktivít. Plenárne prednášky v oblasti „Novel
polymerization techniques“ odprednáHlavným cieľom letnej školy bolo pošali Dr. J. Pietrasik (Poľsko) a prof.
núknuť možnosť mladým polymérnym
B. Iván (Maďarsko); „Polymeric mavedcom získať prehľad a prehĺbiť si svoje
terials in medicine“ priblížili Dr. I.
vedomosti v makromolekulovej chémii,
Lacík (Slovensko) a prof. F. Rypáček
ale samozrejme im dať aj možnosť dis(Česká republika); „Sensitive methods
kutovať o ich práci a vedeckých zámein the structural analysis“ predniesli
roch so študentami z rôznych pracovísk,
prof. D. Berek (Slovensko) a prof.
ako aj školiteľmi a skúsenými vedcami
S. Slomkowski (Poľsko); „Polymers
v rôznych oblastiach. Študenti prezentovs. Ecology“ predstavil prof. A. Duda
vali svoju vedeckú prácu v dvoch, veľmi
(Poľsko); „Nanotechnology in polymer
kvalitných postrových sekciách. Z celscience“ v podaní prof. G. Marosiho
kového počtu 40 postrov boli odbornou
(Maďarsko) a poslednú tému „Physics of
komisiou vybrané prvé tri miesta. Prvá
polymers, theory, modelling and simulacena putovala za hranice Slovenska do
tion“ ozrejmil Dr. P. Cifra (Slovensko).
Talianska (Chiara Manneschi), druhá do
Plenárne prednášky boli doplnené
Maďarska (Kolos Molnár) a tretia do
štyrmi pozvanými prednáškami prezenPoľska (Dawid Szweda).
tovanými mladými vedeckými pracovPodrobnejšie informácie o letnej
níkmi z Ústavu polymérov SAV (Dr. M.
škole ISSP 2011 nájdete na web stránke:
Danko, Dr. J. Kronek, Dr. J. Mosnáček
http://www.polymer.sav.sk/issp/.
a Dr. D. Račko).
S. Podhradská

Záverečná správa
Chemistry Slovakia/CARplast 2011
2011- Medzinárodný rok chémie
Chemistry Slovakia 2011
38. Veľtrhu chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského
priemyslu
CARplast
6. Veľtrh plastov, gumy a kompozitov
pre automobilový priemysel
12.-14.4.2011
Rok 2011 je medzinárodným rokom
chémie, chémia sa stáva tvorcom hodnôt a aj napriek kríze sa dostavajú do
popredia nové produkty a materiály/
komponenty. Všetky medzinárodné
profesné zväzy a asociácie v danej
oblasti vyvíjajú aktivity na naplnenie
hesla „Chémia – náš život, naša budúcnosť“.
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S ohľadom na tieto skutočnosti,
sa pripravil nový projekt Chemistry
Slovakia 2011, ktorý vo svojom
úvodnom ročníku nadväzoval na 37.
ročníkov medzinárodného veľtrhu
INCHEBA.
CH.S./C.P. v číslach                               
Celková výstavná plocha v m2 850 m2
– z toho prenajatá plocha v m2589 m2
– z toho špeciálna predvádzacia plocha v m2
261 m2
Celkový počet prezentujúcich sa firiem 	
36
– z toho SR
28
– z toho ČR  	
7
– z toho zahraničie
1
Počet zastúpených krajín  	
3

Krajiny: Česká republika, Slovenská
republika, Taliansko,
Počet návštevníkov
súbežne s CH.S. sa konal Autosalón,
takže počet  návštevníkov, ktorí prišli
na CH.S. je odhadom 550
Záštita a odborná garancia: SAV,
FCHPT STU, PrF UK,ASCHFS,SCHS
pri SAV,ZCHFP a zo zahraničných
nepriama podpora CEFIC, IUPAC
EuCHeMS
Mediálny partneri: ICOSA s.r.o.Plastic portal.eu, ChemZi,Industry
EU.cz, Zoznam.sk
KATALÓGY
Katalóg vydal náš interný dodávateľ
OCCTO

Konferencie
SPRIEVODNÝ PROGRAM/
SÚŤAŽE
„Chémia – náš život, naša budúcnosť“    
12. 4. 2011 (utorok) (Deň Asociácie
slovenských chemických a farmaceutických spoločností)
Hala A0 – Konferenčná miestnosť
13,00 – 16,00 Konferencie
13,00 – 13,45 Prínos profesorov chémie na banskoštiavnickej akadémii
do dejín chémie na Slovensku: Doc.   
Herčko, UMB
13,45 – 14,30 Chémia?...čo?...na čo
nám to je?...chcem byť chemikom!:
Doc. Velič, PRIF UK
14,30 – 15,15 Súčasné problémy
životného prostredia: Doc. Prousek,
FCHPT STU
15,15 – 16,00 Informačné zdroje v podpore chémie dostupné prostredníctvom CVTI SR: Prof. Turňa, CVTI SR
16,00 – 17,00 Prof. Ing. Ján Šajbidor,
DrSc., FCHPT STU: Biologizácia chémie
13. 4. 2011 (streda) (Deň Zväzu slovenského chemického a farmaceutického priemyslu a osláv 20. výročia
založenia ZCHFP SR) - Pozvánka!
Hala A0 – Konferenčná miestnosť
09,00 – 11,00 Konferencie
09,00 – 09,45 Aditíva v potravinách
– „E“-čka,
Prof. Schmidt, FCHPT STU
09,45 – 10,30 Príprava a testovanie
chemických senzorov. Doc. Oriňákova
a Doc. A. Oriňák, PF UPJŠ
10,30 – 11,00 Chémia - jedinečný
nástroj v boji proti infekčným ochoreniam. Doc. Mikušová, PRIF UK
EXPO
Club
DEŇ
ZVÄZU
CHEMICKÉHO
A
FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU
SR
12,00 Otvorenie - Ing. Roman Karlubík,
MBA prezident ZCHFP SR
12,15 História a križovatky chémie na Slovensku 1873-1960 - prof.
PhDr. Roman HOLEC, CSc., FF UK
Bratislava
12,45 Chemický priemysel v obraze
dejín Slovenska - prof. Ing. Martin
JAMBRICH, DrSc., prof. Ing. Michal
UHER, DrSc.
13,15 Možnosti využitia štrukturálnych fondov na zvýšenie konkurencie
schopnosti chemického a farmaceutického priemyslu – zástupca BIC
Bratislava, spol. s r. o.
13,45 Legislatíva REACH – ukončenie
1. etapy (Responsible Care, Globálna
produktová stratégia) - RNDr. Zuzana
ZAJACOVÁ REACH Centrum

Slovakia s. r. o., Ing. Silvia SUROVÁ,
vedúca PK RC
14,45 Energizing Chemistry Inovating
for the Global Megatrans, LANXESS
Central Eastern Europe Flemming
BJÖRNSLEV
15,15 Problematika environmentálnych záťaží (EZ) z pohľadu podnikateľských subjektov, dialóg s výkonnou a zákonodarnou mocou o obsahu
a forme legislatívy upravujúcej sanáciu EZ - Ing. Jozef MAKO, Duslo a.
s. Šaľa
15,45 Perspektívy rozvoja chemického a farmaceutického priemyslu na
Slovensku a úloha ZCHFP SR v tomto
procese - Ing. Roman KARLUBÍK,
MBA prezident ZCHFP SR
16,15 Odborné vzdelávanie zamestnancov spoločností chemického a farmaceutického priemyslu z pohľadu
zamestnávateľa - zástupca Duslo a.
s. Šaľa
16,45 FCHPT STU Bratislava a odborné vzdelávanie v organizáciách
ZCHFP SR - Dr.h.c. prof. Ing. Dušan
BAKOŠ, DRSc., FCHPT STU
Odborný garant: ZCHFP
14. 4. 2011 (štvrtok) (Deň akademických a vzdelávacích ustanovizní)
SAV , FCHPT STU
Hala A0 – Konferenčná miestnosť
09,00 – 12,00 Konferencie
09,00 – 09,45 Čo spája medicínu
s chémiou? Doc. Boháč, PRIF UK
09,45 – 10,30 Polymérna chémia v
liečbe cukrovky. Dr. Lacík, ÚP SAV
10,30 – 11,15 Nezničiteľné materiály
na každý deň.Prof. Šajgalík, ÚACH
SAV
11,15 – 12,00 Nové hmoty, ľahšie
a pevnejšie. Dr. Simančík, ÚMMS
SAV,
12.4. a 13. 4. 2011, utorok a streda
Hala A0, expozícia č.302 ITES / expozícia č. 204 SCHS /ASCHFS
12,00 – 17,00 Prezentácia celosvetového experimentu žiakov a študentov v Medzinárodnom roku chémie
– „Water, a chemical solution“ – meranie vlastností a celosvetový zber
údajov o najdôležitejšej kvapaline.
Odborný garant: SCHS /ASCHFS,
Hlavný garant ITES
Globálny chemický experiment pre
Medzinárodný rok chémie 2011
„Voda: Chemický roztok“
„pH planéty“
„Čistá voda bez baktérií“
„Solárny destilátor“
„Salinita vôd“

výsledkovÉ listinY PRÁC
ŽIAKOV A ŠTUDENTOV  
VÝSLEDKOVÁ LISTINA Základné
školy
VÝSLEDKOVÁ LISTINA Stredné
školy-gymnázia
VÝSLEDKOVÁ LISTINA Cena
Incheby
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
- Congress Center Hotel BONBON
PROGRAM
Polymeric Materials in Automotive
PMA 2011 & European IRC
Conference RubberCon 2011
HODNOTENIE VEĽTRHU
Chemistry Slovakia/CARPlast
Veľtrh
Chemistry
Slovkia/
CARplast bol pripravovaný v roku
Medzinárodného roka chémie a bolo
našou snahou oživiť návrat tohto veľtržného profilu do portfólia Incheby.
Do príprav boli zainteresované odborné vysoké školy a profesné združenia a asociácie. Aj keď boli oslovené aj
popredné domáce a zahraničné spoločnosti z oblasti chémie-farmácie, nepodarilo sa s nimi nadviazať spoluprácu
v oblasti odborné programu a ani fyzickej prezentácie. Preto ekonomickú
vyváženosť VA zabezpečili vystavovatelia z CARplastu a drobní vystavovatelia oblasti distribúcie chemických
surovín. Spolupráca s profesnými
združeniami a školami sa pozitívne odrazila v príprave aktuálneho programu
so zabezpečením účasti predných medzinárodných expertov z danej oblasti.
Tým sa dosiahla dôstojná prezentácia
medzinárodného roku chémie v prvom
polroku jej pôsobenia.
S ohľadom na nezáujem prezentovať
sa v oblasti “ťažkej“ chémie, navrhuje
sa zamerať na oblasť nových oblastí
molekulárnej vedy a technológií, biológie, biochémie, molekulárnej biológie, chémie, environmentálnej chémie,
chemického inžinierstva, farmácie,
kozmetiky, medicínskej chémie, medicíny a dosiahnuť spojenie dvoch blokov profesného veľtrhu a konferencie.
Termínovo zaradiť VA na koniec
septembra 2012 s novým názvom,
respektíve Chemistry Slovakia – molekulárne vedy a technológie.
Ing. Kopecký
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Letná škola úspešných riešiteľov chemickej
olympiády – Nitra 2011
34. ročník Letnej školy úspešných
riešiteľov chemickej olympiády kategórie B a C sa konal v dňoch 3.- 16. júla
2011. Tak, ako ročník predchádzajúci, aj
tento sa uskutočnil v Nitre, v priestoroch
Spojenej školy na Slančíkovej ul. č. 2.
Spojená školy spája 3 organizačné
zložky, Strednú priemyselnú školu potravinársku, Hotelovú akadémiu a Športové
gymnázium.
Do Nitry prišlo na pozvanie 35 stredoškolákov - úspešných riešiteľov krajských kôl chemickej olympiády v kategóriách B a C.
Kategória B je určená hlavne žiakom, ktorí ako druháci strednej školy
boli úspešnými riešiteľmi krajského kola
chemickej olympiády. V tejto kategórii
pracovalo 16 žiakov. V kategórii C, určenej žiakom súťažiacim v krajských kolách kategórie C, pracovalo 19 žiakov.

P. riaditeľ RNDr. Jaroslav Maček a RNDr.
Eva Krčahová so záujmom sledujú
vyhodnotenie 34. ročníka LŠCH

Cieľom Letnej školy mladých chemikov je podporovať rozvoj osobnosti
talentovanej mládeže, umožniť aktívnu
prácu v chemických laboratóriách, zoznámiť sa s metódami vysokoškolského štúdia a najnovšími vedeckými poznatkami
a pripraviť študentov na riešenie úloh
chemickej olympiády v kategórii A.
Tento cieľ pomáhali žiakom naplniť odborní garanti a prednášajúci z
Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Trnavskej univerzity v Trnave v tomto zložení: Doc.
RNDr. Marta Sališová, CSc., doc. RNDr.
Radovan Šebesta PhD., Mgr. Andrea
Škvorcová a Mgr. Zuzana Galeštoková,
Mgr. Lukáš Kerner, RNDr. Jozef
Tatiersky PhD., Ing. Miroslav Tatarko,
PhD., Ing. Boris Lakatoš, PhD., Doc.
Ing. Ján Reguli, CSc., Mgr. Jana Braniša,
PhD., Ing. Anna Bobušová, Ing. Anežka
Poláková, Ing. Silvia Pisarová.
Pedagogický dozor počas trvania
LSCH a prípravu v priestoroch školy
zabezpečovali:
Ing. Silvia Pisarová - hlavný pedagogický dozor, Mgr. Katarína Surová a
Alica Poláková - pomocný pedagogický
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dozor. Nakoniec tak učitelia ako aj žiaci
– účastníci Letnej školy - chcú srdečne
poďakovať za nezištnú pomoc a ochotu
pánovi riaditeľovi RNDr. Jaroslavovi
Mačekovi a predsedníčke krajskej komisie CHO v Nitrianskom kraji RNDr.
Eve Krčahovej. Poďakovanie však patrí
aj všetkým stredoškolským profesorom
chémie, ktorí ako prví objavili nevšedné Účastníci 34. ročníka LŠCH v Nitre
schopnosti svojich zverencov a snažia sa
ich rozvíjať aj v skromných domácich
podmienkach. Nedá nám nespomenúť
pani Annu Urdovú – laborantku školy,
ktorá vyzbrojená svojimi dlhoročnými
skúsenosťami precízne a príkladne pripravila sklo, chemikálie a ostatné laboratórne pomôcky na všetky hodiny
praktickej časti LSCH. Prednášky, semináre a laboratórne cvičenia prebiehali
podľa vopred pripraveného rozvrhu, ale
študenti využívali prítomnosť vysokoškolských učiteľov a aj vo večerných
hodinách prebiehali neformálne “chemické diskusie a konzultácie”.
Voľný čas trávili študenti organizovane prehliadkou mesta Nitry, návštevou Zámku v Topoľčiankach, Národného
žrebčína v Topoľčiankach a Zubrej obory.
Okrem toho hojne využívali priestory a
Za SCHS odovzdáva diplom
vybavenie Športového gymnázia, či už
doc. Marta Sališová
ihriská, posilňovňu,
telocvičňu a v men- Účastníci  kategórie B:
šej miere plaváreň.
Poradie Meno a priezvisko Škola
Umiestnenie
1.
Monika Cepková
Gymnázium Trnavva
Bolo zaujímavé
2.
Slavomír Čopák
Gymnázium Snina
vidieť ambície a
3.
Kristián Fonod
Gymnázium Veľký Krtíš
súťaživosť žiakov
4.
Andrej Gál
Gymnázium Levice
1. miesto
aj v prázdninovom
5.
Dan Plecník Gašpar Gymnázium Prešov
období. Snaha všet6.
Kristína Janotová
Gymnázium Skalica
kých bola ocenená
7.
Zuzana Kohútová
Gymnázium Martin
dňa 15. júla. na
8.
Nina Lúčna
Gymnázium Piešťany
slávnostnom vy9.
Juraj Malinčík
Gymnázium Prievidza 3. miesto
hodnotení. Pre tých
10.
Mária Minichová
Gymnázium Prievidza
najlepších pripravila
11.
Zuzana Mocková
Gymnázium Pezinok
Slovenská chemická
12.
Filip Nemčko
Gymnázium Rožňava
spoločnosť zaují13.
Peter Príbeli
Gymnázium Veľký Krtíš
14.
Martin Ragula
Gymnázium Pov. Bystrica
mavé knihy z ché15.
Renáta Rusková
Gymnázium Levice
2. miesto
mie alebo o chémii
16.
Linda Soršáková
Gymnázium Martin
a malé spomienkové
darčeky.
Účastníci  kategórie C:
Spojená škola na
Poradie Meno a priezvisko Škola
Umiestnenie
Slančíkovej ul. č. 2
1.
Zina Beznáková
Gymnázium Dubnica
v Nitre poskytuje
2.
Ondrej Bínovský
Gymnázium Trnava
výborné priestorové,
3.
Paulína Bútová
Gymnázium Lučenec
materiálové a perso4.
Veronika Garbarová Gymnázium Prešov
Gymnázium Vranov/
nálne podmienky na
5.
Maroš Grošík
Topľou
realizáciu LŠCH.
Gymnázium Vranov/
Pokiaľ by sa v bu6.
Martin Grošík
2. miesto
Topľou
dúcnosti uvažovalo
7.
Martin Holický
ŠPMND Bratislava
realizovať LŠCH
8.
Samuel Hricko
Gymnázium Trenčín
znovu v Nitre, škola
9.
Dominika Chrenčová Gymnázium Prievidza
by privítala vzhľa10.
Filip Kiššimon
Gymnázium Veľký Krtíš
dom na iné prázdni11.
Barbora Kováčová
ŠPMND Bratislava
nové aktivity v nej
12.
Klaudia Kvaková
Gymnázium Brezno
prebiehajúce, zmenu
13.
Štefan Motko
Gymnázium Levice
3. miesto
termínu LŠCH na
14.
Igor Putovný
Gymnázium Martin
15.
Matúš Romančík
Gymnázium Žilina
druhú polovicu au16.
Boris Scherer
Gymnázium Prievidza
gusta.
17.
Štefan Stanko
Gymnázium Levice
1. miesto
S. Pisárová
Gymnázium Nové
a E. Krčahová
18.
Adam Teglaš
19.

Adam Záhumenský

Zámky
Gymnázium Trenčín

Chemická olympiáda

47. ročník Chemickej
olympiády bol opäť úspešný

A

j 47. ročník Chemickej olympiády, ktorá patrí
medzi obľúbené predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov na Slovensku, môžeme oprávnene považovať za úspešný. Uskutočnil sa v
školskom roku 2010/2011.
Stručná charakteristika Chemickej olympiády
Chemická olympiáda je súťaž určená žiakom základných
škôl, štvorročných, päťročných, šesťročných a osemročných
gymnázií a stredných škôl. Žiaci môžu súťažiť v 6 kategóriách: A, B, C, Dz, Dg a EF. Pre kategóriu A sa Chemická
olympiáda organizuje v 4 súťažných kolách, pre kategórie B,
C a Dg v 3 súťažných kolách, pre kategóriu Dz v 4 súťažných
kolách a pre kategóriu EF v 3 súťažných kolách. Najúspešnejší
súťažiaci z celoštátneho kola kategórie A reprezentujú
Slovenskú republiku
na Medzinárodnej
chemickej olympiáde (ICHO) a
najúspešnejší súťažiaci z celoštátneho
kola kategórie EF
každý druhý rok
Celoštátne kolo praktická časť
na
medzinárodnej súťaži Grand
Prix Chimique (GPCH). Odbornú stránku Chemickej olympiády ma na národnej úrovni na starosti Slovenská komisia
Chemickej olympiády. Na nižších úrovniach jednotlivé krajské, obvodné a školské komisie. Za organizáciu zodpovedá
na národnej úrovni IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže,
na krajskej a obvodnej úrovni príslušné KŠÚ alebo poverené
centrá voľného času a na školskej úrovni školy.
Najvýznamnejšie podujatia 47. ročníka Chemickej olympiády
Krajské kolá Chemickej olympiády sa uskutočnili vo
všetkých krajoch Slovenskej republiky. Ich termíny sú každoročne uvádzané v Termínovníku kôl predmetových olympiád
a postupových súťaží, ktorý centrálne vydáva IUVENTA a
zverejňuje ho na internetovej stránke www.olympiady.sk v
časti Dokumenty. Prehľad víťazov krajských kôl v jednotlivých kategóriách a krajoch je uvedený v tabuľkách č. 1 – 5.
Vrcholným podujatím Chemickej olympiády na národnej úrovni je celoštátne kolo organizované pre súťažiacich
kategórie A a EF. V školskom roku 2010/2011 sa uskutočnilo na Spojenej
škole, Slančíkovej
2, Nitra. V kategórii
A súťažilo 26 žiakov, z toho 18 žiakov bolo úspešných
riešiteľov a v kategórii EF súťažilo
19 žiakov, z toho
14 bolo úspešných
riešiteľov. Na slávCeloštátne kolo teoretická časť
nostnom vyhodnotení celoštátneho kola
sa prítomným prihovoril za Slovenskú komisiu Chemickej
olympiády jej predseda RNDr. Anton Sirota, PhD., ale aj
hostia – prodekanka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., prodekanka Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc., pracovník sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

SR Ing. Miroslav
Mihál, podpredseda Slovenskej
chemickej
spoločnosti prof. Ing.
Celoštátne kolo vyhlasovanie víťazov
Viktor
Milata,
DrSc. a generálny
sekretár Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR
RNDr. Ing. Štefan Petkanič. Prehľad víťazov celoštátneho
kola uvádzame v tabuľkách č. 6 a 7. Okrem uvedených súťažných kôl sa v školskom roku 2010/2011 uskutočnili aj 3
sústredenia pred Medzinárodnou chemickou olympiádou, 2
sústredenia pred Grand Prix Chimique, zasadnutie predsedníctva Slovenskej komisie Chemickej olympiády a zasadnutie Slovenskej komisie Chemickej olympiády.
43. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády
V dňoch 9. – 18. 7. 2011 sa v Ankare (Turecko) uskutočnila
43. Medzinárodná chemická olympiáda (ICHO). Zúčastnilo sa
jej 70 krajín a 273 súťažiacich. Slovenskú republiku na súťaži
reprezentovali žiaci Marek Buchman (ŠMNDaG, Teplická
7, Bratislava), Ladislav Hovan (Gymnázium, Exnárova 10,
Košice), Roman Kučera (Gymnázium V. B. Nedožerského,
Prievidza) a Dominik Štefanko (Gymnázium A. Vrábla,
Levice). Žiakov sprevádzali štyria pedagógovia – predseda
SK CHO, člen medzinárodnej poroty a vedúci delegácie
RNDr. Anton Sirota, PhD., podpredseda SK CHO a člen medzinárodnej poroty Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. a dvaja
pozorovatelia – Prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD. a Doc.
Ing. Ján Reguli, CSc. Medzinárodná chemická olympiáda
mala dve časti – praktickú a teoretickú. Obidve časti trvali
po 5 hodín. Praktická časť obsahovala tri komplexné laboratórne úlohy a teoretická časť 8 úloh. Naši žiaci získali vo
veľkej konkurencii tri strieborné a jednu bronzovú medailu.
Slovensko sa neoficiálne umiestnilo na celkovom 17. mieste
zo 70 krajín sveta a na 6. mieste z 34 krajín Európy.
11. ročník Grand Prix Chimique
11. ročník medzinárodnej súťaže Grand Prix Chimique
sa uskutočnil 25. – 30. 9. 2011 v Dornbirne (Rakúsko).
Zúčastnilo sa ho 20 žiakov z 10 krajín Európy. Za Slovenskú
republiku súťažili dve žiačky – Pavlína Gregorová (Spojená
škola, Slančíkovej 2, Nitra) a Lenka Konušová (Spojená škola,
Rastislavova 332, Nováky). Sprevádzali ich národná koordinátorka pre GPCH a členka medzinárodnej poroty Ing. Elena
Kulichová a vedúca autorského kolektívu SK CHO pre kat.
EF Ing. Ľudmila Glosová. Pavlína Gregorová sa umiestnila na
vynikajúcom 5. mieste a Lenka Konušová na 19. mieste.
Odovzdanie cien úspešným účastníkom 47. ročníka
Chemickej olympiády
Spoločnosť SLOVNAFT, a. s. zorganizovala slávnostné
stretnutie s predstaviteľmi manažmentu spoločnosti pri príležitosti Odovzdania cien úspešným účastníkom 47. ročníka
Chemickej olympiády, ktorí v roku 2011 reprezentovali
Slovenskú republiku na Medzinárodnej chemickej olympiáde
v Turecku (Ankara) a na Grand Prix Chimique v Rakúsku
(Dornbirn). Stretnutie sa uskutočnilo 24. 10. 2011 v hoteli
GATE ONE v Bratislave. Spoločnosť SLOVNAFT, a. s. zároveň podporila finančným darom realizáciu sústredení pred
Medzinárodnou chemickou olympiádou.
Publikácie
Slovenská komisia Chemickej olympiády prostredníctvom
IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže vydala v školskom
roku 2010/2011 4 čísla časopisu Chemické rozhľady (1-4/2011).
RNDr. Roman Lehotský
foto: archív IUVENTY
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Chemická olympiáda, 47. ročník, krajské kolo, kategória A
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
ŠMNDaG, Teplická 7,
BA
1.
Buchan Marek
neuviedol
Bratislava
SG Merkury,
BA
2.
Herko Jakub
R. Bottliková
Bratislava
Gymnázium,
BA
3.
Šešerová Kristína Grösslingová 18,
P. Danko
Bratislava
Gymnázium
TT
1.
Kocian Adrián
L. Lőfflerová
J. Hollého, Trnava
Gymnázium P. de
TT
2.
Bučková Lucia
E. Horváthová
Coubertina, Piešťany
Gymnázium
TT
3.
Horváthová Zuzana
I. Černá
V. Mihálika, Sereď
Gymnázium V. B.
TN
1.
Vician Marek
Nedožerského,
M. Kozák
Prievidza
Gymnázium V. B.
TN
2.
Kučera Roman
Nedožerského,
M. Kozák
Prievidza
Gymnázium V. B.
TN
3.
Kršková Iveta
Nedožerského,
M. Kozák
Prievidza
Gymnázium A.
NR
1.
Štefanko Dominik
F. Limberg
Vrábla, Levice
Gymnázium A.
NR
2.
Gál Andrej
F. Limberg
Vrábla, Levice
Gymnázium,
NR
3.
Sarker Martin
J. Buchlíková
Párovská 1, Nitra
Gymnázium
BB
1.
Horváth Peter
M. Vrbovská
J. Chalupku, Brezno
Gymnázium A. H.
BB
2.
Fónod Kristián
Škultétyho, Veľký
I. Križániová
Krtíš
Gymnázium J. G.
BB
3.
Fodorová Janka
Tajovského, Banská neuviedla
Bystrica
Gymnázium Š. MoyZA
1.
Habánek Matúš
A. Čiljaková
zesa, Ružomberok
Evanjelická spojená
ZA
2.
Vlček Andrej
škola, Liptovský
E. Jančiová
Mikuláš
Gymnázium M.
ZA
3.
Halčin Marián
J. Gajniak
Hattalu,Trstená
Gymnázium arm.
PO
1.
Kocák Jakub
gen. L. Svobodu,
J. Kocák
Humenné
Gymnázium sv.
PO
2.
Kaščáková Dorota
D. Kaščáková
Mikuláša, Prešov
Gymnázium L.
PO
3.
Soroka Miroslav
M. Soroka
Stöckela, Bardejov
Gymnázium,
KE
1.
Hovan Ladislav
E. Bílá
Exnárova 10, Košice
Gymnázium P.
KE
2.
Šafin Jakub
B. Semková
Horova, Michalovce
Gymnázium P.
KE
3.
Gajdošoci Radomír
B. Semková
Horova, Michalovce
Chemická olympiáda, 47. ročník, krajské kolo, kategória B
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
Gymnázium J. PapánBA
1.
Olerínyová Anna
V. Miškovicová
ka, Bratislava
Spojená škola, TilgBA
2.
Forbak Martin
H. Vicenová
nerova 14, Bratislava
Spojená škola, TilgBA
3.
Horváth Dušan
H. Vicenová
nerova 14, Bratislava
Gymnázium
TT
1.
Cepáková Monika
O. Gliviaková
J. Hollého, Trnava
Športové gymnázium
TT
2.
Holecová Denisa
M. Szalóová
J. Herdu, Trnava
Gymnázium F. V.
TT
3.
Štrbová Alica
I. Hnát
Sasinka, Skalica
Gymnázium, Školská
TN
1.
Ragula Martin
V. Šmahaj
8, Považská Bystrica
Gymnázium V. B.
TN
2.
Malinčík Juraj
Nedožerského,
M. Kozák
Prievidza
Gymnázium V. B.
TN
3.
Minichová Mária Nedožerského,
M. Kozák
Prievidza
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Chemická olympiáda, 47. ročník, krajské kolo, kategória B
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
Gymnázium A. VrábNR
1.
Štefanko Dominik
F. Limberg
la, Levice
Gymnázium A. VrábNR
2.
Rusková Renata
F. Limberg
la, Levice
Gymnázium
NR
3.
Ürge Ladislav
A. Fiala
H. Selyeho, Komárno
Gymnázium B.
BB
1.
Nociarová Jela
Slančíkovej Timravy, A. Šestina
Lučenec
Gymnázium A. H.
BB
2.
Fónod Kristián
I. Križániová
Škultétyho, Veľký Krtíš
Gymnázium M. KováBB
3.
Dvořáčková Mária
I. Morová
ča, Banská Bystrica
Gymnázium V. PauZA
1.
Kohútová Zuzana
J. Tavelová
linyho Tótha, Martin
Gymnázium J. LettriZA
2.
Soršáková Linda
A. Behúňová
cha, Martin
Gymnázium J. M.
ZA
3.
Šulgan Branislav
J. Polačková
Hurbana, Čadca
Gymnázium duklianPO
1.
Kaščák Jozef
E. Ivančová
skych hrdinov, Svidník
Gymnázium sv. MoniPO
2.
Kostrab František
M. Martonová
ky, Prešov
Gašpar Plecenik
Gymnázium, KonPO
3.
L. Kundrátová
Dan
štantínova 2, Prešov
Gymnázium P. J.
KE
1.
Nemčko Filip
G. Berczeliová
Šafárika, Rožňava
Gymnázium, Javorová
KE
2.
Teplan Marián
J. Jendrichovská
16, Spišská Nová Ves
Gymnázium, Poštová
KE
3.
Lapá, Radovan
Ľ. Zelková
9, Košice
Chemická olympiáda, 47. ročník, krajské kolo, kategória C
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
ŠMNDaG, Teplická 7,
BA
1.
Holický Martin
M. Jusko
Bratislava
ŠMNDaG, Teplická 7,
BA
2.
Kováčová Barbora
M. Jusko
Bratislava
Gymnázium, GrösslinBA
3.
Mikula Dávid
K. Knotková
gová 18, Bratislava
Gymnázium I. MadáTT
1.
Pammer Tamás
G. Fröhlich
cha, Šamorín
Gymnázium A. MeriTT
2.
Krčmárik Samuel
Z.Čapkovičová
ci, Trnava
Gymnázium J. HolléTT
3.
Jediný Lukáš
Z. Dujničová
ho, Trnava
Gymnázium V. B.
Trautenberger
TN
1.
Nedožerského,
O. Kurbelová
Rudolf
Prievidza
Piaristické gymnáziTN
2.
Zahumenský Adam um J. Braneckého,
S. Bagínová
Trenčín
Gymnázium I. Bellu,
TN
3.
Oboňová Bianka
T. Palušová
Handlová
Gymnázium A. VrábNR
1.
Stanko Štefan
E. Lajtošová
la, Levice
Gymnázium A. VrábNR
2.
Motko Štefan
M. Labovská
la, Levice
Gymnázium, M. R.
NR
3.
Téglás Adam
Štefánika 16, Nové M. Jonášová
Zámky
Gymnázium B. SlančíBB
1.
Magyarová Zuzana
T. Sarvašová
kovej Timravy, Lučenec
Gymnázium B. SlančíBB
2.
Bútová Paulína
T. Sarvašová
kovej Timravy, Lučenec
Gymnázium J. G. TajovBB
3.
Halaj Matúš
M. Kozáková
ského, Banská Bystrica
Gymnázium V. PauZA
1.
Putovný Igor
J. Tavelová
linyho Tótha, Martin
Gymnázium, Veľká
ZA
2.
Romančík Matúš
M. Sulovcová
okružná 22, Žilina
Gymnázium V. PauZA
3.
Záthurecký Jakub
P. Mäčko
linyho Tótha, Martin
Gymnázium Dr. C.
PO
1.
Grošík Maroš
Daxnera, Vranov nad A. Fialkovičová
Topľou
Gymnázium Dr. C.
PO
2.
Grošík Martin
Daxnera, Vranov nad A. Fialkovičová
Topľou
Gymnázium J. A.
PO
3.
Hofierka Jaroslav
J. Padová
Raymana, Prešov
Gymnázium P. J.
KE
1.
Tkáčik Milan
J. Szanková
Šafárika, Rožňava
Gymnázium, Javorová
KE
2.
Teplan Marián
M. Kubenková
16, Spišská Nová Ves
Gymnázium, Javorová
KE
3.
Petrášek Viktor
M. Kubenková
16, Spišská Nová Ves

Chemická olympiáda
Chemická olympiáda, 47. ročník, krajské kolo, kategória Dg
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
ŠMNDaG, Teplická 7,
BA
1.
Holický Martin
M. Jusko
Bratislava
Gymnázium Matky
BA
2.
Šatura Lukáš
M. Filová
Alexie, Bratislava
Gymnázium, SenecBA
3.
Virgovič Michal
E. Korčeková
ká 2, Pezinok
Gymnázium J. HolléTT
1.
Obuch Jakub
S. Kaššáková
ho, Trnava
Gymnázium F. V.
TT
2.
Štrba Lukáš
R. Ralbovský
Sasinka, Skalica
Gymnázium P- de
TT
3.
Lúčny Štefan
E. Hotváthová
Coubertina, Piešťany
Piaristické gymnáTN
1.
Blaško Martin
zium F. Hanáka,
L. Blaško
Prievidza
Gymnázium J. JesenTN
2.
Šebeň Štefan
ského, Bánovce nad M. Ferancová
Bebravou
Piaristické gymnáziTN
3.
Michalíková Mária um J. Braneckého,
S. Bagínová
Trenčín
Gymnázium, Ul. 17.
NR
1.
Bandura Andrej
novembra 1180,
A. Diliková
Topoľčany
Gymnázium P.
NR
2.
Ádám Pál
Pázmáňa, Nové
A. Szabó Révész
Zámky
Gymnázium, Adyho
NR
3.
Fótyiová Lilit
M. Kršková
7, Štúrovo
Gymnázium B.
BB
1.
Hlavatá Mária
Slančíkovej Timravy, A. Šestina
Lučenec
Gymnázium B.
BB
2.
Krížová Timea
Slančíkovej Timravy, A. Šestina
Lučenec
Gymnázium A. SládBB
3.
Polaček Jozef
I. Slobodová
koviča, Krupina
Gymnázium V. PauZA
1.
Putovný Igor
J. Tavelová
linyho Tótha, Martin
Gymnázium J. LettriZA
2.
Rišianová Simona
A. Behúňová
cha, Martin
Gymnázium M. M.
ZA
3.
Kasanický Michael
D. Bartošová
Hodžu, L. Mikuláš
Gymnázium a ZŠ sv.
PO
1.
Kocan Daniel
M. Tkáč
Mikuláša, Prešov
Gymnázium, D.
PO
2.
Kosková Zuzana
I. Rodáková
Tatarku 7, Poprad
Gymnázium a ZŠ sv.
PO
3.
Malatinec Štefan
M. Tkáč
Mikuláša, Prešov
Gymnázium M. R.
KE
1.
Rohár Martin
Ľ. Lengyelová
Štefánika, Košice
Gymnázium, Javorová
KE
2.
Hantáková Jana
J. Krupková
16, Spišská Nová Ves
Gymnázium, Javorová
KE
3.
Hozová Monika
J. Krupková
16, Spišská Nová Ves
Chemická olympiáda, 47. ročník, krajské kolo, kategória Dz
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
ZŠ, Komenského 3,
BA
1.
Kinčes Róbert
M. Ondrušková
Bernolákovo
ZŠ J. G. Tajovského,
BA
2.
Dubovec Dávid
J. Poisoňová
Senec
ZŠ M. Hodžu,
BA
3.
Zubčák Martin
M. Homola
Bratislava
Miklovičová
TT
1.
ZŠ, SNP 5, Cífer
M. Kovačóciová
Katarína
ZŠ, Komenského
TT
2.
Jablonický Jaroslav
E. Hébortová
959, Senica
ZŠ, Komenského
TT
3.
Končitá Jana
E. Hébortová
959, Senica
ZŠ, Medňanská 5,
TN
1.
Fúsek Andrej
J. Šrámek
Ilava
ZŠ E. Schreibera,
TN
2.
Červený Ľuboš
B. Kubáňová
Lednické Rovne
ZŠ, Gorazdova
Lexmanová
TN
3.
6, Bánovce nad
I. Kyselicová
Katarína
Bebravou
ZŠ, Saratovská 85,
NR
1.
Furda Patrik
S. Bieliková
Levice
ZŠ, Tribečská 22,
NR
2.
Gajdica Ján
V. Glosová
Topoľčany
ZŠ, Hradná 22, Nové
NR
3.
Kolárik Matúš
E. Mlynáriková
Zámky

Chemická olympiáda, 47. ročník, krajské kolo, kategória Dz
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
ZŠ, Pionierska 2,
BB
1.
Šalko Jakub
A. Wengerová
Brezno
ZŠ, Hrnčiarska 1,
BB
2.
Čonka Filip
A. Čmaradová
Zvolen
ZŠ, Ďumbierska 17,
BB
3.
Kamenský Juraj
N. Dvorská
Banská Bystrica
ZŠ, Starojánska 11,
ZA
1.
Sova Peter
J. Pivková
Liptovský Ján
ZŠ, Gorkého 33,
ZA
2.
Fabšík Martin
J. Hanzelová
Martin
ZŠ, Clementisova
ZA
3.
Sekera Jakub
616, Kysucké Nové M. Suhayová
Mesto
PO
1.
Veľasová Martina ZŠ, č. 134, Koškovce F. Bočkay
ZŠ J. Švermu,
PO
2.
Otávková Otília
M. Typčuk
Humenné
ZŠ, Wolkerova 10,
PO
3.
Didičová Kristína
Z. Lenková
Bardejov
ZŠ, Krosnianska 4,
KE
1.
Staňo Roman
I. Demčáková
Košice
ZŠ, Ul. pionerov 1,
KE
2.
Bačo Zsold
D. Csobádiová
Rožňava
KE
3.
Spišák Jozef
ZŠ, Hlavná 79, Slanec J. Kuchárová
Chemická olympiáda, 47. ročník, celoštátne kolo, kategória A
Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
Gymnázium A.
1
Štefanko Dominik
F. Limberg
Vrábla, Levice
Gymnázium V. B.
2
Vician Marek
Nedožerského,
M. Kozák
Prievidza
ŠMNDaG, Teplická 7,
3
Buchman Marek
neuviedol
Bratislava
Chemická olympiáda, 47. ročník, celoštátne kolo, kategória EF
Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
Spojená škola, Slan1
Gregorová Pavlína
Ž. Tóth
číkovej 2, Nitra
SPŠ S. Mikovíniho,
2
Šuhaj Patrik
Z. Baluch
Banská Štiavnica
Spojená škola, Rasti3
Konušová Lenka
E. Kulichová
slavova 332, Nováky
Chemická olympiáda, 47. ročník, podujatia
Miesto
Počet
Termín konania
konania
účastníkov
Celoštátne kolo CHO
Nitra
20. – 23. 2. 2011
81
– kat. A, EF
1. sústredenie pred
Bratislava
1. – 7. 5. 2011
17
MCHO – teória
2. sústredenie pred
29. 5. – 4. 6.
Bratislava
14
MCHO – teória a prax
2011
3. sústredenie pred
Bratislava
26. – 29. 6. 2011
11
MCHO
2. sústredenie pred Grand
Nováky
30. 5 – 3. 6. 2011
8
Prix Chimique
3. sústredenie pred Grand
Nováky
12. – 14. 9. 2011
7
Prix Chimique
Zasadnutie predsedníctva
Bratislava
6. 10. 2011
10
SK CHO
Slávnostné stretnutie
Bratislava
24. 10. 2011
10
– Slovnaft a. s.
Zasadnutie SK CHO
Bratislava
9. 11. 2011
20
Medzinárodná chemická Ankara
9. – 18. 7. 2011
8
olympiáda
(Turecko)
Dornbirn
Grand Prix Chimique
25. – 30. 9. 2011
4
(Rakúsko)
Názov podujatia

Medzinárodná chemická olympiáda, 43. ročník
Meno
Škola
Ocenenie
Hovan Ladislav
Gymnázium, Exnárova 10, Košice strieborná medaila
Buchman Marek ŠPMNDaG, Bratislava
strieborná medaila
Štefanko Dominik Gymnázium A. Vrábla, Levice
strieborná medaila
Gymnázium V. B. Nedožerského,
Kučera Roman
bronzová medaila
Prievidza
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Chemická olympiáda

Dobrá správa zo 43. medzinárodnej
chemickej olympiády

V

tomto roku sa v dňoch 9. až 18. júla 2011
konala na Technickej univerzite v Ankare 43.
Medzinárodná chemická olympiáda (MChO).
Zúčastnilo sa na nej 70 krajín a súťažilo 273
žiakov. Do slovenského družstva sa kvalifikovali títo žiaci
z gymnázií na Slovensku: Marek Buchman (Bratislava),
Ladislav Hovan (Košice), Roman Kučera (Prievidza) a
Dominik Štefanko (Levice). Žiakov sprevádzali štyria pedagógovia, členovia Slovenskej komisie Chemickej olympiády. Boli to RNDr. Anton Sirota, PhD., (vedúci delegácie), Doc. RNDr. Martin Putala, PhD., Prof. RNDr. Milan
Melicherčík, PhD. a Doc. Ing. Ján Reguli, CSc. Cestu do
Ankary a späť zabezpečilo MŠVVaŠ SR.
Súťaž bola mimoriadne náročná a vyžadovala si nielen
vedomosti a laboratórne zručnosti, ale aj psychickú odolnosť. Súťaž mala praktickú a teoretickú časť. Praktická časť
trvala 5 hodín a obsahovala tri komplexné laboratórne úlohy
(pričom sa v nich hodnotilo celkom 17 čiastkových úloh).
Bola náročná najmä tým, že si bolo treba vykonanie úloh
časovo dobre premyslieť. Z časových dôvodov nebolo totiž
možné robiť jednu úlohu po druhej, ale aspoň dve úlohy
bolo treba robiť súčasne.
Teoretická časť súťaže trvala tiež 5 hodín a obsahovala
8 teoretických úloh (celkom 66 hodnotených čiastkových
úloh).
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie medailí účastníkom 43. MCHO sa konalo 17. 7. 2011 v aule Technickej
univerzity v Ankare. 43. MCHO mala vysoký spoločenský
kredit. Na slávnostnom otvorení a ukončení olympiády sa
zúčastnili a predniesli prejavy významné osobnosti z vlády,
univerzity a radnice mesta Ankary.
Naši žiaci získali v tvrdej konkurencii tri strieborné
medaily a jednu bronzovú medailu (Tab. 1) a traja z nich
dosiahli vysokú celkovú úspešnosť:
Tabuľka 1. Výsledky slovenských žiakov na 43. MCHO v Ankare
Meno

Teória (%) Prax (%) Celkom (%)

Medaila

Ladislav Hovan

86,75

84,20

85,73

strieborná

Marek Buchman

78,47

94,00

84,68

strieborná

Dominik Štefanko

92,13

70,83

83,61

strieborná

Roman Kučera

52,90

90,05

67,76

bronzová

Aj keď sa výsledky družstiev nehodnotia samostatne,
predsa len podľa úspešnosti žiakov jednotlivých družstiev si
možno urobiť predstavu o postavení slovenského družstva.
Slovensko sa v tomto roku neoficiálne umiestnilo na celkovom 17. mieste, pričom celkom súťažilo 70 družstiev zo
všetkých kontinentov, ale na 6. mieste (!) v Európe pri účasti
34 európskych krajín, resp. na 5. mieste (!) v EÚ. Môže nás
tešiť, že slovenskí žiaci dosiahli pomerne vysoké priemerné
celkové skóre.
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Delegácia Medzinárodnej CHO

Vystúpenie našich žiakov na 43. MCHO možno hodnotiť ako veľký úspech. Ešte viac nás môže tešiť, že tento
úspech nie je náhodný. Veď len za ostatných 14 rokov, t. j.
odkedy sme pri výbere žiakov do reprezentačného družstva
Slovenska na MCHO zaviedli systém výberových sústredení, získali naši žiaci na MCHO celkom 51 z možných 56
medailí, z toho 5 zlatých medailí, 26 strieborných, 20 bronzových medailí a navyše 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 a všetci tí, ktorí ju podporujú.
Literatúra:
1. A. Sirota: Chemické rozhľady 12 (2011) 174.

A. Sirota

Legislatíva

Uvádzanie biocídov na trh
Mária Porubská
UKF v Nitre, FPV, Katedra chémie
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
mporubska@ukf.sk
Významnou skupinou chemických
a biologických látok sú látky s biocídnym účinkom, obsiahnuté v biocídnych
výrobkoch. Sú určené na ničenie, odpudzovanie, zneškodňovanie alebo dosiahnutie iného regulačného účinku na
škodlivý organizmus chemickou alebo
biologickou cestou. Účinnou látkou je
chemická látka alebo mikroorganizmus vrátane vírusov alebo húb, ktorá
na škodlivý organizmus pôsobí špecifickým alebo všeobecným účinkom.
Škodlivým organizmom sa rozumie
akýkoľvek organizmus, ktorý nepriaznivo vplýva na život a zdravie ľudí,
alebo je jeho prítomnosť nežiaduca,
nepriaznivo pôsobí na činnosť ľudí
alebo na predmety ktoré ľudia používajú alebo vyrábajú, alebo nepriaznivo
pôsobí na ostatné živé organizmy či
životné prostredie. Podľa oblasti použitia sú biocídne výrobky zaradené do 23
typov (Tab. 1).
Biocídy legislatívne pokrýva zákon č.
217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia
biocídnych výrobkov na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zmenený zákonmi 434/2004 Z.z., 15/2006
Z.z. a 95/2007 Z.z. Tým je do právneho
systému SR implementovaná smernica
98/8/ES o biocídoch. Nevzťahuje sa na
lieky, veterinárne prípravky, omamné
a psychotropné látky, zdravotnícke pomôcky, potraviny, krmivá, kozmetiku,
neobchodný tovar v spotrebiteľskom
balení, prípravky na ochranu rastlín,
rádionuklidové žiariče a jadrové materiály a odpady, pretože sú pokryté
vlastnou legislatívou.
Účinné látky sú zaradené do zoznamu
účinných látok v prílohe I a IA smernice
98/8/ES.
Podľa miery účinku sa biocídne výrobky z legislatívne-procedurálneho
hľadiska delia nasledovne:
● Biocídne výrobky, ktoré výrobca
alebo dovozca môže uviesť na trh

len na základe rozhodnutia Centra
pre chemické látky a prípravky
(ďalej „centrum“) o autorizácii;
autorizovať sa môžu iba výrobky
s účinnou látkou obsiahnutou
v prílohe I smernice 98/8/ES.
● Biocídne výrobky s nízkym
rizikom, ktoré výrobca alebo
dovozca môže uviesť na trh len na
základe rozhodnutia centra o registrácii.
Zoznam účinných látok vyhovujúcich
na zaradenie do biocídnych výrobkov
a zoznam účinných látok vyhovujúcich
na zaradenie do biocídnych výrobkov
s nízkym rizikom v SR vydáva vláda
SR (Nariadenia vlády SR č.329/2007
Z.z. a 189/2008 Z.z.).
Výnimku predstavujú biocídne výrobky určené na výskum a vývoj a na
vykonávanie testov, pokusov alebo skúšok s cieľom podať žiadosť o autorizáciu alebo registráciu, alebo podať návrh
na zaradenie skúmanej látky do prílohy
I smernice 98/8/ES. Takéto výrobky sa
môžu uviesť na trh aj bez autorizácie
či registrácie, avšak za kontrolovaných
podmienok.
Žiadosť o autorizáciu biocídneho
výrobku alebo žiadosť o registráciu
biocídneho výrobku s nízkym rizikom má obsahovať nasledovné údaje:
identifikačné údaje žiadateľa, výrobcu
výrobku, výrobcu účinnej látky v biocídnom výrobku, obchodný názov výrobku, kvalitatívne a kvantitatívne zloženie výrobku a kartu bezpečnostných
údajov výrobku. Dokumentácia musí
obsahovať podrobný a úplný popis vykonaných testov a použitých metód
v režime správnej laboratórnej praxe.
Ak na rovnaký prípravok žiada autorizáciu viacero podnikateľov, centrum
ich vyzve na spoluprácu v záujme predchádzania opakovania toxikologických
testov na stavovcoch. Záverečné hodnotenie biocídneho výrobku vykonáva
centrum na základe písomných vyjadrení ministerstiev zdravotníctva, životného prostredia, pôdohospodárstva
a nezávislých fyzických alebo právnických osôb oprávnených na podnikanie

hodnotiť účinky biocídnych výrobkov.
Posudzujú sa účinky na život a zdravie
ľudí, na zvieratá, na životné prostredie
a na cieľové organizmy. Centrum v rozhodnutí o autorizácii biocídneho výrobku alebo v rozhodnutí o registrácii
biocídneho výrobku s nízkym rizikom
určí podmienky na ich uvedenie na trh.
Autorizovaný biocídny výrobok
klasifikovaný ako toxický, veľmi toxický, karcinogénny, mutagénny alebo
poškodzujúci reprodukciu (posledné
tri menované kategórie 1A alebo 1B)
nesmie byť uvedený na trh pre malospotrebiteľa.
Centrum vedie evidenciu vydaných
rozhodnutí o autorizácii biocídnych výrobkov a rozhodnutí o registrácii biocídnych výrobkov s nízkym rizikom.
Ich zoznam z dôvodu pravidelnej aktualizácie zverejňuje online (www.cchlp.
sk). Držiteľ rozhodnutia o autorizácii
alebo registrácii je povinný centru bezodkladne oznámiť všetky novozistené
údaje, ktoré môžu mať vplyv na vydané
rozhodnutie. Ide najmä o zmenu zloženia výrobku, nové poznatky o účinku
biocídnej látky, zmenu obsahu sprievodných látok alebo rezíduí, vznik rezistencie cieľového organizmu, ale aj
iné zmeny ako spôsob balenia alebo
zmena výrobcu účinnej látky.
Biocídne výrobky autorizované v
inom členskom štáte EÚ môžu byť
uvedené na trh SR v rámci procedúry
vzájomného uznania.
Návrh na rozšírenie zoznamu účinných látok v prílohe I a IA smernice
98/8/ES môže podať každý členský
štát EÚ prostredníctvom svojej kompetentnej autority, ktorou je v SR centrum. Podnet centru podáva výrobca
alebo dovozca účinnej látky, ktorý musí
predložiť požadovanú dokumentáciu
vrátane centrom dodatočne vyžiadaných doplnkov. V pozitívnom prípade
centrum odporučí Európskej komisii
zaradiť účinnú látku do zoznamov na
základe súčasných vedeckých a technických poznatkov na obdobie najviac
10 rokov.
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Typ výrobku

Názov typu výrobku

Oblasť použitia

Dezinfekčné prípravky (nezahŕňa čistiace prípravky bez zaručeného biocídneho účinku, tekuté pracie prostriedky, čistiace prášky
apod.)
1

Biocídne výrobky na osobnú hygienu Osobná hygiena a všeobecná dezinfekcia

2

Dezinfekčné prípravky na súkromné a profesionálne použitie
a iné biocídne výrobky

Dezinfekcia ovzdušia, povrchov materiálov ktoré nie sú v kontakte s potravinami a krmivami, prípravky proti hubám, riasam, dezinfekcia vody v plavárňach, akváriách, dezinfekcia vzdušnej klimatizácie, stien a podláh v zdravotníckych zariadeniach, chemických toaliet, odpadovej vody apod. Nezahŕňa
herbicídy na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske použitie.

3

Biocídne výrobky na veterinárnu
hygienu

Dezinfekcia priestorov na chov, združovanie a prepravu zvierat. Nezahŕňa
prípravky s liečivým účinkom.

4

Dezinfekčné prípravky pre oblasť
potravín a krmív

Dezinfekcia zariadení, zásobníkov, potrieb na konzumáciu, povrchov
a potrubí súvisiacich s výrobou, prepravou, skladovaním alebo spotrebou potravín, krmív a nápojov pre ľudí a zvieratá.

5

Dezinfekčné prípravky na pitnú vodu

Dezinfekcia pitnej vody pre ľudí a zvieratá

6

Konzervačné prípravky na
výrobky v plechových obaloch

Konzervácia výrobkov iných ako potraviny a krmivá, potláčanie mikrobiálnej
kontaminácie, zabezpečenie skladovateľnosti.

7

Konzervačné prípravky na povlaky

Potláčanie mikrobiálnej kontaminácie a ochrana pôvodného povrchu materiálov (ochrana filmov, náterov, plastov, adhezív na murivo, papier, umelecké
diela, a pod).

8

Konzervačné prípravky na
ochranu dreva

Konzervácia dreva pred pôsobením drevokazných organizmov.

9

Konzervačné prípravky na
vlákna, kožu, gumu, polymérne
materiály

Potláčanie mikrobiálnej kontaminácie na vláknitých a polymérnych materiáloch.

10

Konzervačné prípravky na
ochranu muriva

Potláčanie pôsobenia mikroorganizmov a rias pri konzervácii a sanácii
muriva a stavebných materiálov s výnimkou drevených.

11

Konzervačné prípravky pre
chladiarenské a spracovateľské
systémy, ktoré používajú kvapaliny

Potláčanie rastu škodlivých organizmov (ako sú riasy, mäkkýše) vo vode
a iných technologických kvapalinách. Nezahŕňa prípravky na konzerváciu
pitnej vody.

12

Konzervačné prípravky proti
tvorbe slizu

Prevencia a potláčanie rastu slizu na materiáloch a zariadeniach v priemyselných procesoch.

13

Konzervačné prípravky na kvapaliny používané pri obrábaní kovov

Potláčanie mikrobiálnej kontaminácie rezných kvapalín.

Konzervačné prípravky

Prípravky na reguláciu živočíšnych škodcov
14

Rodenticídy

Regulácia stavu myší, potkanov a iných hlodavcov. Nezahŕňa prípravky
výhradne na ochranu rastlín na poliach.

15

Avicídy

Regulácia stavu vtáctva s výnimkou prípravkov na ochranu rastlín a rastlinných produktov.

16

Moluskocídy

Prevencia pred chorobami zvierat a ľudí prenášanými mäkkýšmi a proti upchávaniu vodovodných rúr mäkkýšmi.

17

Piscicídy

Regulácia počtu rýb.

18

Insekticídy, akaricídy a iné prípravky
na reguláciu iných článkonožcov

Regulácia stavu článkonožcov (napr. hmyzu, roztočov, kliešťov a pod.)

19

Repelenty a atraktanty

Odpudzovanie (repelenty) alebo priťahovanie jedincov opačného pohlavia
(atraktanty) škodlivých organizmov (blchy, komáre, vtáky) so smrtiacim
účinkom alebo znížením ich rozmnožovania.
Ostatné prípravky
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20

Konzervačné prípravky na potraviny alebo krmivá

Ochrana potravín alebo krmív pred škodlivými účinkami organizmov, ktoré
nie sú určené na priamy styk s potravinami alebo krmivami (napr. v skladovacích priestoroch potravín ako sú syry a mäso).

21

Prípravky proti hnilobe

Potláčanie rastu a usadzovania škodlivých organizmov na plavidlách, zariadeniach na vodné športy alebo iných konštrukciách používaných vo vode.

22

Balzamovacie a taxidermické
kvapaliny

Asanácia a konzervácia ľudských a zvieracích mŕtvol alebo ich častí.

23

Regulácia ostatných stavovcov

Regulácia stavu škodlivej zveri s výnimkou prípravkov na ochranu rastlín.
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Historia

Rozlúčka s profesorom Danielom Bellušom

V

septembri 2011 zasiahla
komunitu slovenských ale
aj mnohých významných
zahraničných chemikov,
kolegov a spolupracovníkov smutná
správa, že nás navždy
rýchlo
a neočakávane
opustil Daniel Belluš,
Prof. Dr.Drh.c.mult. Cchem
FRSC. Dňa 23. septembra 2011 sa uskutočnila
v evanjelickom chráme
v Riehene, mestskej štvrti
Bazileja, posledná rozlúčka
s týmto chemikom celosvetového mena.
Prof. Daniel Belluš sa
narodil 8. marca 1938
v Trnave, kde i maturoval. Slovenskú vysokú
školu technickú absolvoval
v Bratislave. Krátko pracoval v Novákoch a potom na Ústave polymérov
SAV v Bratislave. Po roku 1968 zvolil
za svoju druhú vlasť žičlivé, neutrálne
Švajčiarsko, kde vybudoval svoju
profesionálnu kariéru i rodinné prostredie so svojou manželkou Mirkou,
dcérami Jelkou a Zuzkou a ich rodinami. Tu začal neuveriteľný vedecký
i funkčný postup Daniela Belluša. Od
nástupu v roku 1969 pracuje v centrálnych výskumných laboratóriách,
v roku 1972 uskutoční 6-mesačný pobyt v Manchestri, od roku 1973 vedie
výskumnú skupinu. Sám sa venuje
hlavne výskumu bioaktívnych heterocyklických zlúčenín obsahujúcich
malé kruhy. V roku 1978 objavuje
novú reakciu allyléterov, amínov a tioéterov s keténmi. Dnes je známa
pod menom Bellušov-Claisenov prešmyk ako jedna z dvoch menných
reakcií nazvaných po slovenskom
chemikovi. V ďalších rokoch pôsobí
v centrálnych výskumných laboratóriách ako riaditeľ. Hlavné výsledky
v tomto období sú v oblastiach syntetických pyretroidov, fotoiniciátorov
a v oblasti homogénnych chirálnych

katalyzátorov. Sú položené základy
pre zavedenie viacerých produktov,
ktoré priniesli firme multimiliónové
zisky. V tej dobe absolvuje pobyt na
svetoznámej M.I.T. /Massachusetts

Institute of Technology/ v Amerike.
V rokoch 1998-2001 je vedúcim výskumu divízie „Additívy“ fy. Ciba
Specialty Chemicals Inc. v Bazileji.
Šesť rokov usmerňuje a vedie 1600
vedcov a výskumných pracovníkov
v 14 krajinách. Bol majiteľom firmy
Bellus Science and Innovation Int.
Consulting, v ktorej uplatňuje svoje
skvelé vedomosti, skúsenosti, chemické a spoločenské styky.
Profesor Daniel Belluš, okrem už
uvedeného, pôsobil ak profesor organickej chémie na univerzite vo
Fribourgu a externe prednášal na univerzitách v Amsterdame, Pittsburghu,
Montreale, Zurichu, Nagoji a Max
Planckovom Inštitúte v Nemecku.
Viac ako 170 krát bol pozvaný prednášať na rôzne sympózia a univerzity. Na
viacerých univerzitách mu udelili titul
Dr.sc. h. c. a obdržal celý rad významných ocenení a medailí. Je autorom
48 patentov /chránených v mnohých
krajinách/, 4 kapitol v knižkách, 92 vedeckých článkov v najpoprednejších
svetových chemických časopisoch.
Tieto články boli viac ako 1200 krát
citované /SCI/. Je jedným zo spoluvy-

davateľov 48 dielnej prestížnej série
kníh „Science of Synthesis“ /vydavateľstvo Thieme publ./. Bol členom
viacerých vedeckých a správnych rád
podnikov a významných časopisov.
Slovensku mimoriadnym spôsobom pomohol
založením a organizovaním
Ciba - dnes Novartis lectures. V rámci tejto akcie
zabezpečil finančne, organizačne, často i osobnou
prítomnosťou, prednášky
najpoprednejších svetových chemikov / vrátane
laureátov Nobelových cien/
v Bratislave. Pomohol však
i viacerým inštitúciam na
Slovensku
organizovaním jednaní, prezentáciou
i prístrojovým vybavením.
Slovenská chemická spoločnosť pre výnimočných chemikov ustanovila a udeľuje cenu a Medailu Profesora Daniela
Belluša. Umožnil viacerým mladým
chemikom študovať na popredných
univerzitách. Profesorovi Danielovi
Bellušovi udelil v r. 2010 prezident
Slovenskej republiky najvyššie štátne
vyznamenanie cenu Ľ. Štúra I.triedy.
Nie vždy sú i u výnimočného jednotlivca spojené vlastnosti vedca
a realizátora výsledkov vedy, celoživotná usilovnosť, vzdelanie a skvelé
vystupovanie, precíznosť a schopnosť úspešne diskutovať s laureátmi
Nobelových cien, alebo s laborantmi.
Využil každú príležitosť prezentovať
Slovensko, jeho ľudské a hospodárske možnosti, prírodné krásy, históriu,
kultúru. Svoje úsilie nevenoval len
švajčiarskej a svetovej chémii, ale
v mnohom pomohol aj slovenským
chemikom. Jeho srdiečko, v ktorom
uchovával aj svoje rodné Slovensko,
prestalo biť 18. septembra 2011.
Pán Profesor, milý Muco, spi spokojne, pre pre komunitu slovenských
chemikov ostaneš nesmrteľný.
M. Karvaš a V. Milata
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Jubilanti

Prof. Ing. Dušan Bakoš,
DrSc. 65- ročný
Prof. Ing. Dušan
Bakoš, DrSc. sa narodil 18. júna 1946
v Leviciach v učiteľskej rodine. Po
ukončení Strednej
všeobecnovzdelávacej školy na
Myjave študoval
na Chemickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (1964-1969).
Po ročnej vojenskej prezenčnej službe
pokračoval vo vedeckej ašpirantúre na
Ústave polymérov SAV v Bratislave. Po
skončení vedeckej ašpirantúry pôsobil
na Ústave polymérov SAV ako vedecký
pracovník. Od roku 1980 prišiel pracovať na Chemickotechnologickú fakultu SVŠT v Bratislave, kde pôsobil
na Oddelení polygrafie a fotolitografie Katedry textilu, celulózy a papiera
a neskôr na Katedre plastov a kaučuku.
V roku 1985 habilitoval za docenta
v odbore Technológia makromolekulových látok. V roku 1995 obhájil doktorskú dizertačnú prácu vo vednom odbore
Technológia makromolekulových látok
a v roku 1997 sa stal profesorom v tom
istom odbore. V súčasnosti pôsobí ako
profesor na Oddelení plastov a kaučuku Ústavu polymérnych materiálov
FCHPT STU v Bratislave.
Profesor Bakoš sa celý život venuje
vedeckej, výchovnej a organizačnej
činnosti v oblasti chémie a chemickej technológie. Vo výskume pracuje
v oblasti makromolekulovej chémie
a technológie, venuje sa hlavne biopolymérom a biomateriálom, najmä v súvislosti s tkanivovým inžinierstvom.
Ťažiskom výskumnej činnosti profesora
Bakoša je vývoj biomateriálov, najmä
kompozitov pre náhrady tvrdých tkanív a kompozitných membrán na báze
prírodných polymérov ako základu pre
inžinierstvo mäkkých tkanív so zameraním na biosyntetické náhrady kože.
V tejto oblasti má veľmi intenzívnu
spoluprácu s mnohými vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí a tiež s
praxou, podieľa sa na rozvoji biomedicínskeho inžinierstva a biomateriálov
pre medicínu.
Druhou oblasťou vedeckej orientácie
profesora Bakoša je výskum biodegradovateľných polymérnych materiálov.
Pozornosť venuje výskumu technických
biodegradovateľných polymérov, najmä
polyvinylalkoholu, kyseline polymliečnej, polyhydroxybutyrátu, škrobu a celulóze a ich zmesí pre termoplastické
spracovanie na polymérne, v prírode degradovateľné materiály. V poslednom
období so spolupracovníkmi z Ústavu
polymérnych materiálov FCHPT STU
v Bratislave pripravil tiež viacero projektov z oblasti biopalív, biorafinérií
a chemického využitia biomasy.
Počas svojej profesionálnej kariéry
absolvoval študijné pobyty na univerzitách v Kanade, USA a v Španielsku.
Bol riešiteľom viacerých domácich a
zahraničných projektov (zodpovedný
riešiteľ štátneho programu KNIHASK,
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projektu Biomateriálové nosiče pre kultiváciu buniek na rekonštrukciu v tkanivovom inžinierstve, projektu Nórskeho
finančného mechanizmu a Finančného
mechanizmu EHP, ktorý viedol k vybudovaniu Centra pre aplikovaný výskum
environmentálne vhodných polymérnych
materiálov STU v Nitre, projektu pre
vybudovanie Centra biomedicínskeho
inžinierstva STU v Bratislave a pod.).
Počas svojej veľmi plodnej vedeckej kariéry publikoval viac než sto vedeckých
prác v prestížnych svetových časopisoch
a ďalších viac ako dvesto vedeckých
prác, prednášok alebo posterov na konferenciách s významným ohlasom (viac
ako 500 SCI citácií).
Veľmi významnou mierou sa zapísal
tiež do histórie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
Profesor Bakoš bol dve funkčné obdobia
prodekanom Chemickotechnologickej
fakulty SVŠT v Bratislave. V rokoch
2003 až 2011 bol dekanom Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave, ktorá v hodnoteniach
nezávislej agentúry ARRA niekoľkokrát
za sebou skončila na prvom mieste medzi fakultami technického zamerania na
Slovensku. Dve funkčné obdobia bol
predsedom Vedeckej rady FCHPT STU,
členom Vedeckej rady STU, a niekoľko
rokov aj členom viacerých vedeckých
rád univerzít na Slovensku a v Českej republike (Vedecká rada Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave, Vedecká
rada VŠCHT v Prahe, Vedecká rada
Prírodovedeckej fakulty UCM v Trnave,
Vedecká rada Fakulty chemickej VUT
Brno, Vedecká rada Fakulty technologickej UTB v Zlíne a Vedecká rada FPT
Trenčianskej univerzity AD v Púchove).
V súčasnosti je profesor Bakoš členom
vedeckej rady FCHPT STU v Bratislave,
vedeckej rady Farmaceutickej fakulty
UK Bratislava, vedeckej rady Ústavu
polymérov SAV, vedeckej rady Fakulty
priemyslových technológií TrUAD v
Púchove a Fakulty chemickej VUT v
Brne. Viac rokov veľmi aktívne pôsobí
na Slovensku aj v zahraničí ako expert
ICS UNIDO v Terste, posudzovateľ
projektov MŠ Talianskej Republiky,
je členom Európskej biomateriálovej
spoločnosti, predsedom Hodnotiteľskej
komisie na hodnotenie spôsobilosti osôb
na vykonávanie výskumu a vývoja MŠ
SR, členom a podpredsedom SKVH,
ako aj členom prezídia Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.
Za svoju vedeckú a organizátorskú činnosť pre rozvoj chémie a príbuzných odborov získal viacero ocenení – Honorary
Medal ÚP SAV, Pamätnú medailu CHÚ
SAV, Pamätnú medailu SPU v Nitre,
Pamätnú medailu STU Bratislava,
Medailu SCHS, Pamätnú medailu FarmF.
UK Bratislava a Pamätnú medailu SAV
za rozvoj vedy v roku 2006.V roku 2007
bol na návrh Fakulty priemyselných technológií menovaný Dr.h.c. na Trenčianskej
univerzite A. Dubčeka.
Všetci spolupracovníci, kolegovia
a priatelia mu do ďaších rokov želajú
hlavne veľa zdravia a tvorivých síl,
aby dokázal splniť všetky svoje predsavzatia.
I. Hudec

Doc. Ing. Jozef Polonský,
CSc. - 75 – ročný
24. augusta 2011
sme si pripomenuli
životné
jubileum
doc. Ing. Jozefa
Polonského, CSc.,
dlhoročného významného pedagogického
a vedeckého pracovníka a vedúceho
niekdajšej Katedry analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave. Doc.
Polonský sa narodil v Tesároch neďaleko Topoľčian. Po ukončení štúdia na
Strednej priemyselnej škole chemickej a potravinársko-chemickej v Banskej Štiavnici absolvoval v r. 1960
Chemickotechnologickú fakultu SVŠT
v Bratislave. Do zamestnania nastúpil v Závodoch 29. augusta v Partizánskom. V r. 1962 - 1973 pracoval
na CHTF SVŠT v Bratislave ako odborný asistent, kde absolvoval externou
formou vedeckú prípravu a v r. 1974
obhájil kandidátsku dizertačnú prácu.
V r. 1975 absolvoval študijný pobyt
na Technickej univerzite v Eindhovene,
Holandsko, a v r. 1984 sa habilitoval za
docenta. V r. 1990 - 1997 bol vedúcim
Katedry analytickej chémie STU.
Doc. Polonský pôsobil vo všetkých
formách pedagogického procesu, trvale
prednášal analytickú chémiu v základnom štúdiu (neskôr v bakalárskom štúdiu), na špecializácii Analytická chémia
(neskôr v inžinierskom štúdiu), ako aj
vybrané metódy inštrumentálnej analýzy
v rámci postgraduálneho štúdia. Do prednášok v rámci základného kurzu a laboratórnych cvičení pre špecialistov a PGŠ
zaviedol izotachoforézu ako novú inštrumentálnu analytickú metódu. Pravidelne
viedol diplomantov a študentov v rámci
ŠVOČ, bol vedúcim 4 záverečných prác
PGŠ a školiteľom 4 doktorandov, z ktorých sa jeden stal docentom. Je spoluautorom 2 vysokoškolských učebníc
a mnohých skrípt. Roky bol aktívny
v pracovnej skupine prodekana fakulty
pre pedagogickú činnosť. Významnou
je tiež činnosť doc. Polonského v práci
s nadanými stredoškolákmi. Ako VŠ
učiteľ sa dlhodobo venoval mladým
chemickým olympionikom, podieľal sa
príprave prednášok, seminárov a cvičení
z analytickej chémie, ako aj organizačnom zabezpečení chemických olympiád.
Od vzniku Slovenskej komisie pre chemické olympiády pri MŠaV SR bol do r.
1999 jej predsedom.
Vedecko-výskumná činnosť doc.
Polonského v odbore analytická chémia bola spočiatku orientovaná na
elektrochemické metódy, najmä polarografiu, neskôr sa zameral na vývoj
a analytické využitie kapilárnej izotachoforézy v analýze farmaceutických,
klinických a potravinových vzoriek.
Aktívne sa podieľal na zavedení izotachoforézy do analytických laboratórií na Slovensku a na výskumnej
spolupráci s Komplexným vinárskym
a vinohradníckym ústavom v Modre,
Výskumným ústavom chemickej technológie v Bratislave, Lachemou Brno,

OK
Jubilanti
Slovakofarmou Hlovovec, Villa Labeco
Spišská Nová Ves a tiež s mnohými domácimi a zahraničnými univerzitnými
pracoviskami. Pravidelne sa zúčastňoval na vedeckých podujatiach doma
aj v zahraničí a pod jeho vedením
sa organizovalo medzinárodné sympózium „Advances and Application of
Chromatography in Industry“. Výsledky
vedecko-výskumnej činnosti prezentoval v početných pôvodných prácach
v prestížnych vedeckých časopisoch, ale
aj vo forme prednášok na medzinárodných konferenciách. Bol editorom rozsiahleho diela „Handbook of Capillary
Electrophoresis Applications“.
Doc. Polonský dlhé roky aktívne pracoval v Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV v Odbornej skupine pre
analytickú chémiu, Odbornej skupine pre
chromatografiu a elektroforézu a Odbornej skupine pre priemyselnú toxikológiu
a bol tiež členom výboru SCHS a jeho
predsedníctva. Táto práca bola ocenená
Zlatou medailou SCHS 1996 a udelením
čestného členstva v r. 1999.
Doc. Polonský patrí k ľuďom, pre
ktorých výchova študentov bola životným poslaním. Absolventi fakulty a celá
slovenská chemická verejnosť vysoko
hodnotia jeho zásluhy v tejto oblasti.
Prajeme mu dobré zdravie a spokojnosť
v osobnom živote.
J. Labuda, J. Sádecká a P. Tarapčík

Ing.  RnDr.  Miroslav  
Zikmund, Csc. - 90 ročný
V tomto roku, dňa
26. decembra, slávi
svoje životné jubileum
vynikajúci slovenský
anorganický chemik,
pedagóg, jeden zo zakladateľov Ústavu anorganickej chémie SAV a
dlhoročný aktívny člen
Slovenskej chemickej spoločnosti, Ing.
RNDr. Miroslav Zikmund, CSc.
Dr. Zikmund je mimoriadnou osobnosťou slovenskej chémie. Svojim
profesionálnym pôsobením výrazne
ovplyvňoval vývoj základného výskumu
v anorganickej chémii a veľkým podielom osobnej angažovanosti prispel k
založeniu a rozvoju výskumu v anorganickej chémii na pôde Slovenskej akadémie vied. Zúčastňoval sa zabezpečovania rozvoja vyučovania anorganickej
chémie na PRIF UK a CHTF STU.
Dr. Zikmund pracoval v SAV od r.
1953 do odchodu do dôchodku v r. 1990.
Plne zaujatý vedeckou prácou sa zaslúžil
o organizačné budovanie Ústavu anorganickej chémie SAV ako vedúci oddelenia
syntéz a štruktúr, od roku 1982 do roku
1990 ako jeho riaditeľ. Svoje vedecké
i riadiace schopnosti naplno uplatňoval
aj ako podpredseda Vedeckého kolégia
SAV pre chemické vedy (1970-87) a
člen Vedeckého kolégia ČSAV (198288). Za výsledky dosiahnuté vo vedeckej
práci bol zvolený za Člena korešpondenta SAV (1980). Pred príchodom do
SAV pôsobil na Katedre anorganickej
chémie CHTF SVŠT (1945-53), ostatné

dva roky ako jej vedúci. Členom SCHS
je od roku 1947.
Hlavnou oblasťou vedeckej aktivity
jubilanta bola chémia koordinačných
zlúčenín. Významnou mierou sa podielal na formovaní bratislavskej školy
chémie koordinačných zlúčenín, ktorá
získala medzinárodné uznanie. Cieľom
vedeckého záujmu jubilanta bolo štúdium vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami koordinačných zlúčenín a
problémov spojených s ich syntézou.
Je autorom a spoluautorom 9 knižných publikácií, viac ako 70 pôvodných prác, 13 súborných referátov, radu
prognostických a terminologických štúdií, prác o vedeckých informáciách, 23
čs. autorských osvedčení o vynálezoch
(1965-1992) a 8 zahraničných patentov (1987-1990). Vychoval niekoľko
významných vedeckých pracovníkov,
ktorí pracujú v chémii v SR i v zahraničí. Organizovanie vedeckých podujatí,
autorstvo chemických učebníc a slovenského názvoslovia anorganických zlúčenín sú ďalšou súčasťou jeho vedeckej
a edukačnej aktivity. Bol medzinárodným koordinátorom problémovej oblasti
„Štruktúra nových typov koordinačných
zlúčenín“ v rámci mnohostrannej spolupráce Akadémií vied krajín východnej
Európy. Medzinárodné uznanie získali
jeho široké a súčasne hlboké vedomosti
v práci vo funkcii národného reprezentanta v Komisii pre nomenklatúru
anorganickej chémie IUPAC (1978-87).
Členom Americkej chemickej spoločnosti bol v rokoch 1966-84.
Už ako mladý pracovník s entuziazmom zabezpečoval všetky práce
pri vytváraní podmienok pre vznik
Chemických zvestí na pôde vtedajšieho
Spolku chemikov Slovákov. Stál pri ich
zrode r. 1947. Po celý čas svojej vedeckej kariéry budoval redakciu časopisu
a so svojou pani manželkou nešetrili
časom, ktorý venovali kvalite výroby
časopisu. Vo funkcii výkonného, resp.
hlavného redaktora a vedúceho redakčnej rady vytváral zázemie časopisu a
svojim účinkovaním vychovával generácie vedeckých pracovníkov ako
autorov pôvodných vedeckých prác.
Zariadil prechod na vydávanie časopisu
v anglickom jazyku. Pri odchode do
dôchodku odovzdal Dr. Zikmund svojim nasledovníkom dobre zavedený karentovaný časopis, abstrahovaný alebo
indexovaný vo všetkých významných
svetových referátových časopisoch. Od
r. 1995 je Dr. Zikmund členom medzinárodnej redakčnej rady časopisu
Chemical Papers.
Rozsiahla vedecká, pedagogická, vedeckopopularizačná a organizačná práca
Dr. Zikmunda bola ocenená radom vyznamenaní, napr. Hanušovou medailou
Českej spoločnosti chemickej (1971),
Zlatou plaketou J. Heyrovského (ČSAV,
1981), Zlatou medailou SVŠT (1982),
Zlatou medailou PRIF UK (1982), Zlatou
medailou SCHS (1986), Zlatou medailou
Univerzity Komenského (1989), Zatou
medailou SAV (1990), v r. 2001 udelením
ocenenia „Čestný člen Slovenskej chemickej spoločnosti“, Medailou FCHPT
STU (2007). K oceneniam sa pripája
Prémia Literárneho fondu za celoživotné

dielo (2006).
Aj keď je Dr. Zikmund už v dôchodku, jeho záujem o sledovanie pokrokov v chémii je veľmi intenzívny.
Od roku 1951 až do r. 1999 prednášal
študentom na Katedre anorganickej chémie PRIF UK ako externý prednášateľ.
V dôchodku tiež pripravil a publikoval
knihu „Ako tvoriť názvy v anorganickej
chémii“ (SPN 1995) a v upravenej verzii
skriptá „Anorganická chémia – vzorce a
názvy“ (UK 1995).
Niekoľkými slovami priblížme
pohľad Dr. Zikmunda na IYC 2011.
Skrátene ho vyberáme z Rozhovoru
uverejnenom v Newsletter Scientific
Books | Malé Centrum, s.r.o. Február
/2011. Vyhlásenie roka 2011 za
Medzinárodný rok chémie vníma ako
prejav ocenenia významu chémie v súčasnom svete, ako aj v jej mnohostrannom uplatnení v každodennom živote.
Interdisciplinárny a multidisciplinárny
charakter chémie sa prejavuje aj v prístupe k riešeniu chemických problémov
aj v organizácii priemyslu, školstva
a i. Dr. Zikmund vybranými príkladmi
naznačuje aká bola a je pre nás chémia dôležitá a nevyhnutná pre život.
Napr. venuje pozornosť objavu organometalických zlúčenín titánu, ktorý bol
v rekordne krátkom čase rozsiahle priemyselne využitý, vzniku samostatného
vedného odboru - chémie organometalických zlúčenín prechodných prvkov,
objavu fullerénov a ich neočakávanému
využitiu, objavom vedúcim k výskumu
nanomateriálov, syntéze makrocyklických organických ligandov, ktorá
viedla k vzniku supramolekulovej chémie, objavu niektorých keramických
materiálov s vlastnosťami supravodičov, teoretickému i aplikačnému významu elektricky vodivých organických
polymérov. Dr. Zikmund pripomína,
že spomínané príklady a úvahy ani
zďaleka nevyčerpávajú problematiku
Medzinárodného roka chémie 2011,
ktorý je skutočnou oslavou významnosti chémie. Ešte spomeňme jeho slovami jeden jeho názor z Rozhovoru,
ktorý nikdy nezmenil „ A pri chémii,
podľa môjho presvedčenia, jednou z prvotných a najdôležitejších metód je syntéza, lebo keby chemici nesyntetizovali
nové látky, fyzici by nemali objekty,
ktoré by mohli skúmať, lekári by nemali čím liečiť, priemysel by nemal čo
vyrábať a študenti by sa nemali o čom
učiť“.
Dr. Zikmund je stálym návštevníkom
chemických knižníc. Pri tejto príležitosti nemožno nespomenúť obdivuhodné zveľaďovanie jeho vlastnej
knižnice, jeho pozoruhodný vzťah ku
knihe a vzdelávaniu mladej generácie
chemikov.
Dovoľte nám, pán doktor, zaželať
Vám do ďalších rokov všetko najlepšie
vo všetkých oblastiach Vašich záujmov,
pevné zdravie a pohodu v rodinnom živote. Prajeme Vám, aby Vám Váš obdivuhodný entuziazmus a záujem o pokrok v chémii prinášal radosť a spokojnosť. Vám a aj nám prajeme, aby sme
sa ešte dlho tešili z Vašej prítomnosti na
aktivitách SCHS.
K. Babor, D. Gyepesová
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80 rokov Prof. Ing. Juraja
Tölgyessyho, DrSc.,dr.h.c.
UMB
V januári 2011 sa dožil významného životného jubilea, osemdesiatín,
emeritný profesor Ing.Juraj Tölgyessy,
DrSc, člen Európskej akadémie vied
a umení, od r.2011 dr.h.c. Univerzity
M.Bella, zakladateľ a vedúci katedry
životného prostredia na FChPT STU,
hosťujúci profesor univerzít a vysokých škôl v USA, Mexiku, Maďarsku,
Albánsku, Mongolsku, Myanmare,
Thajsku, Nemecku i Francúzsku.
V oblasti pedagogickej činnosti mu
jeho bohaté skúsenosti a vedecké pozadie umožnili vyučovať v odboroch
analytickej chémie, jadrovej chémie,
radiochémie a radiačnej chémie, chémie životného prostredia, radioekológie, priemyslovej chémie a technológie,
ekobiofyziky a chemickej informatiky.
Je jednoznačne bardom slovenských
jadrových chemikov.
Za vytvorenie vedeckej školy v odbore jadrovej chémie na Slovensku obdržal v r. 1971 Štátnu cenu. Za rozvoj
jadrovej analytickej chémie obdržal v r.
1975 medailu G. Hevessyho s diplomom (USA). Bol v r. 1967 zakladateľom a odvtedy 40 rokov vedúcim redaktorom medzinárodného vedeckého
časopisu Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry.
Obdivuhodná publikačná činnosť
profesora Tölgyessyho, založená na
vedeckom poznaní a bohatých pedagogických a literárnych skúsenostiach,
vyústila do vyše dvesto kníh, viac než
štyroch stoviek pôvodných vedeckých
prác registrovaných v Current Contens,
dvoch desiatok patentov a autorských
osvedčení a takmer dvesto prezentácií
na medzinárodných a domácich vedeckých fórach. Vyriešil a podielal
sa na riešení viac než osemdesiatich
výskumných projektov a jeho práce
sú zmienené v stovkách zahraničných
a domácich literárnych odkazoch.
Viacgeneračne prispieva významne
k rozvoju jadrových vied na Slovensku.
Rozsiahla suita jeho kolegov, priateľov
a žiakov mu praje do ďaľšieho života
ešte veľa tvorivých síl.
SCHS
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Čestný predseda
Slovenskej chemickej
spoločnosti
Prof. Ing. Dr. Jozef
TOMKO, DrSc.
– deväťdesiatročný
Vzácny jubilant
Jozef Tomko sa
narodil 12. decembra 1921 v Pavlovej Vsi, okr.
Liptovský Mikuláš.
Vy s o k o š k o l s k é
štúdium
absolvoval
na
Chemickotechnologickej fakulte SVŠT
v Bratislave, kde získal titul doktora
technických vied v roku 1950 a hodnosť
doktora chemických vied v roku 1969.
Od roku 1946 pôsobil vo Výskumných
ústavoch poľnohospodárskych, odkiaľ
v roku 1948 prešiel na Výskumný ústav
lučobných a farmaceutických závodov
a potom ako vedúci vedecký pracovník
na Chemický ústav SAV.
Pedagogickú činnosť vykonával už
počas pôsobenia na Chemickom ústave
SAV a od roku 1971 na Farmaceutickej
fakulte UK, kde bol v roku 1973 menovaný riadnym profesorom farmakognózie. Ako vedúci Katedry farmakognózie a botaniky FaF UK (1973-1987)
pozdvihol úroveň vedeckej a pedagogickej činnosti na tomto pracovisku.
Výučbu zabezpečil aj napísaním vysokoškolskej učebnice farmakognózie
(ako hlavný autor v r. 1989; v r. 2003
vyšlo druhé, rozšírené vydanie). Po
štyri roky zastával funkciu prodekana
fakulty (1976-1980).
Profesor Tomko je významnou vedeckou osobnosťou v oblasti chémie
prírodných látok. Pôvodnými prácami
najmä o steroidných alkaloidoch sa
dostal do povedomia verejnosti doma
i v zahraničí, kde sa mu dostalo vysokých uznaní a ocenení. S jeho menom je
spojená izolácia a určenie stereoštruktúry i biologických vlastností viacerých
novoobjavených alkaloidov. Publikoval
viac ako 100 vedeckých prác, ktoré sú
často citované vo vedeckých časopisoch a monografiách. Je autorom kapitoly o alkaloidoch v monografii The
Alkaloids (USA). Dôkazom jeho odborných kvalít sú menovania za čestného
člena predsedníctva na medzinárodných

konferenciách o alkaloidoch. Úzko spolupracoval s kolegami z farmaceutickej
fakulty v Jene a Halle a s kolegami
z výskumného ústavu Nemeckej akadémie vied pre výskum kultúrnych
rastlín v Gaterslebene a s viacerými
profesormi farmaceutických fakúlt v
Japonsku. Ako hosťujúci profesor pôsobil v rokoch 1966 – 1967 na Ohio State
University Columbus. V rokoch 1973
– 1977 bol členom výboru „Division
of Organic Chemistry“ pri IUPAC, kde
aktívne zastupoval bývalú ČSSR.
Bohatá je organizačná činnosť profesora Tomku. Už krátko po promócii
bol zapojený do budovania farmaceutického priemyslu na Slovensku zavádzaním výroby ópiových alkaloidov
z domácich surovín v Slovakofarme
(dnes Zentiva) Hlohovec. Podieľal sa
na organizovaní vedeckej práce v začiatkoch činnosti Chemického ústavu
SAV a bol členom Kolégia pre chemické vedy pri SAV.
Mimoriadne významná, dlhodobá
a záslužná je účasť prof. Tomku na
budovaní a činorodej práci Slovenskej
chemickej spoločnosti pri SAV, ktorej
členom je od roku 1948. S jeho menom je spojené organizovanie prakticky všetkých zjazdov v povojnových
rokoch. Stál pri budovaní tradície
„štiavnických zjazdov“, na ktorých sa
začala formovať nová generácia chemikov v celom bývalom Československu.
Spolupracoval pri tvorbe vedeckých
programov týchto zjazdov a vo funkcii
vzdelávateľ Spolku chemikov Slovákov
často viedol aj ich odborný program.
Bol delegátom Spolku na zlučovacom
zjazde Československej spoločnosti
chemickej pri ČSAV, ktorý sa konal
v roku 1950 v Brne.
Profesor Tomko nepretržite v rokoch
1956-1989 zastával funkciu predsedu
Slovenskej chemickej spoločnosti a od
roku 1990 je jej čestným predsedom.
Ako jeden z mála žijúcich organizátorov a pamätníkov Spoločnosti za obdobie viac ako 50 rokov sústavne spracúva
jej bohatú históriu a je spoluautorom 4
publikácii o činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti.
Za mimoriadne zásluhy o rozvoji
a činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti boli profesorovi Tomkovi
udelené vyznamenania: Čestné členstvo a Čestný predseda SCHS pri SAV,

Jubilanti
Čestné členstvo ČSSCH pri ČSAV,
Hanušova medaila ČSSCH, zlatá medaila SCHS, Bellušova medaila a cena
Otta Wichterleho za zásluhy o rozvoj
českej chémie.
Za svoju činnosť na farmaceutickej
fakulte bol vyznamenaný zlatou medailou Univerzity Komenského, zlatou
medailou Prírodovedeckej fakulty UK a
Chemicko-technologickej fakulty STU
v Bratislave. Za zásluhy v prírodných
vedách je nositeľom zlatej čestnej plakety Dionýza Štúra SAV, ako aj bronzovej medaily FaF Univerzity Martina
Luthera v Halle-Witenberg.
Vážený pán profesor Tomko,
Dovoľte nám, aby sme v mene celej
obce Slovenskej chemickej spoločnosti
a Slovenskej spoločnosti priemyselnej
chémie popriali k Vášmu významnému
jubileu veľa zdravia a životného elánu.
Vysoko si vážime Vašu prácu, neustály záujem o Slovenskú chemickú spoločnosť a dianie v nej, želáme si, aby
Vám zdravie vydržalo a vinšujeme Vám
mnoho radosti a spokojnosti vo Vašom
rodinnom živote.
M. Uher, V. Milata

Prof. Ing. MICHAL UHER,
DrSc. - sedemdesiatpäťročný
Medzi
najaktívnejších členov
Slovenskej chemickej
spoločnosti v posledných
20 rokoch patrí
náš jubilant prof.
Ing. Michal Uher, DrSc., (narodený
13.12.1936 v Komárne). Po maturite
v Banskej Štiavnici (1955) a ukončení
štúdia na Chemickej fakulte SVŠT
v Bratislave v roku 1960 sa začala
jeho bohatá a úspešná pedagogická
a vedecká kariéra na Katedre organickej chémie. Patril k popredným vysokoškolským pedagógom a vedeckým
pracovníkom FCHPT STU, pričom v
oblasti organickej chémie má aj dobré
meno v zahraničí, treba vyzdvihnúť
najmä jeho spoluprácu s viacerými univerzitami v Poľsku.
Vo vedeckovýskumnej činnosti dosiahol Prof. Ing. Michal Uher, DrSc.

výborné výsledky, ktoré publikoval v
160 prácach, predniesol na vedeckých
podujatiach 110 prednášok, z toho 28
na medzinárodných podujatiach. Svoje
spisovateľské schopnosti uplatnil v
napísaní 23 monografií, VŠ učebníc,
príručiek a iných knižných diel. Pri
hodnotení jeho publikačnej činnosti
je potrebné zmieniť sa o monografii
„Prírodné a syntetické látky sladkej
chuti“, ktorá bola preložená do troch
jazykov (ruštiny, angličtiny a poľštiny). Niektoré práce boli publikované
v spolupráci s inými, najmä poľskými
univerzitami. Dlhé roky vedecky pracoval v syntéze izotiokyanátov a ich
reakčných produktov, v závere svojej
bohatej vedeckovýskumnej činnosti v
oblasti derivatizácie -pyranónového
skeletu kyseliny kojovej, biologických
štúdií pripravených derivátov a ich aplikácií v praxi. Výsledky jeho vedeckovýskumnej činnosti ho zaradili medzi
významých predstaviteľov výskumu
v oblasti bioorganickej chémie na
Slovensku. Má 40 domácich patentov
a 7 patentov v zahraničí, 1 zlepšovací
návrh a 1 realizáciu patentu v de Miclén
a.s. Levice.
Nemenej úspešná a bohatá bola jeho
mnohostranná pedagogická činnosť.
V rokoch 1965 - 1975 prednášal predmet
Organická chémia - PZ konz. stredisko
Humenné, Púchov, Bratislava, v rokoch
1969 - 1975 predmet Experimentálna
technika v organickej chémii pre IV.
roč. zamerania Technológia farmaceutických výrob, od roku 1978 zaviedol a prednášal predmet Bioorganická
chémia v rámci špecializácie, pre celú
fakultu prednášal v rokoch 1981 - 1996
predmet Práca s chemickou literatúrou
a od roku 1997 predmet Chemické
informácie. V základnom kurze od roku
1986 prednášal Organickú chémiu pre
druhý ročník. Viedol laboratórne cvičenia a semináre z predmetu Organická
chémia. Pod jeho vedením ukončilo
štúdium 22 diplomantov, dvaja doktorandi a viedol 10 študentov v rámci
ŠVOČ.
Ako posledné dôležité kritérium je
pohľad na celkovú osobnosť. Prof.
Uher patrí k významným osobnostiam
nielen v organickej chémii, ale aj v
bioorganickej chémii. Bol organizátorom radu odborných stretnutí „Dni
bioorganickej chémie“. Možno ho po-

kladať za priekopníka tohoto odboru
na Slovensku. Za jeho práce v oblasti
biologicky aktívnych zlúčenín dosiahol
v roku 1998 vedeckú hodnosť doktora
farmaceutických vied a v roku 1999 bol
menovaný profesorom.
Nakoniec tohto krátkeho príspevku
treba uviesť asi jeho najvýznamnejšiu
činnosť a to prácu v Slovenskej chemickej spoločnosti, kde dlhé roky zastával
funkciu vedeckého sekretára. Zvlášť
treba vyzdvihnúť vydanie Pamätnice
k 70. výročiu spolkovej činnosti chemikov na Slovensku, ako aj vydávanie
BULLETINU SCHS, prakticky od jeho
začiatku v roku 1970. V jeho práci bola
nielen zhrnutá a historicky zaznamenaná činnosť SCHS, ale súčasne spájala
členov spoločnosti svojimi informáciami. Medzi jeho najčerstvejšie práce
z tejto oblasti treba spomenúť spracovanie histórie výučby organickej chémie na Slovensku, spracovanie činnosti
Slovenskej chemickej spoločnosti ako
aj publikovanie viacerých síce malých,
ale neoceniteľne významých brožúrok
o významných osobnostiach chémie na
Slovensku ako hlavný autor či spoluautor (prof. J. Gašperík, prof. M. Marko,
prof. M. Belluš, prof. F. Kozmál, prof.
V. Veselý, prof. J. Tölgyessy a i.).
V ostatnej dobe je vedúcou osobnosťou
grantov VEGA a KEGA zameraných
na históriu chemického priemyslu na
Slovensku v spolupráci s Historickým
ústavom SAV, v rámci ktorej už z predpokladanej 15-dielnej série vyšli pilotný
a prvý zväzok (informujeme o nich na
inom mieste). Za dlhoročnú neúnavnú
aktivitu v SCHS bola prof. M. Uherovi
v roku 1996 udelená Zlatá medaila
SCHS a v roku 2002 sa stal Čestným
členom SCHS. Za jeho aktívnu spoluprácu s Českou společnosti chemickou
bol v roku 1999 vyznamenaný najvyšším ocenením ČSCH Hanušovou
medailou.
Milý jubilant, celá Slovenská chemická spoločnosť Ti pri tejto príležitosti vyslovuje svoje maximálne uznanie a poďakovanie za Tvoju doterajšiu
vedeckú a pedagogickú prácu. Do ďaľšieho obdobia Ti želáme veľa zdravia a pevne veríme, že aj pracovných
úspechov.
Ľ. Fišera
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RNDr. Peter Biely, DrSc. sedemdesiatnikom
RNDr.
Peter
Biely, DrSc., popredná a výrazná
vedecká osobnosť
slovenskej biochemickej komunity,
dlhoročný zamestnanec Chemického
ústavu Slovenskej
akadémie vied, oslávil v plnej tvorivej
aktivite svoje sedemdesiatiny.
Jubilant sa narodil 27. júna 1941 v
Solčanoch pri Topolčanoch v učiteľskej rodine, ktorá pôsobila na viacerých
miestach na Slovensku, predovšetkým
na vidieku, kde šírila vzdelanosť, osvetu
a kultúru. Ochotnícke divadlo, spevokol,
hra na klavíri alebo harmonike, boli
časté aktivity, do ktorých sa zapájal po
boku svojich rodičov. Okrem toho dostal do vienka lásku k prírode, ktorá ho
formovala nielen ako človeka patriaceho
svojim myslením k „zeleným“, ale i ako
skutočného prírodovedca. Maturoval s
vyznamenaním v roku 1958 na gymnáziu v Holíči a Prírodovedeckú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave,
odbor analytická chémia (u prof.
Samuela Stankovianskeho) absolvoval
s červeným diplomom v roku 1963.
Od roku 1965 pôsobí na Chemickom
ústave SAV a to postupne ako vedecký
ašpirant, vedecký pracovník, samostatný
a vedúci vedecký pracovník a takmer
dvadsať rokov zastával funkciu vedúceho Oddelenia enzymológie sacharidov. Tu získal aj obidva vedecké tituly,
CSc v roku 1968 a DrSc v roku 1990. Od
roku 1991 je neustále vedúcim projektov domácich i zahraničných grantových
agentúr (granty VEGA, APVV, COST,
EC, USDA).
Významným medzníkom v jeho vedeckej kariére bol jednoročný postdoktorandský pobyt na Harvard University
v Bostone na prelome rokov 1968–1969.
Po návrate do vlasti v období, kedy
nebolo módou sa zo zahraničia vracať,
sa mu vedecký svet znova otvoril až
po politických zmenách v roku 1989.
Mimoriadne vysoké uznanie doma i v
zahraničí dosiahol v oblasti chémie a
biochémie sacharidov. Jeho poznatky o
metabolických transformáciách analógov
hexóz v bunkách, ako je napr. 2-deoxy2-fluóro-D-glukóza, a ich akumulácii
vo forme svojich fosforečných esterov
z ranného obdobia jeho profesionálnej
kariéry pod vedením vtedajšieho riaditeľa Chemického ústavu SAV Dr. Ing.
Štefana Bauera, DrSc., prispeli nepriamo
k vypracovaniu metódy na diagnostiku
nádorov v ľudskom tele pozitrónovou
emisnou tomografiou.
Dr. Biely sa však presadil predovšetkým vo výskume mikrobiálnej degradácie rastlinnej hmoty. Výsledky z
tejto oblasti pomohli k vývoju nových
environmentálne orientovaných technológií pri spracovaní dreva a moderných enzýmových postupov v peká-
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renskom priemysle a v krmovinárstve.
Významne prispel k poznaniu xylanáz,
skupiny enzýmov štiepiacich xylán, po
celulóze druhý najhojnejší rastlinný
polysacharid v prírode. Ich aplikácie
vedú k úspore toxických chemikálií pri
bielení buničiny a k efektívnejšiemu
využívaniu krmovín na báze obilnín.
Medzinárodný dopad práce Dr. Bieleho
na rozvoj oblasti, ktorá smeruje k vývoju procesov produkcie chemických
palív na báze rastlinnej hmoty, ako
alternatíva fosílnych palív, je v našich
pomeroch výnimočný. Je objaviteľom
niekoľkých nových mikrobiálnych enzýmov podieľajúcich sa na degradácii rastlinnej hmoty a je spoluautorom
série analytických metód, ktoré sa v
tejto oblasti výskumu široko využívajú.
Počas svojej vedeckej kariéry publikoval 170 pôvodných vedeckých prác v
špičkových zahraničných časopisoch s
priemerným impakt faktorom 2.4 a 30
kapitol v monografiách a zborníkoch.
Citačný ohlas na jeho práce sa ročne
pohybuje okolo 200, pričom celkový
počet citácií sa v roku 2011 priblížil k
hranici 5000. Jeho h-index (Hirschov
index) dosahuje pozoruhodnú hodnotu
38. Dr. Biely patrí tiež medzi úspešných
realizátorov. Niektoré produkty, ktoré
vyvinul spolu so svojimi kolegami,
sa už niekoľko desaťročí vyrábajú v
Realizačnom oddelení Chemického
ústavu SAV a využívajú sa v laboratóriách celého sveta.
V rámci vedecko-pedagogickej činnosti vychoval 10 doktorandov a viedol
aj diplomové práce. Viackrát pôsobil v
zahraničí ako hosťujúci profesor alebo
ako prenášateľ na biotechnologických
kurzoch. Jeden z nich, v Juhoafrickej
republike, poriadala UNESCO.
Nemožno opomenúť ani dlhoročnú
vedecko-organizátorská činnosť jubilanta. Výrazne sa zapájal a naďalej zapája aj do organizácie vedy na
Slovensku a to predovšetkým ako člen
vedeckých kolégií, člen a predseda komisií pre obhajoby doktorandských a
doktorských dizertačných prác z odboru
biochémia, ako tajomník a predseda
Komisie pre kvasinky Československej
spoločnosti mikrobiologickej a po politických zmenách tiež ako člen Rady
vedcov SAV (terajší Snem SAV), zástupca riaditeľa ústavu ako aj člen a
predseda vedeckej rady pracoviska.
Slovensko zastupuje v Medzinárodnej
komisii pre kvasinky, ktorú zastrešuje
Medzinárodná únia mikrobiologických
spoločností.
Výsledky jeho vedeckej a vedeckoorganizátorskej práce a jeho kolektívu
získali viaceré prestížne domáce ocenenia. Medzi nimi to boli dve Ceny
SAV (1997, 2007) a Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR pre
kolektív (2007). V roku 2003 sa stal
Vedcom roka SR, je nositeľom Zlatej
medaily SAV (2001), Patočkovej medaily Československej spoločnosti mikrobiologickej (2006) a je zakladajúcim členom Slovenskej akademickej
spoločnosti a Učenej spoločnosti SAV.

V roku 2008 sa stal držiteľom Ceny
J. Ľ. Holubyho udeľovanej Nadáciou
Matice slovenskej. Za citovanosť v
oblasti prírodných vied získal päťkrát
prémiu Literárneho fondu. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a šírenie
dobrého mena v zahraničí, osobitne v
oblasti biotechnológií, mu na začiatku
roka 2011 udelil prezident SR Ivan
Gašparovič vysoké štátne vyznamanie,
Rad Ľudovíta Štrúra II. triedy. Na 12.
Bratislavskom sympóziu o sacharidoch
v Smoleniciach 19.–23 júna 2011, ktoré
organizoval Chemický ústav SAV na
počesť jeho životného jubilea, vzdala
hold jeho vedeckej práci a ľudskej dimenzii široká medzinárodná vedecka
komunita. Na sympózium prišli jeho
priatelia prakticky zo všetkých kontinentov sveta. Na slávnostnom seminári,
poriadanom na jeho počesť v júni 2011
mu predseda SAV prof. Pastorek odovzdal vysoké akademické vyznamenanie - Medailu SAV za podporu vedy,
s poďakovaním za doterajšiu prácu v
prospech SAV a vedy na Slovensku.
Súčasne z rúk dekana FChPT STU prof.
Šajbidora prevzal Pamätnú medailu
FChPT ako ocenenie za jeho prínos k
rozvoju tejto fakulty.
Dr. Biely je nielen úspešný vedec
ale je aj zanietený klavírista, milovník
opery a dobrej hudby vôbec, ktorý s
pasiou dodnes lyžuje a cestuje do vzdialených končín sveta. S humorom o sebe
vraví, že je najlepším klavíristom medzi
chemikmi a najlepším chemikom medzi
klavíristami. Smolenický zámok, teda
kongresové centrum SAV, je miesto,
kde ho možno nájsť za týmto hudobným nástrojom počas spoločenských
večerov výročných konferencií o kvasinkách alebo bratislavských sympózií
o sacharidoch. Mimochodom, dostal
niekoľko pozvaní na sympóziá do zahraničia aj ako hudobník. Slovenská
ľudová pieseň, slovenské a svetové
evergríny, to je jeho hlavný repertoár.
Pozoruhodná je aj jeho zbierka motýľov a taktiež kolekcia fotografií takmer
z celého sveta. Má rád stretnutia so
zaujímavými a vzdelanými ľudmi ako i
poznávanie cudzích krajín, čo sú popri
eufórii z vedeckých objavov ďalšie príjemné stránky jeho časovo náročnej a
nie príliš honorovanej profesie.
Je potešujúce, že sa Dr. Biely dožíva
svojho významného životného jubilea v
dobrom zdraví, stále plný energie a tvorivých nápadov. Iba v tomto roku prednášal už štvrtýkrát na biotechnologickom kurze na Univerzite v Barcelone,
bol prizvaný ako člen komisie na obhajobu doktorandskej práce do Dánska,
uzavrel nový kontrakt so zahraničnou
firmou a na stole má ďalšie pozvania
do zahraničia.
Vážený pán doktor, milý Peter, dovoľ
mi zaželať Ti osobne ako aj v mene
všetkých spolupracovníkov a kolegov
do ďalších rokov hlavne pevné zdravie
a šťastie. Ako Ťa všetci dobre poznáme,
o to ostatné sa s ľahkosťou Tebe vlastnou postaráš už sám.
M. Koóš

OK
OK
Spomienka

Spomíname na doc. Ing.
Otokara Lišku, CSc.
V septembri, krátko pred 88.
výročím narodenia, opustil rady členov
Slovenskej chemickej spoločnosti doc.
Ing. Otokar Liška, CSc., dlhoročný
pracovník Katedry analytickej chémie Chemickotechnologickej fakulty
Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave. Doc. Liška sa narodil
29. 9. 1923, vyrastal v Liptovskom
Mikuláši. Po absolvovaní Chemickej
fakulty pôsobil na nej naďalej od roku
1947 najprv ako volontier a od jesene
1947 ako asistent. Po absolvovaní vedeckej prípravy v rokoch1951-1954
bol odborným asistentom, v roku 1961
sa habilitoval za docenta v odbore
Technológia liečiv na Katedre liečiv
Chemickej fakulty SVŠT a vzápätí
prevzal funkciu vedúceho Katedry
analytickej chémie po Prof. Ing. D.
Prístavkovi. Doc. Liška viedol katedru do roku 1972. V zložitých rokoch
1966 – 1969 zastával tiež funkciu
prodekana fakulty.
Doc. Lišku sme si vážili ako
skúseného, kvalifikovaného a dôsledného pedagóga, ktorý pôsobil vo
všetkých formách výučby v základnom štúdiu, na špecializácii Analytická
chémia a tiež v postgraduálnom štúdiu.
Viedol viaceré diplomové práce, bol
školiteľom vedeckých ašpirantov
v odbore Analytická chémia a autorom
vysokoškolských a stredoškolských
učebníc. Vo vedeckovýskumnej práci
sa najprv orientoval na oblasť organických syntéz a liečiv prirodzeného
pôvodu, neskôr na analýzu organických látok a separačné metódy. V tejto
súvislosti absolvoval v rokoch 1975
a 1978 zahraničné pobyty na École
Polytechnique v Paríži. Výsledky výskumnej práce publikoval v desiatkach
prác uverejnených vo vedeckých periodikách a formou početných prednášok
na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách. Vybudoval a dlhé
roky viedol laboratórium elementárnej
analýzy s celofakultnou pôsobnosťou.
Za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú
a vedeckovýskumnú prácu bol doc.

Liška vyznamenaný medailou CHTF,
Zlatou medailou SVŠT, pamätnými
medailami k 25. a 50. výročiu SVŠT.
Slovenská chemická spoločnosť udelila doc. Liškovi v roku 1984 Bronzovú
medailu SCHS.
Po odchode do dôchodku si pán
doc. Liška napriek zdravotným problémom neraz našiel cestu a čas prísť
na fakultu v dni všedné aj slávnostné,
pri predvianočných stretnutiach na
katedre, neskôr ústave. Voči kolegom
pritom nešetril jeho typickým dobrým
slovom a úsmevom. Popri vzťahu k
svojej záhrade a záľubám akou bola
napríklad astronómia, doc. Liška sa
zaujímal aj o dianie v SCHS. Jeho
vysoký zmysel pre zodpovednosť a
vzťah k tejto spoločnosti dokresľuje
skutočnosť, že ešte v júni tohto roku po
predchádzajúcich ťažkostiach v súvislosti s vyšším vekom prišiel pán docent
osobne na sekretariát SCHS uhradiť
členský príspevok dôchodcu za rok
2011. Aj v tomto detaile je príkladom
pre členskú základňu. Odchodom pána
doc. Ing. Otokara Lišku, CSc. tak
strácame pracovne a ľudsky vzácneho
človeka. Česť jeho pamiatke!
J. Labuda, P. Tarapčík a P. Májek

Za doc. J. K.
Šmogrovičom, CSc.
V ostatnom
čase sme sa
navždy rozlúčili s pánom
doc.DrPh.
PhMr.Jurajom
KrätsmárŠmogrovičom,
CSc., ktorý zomrel vo veku 85 rokov.
Zosnulý kolega absolvoval štúdium
farmácie na LF SU v roku 1949. Po
promócii začal pracovať na Katedre
chémie LF SU na ktorej sa začal špecializovať na anorganickú chémiu.
Patril medzi tých učiteľov, ktorí
v roku 1952 založili samostatnú
Farmaceutickú fakultu Univerzity
Komenského /FaF UK/ v Bratislave.

Na FaF UK založil a rozvinul komplexný výskum koordinačných zlúčenín medi. Tento postupne prerástol
do štúdia ich biologickej a farmakologickej aktivity slovom do bioanorganickej chémie. Z tejto oblasti spolu so
svojou pracovnou skupinou publikoval
celý rad pôvodných experimentálnych
prác, ktoré boli aj adekvátne citované.
Na FaF UK deväť rokov pôsobil ako
prodekan pre výchovno-vzdelávaciu
a tri roky pre vedecko-výskumnú činnosť. Významnou mierou sa podieľal
na konštituovaní a modernizácie farmaceutického štúdia.
V rokoch 1978-1990 bol vedúcim
Katedry anorganickej a organickej
chémie FaF UK, ktorá sa pod jeho
vedením výsledkami práce zaradila
medzi popredné pracoviská chemického zamerania.
Širokej komunite bol známy aj ako
vedúci autor mimoriadne úspešnej prvej vysokoškolskej učebnice všeobecnej a anorganickej chémie pre farmaceutické fakulty, ktorá vyšla v dvoch
vydaniach.
Od roku 1967 bol členom Slovenskej
chemickej spoločnosti pri SAV, neskoršie členom jej výboru a predsedom
Odbornej skupiny pre Anorganickú
chémiu a členom výborov medzinárodných konferencií o koordinačnej
chémii.
Za svoju rozsiahlu prácu bol zvolený
za Zaslúžilého člena SCHS, Čestného
člena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, ocenený Zlatou medailou SCHS,
Hanušovou medailou ČSCh Praha a celým radom ocenení FaF UK a UK.
Bol kolegom, ktorý miloval filozofiu, nadšeným filatelistom a obdivovateľom a znalcom výtvarného umenia.
V osobnosti pána doc. DrPh. PhMr.
Juraja – Krätsmár-Šmogroviča, CSc.,
/2.VII.1926 Levice - 5.9.2011 Benešov
u Prahy/ stratila naša chemická a farmaceutická komunita vynikajúceho
pedagóga, vedeckého pracovníka a organizátora odborných podujatí.
Česť jeho skvelej pamiatke.
J. Čižmárik
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Spomienka
metóda umožňuje špecifikovať pod-

Okrem vedeckej a pedagogickej ak-

mienky rovnovážnych stavov a určiť

tivity dostalo sa Dr. Proksovi uznanie

počet stupňov voľnosti v uvažovaných

aj za organizáciu československého

sústavách. Pomocou nej sa dokázalo,

výskumu v oblasti chémie silikátov a

Dňa 21. ok-

že pri dehydratácii niektorých hydrá-

za jeho nadšenú prácu v oblasti his-

tóbra 2011 pre-

tov dochádza k divariantným rovno-

tórie vedy. Vykonával funkciu koedi-

stalo biť srdce

váham a vznikajú tuhé roztoky. Svoj

tora a člena redakčnej rady časopisu

šľachetného

záujem upriamil tiež na štúdium rov-

Chemical Papers a takmer 30 rokov

človeka

Ing.

nováh v systémoch soľných tavenín,

bol členom redakčnej rady časopisu

Proksa,

v ktorých sa tvorí zlúčenina s dystek-

Vesmír..

Spomíname na
Ing. Iva  Proksa,  DrSc.

Iva

DrSc. Odišiel vynikajúci fyzikálny
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tickým bodom topenia.

Strieborná medaila SAV, Zlatá čestná

chemik, jeden zo zakladateľov Ústavu

Teoretické štúdie Dr. Proksa, za-

plaketa Dionýza Ilkoviča, Zlatá čestná

anorganickej chémie SAV, jeden zo

oberajúce sa problematikou kinetiky,

plaketa Dionýza Štúra, Strieborná me-

zakladateľov dejín vedy na Slovensku

zhrňujú

mechanizmov

daila SVŠT, Pamätná medaila prof. F.

a dlhoročný aktívny člen Slovenskej

chemických reakcií, rastu zŕn, alebo

Štolby, VŠCHT Praha, čestné členstvo

chemickej spoločnosti.

pórov, ako aj výskum difúzie pri tepel-

v Slovenskej spoločnosti pre dejiny

Vo vedeckej aktivite sa Dr. Proks

nom rozklade karbonátov. Integrálnou

vied a techniky pri SAV, Strieborná

zameral na teoretické i experimentálne

súčasťou vedeckej práce Dr. Proksa

medaila SCHS a i. boli Dr. Proksovi

štúdium termodynamiky a kinetiky

bol aj vývoj nových kalorimetrických

udelené za jeho zásluhy.

procesov v systémoch dôležitých v

a termických postupov. Metóda „dvo-

Vzťah Dr. Proksa k ľuďom bol vľúdny

technológii keramiky, cementu a skla.

jakej kalorimetrie“, vyvinutá pod jeho

a priateľský, rozhovory s ním boli prí-

Medzi jeho teoretickými prácami je

vedením, umožňuje robiť entalpické

jemné a inšpirujúce. Vo svojom voľnom

významné najmä zovšeobecnenie van

bilancie vysokoteplotných procesov

čase sa dlhoročne venoval ušľachtilej

Laarovej rovnice pre opis rovnováhy

v sklotvorných systémoch.

záľube – histórii vedy. Zozbieral neoce-

stanovenie

reakcií prebiehajúcich podľa schémy

Dr. Proks získal medzinárodné uzna-

niteľné množstvo životopisných údajov

A(s) = B(s) + C(g). Odvodil tiež vše-

nie za teoretické štúdie o vplyve rých-

o prírodovedcoch – chemikoch a fyzi-

obecnú metódu výpočtu dodatkových

losti záhrevu na charakteristické pa-

koch – od Archimeda po súčasnosť. Toto

termodynamických veličín pre binárne

rametre DTA a vývoj novej termickej

nevšedné bohatstvo sa zrkadlí v galérii

systémy na základe fázovej rovnováhy

metódy – periodickej termickej ana-

ich portrétov, ktorú vybudoval v ÚACH

a kalorimetrického merania zmien en-

lýzy s mikrogramovými návažkami.

SAV. Slovenská chemická spoločnosť

talpie procesov v týchto systémoch.

V knihe J. Šestáka Thermophysical

si mimoriadne váži túto záslužnú prácu

Systematicky sa zaoberal entalpic-

Properties of Solids, ktorú vydala

Dr. Proksa. Povzbudzujúcu pri výchove

kou analýzou technologicky význam-

Academia Praha v r. 1984 sa uvádza

mladej generácie chemikov, inšpirujúcu

ného oxidového systému CaO – MgO

Proksova rovnica, opisujúca priebeh

všetkých.

– Al2O3 – SiO2, ktorá zahrňuje popri

krivky termickej analýzy v okolí fázo-

Pri gratulácii v júni t. r. k jeho jubi-

stanovení zmiešavacej entalpie aj

vej premeny. Svetovú prioritu v odvo-

lejným 85. narodeninám, kedy sa tešil

výpočet aktivít zložiek, zmiešavacej

dení priebehu krivky DTA pri fázovej

z blížiaceho sa vydania svojej knihy

Gibbsovej energie a zmiešavacej en-

premene s použitím termodynamickej

o histórii vedy, ani ma nenapadlo, že

tropie. Podielal sa na rozpracovaní sta-

teploty priznal Dr. Proksovi aj R. C.

by som po pár mesiacoch mohla písať

tickej tenzimetrickej metódy merania

Mackenzie v špeciálnom čísle 73. roč-

tieto riadky. S úctou a úprimným spo-

rovnovážnych stavov v heterogénnych

níka časopisu Thermochim. Acta, ve-

lucítením

sústavách tuhých látok s plynmi. Táto

novanému histórii termickej analýzy.
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